
Чи буде новий водогін?
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У Козятині з’явилася альтернатива «газКонторі»
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новининовини

Маленькі патріоти у садоЧку святкували день незалежності

Фото дня: у центрі Міста переповнені контейнери 

програМа святкувань 
до дня незалежності

горіла не лікарня, а коробки

сервіс. У четвер, 15 серпня, регіональна газова компанія відкрила Центр 
обслуговування клієнтів «Вінницягаз». Знаходиться він на вулиці Героїв 
Майдану, 33/4 навпроти Козятинського управління поліції. Як пройшов у 
нашому місті перший робочий день газової компанії, що один наш земляк 
охрестив її «Європа», наша розповідь

ми запитали У Козятинчан

володимир (14), шКо-
ляр: - Буду святкувати. 
Але не знаю, як саме. 
Швидше за все, збере-
мося того дня із дру-
зями і підемо гуляти.

ірина (41), безробітна: 
– Буду. Але навіть не 
знаю, як саме. Мабуть, 
поїду десь на природу 
відпочивати. Зберемо-
ся і будемо святкувати.

Федір (70), пенсіонер: – 
Буду, але, як саме — 
навіть не знаю. Може 
до дочки поїду 24-го. 
Вона у мене живе 
біля Бабиного Яру.

Юлія (32), підприємець: – 
Я на День Незалежнос-
ті буду на морі. Планую 
поїхати відпочивати на 
Азовське. Тому буду 
святкувати там.

Катерина (18), КУхар-
Кондитер-оФіціант: –  
Буду святкувати. Але 
не знаю, як саме. Вдо-
ма з дочкою, мабуть. 
Бо у мене малесенька 
дитина.

григорій (81), пенсіонер: 
- Буду. Для мене це 
важливо. Мого діда 
колись вислали в Че-
лябінську область і 
зробили куркулем.

чи будете ви святкувати день незалежності?

дошкільнята подарували поліціянту патріотичний малюнок

у козятині з’явилася 
альтернатива «газконторі»

КОРОТКО

украв 
молоковоз
 За інформацією т .в. о 

начальника Козятинського 
відділення поліції Дмитра 
Микитюка, із заявою про 
крадіжку до них звернувся 
водій автомобіля «ГАЗ 53» 
(молоковоз). Чоловік розпо-
вів, що зупинився біля мага-
зину у Жежелеві, а ключі від 
молоковоза залишив у замку 
запалювання. Коли вийшов, 
то молоковоза вже не було. 

Під час патрулювання 
автошляхів Козятинсько-
го району неподалік села 
Туча працівники групи 
реагування патрульної по-
ліції помітили на узбіччі 
покинутий викрадений 
автомобіль. Злодія поліція 
затримала у Куманівці. Це 
59-річний житель Калинів-
ки. Чому вкрав, не пояс-
нив. Слідством розпочате 
кримінальне провадження 
за ч. 1 ст. 289 Кримінального 
кодексу України (незаконне 
заволодіння транспортним 
засобом). За таке правопо-
рушення передбачено до 5 
років позбавлення волі.

виборов срібло
 На обласному чемпіо-

наті з шашок почесне друге 
місце зайняв козятинець 
Володимир Закорчевний. 
Чемпіонат Вінницької об-
ласті з шашок-64 (швидка 
та блискавична гра) серед 
чоловіків та жінок відбув-
ся у Вінниці. Змагалися в 
приміщенні ДЮСШ №6. 
Участь брали шашкісти з 
Вінниці, Калинівки, Жме-
ринки, Козятина, Бершад-
ського, Хмільницького та 
Шаргородського районів.

Змагання проводилися за 
швейцарською системою. 
Кожен день учасники гра-
ли по 14 партій. Володимир 
Закорчевний, в програмі 
"блискавична гра", виборов 
«срібло» серед ветеранів.

змінився графік
 У Козятинському від-

ділі обслуговування грома-
дян головного управління 
Пенсійного фонду України 
у Вінницькій області змі-
нився графік прийому гро-
мадян. Відтепер сервісний 
центр працює щоденно у 
робочі дні тижня (понеді-
лок - п’ятниця) з 8.00 год. 
до 18.00 год. (без перерви 
на обід). Субота-неділя - 
вихідний.

людей було Мало, але 
грошей трохи зібрали
У суботу, 17 серпня, на подвір’ї школи №3 в черговий раз крутили кіно на траві. 
Людей зібралося втричі менше, ніж минулого разу. Але як воно там не було, на лікування від 
онкозахворювання Мілани Монастирської зібрали тисячу сто гривень

в’ячеслав гончарУК

Цього разу захід перш за все 
мав благодійну мету, як акція зі 
збору коштів для сім’ї Монас-
тирських. Організатори вирішили 
з традиційних 21-ої години про-
вести захід на півгодини раніше 
о 20.30. Але не дивлячись на 
повідомлення у соцмережах, 
основна маса людей прийшла 
о дев'ятій вечора. Поки люди 
збиралися, ми розпитали одного 

із організаторів заходу Дмитра 
Бернатовича про мультфільм, 
який мали дивитися козятинчани. 

— Мультфільм називаєть-
ся «Бджола». Він про робота, 
який подружився з людьми. 
Це фільм про любов до на-
шої планети, – сказав Дмитро.

– Що завадило зібрати таку 
кількість людей, як було ми-
нулого разу? Адже тоді диви-
тися мультик на траві, за най-
більш скромними підрахунками, 
прийшли більш як 350 людей.

— Прохолодна погода, це одне, 
–  каже Дмитро. – А основна 
причина – картопля. Молодь за-
раз на городах. Хтось сам має 
земельну ділянку, в основному 

молодь на городах допомагає 
батькам. Багато молодих сімей 
роз’їхались на вихідні по селах, 
де живуть їхні рідні. Сьогодні 
людей дійсно менше, ніж мину-
лого разу, але ми вдячні всім, 
хто прийшов на наше кіно і на 
акцію зі збору коштів нашій 
землячці Мілані Монастирській.  

Мабуть, дійсно погода і пора 
збору врожаю значно вплинули 
на активність наших земляків. 
Значить, наступний раз крути-
ти кіно на траві доцільно буде 
тільки після того, як усі козя-
тинчани викопають картоплю.

незважаючи на погоду, мультфільм прийшли 
подивитися багато сімей з дітьми.

дмитро артемчУК

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин”, у понеділок, 19 серп-
ня, надійшло повідомлення, що 
в приміщенні районної лікарні 
сталася пожежа. Журналісти ви-
їхали на місце події. На момент 
нашого візиту ні задимлення, ні 
відкритого вогнища на території 
районної лікарні ми не поміти-
ли. Єдине, що нагадувало за 
горіле — легкий сморід кіптяви. 
Перш за все зазирнули в дитяче 
відділення. Там не було навіть 
натяку, що поблизу щось горіло. 
Запитуємо працівника лікарні, 
звідки чути горілим? Співрозмов-
ник пояснив, що горіло десь в 
підвальному приміщенні лікарні.

Знаходимо підвал, навіть не під-
вал, а вхід з двору до нього. Там 

під накриттям лежало декілька ро-
зібраних дерев’яних коробок після 
ремонту вікон чи дверей. Саме 
вони й загорілися. Та вогнеборці, 
які приїхали на виклик за лічені 
секунди, локалізували полум’я.

Працівники, які на місці події 
прибирали частки деревини, що 
зайнялися, казали, що скоріше за 
все був кинутий недопалок невідо-

мою особою. Ніхто з персоналу 
лікарні, ні з хворих, що лежать 
у стаціонарі, не постраждав.

– Рятувальники полум’я за-
гасили, коли воно ще толком 
не розгорілося. Трохи вікна 
закоптило. Так нічого страш-
ного, дівчата в нашій лікарні 
роботящі, завтра помиють, – під-
сумували працівники лікарні.

Програма культурних за-
ходів у День Незалежності 
України в Козятині триватиме 
два дні. 23 серпня о 9.30 від-
будеться покладання квітів до 
пам’ятника Грушевському. Від-
разу ж після цього пройде хода 
вшанування пам’яті загиблих 
воїнів АТО і офіційна церемо-
нія підняття Державного Пра-
пора України, мітинг-реквієм.

24 серпня о 12.00 розпочнеть-
ся патріотичний мото- велопро-
біг під назвою «Україна почина-
ється з тебе». Маршрут: площа 
Героїв Майдану, вул. Пилипа 
Орлика, Незалежності, Кули-
ківського. Далі учасники повер-
нуть на вулицю Героїв Майдану. 

Фініш — центральна площа.
Після цього планується про-

вес ти патр іотичний флеш-
моб, з підписом прапора. По-
тім його передадать дітям 
та представникам військово-
цивільної адміністрації міста 
Авдіївка, що на Донеччині.

Також 24 серпня до Дня 
Незалежності України у Ко-
зятині відбудеться чемпіонат 
з армспорту-2019. На цен-
тральній площі міста зберуть-
ся найсильніші спортсмени. 
Захід розпочнеться о 14.00, 
за підтримки місцевих підпри-
ємців та обласних депутатів. 
Переможцю обіцяють при-
зовий фонд в 5000 гривень.

ірина шевчУК

У дитячому садочку №6 «Тере-
мок» старші вихованці влаштували 
патріотичне дійство. Під опікою 
виховательки Тетяни Клобуцької та 
музичного керівника Наталії Ако-
пової до Дня Незалежності відбу-
лося свято «Україна - рідний край».

До заходу підготувалися 
гарно. Українське вбрання до-
шкільнят гармонійно поєднало-
ся з виконанням віршів Ліни 
Костенко. А розпочали свято 
з Державного Гімну, який на-
дав виняткової урочистості. Бо 
так зворушливо чути Державний 

Гімн з уст маленьких громадян. 
Концертна програма була наси-

ченою. Дітки співали патріотичних 
пісень, ділилися своєю любов’ю 
до України. Танцювали танок 
з жовто-блакитними стрічками.

Н а  с в я т о  у  с а д о ч -
ку був запрошений учас-
ник бойових дій Олександр

Чагін — дільничний, офіцер по-
ліції. Також з дітьми спілкувалися 
старший інспектор сектору превен-
ції Людмила Гайдучок. Ця зустріч 
була виховною. Адже Олександр 
Чагін поділився спогадами тих 
часів, що пережив разом зі свої-
ми побратимами на сході країни. 

—  Н е о б х і д н о  в і р и -
ти, що наші захисники ско-
ро повернуться додому, що

Україна подарує своїм ді-
тям у сьогоденні і в майбут-
н і  добр і  дн і .  А досв ід

співчуття і взаємодопомоги 
стане кожній дитині у нагоді 
в інших життєвих ситуаціях, 
вже під мирним небом, — ска-
зав дошкільнятам Олександр.

Н а  з а в е рш е н н я  в и хо -
в а н ц і  п о д я к у в а л и  г о с -
тям за візит та подарували їм

малюнок .  Низько вкло -
нились вс ім героям,  за -
хисникам нашої Батьківщини.

в’ячеслав гончарУК 

Відкрилися двері компанії, як 
написано в графіку роботи Цен-
тру, о восьмій ранку. Перших п’ять 
клієнтів газової компанії через по-
мічника адміністратора отримали 
чеки електронної черги. Електро-
нна черга розподіляє операторів, 
за якими вони обслуговуватимуть 
свого клієнта. Решта, на ту пору 
присутніх у приміщенні Центру, 
також отримали номерки електро-
нної черги. Клієнт, в якого значив-
ся незначний проміжок часу, може 
чекати черги в приміщенні Центру. 
У кого час черги перевалював за 
півгодини чи годину, може займа-
тися іншими особистими справа-
ми, а в потрібний час повернутися 
до Центру. Вчасно повернувшись, 
клієнт отримує повідомлення 
через гучномовець, який опе-
ратор буде обслуговувати його.

У  п е рши й  д е н ь  л иш е 
до обідньої перерви опера-
торами Центру було при-
йнято 102 козятинчанина .

Запитуємо в адміністратора Ві-
кторії Бенюк, з якими питаннями 
в основному до неї звертаються 

споживачі блакитного палива. 
– У нас все продумано і об-

ладнано для комфорту клієн-
тів, – каже вона. – Наші опе-
ратори працюють з сучасною 
комп’ютерною технікою. Центр 
має необхідну довідкову про-
дукцію. Споживачі природного 
газу отримують відповідь від ква-
ліфікованих працівників Центру.

