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 Після шкільного обіду на лікарняних 
ліжках опинилося близько 40 дітей. 
Попередній діагноз — сальмонельоз, гострий 
ентероколіт. Хоча остаточних результатів 
аналізів ще немає

 Підприємство, яке готувало шкільні 
обіди, тимчасово закрили. Там зараз роблять 
ремонт. А батьки збираються йти до суду, аби 
відшкодувати гроші за лікування

 — На кухні не знайшли ні сальмонели, 
ні кишкової палички. Я був у СЕСі, — каже 
власник кафе пан Володимир.  — Хочеться 
справедливості. Є правоохоронні органи, які 
встановлять, чия вина
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Кафе «Юність», яке годувало школярів 10 років, поки що закрили

газета чесних новин

Що сталося з деревами 
на грушевсьКого?

«моноліт» розгромив 
«арсенал»
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Села Козятинщини 
продовжують 
об’єднуватися. На карті 
нашого району з’явилася 
Махнівська ОТГ. Що про 
це кажуть селяни?

 Козятинчанам 
приходять рахунки за 
«позалічильниковий» 
газ. Що це за платіжки і 
чим загрожує несплата 
за коригуючий 
коефіцієнт блакитного 
палива?

з’явилася 
нова отг

Боргова ПастКа
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новининовини

Черемхи «Шуберт» на ГруШеВськоГо не Вмерли

сміттєзВалище ВлаШтуВали на аВтобусній зупинці

непроінформованість. До редакції газети «RIA-Козятин» звернулася 
мешканка Вернигородка Людмила Ковтун. Жінка була шокована, коли їй 
прийшла платіжка з боргом у понад тисячу гривень. А здивувало її те, що 
борг у квитанції був нарахований за так званий «позалічильниковий» газ

адмінреформа. Села Козятинщини продовжують об’єднуватися. На карті нашого 
району з’явилася Махнівська ОТГ. Рішення про об’єднання прийняли на позачерговій сесії 
Махнівської сільської ради

Об’єднана територіальна 
громада — це добровільне 
об’єднання сіл, селищ та 
міст, які розташовані поряд 
одне з одним. Об’єднання 
може відбутися як з ініціа-
тиви жителів, так і депутатів 
чи голови місцевої влади.
Після створення ОТГ оби-
рають депутатів об’єднаної 
громади, а також нового го-
лову. А в селах призначають 
старост, які представляють 
інтереси свого населеного 
пункту.
Керівництво об’єднаної 
територіальної громади 
розробляє план розвитку, 
визначає розмір податку та 
зборів, а також бюджет.
Об’єднана територіальна 
громада не залежна від 
Районної ради і сама ви-
значає, на що спрямовувати 
кошти.

Що таке отг?

У телефонному режимі ми поспілкувалися із Павлом Кузьмін-
ським, головою Махнівської сільської ради. Він розповів, чому 
прийняли рішення створити об’єднану територіальну громаду.
— Це, все таки, для людей буде краще, — сказав Кузьмінський. 
— Будуть якісь надходження, можна буде і соціальну сферу 
розвивати. Так ми вважаємо. Так наші депутати і люди наші 
вважають, що так буде краще.
— Чи створена об’єднана територіальна громада вже, чи треба 
провести ще певні процедури? — запитали ми голову Махнів-
ської сільради.
— За законом написано, що з моменту прийняття рішення усіма 
сільськими радами і набрання ним чинності. Я так розумію, 
що ми вже ОТГ, напевно. Але вибори ще нам треба і голови, і 
депутатів, — відповів Павло Кузьмінський.
За словами сільського голови, клопотання про призначення ви-
борів вони подали минулого четверга. Проте коли їх призначать, 
не відомо, тому що розпустили Центральну виборчу комісію.