У оператора залу ми запитали, 
які послуги надає їхній центр? 

— Усі ті, що здійснює газова 
контора, крім оплати за спо-
житий природній газ, – відповів 
він. – Центр  надає всі послу-
ги: звірка, заміна лічильника, 
встановлення лічильника,  пере-
оформлення особистих рахунків 
на нових абонентів. Плануємо 
на пізніше поставити термінал, 
через який можна буде здійсню-
вати проплату за природній газ.

Один з відвідувачів, пан  Ана-
толій каже, що йому подо-
бається, як працює Центр.

– Як на мене, дуже зручно. 
Що п’ять операторів, то не два чи 
три, як в газовій конторі, - гово-
рить чоловік. – Черга проходить 
швидко, від п’яти до 15 хвилин на 

одного клієнта залежно від об’єму 
операції. За п’ятнадцять хвилин 
можна вирішити всі свої газові 
проблеми. Це просто здорово, 
що в Козятин «прийшла Європа».
Пані Оксана розповіла, що живе 
в районі школи №3, але поїхала в 
центр міста.

– Мені до газконтори також 
приходиться добиратися марш-
руткою. За дві години я вирі-
шила всі питання, – каже вона.

– Як вам сервіс в Центрі обслу-
говування клієнтів? – запитуємо.

— Нове є нове, що тут 
д и в н о г о?  Я  ї х а л а  сюди 
тому, що надіялась - буде 
саме так і не помилилася.

В ід  споживач і в  блакит-
но го  па лива  с та ло в ідо -
мо, що  мешканці мікрорайо-
ну ПРБ незадоволені, що все 
нове будують в центрі міста. 

Чим ми гірші? – кажуть вони.

99 та 100 клієнти центру біля операторів. 101 та 102 
на підході. Стільки споживачів газу було прийнято до 
обідньої перерви першого дня роботи

ірина шевчУК

Ранкова картина середи, 21 
серпня, в центрі міста — на вули-
ці Незалежності (біля колишньої 
типографії) два сміттєвих баки 
стоять з головою у смітті. Купи 
накладені зверху контейнерів та 
обкладені з обох боків. Чого тут 
тільки немає — і матраци, і старі 
валізи,і коробки, і мішки сміття. 

Весь сміттєвий пейзаж супрово-
джується смородом. Така ситуація 
спостерігається вже не вперше. 
Часто-густо по місту, в різних кут-
ках можна побачити гори відходів 
у сміттєвих баках. Чи то люди такі, 
чи то комунальні служби? Питання 
для Козятина, на жаль, риторичне.

Тим часом на сторінці міської 
ради опубліковано інформацію про 
те, що у Козятині встановлено 104 

сміттєвих контейнери. Їздить один 
сміттєвоз. За порушення правил 
благоустрою містяни платитимуть 
штрафи. Мешканців закликають 
укласти договір з підприємством 
«Чисте місто». Так як відсутність 
договору на вивіз сміття передбачає 
покарання у формі штрафу роз-
міром від 340 до 1360 гривень для 
фізичних осіб та від 850 до 1700 грн 
для посадових осіб і підприємців.
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ситуація проблема

дерева в МахаринецькоМу лісі рубати вже не будуть

наробили галасу Через пляшку Молока «геть з Магазину, насіння не 
Може так скоро зійти!»

Конфлікт. На вулиці Пушкіна, біля ринку «Хлібодар» козятинчани стали свідками гучного скандалу 
між продавцем і покупцем. Жінки так захопилися сваркою, що під «гарячу руку», а точніше під молоко з 
каструлі, ненароком попав перехожий

Конфлікт. Дружина козятинчанина Володимира придбала у одному з магазинів насіння рапсу. Його 
посіяли на полі, проте воно не проросло. За словами чоловіка, коли він прийшов до продавців, щоб 
мирно вирішити цю проблему, його облаяли і вигнали

Ми завітали до магазину, про 
який казав пан Володимир, 
аби дізнатися думку керівни-
цтва. Там нам повідомили, що 
директори у від’їзді і будуть 
через тиждень, тому що про-
водять закупку товару.
Сертифікати якості на ріпак 
нам показати не змогли. Доку-
менти лежать у кабінеті керів-
ництва, до якого працівники 
не мають доступу.
Проте нам вдалося поспілкува-
тися із персоналом, що працює 
в магазині.
— У нас один чоловік прихо-
див, — каже одна з продав-
чинь. — Він посіяв чотири дні 
тому. А за чотири дні рапс ніяк 
не зійде. По-перше, зараз ночі 
холодні. Це якби було тепліше. 
До нас теж приходила Коліна 
мама, казала, що два тижні не 
зійшла гірчиця. Потім вона так 
зійшла! Воно ж сидить в землі.
— Це клімат. Він дуже велике 
значення має. Воно ще може 
зійти, — додає друга продав-
чиня.
— Ми йому пояснювали, що 
чотири дні — це мало. Два тиж-

ні, тиждень — так. Дивіться, 
яка температура! І, до речі, це 
свіже насіння. Його не було 
дуже довго. Тільки тиждень 
тому привезли. А коли він ще 
купував, і чи він у нас купував? 
— продовжує перша.
— Я не можу зрозуміти, як він 
перед цим у нас міг взяти рапс, 
чи той самий ріпак, як у нас 
взагалі його не було! І його 
тільки нещодавно привезли. 
Як він вже встиг посіяти його 
на полі, зрозуміти, що він не 
зійде, і прийти взяти вже в 
чашку звідси?
— Може вони придбали в ін-
шому магазині недалеко від 
нас? Люди часто плутають, — 
додає друга.
Продавчині кажуть, що треба 
уточнити, де саме і Володи-
мир, і його дружина придбали 
насіння.
У накладній за серпень жінки 
знайшли рапс. Проте там вка-
заний лише номер документа. 
Дати, коли його привезли, не-
має. Проте, за словами про-
давчинь, насіння ріпаку при-
везли тиждень тому.

Що про цю ситуацію кажуть у магазині

За коментарем ми звернули-
ся до Відділу економіки, регі-
онального розвитку та інвести-
цій Козятинської міської ради. 
Там нам сказали, що давати 
коментарі з цього приводу не 
уповноважені.
Спеціаліст відділу повідомила 
нам, що пан Володимир теле-
фонував до неї і розповів про 
свою проблему. Вона порадила 
йому звернутися до Головно-
го управління Держпродспо-
живслужби з питань захисту 
прав споживачів у Вінницькій 
області та до Козятинського 
районного управління.
Обласне управління розта-
шоване за адресою - Вінни-
ця, вулиця Максимовича, 19. 
Телефони: (0432) 65-88-00, 
(0432) 67-02-36, (0432) 57-
02-91, факс (0432) 57-03-01. 

Сайт — www.vingudpss.gov.ua 
та www.consumer.gov.ua.
До управління можна зверну-
тися з письмовою заявою. У ній 
треба вказати прізвище, ім’я, 
по-батькові, місце проживання 
та викласти суть скарги. Під за-
явою поставити підпис і дату.
Заяву можна надіслати на по-
штову адресу. Індекс — 21036.
Проте письмові заяви роз-
г л я д а ю т ь с я  л и ш е  п і с л я 
пред’явлення документів, що 
підтверджують факт покупки.
Також можна звернутися до 
Козятинського районного 
управління. Воно розташова-
не за адресою - село Сокілець, 
вулиця Білоцерківська, 3-А 
(приміщення, де раніше була 
ветеринарна служба).
Контактні телефони: 2-78-39, 
2-26-39.

як діяти покупцю якщо продали не якісний товар

олена УдвУд

До редакції газети «RIA» 
прийшов стурбований мешка-
нець Козятина пан Володимир. 
Він розповів неприємну історію, 
яка трапилася з ним. Його дру-
жина придбала у магазині на-
сіння рапсу. Подружжя посіяло 
його на полі. Потім чоловік і 
сам придбав у тому ж мага-
зині ще одну партію. За його 
словами, чека йому не давали.

— Я не знав, що насіння не 
сходить, — каже Володимир. 
— Вирвали цибулю і я бігом 
пішов купив. Бо це якісний 
магазин. Приніс, і тоді мені го-
ворить ця наша знайома Зіна: 
«У мене не зійшло нічого». Як 
я прийшов до дружини і кажу: 
«В Зіни не зійшло, не йди у цей 
магазин». А вона каже: «Та я 
вже купила». Ми те насіння по-
сіяли, і воно не зійшло зовсім.

Коли подружжя побачи -
ло, що насіння не сходить, 
пан Володимир вирішив ро-
зібратися, що не так. Для 
цього п ішов до магазину.

— Я прийшов і кажу: «Я у 
вас купив раніше насіння, не 
зійшло воно. Дівчата, якщо 

я намочу ваше і інше і якщо 
ваше не зійде, то прийду до 
вас в магазин вертати», — про-
довжує козятинчанин. — Там 
була така повна жінка, вона 
сказала: «Принеси і в мага-
зин більше не приходь. Нащо 
нам із тобою зв’язуватися?! 
У  н а с  є  с е р т и ф і к а т » .

Рапс, який Володимир при-
дбав у магазині, коштував 
30 гривень. Того ж дня для 
свого експерименту чоло -
вік купив ще партію насіння 
на ринку. За нього запла-
тив більше, ніж утричі де-
шевше: всього 8 гривень .

— Там дядько продає, — до-
дає чоловік. — Він такий сер-
дитий на вигляд, але молодець.

Пан Володимир помістив на-
сіння у пластикові контейнери, 
намочив, підписав, що де ку-
плено, і поставив у тепле місце.

За шість днів насіння, ку-
плене на ринку, почало про-
ростати. Чашка із магазин-
ним залишилася без змін. 
Пан Володимир взяв пакет із 
рапсом і пішов до магазину.

— Сьогодні вже тієї жінки 
не було, а була продавчиня. І 
вона каже: «Геть з магазину, 

насіння не може так скоро зі-
йти!» Але воно зійшло, — каже 
козятинчанин і показує чашку 
з насінням із ринку. — Бачи-
те, як воно проросло сильно. 
А це навіть не кільчиться зо-
всім, мертве, — каже, пока-
зуючи на чашку з магазинним.

Чоловік говорить, що про-
блема не в грошах. Біда у тому, 
що втрачається марно час.

— Я не такий жадний, — 
продовжує Володимир. — Що, 
мені так дуже шкода цих 
тридцять гривень?! Дві бухан-
ки хліба! Справа не в цьому! 
Навіщо ж так обманювати?! 
Сієш сьогодні рапс, щоб воно 
виросло. Скоро вересень, вже 
будуть холоди, хай трошки 
підросте. А як посієш і чека-
єш. А нічого немає! Ще роз-
саду можна іншу посадити 
весною. Треба такі великі 
партії перевіряти на всхожість.

Щоб перевірити якість насіння, пан володимир провів експеримент. Він висіяв ріпак, 
придбаний у магазині і на ринку, у пластикових контейнерах

У контейнері, що ліворуч, насіння з 
магазину. У тому, що праворуч — ріпак, 
придбаний на базарі

«ми те насіння посіяли, і воно не зійшло 
зовсім». Чоловік каже, що за пакет насіння 
заплатив у магазині 30 гривень

в’ячеслав гончарУК

У понед ілок ,  19 серп -
ня, козятинчанка Надія від-
правилась до ринку «Хлібо-
дар» за коров’ячим молоком. 

– Я одразу пояснила продав-
чині, що молоко потрібно для 
лікування хворої дитини. Вона 
запропонувала пляшку ранішньо-
го молока, – розповідає Надія. 

Мати мерщій подалась до влас-
ної оселі готувати лікувальне питво. 
Але сталось не так, як гадалось. 
Ранкове молоко перетворилось 
на грудки. Здивована таким по-
воротом подій, Надія вирішила 
отримати вибачення від нечесної 
продавчині – пішла на ринок 
знову – тепер із фотофіксацією 
молока, що скипілося. Однак 
Алла, жінка, що продала молоко, 
відстоювала якість свого про-
дукту та запропонувала довести, 
що молоко придбане дійсно у неї. 

Коли Надія принесла ще гарячу 
каструлю з молоком і порожню 
пляшку як доказ, між жінками 
розгорілася справжня баталія з об-
разами та звинуваченнями. Сусідня 
продавчиня, схопивши каструлю 
молока, що скипілося, в пориві 
гніву, виплеснула його прямо на 
вузький тротуар, яким у той час 
проходив чоловік з сином. Бризки 
молочної маси умить опинились 
на штанах та мештах чоловіка.

Тим часом суперечка не при-
пинялась, у хід йшли нові й нові 
аргументи «за» та «проти». Продав-

чині нічого не залишилось, як по-
вернути гроші за неякісний товар.

обоє не праві

Свідками цього конфлік-
т у  с та ли  ба гато  людей . 

– Я бачила заключну стадію 
конфлікту, коли молоком облили 
чоловіка. Я не знаю, хто між ними 
правий, але лити молоко на доріж-
ку, де ходять люди, навіть у вели-
кому гніві виглядає не дуже добре, 
– каже пані Валентина. – Вилила 
б молоко в інше місце, не довелось 
би платити за облиті штани чоло-
віку. Хоча хлопці, з яких один по-
страждав, чи то жартома чи всер-
йоз спочатку за штани замовив таку 
суму, що самі штани того не варті. 

–  У цій ситуації правих немає 
тому, що обоє не праві. Воно, 
можливо, буде трохи грубо ска-
зано. Але  в конфлікті більше 
винен той, хто вважає себе не 
конфліктною людиною, – ви-
словлює свою думку пані Віра. 

Пані Галина каже, що при-
чина, чого молоко згурдило-
ся, може бути не в молоці.

— Яке молоко я б не ку-
пила, спробую довести його 
до кипіння спочатку в ложці. А 
для дітей треба купувати моло-
ко в павільйоні і обов’язково в 
скляному посуді, – каже вона.

«я не переКУпКа!»

Поспілкувалися ми і з про-

давчинею молока Аллою. 
Вона розповіла свою вер-
сію понеділкового конфлікту. 

– Мене в цій історії саме більше 
обурює те, що мене назвали пере-
купкою, – каже вона. – Поїхали до 
мене додому і самі переконаєтеся, 
що я продаю молоко від корів 
свого господарства. А те, що мені 
закидають, що я не виглядаю як 
селянка, так поїхали прямо зараз, 
при вас корови буду доїти. Покажу 
паспорт на них, виданий ветлі-
карем. У ньому є всі щеплення.

А чому ви  не  прода -
є те  молоко  в  молочно -
му павільйоні? – запитуємо.

— Ми там були, – каже пані 
Алла. – У павільйоні молоко 
швидко неможливо продати. А 
я жінка з села, хоч і з нігтя-
ми. У селі роботи вистачає і 
за мене її ніхто не зробить.

Ми скористалися запрошенням 
пані Алли і побували в її госпо-
дарстві. Хоч три корови та телиця 
паслися біля водойми її села, на 
99 відсотків можна сказати, що 
ті корови її. Вони спокійно під-
пустили до себе жінку і дали по-
доїти. Також пані Алла показала 
ветеринарні паспорти на худобу.

не КУпУйте де-небУдь

Торгові ряди, які давно бенте-
жать владу та городян, то розга-
няються, то встають, як неваляшки 
знов і знов. Стихійна торгівля на 
дорозі завжди була розплідником 
антисанітарії та непорозумінням 
між покупцем та продавцем. У 
Європі, до якої ми так прагнемо, у 
ПЕТ-пляшці з рук на вулиці молока 
не купиш. У нас, крім молочного 
павільйону на дорозі повідкрива-
лись молочні ряди. Для декого 
- зручно, йдеш дорогою та купуєш 
потрібний продукт. Але існує і 

друга сторона медалі, якість того 
продукту та умови реалізації. Хто 
з продавців має санітарні книжки 
чи дотримуються умов реалізації 
продуктів з обмеженим терміном 
зберігання? Кому можна пред’явити 
свої претензії у разі придбання не-
якісного товару? От і наражаємо 
себе на небезпеку придбання м’яса 
з личинками глистів, молока, роз-

литого у ПЕТ-пляшки, які заборо-
нені для повторного використання, 
можливо зібрані на смітниках 
та після використання хворими 
людьми. Ніяка влада, постанова 
чи закон не вплинуть на торгівців, 
поки ми самі не усвідомимо, що 
наражаємо себе на небезпеку, 
купуючи продукти харчування у не 
пристосованих для цього місцях.

— На території ринку є павільйон молочної продукції, де вся 
молочна продукція проходить лабораторну перевірку. Щодо 
молочки, яку продають на вулиці В. Земляка, лаборанти ринку 
«Хлібодар» ніякого стосунку не мають, оскільки дана продук-
ція продається за територією ринку, – каже директор ринку 
Ігор Гвелесіані.

Що кажуть в адміністрації ринку

алла, яка продала надії молоко, не вірила, що воно 
могло згурдитися

продавчиня, схопивши каструлю молока, в пориві гніву, 
виплеснула його прямо на вузький тротуар

в’ячеслав гончарУК

На гарячу лінію газети «RIA-
Козятин» зателефонувала мешкан-
ка вулиці Кривоноса. Вона повідо-
мила, що люди з пилами вирізають 
ліс, який в народі прозвали «Ма-
харинецьким». За словами жінки, 
«ріжуть дуже хитро». Край лісу 
залишають, а вирізають в серед-
ині, щоб менше привертало увагу.

– Приїдьте до нас та разом під-
емо туди. Тут зібралося 32 любите-
лі природи, – запрошувала жінка.

Поклавши слухавку, представ-
ники преси зібралися в дорогу. 
На місці події було до десятка 
лежачих дерев мішаних порід. 
Одні спиляні колоди виглядали як 

промислове дерево, були дерева, 
що нагадували собою циліндри, 
які навіть на дрова не підходили. 
Посеред лісу лежало декілька 
кучугур гілля з засохлим листям.

Активісти, що зібралися, стали 
радитися, як їм діяти, щоб рубку 
припинили. Більшість схилялася 
до радикальних методів. Люди з 
холодними головами наголошу-
вали: «Треба діяти так, щоб ліс-
ники відчули, що тут є громада».

– Пилками в лісі вже місяці 
два працюють майже щоденно, 
скоро без лісу залишимось і ми 
мовчимо, – казала пані Наталія.

Пан Анатолій розповів істо-
рію, коли він зі своїм знайомим 
нещодавно їхали повз той ліс. 

Побачивши вирубку, той сказав 
Анатолію: «У нас за таке в Біло-
русі відразу наручники і тюрма».

– Порядок у них і з рибою, – 
продовжує розповідь свого знайо-
мого активіст. – Рибалити вудками 
у «сябрів» можна, де завгодно. Але 
якщо спіймали з електровудкою чи 
на ловлі риби сіткою – кримінал.

Журналіст зустрівся з керівни-
цтвом Козятинського райагролісу. 
Прояснив ситуацію директор лісо-
вого господарства Андрій Семенюк.

 — У даному випадку в Маха-
ринецькому лісі ведеться сані-
тарна вирубка дерев, заражених 
стовбуровою гниллю та грибами. 
Хворе грибом дерево може бути 
розсадником для різних шкідників 

лісу, в тому числі жука короїда. 
Вирубка вже завершена, дерева, 
які ви бачили в лісі зрізаними, 
будуть забрані. Тому що вони 
хворі. Уражених хворобою дерев 
на цій ділянці лісу вже немає. 
Тож нових зрізів дерев вже не 
буде, – сказав директор агролісу. 

–  Добре,  з деревами розі-

бралися. А з гіллям, що ле-
жить в лісі, що будете робити? 

– Гілля ми можемо забра-
ти, – каже директор лісгоспу. 
– Тільки самі мешканці просили 
лісника, щоб той дозволив за-
брати його безкоштовно, як па-
ливний матеріал. Лісник проявив 
позицію людяності і дозволив.

з п’ятниці, 16 серпня, в махаринецькому лісі настала 
тиша. Дерева не  ріжуть
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наприкінці червня депутат міської ради подав 
звернення прем’єр-міністру. Чиновник попросив 
включити суму проекту козятинського водогону в бюджет 
України на 2020 рік.

«Народу вічний оберіг» - у 
Білопіллі вшанували Хліб та 

тих, хто його вирощує

19 серпня, в день християн-
ського свята Преображення 
Господнього Козятинський край 
гостинно приймав у свої обі-
йми учасників обласного свята 
обрядових хлібів та дідухів під 
назвою «Народу вічний оберіг» 
- свята запашного хліба, замі-
шаного на українській пісні, яке 
пройшло в с. Білопілля на тери-
торії КЗ «Музей Хліба».

В урочистому відкритті заходу 
взяли участь в. о. начальника 
управління культури і мистецтв 
Вінницької обласної державної 
адміністрації Валентина Троян, 
директор обласного Центру на-
родної творчості, заслужений 
працівник культури України 
Тетяна Цвігун, голова районної 
ради Віктор Слободянюк, за-
ступник голови ради Анатолій 
Задорожнюк, голова райдер-
жадміністрації Юрій Слабчук, 
депутати обласної та районної 
рад, керівники сільськогосподар-
ських підприємств Козятинщини, 
голови територіальних громад 
району, представники ЗМІ.

Розпочалося дійство із про-
ведення районного свята «Об-
жинки». Слова вдячності звучали 
для трудівників жнивного лану. 
Зранку й до пізньої ночі, з весни 
і до пізньої осені хлібороби на-
пружено працюють: засівають, 
вирощують, плекають врожайні 
ниви, стверджуючи просту жит-
тєву істину: якщо є врожай – 
буде хліб, а значить зростатиме 
і добробут українців.

- Щиро дякую вам, шановні 
хлібороби Козятинщини, за те, 
що своєю щоденною працею 
робите все для того, аби земля 
родила, аби колосилися лани, 
аби ми мали хліб на столі, - за-
значив голова районної ради 
Віктор Слободянюк. – Нехай 
не болять ваші натруджені руки, 
а Господь благословляє вашу 

працю. Я вітаю усіх присутніх зі 
святом Преображення Господ-
нього, Яблучним Спасом, бажаю 
щедрих дарів природи і багатого 
врожаю, великої радості в душі 
і доброї надії в серці, щирого 
щастя і сімейного благополуччя. 
Нехай ваш стіл завжди буде по-
вний, як літо щедре на врожай, 
а над головою завжди світить 
яскраве сонце!

За значний особистий внесок 
в розвиток сільськогосподар-
ського виробництва, досягнення 
високих результатів при збиранні 
зернових ранньої групи Грамо-
тами райдержадміністрації та 
районної ради, а також пода-
рунковими сертифікатами були 
відзначені кращі працівники 
сільгосппідприємств району.

У рамках свята відвідувачам 
презентовано виставки май-
стрів декоративно-прикладного 
мистецтва області та району, 
декоративних виробів з соломи, 
дідухів, різноманітних обрядових 
хлібів та випічки, які завжди ви-
пікали українці до релігійних та 
народних свят; образотворчого 
мистецтва. Вперше проведено 
фестиваль бджолярів-пасічни-
ків з Козятинщини та України 
«Медові соти», які презентували 
різну медову продукцію - мед, 
медовий пилок, корисний про-
поліс, медові соти, та лікувальну 
медову пергу.

Під своїми мистецькими крила-
ми захід зібрав кращих самобут-
ніх майстрів-умільців, які продо-
вжують творити та відновлювати 
прадідівські ремесла. До уваги 
гостей були представлені вистав-
ки Вінницького, Калинівського, 
Липовецького, Літинського та 
Хмільницького районів, а також 
24-х територіальних громад Ко-
зятинщини.

Свято об’єднало в собі му-
дрість поколінь і творіння умілих 
рук сучасних майстрів, роботи 
яких, мов сонце, освітили до-
бром і талантом цей Спасівський 
день. А народна пісня колорит-

ним перевеслом сплела духовні 
скарби минулого та сьогодення і 
додала всім гарного святкового 
настрою.

Тож за підсумками свята 
Дипломами обласного Центру 
народної творчості у наступних 
номінаціях відзначено:

- Краща виставкова світлиця 
– Самгородоцький сільський 
Будинок культури;

- Кращий коровай – Гунчак 
Яніна (с. Білопілля); ПАТ «Козя-
тинхліб», м. Козятин;

- Кращий дідух – Бродецький 
селищний будинок культури; 
Флоріанівський сільський буди-
нок культури;

- Краща хлібна випічка – Ва-
цек Наталія і Киричишина Ірина 
(с. Миколаївка), Супрун Ірина (с. 
Вернигородок); Махаринецький 
сільський Будинок культури;

- За збереження хлібних 
традицій відзначено Широко-
гребельський сільський клуб та 
Кордишівський сільський Буди-
нок культури;

- Кращі майстри – Гороф’янюк 
Надія (с. Пузирки), Журавель 
Марія (с. Йосипівка);

- Кращий бджоляр – Кравець 
Дмитро (с. Вівсяники).