Що каже з цього приводу голова махнівської сільради

ми заПитали у Козятинчан

лЮдмила (80), Пенсіонер-
Ка: - Я бачу, як дитина 
в нас отруїлася. То вже, 
вважаю, небезпечно. 
Онучка у мене нічого 
не їсть, лише печиво.

леонід (63), ліКар: – А 
я там не харчуюся. 
Я купую на базарі 
продукти у людей, у 
яких точно знаю, що 
вони якісні.

олеКсандр (63), Пенсіо-
нер: – На мою думку, 
небезпечно. Бо там 
несвіже готують. Був 
якось випадок, я при-
дбав піцу і отруївся.

олеКсій (73), Пенсіонер: 
– Я біблійна людина. 
Свинину не їм, готую 
тільки вдома. Я ні пи-
ріжків не купую, нічо-
го такого. 

раїса (83), ПенсіонерКа: 
– Я не ходжу у такі 
заклади. У мене все 
вдома, є газ. Я собі 
готую. Живу я сама, 
тому багато не треба.

лЮдмила (61), ПідПри-
ємець: - Я скільки хо-
джу по кафе, то жод-
ного разу не отруїлася. 
Для мене безпечно. Я 
майже у всіх кафе їла.

чи безпечно їсти у наших закладах громадського харчування?

борГоВа пастка: приходять рахунки 
за «позаліЧильникоВий» Газ

КОРОТКО

почистили 
чагарники
 Козятинчани провели 

санітарну чистку дерев та ча-
гарників на околиці міста, у 
Талимонівці. Розчищали до-
рогу, що веде до пам'ятника 
розстріляним під час Другої 
світової війни містянам та 
військовополоненим. До 
мешканців приєдналися учні 
старших класів школи №3, 
на чолі з директором школи. 
Також ініціативу підхопили 
голови місцевих квартальних 
комітетів №3, №4. 

киянин збив 
дитину
 У суботу, 14 вересня, 

близько півдня у Козятині 
23-річний киянин, керуючи 
автомобілем Honda Accord, 
допустив наїзд на 10-річно-
го хлопчика, який на вело-
сипеді їхав у попутному з ним 
напрямку та раптово почав 
переїжджати проїжджу час-
тину дороги. Неповнолітній 
з травмою голови, струсом 
головного мозку та забоями 
госпіталізований до травмато-
логії. Автомобіль поміщений 
на арештмайданчик. Поліція 
розпочала кримінальне про-
вадження за ч. 1 ст. 286 КК 
України (порушення правил 
безпеки дорожнього руху 
або експлуатації транспорту 
особами, які керують тран-
спортними засобами). За таке 
правопорушення передбачено 
до 3 років обмеження волі.

своя пожежна 
команда
 Глуховецька об’єднана 

територіальна громада ство-
рила місцеву пожежну ко-
манду з шести працівників. 
Урочисте відкриття пожежної 
частини у Глухівцях провели 
16 вересня напередодні Дня 
рятівника. На облаштуван-
ня приміщення пішли пере-
важно кошти глухівецької 
громади. Як повідомляють 
у прес-службі ГУ ДСНС у 
Вінницькій області, для за-
безпечення роботи підрозділу 
у короткий термін було про-
ведено внутрішнє оздоблен-
ня приміщень депо, благо-
устрій території і придбано 
все необхідне. Гостей заходу 
прийшов привітати і місце-
вий аматорський колектив 
художньої самодіяльності 
«Берегиня». Начальник Го-
ловного Управління ДСНС 
України у Вінницькій області 
Руслан Шевчук вручив ряту-
вальникам місцевої пожежної 
команди ключі від пожежно-
го автомобіля та побажав їм 
гідно виконувати свій про-
фесійний обов’язок на благо 
українського народу.