Приз глядацьких симпатій 
отримали Вівсянецька, Поличи-

нецька, Безіменська територіаль-
ні громади.

Також було відзначено і орга-
нізаторів свята – директора КЗ 
«Музей Хліба» Сергія Рибачука, 

начальника відділу культури та 
туризму райдержадміністрації 
Володимира Воронова, директо-
ра районного Будинку культури 
Тетяну Мар’янчик.

Шановні жителі Козятинщини!

Щиро вітаємо вас з Днем Державного Прапора України та 28-ю річницею Не-
залежності України!

Ці знаменні дати розпочали нову сторінку в історії нашої країни, навіки увійшли до її 
літопису, дали поштовх до національного і культурного відродження.

Незалежність України – велике досягнення і чимала відповідальність, а її розвиток – 
справа народу. Кожен з нас у певній мірі бере участь у творенні української держави. 
Враховуючи безцінний досвід попередніх поколінь, уроки сьогодення, ми втілюємо у 
життя одвічну мрію українців, намагаємося зберегти здобуте. Адже саме від нас з вами 
залежить майбутнє України, наших дітей та онуків. Час, в якому ми живемо, важкий, але 
боротьба  з агресором, оборона  власних кордонів, територіальної цілісності, битва за 
мир згуртувала націю, зміцнила наш дух,  породила плеяду українських Героїв, подвиг 
яких навіки увійшов в історію.

 Нехай наші серця з кожним днем все більше наповнюються гордістю за Україну, а 
плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Нехай серпнева блакить 
неба і жовтогарячий зерновий лан, які зливаються барвами української державності з 
символом свободи та праці, ведуть нас до щасливого життя.

Від щирого серця зичимо вам, вашим рідним та близьким міцного здоров’я, щастя, 
добра, достатку, миру, щедрої долі, порозуміння, подальших успіхів та єдності помислів у 
всіх справах і починаннях заради процвітання незалежної України, добробуту її народу.

Слава Україні!
З повагою, голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК

широ вітаЮ

з днем народЖення!

начальника козятинського відділу обслуговування гро-
мадян (серв і сний центр)  ГУ ПФУ у В інницьк ій  облас т і

осьмірКо наталіЮ валентинівнУ (24.08),
К у м а н і в с ь к о г о  с і л ь с ь к о г о  г о л о в у

яремчУК валентинУ віКторівнУ (25.08),
с е к р е т а р я  Б і л о п і л ь с ь к о ї  с і л ь с ь к о ї  р а д и

Ковбій ольгУ павлівнУ (25.08)
В і в с я н е ц ь к о г о  с і л ь с ь к о г о  г о л о в у

ціпцЮрУ тетянУ василівнУ (26.08)
г оло вно го  с п е ц і а л і с т а  в і д д і л у  Державно го  р е є с тру  в и борц і в

товКан мар’янУ андріївнУ (26.08)
депу тата районної  ради,  голову СФГ «Подільське» с .  Жежелів

харенКа михайла анатолійовича (27.08)

Нехай ніколи вас не покидають оптимізм, удача, стійкість духу, доля за-
вжди буде прихильною до вас та вашої родини, а кожен новий день 
дарує приємні враження, задоволення від роботи та світлу надію на 
майбутні роки! Бажаємо міцного здоров'я, нових досягнень, благо-
получчя та добра. Хай завжди вас супроводжує щаслива зоря уда-
чі, Боже благословення, а у домі панують любов, злагода та добробут!

прес-центр 
Козятинської 

районної ради 
інформує
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на що Чиновник просить виділити з 
держбюджету 300 Мільйонів гривень?
вода. Депутат міськради Сергій Матвіюк звернувся до Прем’єр-міністра з проханням включити до 
держбюджету суму проекту козятинського водогону. Чиновник отримав відповідь з Офісу Президента 
про те, що звернення розглянуте. Журналісти поцікавилися: про який саме проект йдеться та дізналися, 
що на новий водогін вже не раз виділялися гроші

олена УдвУд

Наприкінці червня депутат 
Козятинської міської ради по-
дав звернення Прем’єр-міністру 
Володимиру Гройсману з про-
ханням включити суму проек-
ту козятинського водогону в 
бюджет України на 2020 рік.

«На сьогоднішній день назріло 
питання вкрай міняти всю систему 
водопостачання, адже відремон-
тувати старий водогін неможливо, 
через його зношеність, а також 
тому, що він є на балансі «Укрза-
лізниці», — йшлося у зверненні.

Як відомо з тексту звернення, 
було прийняте рішення побу-
дувати новий водогін від села 
Селище, що належить до Біло-
пільської сільської ради. За-
значено, що місто має у влас-
ності державні акти на землю, 
де знаходяться свердловини.

порахУвали Кошторис

У зверненні вказано, що за по-
передніми даними, вартість всього 

водогону становить близько 300 
мільйонів гривень. Сюди входить 
будівництво і водогону і нової ме-
режі водопостачання. Вартість про-
екту — 502300 гривень. Частину, у 
розмірі 150690 гривень сплачено.

«В проект входить водопідйом та 
станція водоочистки. Документація 
знаходиться в ВАТ «Вінницявод-
проект». Підсумовуючи, я як член 
бюджетної комісії, знаючи бюджет 
міста, стверджую, що ми не може-
мо витратити таку суму з міського 
бюджету через захищені статті 
витрат», — йдеться у зверненні.

Минулого понеділка де -
путату міської ради прийшла 
відповідь з Офісу Президен-
та. Про це він написав на 
своїй сторінці у «Facebook».

«Лед тронулся! Шановні ко-
зятинці! Офіс Президента Укра-
їни розглянув моє звернення 
стосовно виділення коштів для 
будівництва нової системи водо-
постачання», — написав Сер-
гій Матвіюк у своєму дописі.

«Ваш лист скеровано до Кабі-
нету Міністрів України і Вінницької 

обласної державної адміністра-
ції з пропозицією розглянути 
порушене у зверненні питання 
та поінформувати про резуль-
тати», — йдеться у документі.

Проте чіткої відповіді на те, 
чи включать вартість проекту 
водогону до державного бю-
джету, чи ні, у документі немає.

три роКи томУ виділили 
гроші

На офіційному сайті Козя-
тинської міської ради ми зна-
йшли рішення № 206–VII від 20 
травня 2016 року «Про внесення 
змін до міського бюджету 2016 
року». Цим документом на ви-
конання проектно-вишукувальних 
робіт робочого проекту «Водо-
провід в Козятинському районі 
Вінницької області» заклали суму 
видатків зі спеціального фон-
ду у розмірі 502 300 гривень.

Згідно із рішенням виконкому 
№ 154 від 28 квітня 2016 року, ко-
ригування проектно-кошторисної 
документації доручили приватному 
акціонерному товариству «Спе-
ціалізована будівельна компанія 
Водпроект», що розташована у 
Вінниці. Це підприємство стало 
правонаступником проектного 
інституту «Вінницяводпроект».

Розпорядженням міського го-
лови № 325-р від 2 червня 2016 
року фірмі «СБК Водпроект» 
виділили 150 690 гривень на 
коригування робочого проек-
ту «Водопровід в Козятинсько-
му районі Вінницької області».

Цифри у документах міської 
ради та зверненні Сергія Матвіюка 
до Прем’єр-міністра співпадають. 
Тож можна припустити, що це 
і є той самий проект водого-
ну, вартість якого депутат про-
сить включити до держбюджету.

Також у розділі «Новини» на 
сайті міської ради ми знайшли 
публікацію за 14 липня 2016 
року «Робота по відновленню 
будівництва водогону, розпо-
чата міською владою, триває».

«В. о. начальника управління 
містобудування та архітектури місь-
кої ради Олександр Павлов цілий 
день провів з інженерами-проекту-
вальниками ПАТ СБК «Водпроект» 
(котрі займаються коригуванням 
проектної документації по бу-
дівництву водогону) в полях між 
Козятином та Селищем. Проводили 
попередню розвідку траси водого-
ну протяжністю орієнтовно 12 км.

Усім скептикам, які постійно 

критикують розпочату Козятин-
ською міською радою роботу по 
відновленню будівництва водо-
гону з селища до міста Козятин 
та стверджують, що труб немає, 
що їх давно вкрали, повідо-
мляємо: за попередньою роз-
відкою труби є, трасу водогону 
вибито», — йшлося у новині.

Тобто, міська влада поча-
ла роботу над відновленням 
проекту ще три роки тому.

планУвали побУдУвати во-
догін Ще У 90-х

У електронному архіві до-
кументів міської ради є місь-
ка програма «Питна вода» на 
2012–2020 роки. Її прийняли за 
правління попереднього міського 
голови Олександра Гвелесіані.

У цьому документі вказано, 
що у 1992 році розпочали бу-
дівництво групового водогону з 
підземної водойми у селі Сели-
ще, що в Козятинському районі.

Згідно з програмою «Питна 
вода» передбачалося протя-
гом 2012–2017 років заверши-
ти будівництво групового во-
догону за умови фінансуван-
ня за рахунок коштів держав-
ного та обласного бюджетів.

21 грудня 2012 року міська 
рада видала рішення про звер-
нення до Кабінету міністрів та 
народного депутата Миколи Ка-
теринчука із проханням про ви-

ділення коштів для будівництва 
водогону. На сайті міської ради 
ми знайшли й саме звернення.

У документі йшлося про те, 
що у 1992 році виготовили про-
ектно-кошторисну документацію 
та почали будівництво групового 
водогону, який мав забезпечити 
потребу у питній воді п’яти на-
селених пунктів: сіл Козятин, 
Селище, Білопілля, Іванківці, Вер-
нигородок та міста Козятина.

За кошти держбюджету та за-
вдяки підприємствам проклали 
24,7 км трубопроводів. Проте 
1995 року роботи припинили 
через відсутність фінансування.

«На даний час для реалізації 
даного проекту необхідно про-
вести технічне обстеження стану 
прокладених у 1995 році мереж на 
предмет їх придатності до експлуа-
тації, виготовити нову проектно-ко-
шторисну документацію, прокласти 
ще 6,7 км магістральних мереж, 
побудувати артсвердловини, очис-
ні та інші інженерні споруди.

Орієнтовні перерахунки вартості 
проектних та будівельно-монтаж-
них робіт, проведені на основі ін-
дексації кошторисів, виготовлених 
в цінах 1992 року, дають підстави 
оцінити розмір необхідних ка-
піталовкладень у сумі близько 32 
млн грн», — йшлося у зверненні.

Тод і  м і ська  влада  по -
прохала виділити з держбю-
джет у 30 мільйон ів  гри -
вень на будівництво водогону.

Попередній міський голо-
ва Олександр Гвелесіані каже, 
що питання про будівництво 
водогону він постійно підні-
мав за усіх своїх каденцій.

— Один раз ми навіть були 
близькі до продовження будів-
ництва, — каже Гвелесіані. — За 
часів Януковича нам виділили 
5 мільйонів на будівництво, але 
на той момент розгорнулася 
економічна криза у 2008 році.

За словами попереднього 

очільника міста, через кризу 
у бюджеті утворилася дірка. 
У зв’язку із цим фінансуван-
ня проекту відмінили. З того 
часу владна верхівка більше 
не обіцяла жодної допомоги.

— Ми коли готували звернення 
до Верховної Ради і коли отрима-
ли позитивну відповідь на 5 міль-
йонів, ми теж готували коригуван-
ня проекту, — додає Олександр 
Гвелесіані. — Але воно обі-
йшлося нам у 20 тисяч гривень.

«за часів януковича нам виділили 5 мільйонів»

Міський голова Олександр 
Пузир повідомив, що будів-
ництво перебуває на стадії 
проектування. Для того, щоб 
почати прокладати водогін, 
потрібні дуже великі кошти. 
Наразі їх залучити немає змоги.

— Ми зробили попе -
редній проект на водогін, 
— каже Олександр Пузир. 
— Ми за нього розрозра-
хувалися, здається, 150 ти-
сяч. Загальний проект ко-
штував 600 тисяч, але кошти 
ми інші не перераховували. 

Загальний проект поки що 
не забирають і не оплачують 
усю вартість, тому що щороку 
доведеться його коригувати. 
А на це треба буде виділяти 

кошти знову і знову — близь-
ко ста тисяч гривень на рік.

— Поки що у нас є попере-
дній проект, який ми подаємо 
на всі конкурси, гранти, звер-
таємося до Кабміну і до різних 
міжнародних організацій, — 
продовжує міський голова. — 
Але загальна сума настільки 
велика, що ніхто не хоче брати-
ся. Вони беруться за маленькі 
водогони по селах. А за вели-
кий водогін до великого міста 
вони бояться братися. Загальна 
сума (водогону — авт.), якщо 
не помиляюся, 86 мільйонів. Це 
довести до Іванківців, до села 
Козятина фактично. А далі ще 
розводка по місту Козятин, це 
ще мільйонів 200 обійдеться.

на якій стадії будівництво водогону зараз
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дім з минулого. Двоповерхівка «на тій стороні» за переходом через залізницю одна з найстаріших у 
місті. Їй вдалося вистояти під час бомбардувань Другої світової війни. Існує гіпотеза, що до революції 
1917-го, це було приміщення вокзалу Уманського напрямку. Розповідаємо про будівлю

«золотоМ платили, коли 
робили ФундаМент»

— Чому ваш будинок назвали 
«Уманським»? — запитуємо 
співрозмовника.
— Бо тут вокзал на Умань був, 
— відповідає чоловік. — Тут була 
гілка, йшла поруч вузькоколійка. 
Її будували пани, щоб вивозити 
цукор. Ці обидва вокзали (Уман-
ський будинок і вокзал станції 
Козятин — прим. авт.) побудова-
ні одним архітектором за одним 
проектом. Одночасно вони бу-
дувалися. Я не знаю, якого року 
наш будинок. Скільки вокзалу, 
стільки і нашому.
— А де тоді залізниця проходила, 
якщо тут був вокзал? — питаємо 
ми.
— Тут рейки були від цієї вузько-
колійки, — каже козятинчанин і 
показує рукою на грядку. — Вона 
йшла вздовж. Що з нею трапило-
ся, я не знаю. Розібрали, чи що. 
Туди ж пішла 1520, а це 1440 від-
стань між рейками. Це за царя 
їм треба була вузька колія, щоб 
цукор у Європу вивозити.
Дійсно існує гіпотеза про те, що 
тут був вокзал Уманського на-
прямку. Проте історик Зоя Віль-
чинська вважає, що Уманський 
будинок вокзалом не був. 
– Історично вважалося, що їх 
(вокзалів — прим. авт.) було 
три — перший на Винниченка, 

Уманський і пасажирський. Але 
коли я дослідила, виявилося, що 
у нас ніколи не було Умансько-
го вокзалу. Він не міг існувати. 
У дореволюційному довіднику 
допущена помилка. Там напи-
сано, що у 1883 році уманська 
гілка вже була побудована. На-
справді тоді була тільки розвідка. 
Лише починали зв’язувати Козя-
тин зі сходом. Бо було важливо 
перевозити цукрову сировину 
вглиб імперії, – розповіла Зоя 
Вільчинська.
Стосовно того, що будівлю вок-
залу і Уманський будинок зводив 
один архітектор, Олександр Ко-
белєв, точних даних ми не має-
мо. Але можливо саме так і було.
Відомо, що Олександр Кобе-
лєв, окрім вокзалу побудував 
у Козятині житлові будинки, 
водонапірну башту, паровозне 
депо та споруди для електричних 
машин.
У столиці серед споруд, зведених 
архітектором, була Хіміко-тех-
нічна лабораторія. Вона розта-
шована у Солом’янському районі 
Києва. Історично та місцевість 
носила назву Залізнична колонія.
Оформлення фасаду цієї спору-
ди, яка є пам’яткою архітектури, 
чимось нагадує наш Уманський 
будинок.

чи був тут вокзал?

історія спорт

олена УдвУд

Будинок, що на вулиці Васьков-
ського, 21, у народі зветься «Уман-
ським». Це двоповерхова споруда з 
чотирма ризалітами (частина спору-
ди, що виходить за лінію основного 
фасаду), оздоблена фронтонами з 
вертикально висунутими частинами.

«Уманський» один із найста-
ріших будинків у місті. Це видно 
неозброєним оком. Варто лише 
поглянути на цеглу, з якої він 
зведений. Виникає думка, що 
він — ровесник водонапірної ба-
шти на території локомотивного 
депо. А вона, до речі, спорудже-
на у 1871 році, про що вказано 
на сайті Музею історії міста.

Перед входом до першого 
під’їзду ми зустріли двох його меш-
канців. Запитали, чи можуть вони 
нам щось розповісти про будинок.

— Я навіть не знаю, що вам від-
повісти. Я тут сам лише два роки 
живу, — сказав нам один із них.

— Пізно ви прийшли до нас. 

Померла та людина, яка про нього 
багато знала, — каже його сусід.

В ін в ідмовився назвати 
своє ім’я, проте розповів бага-
то цікавого про свій будинок.

— Тут раніше жило багато 
людей, — каже чоловік. — У 
квартирі могло мешкати по 7–8 
сімей, як у комуналці. І вже потім 
роздали квартири у 50-х роках.

прохолодно без Кондиціо-
нера

За словами нашого співрозмов-
ника, товщина стін у будинку 80 
сантиметрів. Висота від підлоги до 
стелі майже 4 метри. Стіни заходять 
у землю на глибину 80 сантиметрів. 

— У стінах спеціальні повітро-
проводи, — продовжує мешканець 
будинку. — Заходять вони в під-
логу, а виходять на той бік. З того 
боку заходять в будинок і виходять 
зверху вже тут. Нам тут кондиціо-
нери не треба ставити. 21 градус 
тримає постійно. Взимку тепліше, ніж в інших будинках. Золотом 

платили, коли робили фундамент. 
Кожен камінь оброблявся вручну.

Коли споруду звели, водопро-
воду і каналізації тут не було. 
На подвір’ї праворуч від дру-
гого під’їзду був туалет. Він і 
досі зберігся, хоча вже потроху 
руйнується. За словами нашого 
співрозмовника, колись у будинку 
була лазня. Люди ходили митися 
на другий поверх другого під’їзду.

тУт Жив КонстрУКтор «Ка-
тЮші»

— Під час Другої світової по-
трапила бомба з того боку в 
будівлю, розвалила частину бу-
динку, але відремонтували, — 
каже козятинчанин. — Розбом-
били гаражі наші і сараї, які в 
рядок йдуть за будинком. Під 
час війни в садку були окопи. 

Є ще одна деталь, яка сто-
сується того періоду. На фаса-
ді біля першого під’їзду висить 
меморіальна дошка. На ній на-
пис «В цьому будинку проживав 
один із творців «Катюші», член-
кореспондент АН СРСР, Герой 
соціалістичної праці Костиков 
Андрій Григорович (1899–1950)».

— Костіков ту т прожи-
вав, чи народився, — розпо-
відає наш співрозмовник. — З 
одного боку добре до ньо-
го ставимося, а з іншого ні.

— Чому? — запитуємо його.

— Перегляньте фільм «Ко-
рольов».  Наче як Кост і -
ков хотів у Житомирі забра-
ти квартиру у Корольова.

У наукових колах ставлення 
до вченого теж не однозначне. 
Як вказано на сайті «Вікіпедії», 
на думку деяких істориків та 
працівників ракетно-космічної га-
лузі, Костиков робив неправдиві 
доноси на своїх колег і присво-
їв собі авторство розробки ре-
активного міномета «Катюша».

осбб їм не вигідне

У будинку одно- та двокім-
натні квартири. Є ще дві не-
великі службові квартири для 
працівників локомотивного 
депо. Площі не так багато, тому 
мешканці робили прибудови.

— І я добудувався, — розпо-
відає наш співрозмовник. — Я був 
у Латвії. Там дуже багато фігур 
таких у будинках. І я вирішив собі 
таке зробити, щоб було гарно. Так 
будували і в Німеччині. І у нас на-
впроти парку. Бачили, як фігури 
викладені, як гарно виглядає?

ОСББ тут створювати не поспіша-
ють. Чоловік каже, їм це не вигідно. 
Бо мають проблеми з каналізацією.

— Багато хто може у нас не 
платити, — пояснює козятинчанин. 
— Тут стільки роботи! Каналізація 
у нас просто вирита. Вона як за-
бивається, хто туди полізе? Немає 
кому. Ремонт тут робили сяке-таке, 

побілили, пофарбували. Це було 
двічі — у 53-му і років 7–8 тому.

поміняли дах

Чоловік живе у цьому будин-
ку вже двадцять років. Каже, 
було б добре, якби тут зробили 
косметичний ремонт: пошпаклю-
вали і пофарбували. За його 
словами, капітальний ремонт тут 
ніколи не робили. Лише помі-
няли дах. Хоча для цього до-
велося пожертвувати клумбою.

— Коли приїжджали міняти дах, 
затоптали ялівець, — продовжує 
козятинчанин. — Я його привіз 
із Криму. Дуже шкода. Тут дуже 
рідко що приймається. А так я 
все саджу тут. Дерева. Яблуню 
посадив. Кущі я привіз із Криму. 
Їх спеціально там висаджували, 
щоб на колії не задувався пісок. 
Я по шматочку, по корінчику при-
віз і вивів. Єдине, що стример 
мій виявився непридатним для 
цього. Слабенький, щоб їх стригти.

Чоловік каже, що жити йому тут 
добре. Бо і до центру міста недале-
ко, і на вокзал довго не треба йти.

— Хороший будинок. Класно в 
ньому, — підсумував мешканець 
Уманського будинку. — Тут до-
бре, зелено. Багато місця. Можна 
вийти, кави попити. У кожного 
грядочка маленька. Тут і карасів 
можна закоптити. Ми тут всі одне 
одного знаємо. Дівчата наші тут все 
прибирають самі, і стрижемо самі.

ліворуч Уманський будинок на вулиці васьковського, 21. Праворуч — будівля Хіміко-
технічної лабораторії у Києві, яку спорудив Олександр Кобелєв.

«Моноліт» здобув суперкубок, 
граюЧи у Меншості
перемога! У суботу, 17 серпня, на стадіоні «Локомотив» наш «Моноліт» вперше в історії козятинського 
футболу завоював суперкубок Вінницької області. Гра була видовищною, тільки бригада арбітрів ледь не 
зіпсувала козятинське свято

в’ячеслав гончарУК, євгеній 
михайлів

Свято футболу в нашому місті 
почалося з того, що футболістів 
на поле вивели діти-спортсмени. 
Дівчата з міського будинку куль-
тури в національних костюмах, за 
українською традицією, привітали 
футболістів обох команд хлібом. 
Щоправда, щедрі козятинчани 
вже мають свою традицію хліби-
ною вважати коровай. Після свят-
кової церемонії і Гімну України 
маленьких спортсменів відпустили 
на трибуни стадіону, а учасники 
матчу, привітавши один-одного, 
розпочали футбольний поєдинок.

майЖе всЮ грУ «моноліт» 
грав У меншості

Розвівши м’яча з центру поля, 
гості пішли в свій перший наступ 
та втратили шкіряну кульку на 
підступах до карного майданчика 
монолітовців. З обопільними втра-
тами м’яча проходили перші три 
хвилини матчу. На четвертій хви-
лині головний рефері зустрічі ста-
вить у ворота «Моноліта» сумнів-
ний пенальті. Майстерно викона-
ний удар з точки і срібний призер 
минулорічної першості «Володи-
мир», з Тиврова, повів у рахунку. 

На п’ятій хвилині зусиллями 
Дмитра Красносельського наші 
земляки рахунок зрівняли. На 
шостій хвилині арбітр матчу ви-
лучає Олександра Коваля, пока-
завши йому пряму червону картку, 
трактуючи фол останньої надії за 
порушення правил майже в центрі 
футбольного поля. Залишившись у 
меншості, футболісти «Моноліта» 
перейшли на гру від оборони. 
Відбиваючись від атак настирних 
гостей, монолітовці переходили в 
стрімкі контратаки і в двох епізо-
дах вони мало не досягли успіху. 
Виходом сам-на-сам з воротарем 
гостей Олександр Барчук про-
бив у голкіпера. При рахунку 1:1 
команди пішли на відпочинок.