ноВа отГ: об'єдналися три Громади

ірина шевчуК

— У мене лічильник стоїть в 
приміщенні, яке не опалюєть-
ся, — розповідає пані Людми-
ла. — Виявляється, у 2018 році 
вийшов закон, про який я і не 
чула. Газовики беруть коефіці-
єнт за те, що лічильник стоїть 
на вулиці. І от мені прийшла 
квитанція, де нарахували 1100 
гривень боргу. Певно це за рік, 
чи як? Ніхто ж нічого не пояснює! 

З платіжкою вернигордчанка 
звернулася в новостворений ко-
зятинський центр обслуговування 
споживачів. За словами жінки, 
там повідомили, що через борг 
їй не нарахують субсидію. Така 
відповідь ще дужче шокувала 
пані Людмилу. Адже платити 
повноцінно за газ, без суб-
сидії, важко та б’є по кишені.

— Мені сказали, що це поста-
чання газу по-європейськи, — бід-
кається Людмила Ковтун. — Люди 
добрі, та що ж це таке! Ніхто про 
це не інформував, ніхто нічого 
не пояснив толком. Хіба ж це за-
конно? Мені ж треба субсидію. 
В «ТСН» звернутися? Всі люди 

обурюються, але всі мовчать. 
Я така не одна. Подібні борги 
отримують і в місті, і в селі. Ска-
жіть, будь ласка, що мені робити! 

Щоб прояснити ситуацію і ро-
зібратися, що законно, а що ні, 
ми звернулися в контакт-центр 
АТ «Вінницягазу». Телефоном 
оператор повідомив, що для 
всіх споживачів з жовтня 2018 
року, в кого лічильник не вимі-
рює температуру, застосовували 
корегуючий коефіцієнт.  Він про-
писаний в наказі 595 Міністерства 
палива та енергетики України. 

За інформацією контакт-центру, 
існує шість груп коефіцієнтів. Вони 
залежать від місця розташування 
лічильника. Для тих споживачів, 
в кого лічильники у приміщенні, 
також коефіцієнти розрахову-
ються, але вони трохи нижчі, 
ніж для тих, у кого на вулиці.

Відомо, що максимальний кое-
фіцієнт рахувався в січні-лютому 
і становив 1,08. Тобто на кожні 
100 спожитих кубів ще дода-
валося вісім за коефіцієнтом. 

— Приміром, якщо спожи-
вач, наприклад, спожив 300 ку-
бів у січні, то ми 300 множи-

мо на 1,08 і отримуємо 324, 
— розповідала нам оператор 
контакт-центру. — Тобто  до 
сплати 324 куби. За тарифом 
8,5489, який діяв на той момент.

На запитання: «Чи прописано 
це в типовому договорі постачан-
ня природного газу побутовим 
споживачам?» нам відповіли, що 
газ споживач отримує в стан-
дартних умовах. А це темпера-
тура +20 і тиск 760 мм ртутного 
стовпчика. Стає зрозуміло, що 
в холодних умовах, наприклад, 
восени та взимку, нарахову-
ється відповідний коефіцієнт.

— Чи загрожує споживачу через 
борг коефіцієнту відключення газу 
та ненадання субсидії?— запитали 
ми в оператора контакт-центру

— За дане заборгування може 
бути відключення. Перед цим 
споживача інформують, надсила-
ють попередження. Якщо він не 
вносить платіж за відповідними 
термінами, то відключення може 
бути. З приводу субсидії, то тут 
потрібно звернутися до управління 
соціального захисту населення.

Заступник начальника управлін-
ня соціального захисту населення 

Козятинської районної державної 
адміністрації Інна Ольбішевська 
запевнила, що цей коефіцієнт 
не впливає на субсидію. І для 
того, щоб отримати соціальні 
норми для споживання газу, 
проплата боргу не обов’язкова.

Виходить, субсидію пані Люд-
милі все ж таки нарахують. Але 
чи потрібна вона їй, якщо жін-
ка може залишитися без газу? 