арбітр свистів в обидва 
боКи

 Другий тайм мало чим від-
різнявся від першої половини 
зустрічі. Хіба що суддя став 
свистіти в обидва боки. А ще 
відчувалося, що гравці «Моно-
літа» повірили, що можуть ви-
грати і вдесятьох. Гол у ворота 
«Володимира», як кажуть спор-
тивні коментатори, назрівав. 
За п’ятнадцять хвилин до кінця 

основного часу Денис Ткаченко 
перехитрив стража воріт тиврів-
чан, пробивши йому впротихід. 
2:1 на користь «Моноліта». Наші 
футболісти вдесятьох вистояли і 
заслужено здобули суперкубок. 

Отримавши золоті медалі за пе-
ремогу та суперкубок, футболісти 
подякували своїм фанатам за пал-
ку підтримку. А от на коло поша-
ни стадіоном з суперкубком сил у 
наших футболістів не вистачило. 
Віддавши всі сили на трав’яному 
газоні футбольного поля, наші 
улюбленці пішли в роздягальню.  

чого забраКло «володи-
мирУ»

Капітан тиврівчан Володимир 
Поліщук визнав, що для перемоги 
його команді забракло бажання.

– Після видалення гравця 
суперників, ми чомусь «зупини-
лися». А «Моноліт» виклався 
на всі 100% і доказав, що він 
сьогодні був сильнішим. Хоча за 
іменами наша команда аж ніяк 
не гірша за козятинську, – про-
коментував Володимир Поліщук. 

У лідера «Володимира» поки 
що немає бажання поверну-
тися у професійний футбол. 

– Збираюся й надалі висту-
пати в складі «Володимира». 
Разом зі своєю командою прагну 
реваншуватися у «Моноліта» в 
чемпіонаті області, адже ми за-
вжди боремося лише за перемо-
гу, – додав Володимир Поліщук.  

Глядачам гра прийшлася до 
душі. Навіть тим, які не є при-
хильниками «Моноліта». Андрій 
Пацановський мешкає в Козятині, 
але вболіває за вінницьку «Ниву».

– Вирішив провести вечір із 
друзями на стадіоні. «Моноліт» 
здивував тим, що після вилу-
чення зміг зібратися і показати 
гру, яка достойна володаря 
Суперкубка. «Ниві» є чому по-
вчитися у цих хлопців. Зокрема, 
самовіддачі і бажанню пере-
могти, навіть граючи у меншості, 
– каже Андрій Пацановський.

 
нацгвардієць і працівниКи 
сбУ на полі

Капітан «Моноліта» Андрій 
Хрищенюк зауважив, що його 
клуб зміг вирвати перемогу за ра-
хунок максимальної самовіддачі.

– Ми билися до останнього, 
прагнули здобути трофей. Наша 
команда складається із молоді. 
Напевно, тому у нас більше сил 
залишилося на другий тайм, ніж 

у ФК «Володимир». Тепер праг-
немо підкорювати найвищі висоти 
у чемпіонаті і Кубку Вінниччи-
ни, – сказав Андрій Хрещенюк 

На ч а л ьник  ФК  «Моно -
літ» Геннадій Ткачук нага-
дав, що його команда була 
створена в серпні 2015 року.

– Спочатку вона складала-
ся з працівників правоохорон-
них органів (міліції, МНС, СБУ, 
служби виконання покарань), а 
також із залізничників. За рік 
ми пройшли першу лігу області 
і отримали право на підвищен-
ня в класі. У своєму третьому 
сезоні стали призерами вищої 
ліги, – розповів Геннадій Тка-
чук. – Силовики були і завжди 
є в складі «Моноліта». Нині це 
нацгвардієць Максим Пилипен-
ко, а також співробітники СБУ.

Геннадій Ткачук високо оцінив 
опонентів по Суперкубку. За 
його словами, ФК «Володимир» 
– це майже як збірна області.

– У попередніх матчах ми двічі 
зіграли із ним внічию і одного 
разу програли. Але поганий той 
солдат, який не прагне стати ге-
нералом. Водночас, ми ніколи не 
ставимо турнірних завдань – го-
ловне, щоб вболівальникам було 
цікаво спостерігати за нашою 
грою, – сказав Геннадій Ткачук.

Капітан команди андрій хрищенюк - автор 
переможного голу денис ткаченко

Усе готове до початку матчу. До важкої гри залишилось кілька хвилин 
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 продам
  Áàíêè 3-õ ë. 12 ãðí., 1 ë. 7 ãðí., 0.5 ë. 3 ãðí., 
áàëêè 4-õ ì. 10 õ 10 ñì., òðóáè ñò. ä.76 ìì á/ó. 
063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, 
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áè÷êà 1.5 ì³ñ.  068-211-02-45, 063-260-
05-84
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ, òåëè÷êó íà êîðîâó. 
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
  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, ñåòêà ðÿáèöà 
5 ìì., çì³éîâèê ó ïëèòó, áàíêè 1 ë., òåëåâ³çîð. 
063-995-01-96
  Âåëîñèïåä ñïîðò., ï³äë³òêîâèé 2 500 ãðí., 
øèôåð á/ó ïî 40 ãðí., öåãëà ñåë³êàòíà íîâà 
250 øò. ïî 3 ãðí., äåðåâÿíèé ñòîâï íà äðîâà. 
067-915-44-48
  Âåëîñèïåäè á/ó, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè, 
òðóáà êàíàë³çàö³éíà, äîñêà ñóõà, ï³äñòàâêè 
ìåòàëåâ³, ôàíåðà, óãîëîê. 073-052-93-37, 096-
258-75-22

  Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
  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. 
093-430-38-47
  Äâà âåëîñèïåäà íà 10-15 ð. òà íà 15-20 
ð., ìàñëî ïåðåðîá. 30 ë. ³ òðàíñôîðìàòîðíå 
10 ë., 300 ì. àë. ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé ³ 25 ì. 
áðîíüîâàíîãî 3-õ æèëüíîãî ì³äíîãî êàáåëÿ, 
êðîëÿ÷³ êë³òêè 3 øò. 093-940-96-11, 068-334-
66-72
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex çèìà - ë³òî 2 500 
ãðí. 093-892-26-78
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, òà ë³òíÿ 3-õ êîë³ñíà 
ñó÷àñíà á/ó. 093-437-22-16
  Ä³æêà äóáîâà 60 ë., ïàíåë³ 6 ì. õ 1.2 ì. 
áóä³âåëüí³. 063-105-17-34, 067-874-75-95
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äðàáèíè äåðåâ‘ÿí³ ,ìàíãàë- 900 ãðí., ãàçîâ³ 
áàëîíè, ÿùèêè äåðåâ‘ÿíí³ 3 øò-100 ãðí. 067-
137-87-38, 063-346-24-22
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-
398-67-27
  Äóáë³êàòè êëþ÷³â (ÿêùî á³ëüøå 3-õ ö³íà 35 
ãðí. çà çâè÷àéíèé êëþ÷). 063-814-74-18
  Åë. ãåíåðàòîð Õîíäà 2.5 êâ. 063-280-18-73
  Åë. ãðèëü íà 3 âåðòåîÿ, ôðèòþðíèöÿ. 063-
280-18-73

  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, íåäîðîãî, ãîñ àêò º. 
093-925-93-81, 097-324-14-53
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî. 093-552-
27-63
  Çåì. ä³ë-êà âóë.Çàîçåðíà 5, 12 ñîò. çåìë³. 
063-676-63-02, 067-927-15-58
  Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 
12 ñîò. çåìë³ (íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ 
ïðîêóðàòóðè). 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 
ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-
15-31
  Çåì. ä³ë-êè 11 ñîò. òà 26 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (ð-í ìàãàçèíó «Áóä³âåëüíèê). 093-
427-55-10, 068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåðíî ïøåíèö³ òà ÿ÷ìåíþ, íåäîðîãî. 067-
319-08-49
  Çåðíî ïøåíèö³. 093-677-47-25
  Çåðíî ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 068-346-29-63
  Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - 
Matador Nordicca Basic 165/70/R13 (79Ò-MP52) 
â õîäó 1 ñåçîí. 097-138-12-06
  ²íêóáàòîð íà 100 ÿºöü 1 000 ãðí. 097-154-
49-36
  Êàðòîïëÿ âåëèêà èà äð³áíà Áåëà Ðîñà. 093-

937-65-00
  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
  Êîçèíå ìîëîêî, íåäîðîãî. 098-228-54-21
  Êîçî÷êà, êîçëèê 5 ì³ñ. íåäîðîãî. 098-090-
95-32
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà, çàë³çíà. 096-267-27-43
  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 ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ðîáî÷³: 
áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, ðóêàâèö³, æåëåòêè, 
ìèëî ãîñïîäàðñüêå, ðó÷íà äðåëü. 097-575-60-
55, 093-013-65-24
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-692-
96-38
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì, áè÷îê 5 ì³ñ. 068-760-
26-54
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì 3 ì³ñ. ò³ëüíà, Ñåìåíòàëêà, 
ñ.Êàøïåð³âêà. 098-245-76-02
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 096-227-42-91
  Êð³ñëî, 4 ê³ìíàòí³ ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà, ñò³íêà ê³ìíàòí³ 4 ì., ïèñüìîâèé ñò³ë. 
063-629-52-33
  Êðîëèöÿ âàã³òíà, õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 
068-753-34-61

  Ë³æêà 1-îñïàëüí³ 2 øò. àáî îäíå 2-õ ñïàëüíå 
ç ìàòðàöàìè, êèëèì 3.5 õ 2.5. 067-963-17-30
  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
  Ì³ëêó êàðòîïëþ. 097-757-65-02
  Ìîëîäíÿê íóòð³é, âåëèêèõ ³ ï³äðîùåíèõ, àáî 
òóøêàìè.  096-566-64-53 , 096-566-64-53
  Ìîí³òîð ASER á/ó, ñèñòåìíèé áëîê á\ó, 
òåëåâ³çîð Tochiba ê³íåñêîïíèé, ïð³íòåð 
êîëüîðîâèé Canon, â³äåîìàãí³òîôîí, øâåéíà 
ìàøèíêà á/ó. 093-728-48-67, 067-717-12-59
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 
063-629-01-49, 097-446-20-46
  Íóòð³¿ òóøêè. 063-694-20-04, 098-348-13-87
  Îáëèöþâàëüíà ïëèòêà á/ó 30 êâ.ì. 063-
280-18-73
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî 
ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-
02-91
  Ïîðîñÿòà âàãîþ 10-15 êã. 067-273-35-68
  Ïîðîñÿòà Äþðîê - Ïåòðåí, âàãîþ 40 êã. 097-
474-42-11, 063-260-09-52
  Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 12-13 êã.096-720-
14-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-13 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 Ëàíäðàñ 12-15 êã. 
097-906-39-64
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí òà Ëàíäðàñ, âàãà 
20-25 êã. 096-772-01-94
  Ïðàëüíà ìàøèíà á/ó, «²íäåç³ò». 096-307-
21-94
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Àð³ñòîí 7 êã. 067-
430-40-65
  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, 
067-883-06-97
  Ñ³àìñüê³ êîòèíÿòà. 093-767-78-18
  Ñ³ì’þ îðï³íãòîíà ïàëåâîãî ³ ÷îðíîãî, 
ï³âíèêà íà ïëåìÿ: ìàðàíà, îðï³íãòîíà ÷îðíîãî, 
ïàëåâîãî, çîëîòîãî, ³íäîêà÷åíÿòà. 097-893-
74-92
  Ñ³÷êàðíÿ. 097-154-49-36
  Ñîêîâèæèìàëêà, êîëåñà äî âåëîñèïåäà 
ïåðåäí³ ³ çàäí³. 063-275-87-04
  Ñòàðòåð 2142, ÊÏÏ-5 ñò., ôàðè. 068-016-
40-73
  Ñò³ë ñëþñàðíèé, áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, 
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ 
²òàë³ÿ, òðóáè à/ö ä³àì.150, òðóáà ÂÃÏ ä³àì.15, 
áàê 70 ë.,  øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêè äåðåâÿí³, 
ðîçêëàäóøêà, ïèëîñîñ Çàíóñ³. 096-467-88-03
  Ñò³íêà. 098-443-75-58
  Òåëåâ³çîð «Samsung» íåäîðîãî. 063-393-53-
66, 067-589-80-67
  Òåëåâ³çîð LG- 1 500 ãðí., íåäîðîãî. 063- 
609-21- 86
  Òåëåâ³çîð Samsung 32« Smart 2015 ð.â., â 
ãàðíîìó ñòàí³. 063-197-03-26
  Òåëåâ³çîð á/ó Ñàìñóíã ä³àã. 31 7 ËÒ, 
ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó Âèæèòàë íàï³âàâòîìàò, 
õîëîäèëüíèê á/ó Ñíàéãå 2-õ êàìåðíèé ñòàí 
õîðîøèé. 063-889-52-84
  Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-
69, 067-429-73-29
  Òþêè. 067-929-72-46
  Óïîðÿäêîâàíèé ãîòîâèé äî òîðã³âë³ ìàãàçèí 
ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 3. 063-311-65-88, 097-396-
47-56
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì  ð-í Ïîëå ×óäåñ. 
093-758-32-78
  Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-
918-03-38
  Õîëîäèëüíèê «Íîðä», á/ó 700 ãðí. (äîáðå 
õîëîäèòü). 063-412-33-17
  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 Äíåïð á\ó ó ðîáî÷îìó ñòàí³. 

093-800-66-77, 095-425-36-54
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà âîãíåòðèâêà. 063-622-64-98
  Öóöåíÿòà çàõ³äíî - ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 1.5 ì³ñ., 
ïðîãëèñòîâàí³ áåç äîêóìåíò³â, ïàïà - ëàéêà, 
ìàìà - ïîëóâîâê-ïîëóëàéêà, äóæå ãàðí³ òà 
ãðàéëèâ³. 097-483-42-09 Âàñÿ
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 063-692-53-55, 
067-243-98-15
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 ë., âàçîíè Àëîº, êàëàíõîé. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Øê³ëüíà ôîðìà - êîñòþì äëÿ õëîï÷èê³â 6-10 
êëàñ³â, á/ó, ó äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
709-26-79
  ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí». 
097-577-26-86
  ß÷ì³íü, ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ 
ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-600-34-02
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-
28

  НЕрухомість
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-
95-84
  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.Ìàòðîñîâà 46 êâ.13, á³ëÿ 
øêîëè ¹3. 096-245-24-62, 063-829-57-07
  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-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-
359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. 
áóäèíêó, ñòåëÿ 4 ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 
äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áåç ðåìîíòà. 093-800-
66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-
643-35-23
  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, 097-535-25-97
  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., 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. 
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робота та оголошення

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

Зніму 2-3-х кімн. квартиру або бу-
динок зі зручностями. 097-69-40-18, 

097-402-12-46

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

кімн. кв. 063-854-94-76

Терміново, недорого продам меблі, 
килими. 093-708-76-18

Куплю б/у перини, подушки, сварочні 
апарати, свіже пір'я гусяче - качинє, 

горіхи. 097-410-60-91

Здам в оренду приміщення 30 кв. м. 
центр. 093-766-78-49

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

Ландшафтний дизайн, озеленення 
подвір'я та прибудинкової 

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

Продам 4-х кімн. кв. р-н вул. Довжен-
ко. 093-229-70-64, 097-269-04-07

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

0974057833

Продам дитячу коляску з/л, та 
літня 3-х колісна сучасна б/у.

 093-437-22-16

Загублена золота цепочка з хрести-
ком, прохання повернути за 

винагороду. 093-594-07-88

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Здам в оренду робочі місця, кабіне-
ти для нарощування вій, космето-

лога, масажу. 097-759-18-66
Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

з можливістю права на викуп. 
067-753-67-42

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
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Виконую всі види ремонтних робіт. 091-610-32-
94, 073-733-71-00

робота
Автомийка запрошує працівника. 067-920-
67-94
СТО запрошує автослюсаря. 067-920-67-94
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
Запрошується в столярний цех столяр, 
помічник столяра. 073-218-92-48
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
На постійну роботу потрібен продавець, бар-
мен. 063-234-29-75
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 
093-631-89-49
На посаду Бариста запрошуємо дівчину, 
віком 19-25 р. в кавряню "Фреш кава". 063-
818-09-84 Лєра
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна 
дівчина - офіціант, графік 3/2. 063-157-59-
96 Олексій
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
На роботу у Фас фуд потрібен продавець. 
063-676-53-02
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва, 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На постійну роботу в магазин "Секонд Мар-
кет" потрібен продавець-консультант. Жінка 
віком 18-40 років. 063-541-12-28
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується: водій на ЗІЛ130, оператор-
касир,  помічник бухгалтера, різноробочий. 
Ми гарантуємо офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата  7500-8000 грн 
(з податками). 8-годинний робочий день. 
Соціальний пакет. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 093-678-53-01
У зв’язку з ростом коллективу запрошуємо на 
роботу офіціантів. 063-186-28-39
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робота 
Пропоную 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
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îïàëåííÿ. 063-254-08-06
  2-õ êì. êâ., âóë. Íåçàëåæíîñò³ 32. 067-366-
50-14 
  2-õ êì. êâ., ïëîùà-58 êâ. ì., äâîõñòîðîííÿ 
2/3 , ê³ìíàòè , ñàíâóçëè ðîçä³ëüí³, ìï â³êíà, 
äâóõêîíòóðíèé ³òàë³éñüêèé êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ 
òà âõ³äí³ äâåð³, ó äâîð³ ïîãð³á ³ êðèíèöÿ, âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-
39-90
  2-õ êì. êâ., öåíòð, âóë. Â³ííè÷åíêà 31, ç 
ðåìîíòîì, ìåáë³, óòåïëåíà. 063-384-04-49, 
096-184-48-51
  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. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ êì. êâ., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 8-èé 
ïîâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 067-940-41-22, 063-
675-93-04
  3-õ êì. êâ., âóë. Øåâ÷åíêà 1. 063-187-85-74
  3-õ êì. êâ., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ðàéîí òåõ. 
ó÷èëèùà. 093-406-93-22, 098-575-79-40
  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 ,Òåðì³íîâî, â ð-í³ Á³ëî¿ Êàçàðìè, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó, ãàç, âîäà ,òåëåôîí, 15 ñîò. 
çåìë³. 096-566-64-53, 063-896-77-35
  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 62 êâ.ì., ãàç., ïðèâàò., ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-
192-68-08
  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 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.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 
êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, àáî 
îáì³í íà Áåðäè÷³â. 067-368-56-14, 2-23-74
  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.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 
ñîò., º íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
  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 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 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, íåäîðîãî. 
063-296-30-12
  Áóäèíîê ñ. Âåðáîëîçè öåíòð, çàòèøíå 
ì³ñöå, ãàç, âîäà, âàííà. 097-740-97-72, 093-
786-37-42
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, 
íåäîðîãî. 098-025-28-78
  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. 
067-606-55-02
  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, 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. 097-
791-28-63 äçâîíèòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ.
  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. 098-829-60-30, 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. 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 òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 99 
000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 

øêîëè - âóë.Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ 
çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-
45-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., çàãàëüíà ä³ëÿíêà 
7.5 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (âàííà, òóàëåò), º ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 ñàäî÷êà, ÇÎØ ¹3. 093-
461-52-70
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, 
â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-
59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 
ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, 
ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü 
äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, 
º áåð³ã ç ðîäí³êîì. 093-022-62-64, 068-869-
81-99
  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 «Òàëèìîí³âö³». 
063-288-15-08
  Äà÷à ç öåãëÿíèì áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó. 
096-901-69-75
  Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, 
ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16, 
ñ.Êîçÿòèí. 096-879-30-75, 2-17-80
  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà «Ïîëå ÷óäåñ», âóë. 
Âîëîäèìèðñüêà ,15 ñîòîê, ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ 
,çàë. áî÷êà. 098-479-19-16
  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
  Ó÷àñòîê â ì. Êîçÿòèí ,12 ñîòîê, âóë. Çåëåíà 

42, ï³ä çàñòðîéêó. 096-798-11-28
  Ó÷àñòîê ç³ ñòàðèì áóäèíêîì âóë.Ãðèáàëüîâà 
42. 063-234-29-75
  ×àñòèíà áóäèíêó 65 êâ.ì., íîâå ïëàíóâàííÿ, 
ð-í ñàäî÷êó ¹3. 063-296-91-71
  ×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. 093-091-65-42, 097-642-08-12

  аВтомото
  Âàç (Êàëèíà) 2006 ð. â ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð 
ñèí³é.  063-949-96-69 ,097-385-72-18
  ÂÀÇ 21043 1.5 áåíçèí, 1995 ð.â. 063-276-
90-88
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  ÂÀÇ 2105. 093-769-69-29 Ñåðã³é
  Äâèãóí ìîòîöèêëà Ïëàíåòè íà ñòàðòåð³. 
097-154-49-36 
  Äíåïð-9 1979 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 073-
087-52-80
  Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-
26-86
  Ìîïåä «Êàíóí³». 093-767-78-18
  Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà, 
îêó÷íèê, êàðòîïëåêîïà÷, êàðòîïëåñàäæàëêà, 
ïðè÷³ð, ðåøòîâêè, ïëóã ê³ííèé. 063-670-31-02
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ 
ç/÷àñòèíè äî íüîãî 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
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà. 097-577-26-
86
  Òðàêòîð ÌÒÇ-82 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

  КупЛЮ
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  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,  ïë ³âêó,  ïëàñòèêîâ³  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
  Êàðòîïëþ êðóïíó, ïîñàäêîâó, ì³ëêó. 097-
149-12-94
  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
  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
  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. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  Áóäèíîê Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêèé ð-í 
Õìåëüíèöüêî¿ 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. 
097-904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì ìàëèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 
063-406-23-10, 096-886-25-27
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòèêà ãàðíî¿ ìàñò³. 063-
605-88-19
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷îðíèõ êîøåíÿò. 093-411-
06-63
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè öóöåíÿò 2 ì³ñ. (º ðóäèé 
õëîï÷èê, ðóäà ³ ÷îðíà ä³â÷èíêà). 093-560-57-79
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  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, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâ³ ä³â÷èíè àáî æ³íêè, âñ³ 
çðó÷íîñò³. 063-523-80-94
  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó ó 2013 ð. ÂÍ ¹44331253 â³ä 01.06.2013 ð. 
âèäàíå êîìóíàëüíèì íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì «Ë³öåé 
Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³» 
Ñ³äëåöüêà ßíà Îëåêñàíäð³âíà, ââàæàòè íå ä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ 
îñâ³òó, ²ÇÍ ¹47932385, âèäàíèé 30. 05. 2015. íà 
³ì‘ÿ Õðèíþê Îëåíà Ðóñëàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé â ðàéîí³ æ/ä âîêçàëó, ñèí³é ñìàðòôîí 
«Motorola», â ñ³ðîìó áàìïåð³ ç ÷îðíèìè âñòàâêàìè 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-225-62-07, 

063-297-64-63 
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñòðþêîâ 
Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ 07.02.1966 ð.í. ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàºòüñÿ áóäèíîê, óòåïëåíèé, ãàç, âîäà, òóàëåò, 
âàííà. 063-065-45-94
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â. 067-
187-37-78
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ð-í 
3 øêîëè. 096-425-93-48
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 096-001-69-47
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, 65 êâ.ì., 
ãàç, âîäà, êîìá³íîâàíå îïàëåííÿ. 068-692-87-15, 
095-919-71-67
  Çäàì áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í ,òåðì³íîâî, ç 
ïðàâîì âèêóïà, ïîðÿäíèì ëþäÿì ,îïëàòà íà ïåðåä, 
ð-í. Á³ëà Êàçàðìà. 063-896-77-35, 097-029-05-79
  Çäàì â îðåíäó 10 ñîò. çåìë³ ð-í ²íòåðíàòà. 093-
492-09-83
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ. 098-100-46-78
  Çäàì â îðåíäó ê³ìíàòó äëÿ õëîïö³â. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì. 093-731-64-70
  Çí³ìó êâàðòèðó. Òåðì³íîâî! Â öåíòð³.  097-989-
20-57, 093-943-51-80
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
â öåíòð³ àáî â ð-í³ æ/ä âîêçàëà (÷îòèðè ëþäèíè). 
068-815-13-34, 093-758-11-69
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, 
öåíòð, íåïîâíà çàéíÿò³ñòü. 093-445-75-26
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ 
æ³íêîþ. 093-427-67-40, 096-037-00-67
  Øóêàþ ìàéñòðà, ÿêèé çðîáèòü îòêîñè íà 2-âà 
â³êíà. 097-436-56-60
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³. 068-961-05-53

Зарплата середнього укра-
їнського продакт-менеджера 
(РМ) в IT складає від $2000 до 
$4000 в місяць. Про це свід-
чать дані «Дослідження рин-
ку продакт-менеджерів України 
2019». Останнім часом на Укра-
їнському ІТ-ринку значно зросла 
потреба у таких спеціалістах.