людмила Ковтун нічого 
не знала про коефіцієнт 
нарахування. тепер їй 
треба сплатити 1100 
гривень боргу

в’ячеслав гончаруК

У минулому році на вулиці Гру-
шевського працівниками міської 
ради були висаджені червоно-
листі дерева черемхи віргінської 
з мелодійною назвою «Шуберт». 
Посадили дерева разом з грун-
том, що знаходився з рослиною в 
горщику. Саджанці перезимували 
і по весні розпустилися, наче рос-
ли там не один рік. Тільки в кінці 
літа дерева залишилися без листя. 
Що сталося з деревами, розбира-

лися журналісти «RIA-Козятин».
Ми звернулися до відповідаль-

ного за озеленення, заступника 
начальника ЖКГ Олени Шацької. 

– За деревами ми тримаємо по-
стійний контроль як з боку міської 
ради, так і мешканців будинку 
Грушевського, 23. У минулому році, 
коли дерева посадили, стояла єм-
ність з водою і дерева кожен день 
поливали, – каже Олена Шацька. – 
У цьому році ми разом з мешканця-
ми будинку у міру необхідності та-
кож поливаємо дерева. Але дерева, 

як все живе в природі, мають здат-
ність хворіти. Коли з’явилися перші 
ознаки хвороби, ми звернулися до 
лісопатологів. Вони дерева огля-
нули та порадили обірвати листя з 
«Шубертів» і обробити препаратом. 
Повторну обробку дерев повторити 
після сходження снігу. Ми за те, 
щоб дерева вижили і вони своєю 
красою покращували настрій нашим 
мешканцям та гостям нашого міста. 

 Не треба бути лісопатоло-
гом, щоб відрізнити живе де-
рево від того, що загинуло й 

засохло. Черемхи віргінські  на 
Грушевського живі, що свід-
чать повні бруньки на деревах.

є надія, що черемхи 
віргінські зацвітуть

олена удвуд

Напередодні святкування Дня 
прапора, 22 серпня, Махнівська 
сільська рада видала розпоря-
дження про обговорення проекту 
рішення щодо добровільного 
об’єднання територіальних гро-
мад. Відповідно до документу, 
у Махнівську ОТГ мали уві-
йти села Махнівка, Медведівка, 
Марківці, Садове, Перемога, 
Немиринці, Вовчинець, а також 
село Катеринівка, що входить 
у Вовчинецьку сільську раду.

Наприкінці серпня сільські ради 
Вовчинець, Махнівки та Перемоги 
подали до Вінницької обласної 
державної адміністрації клопотан-
ня про добровільне об’єднання.

Облрада визнала, що про-

екти рішень не порушують 
Закони України і дозволила 
трьом сільрадам об’єднатися.

одноголосно «за»

Минулої середи, 11 верес-
ня, відбулася позачергова сесія 
Махнівської сільської ради. На 
порядок денний виносилося 
два питання — про добровільне 
об’єднання територіальної гро-
мади і перерозподіл коштів на 
проведення вуличного освітлення. 
Почали з питання про об’єднання.

Представників Переможнян-
ської та Вовчинецької територі-
альних громад не запрошували. 
Як повідомив під час сесії голо-
ва Махнівської сільради Павло 
Кузьмінський, вони вже провели 
сесії та затвердили рішення.

На голосування поставили пи-
тання про об’єднання. Депутати 
Махнівської сільської ради од-
ноголосно проголосували «за».

Т е п е р  н о в о с т в о р е н і й 
об’єднаній територіальній гро-
маді треба подати клопотан-

ня до Вінницької облдержад-
міністрації із проханням про 
призначення перших виборів.

Коли Центральна виборча 
комісія прийме рішення про 
призначення, проведуть ви-
бори. Оберуть нових депута-
тів та голову об’єднаної ОТГ.

Що думаЮть місцеві?

Мешканка села Перемо-
га каже, що не у захваті від 
такого рішення. Про те, що 
об’єднану територіальну громаду 
вже створили, почула від нас.