Лише від роботи команди за-
лежить успіх будь-якого проекту, 
не важливо, чи це створення веб-
сайту, чи підготовка і запуск нової 
рекламної кампанії та ін. Якою 
буде ця команда - дружною з 
чудовими теплими стосунками та 
мікрокліматом у ній, чи навпаки 
- залежить саме від менеджера 
проекту. Головне завдання PM-
ма – довести бажання замовника 
до реалізації у вказаний термін, 
використовуючи наявні ресурси. 

У ІТ проектний менеджмент 
- це динамічний процес. Звісно, 
без певної «загрузки» у айтішну 
сферу неможливо оволодіти 
айтішною мовою. Розібратись 
про роботу та курс PM’а до-
поможе викладач  Вінницької 
ІТ-Академії Роман Марченко.

 
сКільКи роКів ти вЖе У іт?

- Майже 9 років . Прой-
шов шлях від асистента про-
ектного менеджера до люди-
ни, яка координує 9 продуктів.

 

чи дУмав ти Колись, Що 
бУдеш працЮвати з про-
еКтами? 

- Та які там думки про проек-
тний менеджмент? Якщо чесно, 
то і не зрозумів, як почав вивчати 
бухгалтерію в інституті. Потім 
знайомий підкинув підробіток на 
mamaclub. Далі перейшов в офіс 
асистентом проектного менедже-
ра на DOM.RIA. Так все і закру-
тилось. Прийшло розуміння, що 
мені подобається організовувати 
роботу для створення продукту.

 
яК би ти описав проеКтний 
менедЖмент простими 
словами? 

- Менеджер проекту - це, в 
першу чергу, лідер в проекті. По-
стійні комунікації, балансування 
на межі домовленостей та ін-
струкцій. Робота в крутій команді, 
яка разом із тобою полегшує 
життя користувача. Можливість 
постійно вдосконалювати свої 
soft і hard skills, бачити і кайфу-
вати від результату своєї роботи. 

 
КаЖУть, PM має багато об-
лич. Які ролі об’єднує у собі 
PM? 

- Я бачу, що проджект качає 
4 основних харди: проектний 
менеджмент, аналітику, ux, мар-
кетинг. Але ситуації бувають 
дуже різноманітні в роботі: часто 

PM-и є тестувальниками, можуть 
написати пару sql запитів, при 
цьому ти хороший товариш та 
непоганий психотерапевт для 
команди. Ну і, проект-мене-
джер також менеджер команди 
з хорошими soft скілами, де 
на першому місті комунікації. 

 
хто, на твоЮ дУмКУ, моЖе 
стати проеКтним менедЖе-
ром? Кожен?

- У кожного проект-менеджера 
є свій основний хард скіл, хтось 
більше в маркетинг, хтось в аналі-
тику, хтось в продажі. Круто, коли 
є ось ця адміністративна жилка, 
схильність до перфекціонізму і 
порядку, а ще - стресостійкість:)

 
наші вУзи не випУсКаЮть 
"проеКтних менедЖерів". 
Як же ним стати?

- На жаль, ВУЗи не готу-
ють до практичних реалій IT-
компаній. Тому, в основному, 
потреба в PM-ах компанії за-
кривають через внутрішній по-
тенціал. У RIA.com ми мінямо цю 
парадигму. Більше того, разом 
із IT Academy готуємо курс з 
підготовки проект-менеджерів.

 
яКих навичоК моЖе не ви-
стачити PM-У - самоУчці?

- Факапів :) а якщо точніше 
- досвіду через практику. Від-

чуття постійного потоку і змін, 
які заставляють тебе рухатись 
швидко, швидше конкурентів, 
швидше появи потреб корис-
тувачів. Брати на себе відпові-
дальність. Але все це приходить 
дуже швидко через практику.

 
Що найсКладніше У цій 
проФесії?

- Зберегти холодну голову і не-
рви в останніх 2 дні перед запус-
ком :) Не знаю, що тут, насправді, 
може бути складного. Коли є 
ціль і драйв, то і море по коліна.

 
яКУ порадУ ти б дав тим, 
хто прочитає це інтерв`Ю і 
захоче спробУвати себе У 
пм?

- Проектний менеджмент - 
це круто! Все у ваших руках. 
У вас є можливість створю-
вати круті продукти і полег-

шувати життя користувачам. 
 
Вінницька ІТ-Академія запус-

кає курс PM, який ведуть ви-
кладачі-практики за авторською 
програмою. Академія славиться 
навчанням на реальних про-
ектах та гарантованим працев-
лаштуванням. Якщо ви прагнете 
реалізувати себе у ІТ-сфері та 
стати професіональним проект-
менеджером - реєструйтесь на 
навчання у Вінницькій ІТ-Академії.

А для талановитої молоді 
є можливість отримати пре-
стижну освіту БЕЗКОШТОВНО. 
Кожен, хто складе екзамен з 
математики на максимум, буде 
зарахований на бюджетне на-
вчання. Деталі https://ita.in.ua.

 
вінницьКа іт-аКадемія
ita.in.ua
тел. 067-431-19-21
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овен 
Новий тиждень буде для Овнів дуже 
активним та насиченим, однак не 

варто одразу ж мріяти про вікенд, адже 
трапиться чимало приємних речей. Складіть 
список найважливіших завдань та поступово 
виконуйте все, а вільний час присвятіть само-
вдосконаленню. 

телець 
Тиждень у Тельців видасться також 
доволі швидким, тому варто одразу ж 

розставити пріоритети та визначити, чого ж вам 
зараз хочеться чи бракує. Зберіться з силами 
та бережіть гарний настрій, адже попереду 
чимало позитивних моментів та нових цілей. 

близнЮКи 
Близнюки знову відчувають себе то 
на вершині гори, то десь позаду всіх. 

Варто сконцентрувати увагу на тому, чого 
ви дійсно прагнете, а також визначити, що 
приносить вам задоволення, а з чим краще 
попрощатись. 

раК 
У Раків доволі активний період для само-
реалізації, творчості та вивчення чогось 

нового. Зараз ви можете почерпнути чимало 
корисної інформації та нових вражень, тому не 
соромтесь. А от з емоційним станом, то краще 
не нехтувати можливістю морально відпочити.

лев 
Леви знову на висоті і не збираються 
здавати своїх позицій. Тиждень при-
несе чимало позитивних вражень, 

емоцій та приємних спогадів. Зосередьтесь на 
тому, щоб помічати більше хорошого. Менше 
звертайте увагу на негатив та спокійно будуйте 
плани, адже у вас все вийде.

діва
Дівам нарешті пора показати, хто такі 
справжні трудоголіки. Ви дозволяли собі 

розслабитись не у найвдаліші для цього моменти, 
тому зараз варто докласти значно більше зусиль, 
аніж хотілося б.

терези 
Терези насолоджують тим, що від-
найшли рівновагу або вже досить 

близько до неї. Якщо вам все ж щось не 
так, то варто підняти сфери життя, які не 
дотягують до ідеалу.

сКорпіон 
Скорпіонам варто трохи втихомирити 
свій запал, адже ви можете випадково 

(чи умисно) образити близьких для вас людей. 
Звісно ж, вам здається, що ви краще все знаєте, 
але варто частіше дослухатись до інших.

стрілець 
Стрільці відчувають, що енергії може 
не вистачити для рутини, тому зорі 
радять більше займатись пізнанням 

нового, а також почати планувати своє життя. 
Можна взятись за щось мале, приміром, 
список завдань на тиждень.

Козеріг 
Козерогам варто направити всю свою 
енергію у більш мирне русло, адже остан-

нім часом ви буваєте надто дратівливими. Через це 
страждає ваша працездатність, а також оточення. 
Не нехтуйте вільним часом.

водолій
Водолії зараз повні сил та енергії, тому 
саме пора спрямовувати все це добро на 

самореалізацію. Ви знаєте, чого насправді хочете, 
тому не варто зупиняти себе. Поряд з вами чимало 
людей, які допоможуть у будь-якій ситуації.

риби 
Рибам цього тижня дуже важливо знайти 
час для себе та власних думок. Ви інколи 
берете на себе надто багато і вимагаєте 

від інших того ж, але зараз час для зміни пріори-
тетів. До того ж, ваші близькі потребують більше 
уваги та турботи, аніж невдоволення чи повчання.

СеРедА, 28 СеРПНЯ

+  17 0С  +  21 0С
+  28 0С  +  21 0С

вІвторок, 27 серпня

+  16 0С   +  21 0С
+  28 0С    +  22 0С

понедІЛок, 26 серпня

+  15 0С   +  20 0С
+  28 0С   +  22 0С

СУБОТА, 24 СеРПНЯ

+  13 0С  +  17 0С
+  25 0С  +  19 0С

П'ЯТНицЯ, 23 СеРПНЯ

+  15 0С    +  17 0С
+  25 0С    +  19 0С

недІЛя, 25 СеРПНЯ

+  12 0С  +  18 0С
+  27 0С  +  19 0С

ЧеТВеР, 22 СеРПНЯ

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

Погода у Козятині 
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пригощали й куштували
свято. У понеділок, 19 серпня, Народний музей хліба прийняв хліборобів області. 
Найщедрішими на святі виявилися пасічник Дмитро Кравець, який дарував 
продукцію бджільництва та сільська голова Махаринець Наталія Василюк, що 
пригощала гостей пиріжками та плетінками. А коровайники ПАТ «Козятинхліб» здоби 
взяли стільки, що роздавали його козятинчанам на площі, коли повернулися у місто

в’ячеслав гончарУК

Відкрили святкову програму 
артисти вокалісти «Калини» з Кор-
дишівки, колектив Самгородоцького 
театрального жанру «Smagron», во-
кальний гурт «Струни серця» район-
ного будинку культури та майстри 
вокалу «Калина» з Махнівки. Після 
прологу організатори свята привіта-
ли кращих хліборобів Козятинщини.

Найпопулярнішими на святі об-
рядових хлібів виявились артисти. 
Велике скупчення людей було біля 
імпровізованої сцени майстрів співу.

Спочатку концертної програми 
свої кращі номери показали гості: 
гурт «Джерело» з Багринівки, що 
на Літинщині, «Берегині» зі Стад-
ниці, «Перевесло» з Хмільницького 
району, «Лебедонька» з Липовця, 
«Берегиня» з Калинівського району. 
А Ірина Муравська з Сестринівки 
дала старт виходу на сцену нашим 
землякам. Гурт «Кумасеньки» з 
Кашперівки, дует «Сестри» з Йо-
сипівки, «Селищани» з Селища з 
піснею «Українське село», солістка 

Олена Лазарук з Бродецького, 
«Подоляни» з Вівсяників, «Сестри-
нівчанка» з Сестринівки, Мирос-
лава Зіневич з Селища, Людмила 
Гижа з Куманівки. З двадцятого 
номера концертної програми пішла 
в бій важка вокальна артилерія. 
Гурт «Розмай» з Махнівки,  дует 
«Гармонія» з Бродецького, ан-
самбль «Яворина» з Медведівки, 
«Чарівниця» з села, що на березі 
Гуйви, «Тандем» (Селище Біло-
пілля), канарка Козятинщини Ві-
таліна Бальшанек з Миколаївки.

Багато людей було і біля бджо-
лярів та майстрів хлібної випічки, 
що цілком природно для укра-
їнців. Випив – треба закусити.

Щодо пасічників нам сподоба-
лась продукція бджоляра з Вівся-
ників Дмитра Кравця. Він єдиний з 
усіх запрошених представив мед з 
гречки. А ще є в нього біовулики: 
величезний інгаляційний пристрій, 
за допомогою якого людина може 
дихати стерильним повітрям. За 
словами Дмитра, біовулики мають 
властивість природних антибіо-

тиків, стимулюють роботу серця 
людини і підвищують імунітет.

За бджолярами розгор -
нули свої намети сільські гро-
мади. Біля самісінького вітря-
ка представляли свою продук-
цію наші земляки «Козятинхліб».

На свят і  х л іба  в ідв ід -
увачі мали змогу подивити-

ся виставки майстрів,придбати 
к а р т и н у  ч и  с у в е н і р . 

Здивував колектив з Гонча-
рівки Липовецького району. 
Жінки грали на пральній дош-
ці, рогачах, старовинному ру-
блі, яким колись прасували одяг, 
на сапі та навіть витьохкували 
соловейком на березовій корі!

великою популярністю користувалася медовуха