— Я так скажу, якщо, напри-
клад, треба мені довідку взяти, 
це мені треба їхати 7 кіломе-
трів, — висловила свою думку 
жінка. — Я молода, я поїду, а та 
бабка, якій 80 років? Хто поїде? 
А хіба неправда? Я розумію, що 
вони хочуть об’єднання, але у нас 
голова сільської ради молода, 
вона така хороша. Вона і дороги 
поробила, і зі школою допомогла. 
А що інший нам допоможе? Я 
чула по сільських розмовах, то всі 

хочуть, щоб була голова сільської 
ради наша. Будуть зараз оці ви-
бори, так і ми будемо голосувати 
за нашу голову сільської ради. 
Кожен буде за свого голосувати.

Мешканка села Махн ів -
ки теж скептично ставить-
ся до об’єднання громад.

— Ви знаєте, що, я так собі 
думаю, як, наприклад, стосовно 

лікарні, — каже жінка. — Була 
у нас лікарня, всі на одну нашу 
Комсомольську лікарню були. А 
тепер всі на Козятин. Ще Комсо-
мольське, може, приїде, а ті бідні 
люди з Лемешівки, їм їхати і там 
сидіти. Так само, мені здається, 
і тут — всіх на одну сільську 
раду. Вони ради не дадуть. 
Мені здається, що це погано.

минулої середи депутати махнівської сільської ради 
одноголосно проголосували за створення махнівської 
об’єднаної територіальної громади. центр нової отг у 
махнівці

Фрагмент карти Козятинського району. Підкреслені 
населені пункти увійшли у махнівську отг

в’ячеслав гончаруК

У радянські часи 
для російськомов-

ного населення кра-
їни виходив сатиричний жур-
нал «Крокодил». Була у ньому 
постійна рубрика під назвою 
«Нарочно не придумаешь» (На-
вмисно не придумаєш). У 2008 
році «Крокодил» припинив своє 
існування, а послідовники чогось 
оригінального, в переносному ро-
зумінні цього слова, залишилися.

Скільки не проїжджаємо 
перехрестя вулиць 8 Гвардій-
ської та Білоцерківської, ціка-

вило, чому в сторону Самго-
родка на цьому перехресті на 
автобусній зупинці немає лавок 
і основної стінки з боку гімназії.

Усі питання відпали, коли по-
мітив, що на автобусній зупинці 
якісь реформатори облаштували 
майданчик для збору сміття. При-
таскали туди криничне кільце і 
зробили з нього «сміттєвий бак». 
З точки зору винахідливості ви-
глядає логічно. Мало кому в голову 
прийде такий бак поцупити. Таке 
ноу хау економічно обгрунтоване. 
Навіщо будувати майданчик під 
сміття, коли він вже збудований?

Нарешті стало зрозуміло, чому 

на тій зупинці основної стінки не-
має і лавок для сидіння. Відсутність 
стінки, на мою думку, для того, 
щоб, як в народі кажуть, з «Поля 
чудес» було добре видно, напо-
внений той сміттєвий бак, чи ні. А 
щодо лавок, так хто з пасажирів у 
смітнику сидіти буде? Стоять бідо-
лашні на сонці пекучому, як дощ 
піде — також не страшно, пара-
солька - річ така, що в кожного є.

Люди, ви не впихуйте те, 
що не впихається. Хто поста-
вив той сміттєвий бак, заберіть 
його. Інакше зробимо журна-
лістське розслідування і козя-
тинці будуть знати ваші імена.

власна думка

які були передбачливі будівельники. зробили на 
автобусній зупинці протяг, щоб смороду від сміття 
менше було:)
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триденний карантин, підВищені заходи дезінфекції 
приміщень Шкіл №2 та №3: у козятині Відбулося 
засідання комісії з питань теб та нс

у козятині 
пройдуть 
заходи до дня 
партизанської 
слаВи

на лікарняних ліжках 
опинилося близько 40 дітей

міський ГолоВа олександр пузир 
приВітаВ з професійним сВятом 
обранціВ мужньої професіїотруєний обід. У козятинській школі №2 отруїлися діти та персонал їдальні. У всіх однакові 

симптоми — нудота та висока температура. Попередній діагноз — сальмонельоз, гострий ентероколіт. 
Підприємство, яке готувало шкільні обіди, тимчасово закрили. На власника кафе відкрито 
кримінальне провадження. А батьки збираються йти до суду, аби відшкодувати гроші за лікування

Власник кафе «Юність» Воло-
димир Гаврилюк при зустрічі 
з журналістами спочатку не 
хотів коментувати ситуацію. 
Посилаючись на те, що про 
нього й так уже стільки на-
говорили. Хоча його вини ще 
не доведено. Але потім вклю-
чився в розмову і погодився 
поспілкуватися. Каже, що для 
нього головне — це здоров’я 
дітей. Дуже хоче, щоб дітки 
одужали і не хворіли. За сло-
вами пана Володимира, після 
цього випадку, він ініціював 
закупку вакцин від кишкових 
інфекцій. На суму близько 20 
тисяч гривень. Запевнив, що 
незалежно від того, його це 
вина чи ні, готовий батькам 
компенсувати всі витрати на 
лікування. 
— На кухні не знайшли ні саль-
монели, ні кишкової палички. 
Я був у СЕСі, — каже пан Воло-

димир. — Хочеться дійсності. 
Є правоохоронні органи, які 
встановлять, чия вина. Наші 
діти захворіли. І ми повинні 
знайти, як цих дітей вилікува-
ти і щоб більше такого не по-
вторилося. Зараз дуже багато 
судять. На сьогоднішній день 
хтось може сказати, від чого 
діти захворіли?
Те, що в його кафе знайшли 
порушення санітарних норм, 
пан Гаврилюк визнає. Каже, 
що є, то є.
— Зараз я кухню повністю 
розвалив. Які були слушні 
зауваження, я їх підтримую. 
Поміняв витяжки, плити, про-
водиться дезінфекція. Ведуть-
ся активні ремонтні роботи. 
Буде все по-новому, – каже 
Володимир Гаврилюк. – Я ці 
шкільні дитячі обіди по шко-
лах розвозив 10 років. Більше 
робити цього не буду.

власник кафе: «справді, порушення були»

— Наразі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 
ст. 325 «Порушення санітарних правил і норм щодо запобі-
гання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням».  
Карається штрафними санкціями і обмеженням волі до трьох 
років.частина 1 ст. 325. Проводяться слідчі дії, допитуються 
люди, — каже старший слідчий козятинської поліції Валентин 
Прокопчук. — Але і досі офіційного висновку від Держпрод-
споживслужби ще немає. 

відкрили кримінальне провадження

офіційна інформація від КозятинсьКої місьКої ради

2 2  в е р е с н я  в  Ук р а ї -
н і  в ід значатиметься День 
п а р т и з а н с ь к о ї  с л а в и .

З цієї нагоди в місті об-
ласного значення пройде 
ряд  темати чних  з а ход і в .

У  н а в ч а л ь н и х  з а к л а -
дах відбудуться виховні го-
дини, уроки, лекці ї тощо.

У бібліотеках освітніх уста-
нов - ознайомлення з поличкою 
персоналій, години військової 
прози, будуть представлені 
викладки книг і матеріалів.

З а г а л ь н ом і с ь к і  з а хо д и 
«Немеркнуче світло велико-
го подвигу» відбудеться 20 
вересня о 10.00 годині біля 
пам’ятника героям-підпільни-
кам І. І. Сербіну та Г. М. 
Кондрацькому. Далі делегація 
покладе квіти до пам’ятника 
в  Та л имон і в с ь ком у  я р у .

Запрошуємо ус і х  козя -
тинчан та гостей міста взя-
ти участь у заході та вша-
н у в а т и  п а м ’я т ь  г е р о ї в .

Щорічно, 17 вересня, в день 
вшанування ікони Божої Матері 
«Неопалима купина» своє про-
фесійне свято відзначають люди 
особливого покликання - ряту-
вальники. Із давніх часів вона 
вважалася оберегом від пожеж 
і стихій. До ікони тисячоліттями 
зверталися люди, благаючи про 
допомогу, порятунок і захист.

Напередодні свята, 16 вересня, 
у залі районного сектору ГУ ДСНС 
України у Вінницькій області від-
булися офіційні урочистості, в яких 
взяли участь міський голова Олек-
сандр Пузир, начальник місцевого 
підрозділу Дмитро Світлишин, 
працівники рятувальної служби.

Найперше слова подяки за 
щоденну непросту працю, опісля 
про важливість служби поря-
тунку говорив у своєму виступі 
начальник Головного управління 
ДСНС України у Вінницькій об-
ласті Руслан Шевчук, який по-
дякував представникам мужньої 
професії за їх самовідданість, 

важку, а часом небезпечну, але 
вкрай необхідну для всіх жите-
лів Козятинського краю роботу.

- Безперечно, важливе місце в 
ефективності діяльності служби в 
місті відводиться тісній співпраці з 
органом місцевого самоврядуван-
ня. Так, завдяки спільним зусиллям 
вдалося створити дієву систему 
захисту населення й територій від 
надзвичайних ситуацій, - підкрес-
лив Руслан Богданович. - Безумов-
но, взаємодія з міською радою є 
однією з найкращих в області.

Також керівник ГУ ДСНС Укра-
їни в Вінницькій області висло-
вив сподівання, що співпраця 
– міська влада – сектор по-
жежно–рятувальної частини – 
буде продовжуватися, адже це 
– запорука безпеки населення.

Вітаючи рятувальників з про-
фесійним святом міський голова 
Олександр Пузир наголосив на 
винятковому значенні та важли-
вості місії, що вони виконують, ри-
зикуючи власним життям. «Немає 

сумніву, що професійні навички, 
сила духу, витримка, мужність, 
досвід допомагатимуть вам і на-
далі успішно втілювати у життя 
це гасло: "Запобігти. Врятувати. 
Допомогти". Нехай постійно буде 
з вами міцне здоров’я, витримка 
та стійкість у нелегкій праці, світле 
родинне щастя та благополуччя», 
- наголосив Олександр Дмитрович.

Невід’ємною частиною уро-
чистостей стало нагородження 
винуватців свята. Посадовець 
вручив працівникам рятувальної 

служби Грамоти міської ради, 
квіти та грошові винагороди.

Приєднався до вітальних 
виступів і керівник місцевого 
підрозділу Дмитро Світли-
шин, який висловив щиру 
подяку учасникам заходу за 
їх мужність, готовність за-
вжди прийти на допомогу та 
побажав їм якомога менше 
тривожних викликів, а також 
згуртованості, взаємної під-
тримки в колективі, міцного 
здоров'я та життєвих благ.

Під керівництвом заступника 
міського голови Євгена Мала-
щука відбулося позачергове 
засідання комісії з питань тех-
ногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій. Єдиним 
на порядку денного розгляда-
лося питанням про заходи щодо 
організації запобігання та роз-
повсюдження  гострих кишкових 
інфекцій в місті Козятині. При-
чина – масове харчове отруєння 
в навчальному закладі №2, через 
яке до лікарні потрапило 39 
осіб. Серед яких діти і персонал 
школи. Попередній діагноз по-
страждалих гострий гастроен-
тероколіт. Усі вони харчувались 
у шкільній їдальні, але їжа готу-
валась на кухні піцерії «Юність». 
Роботу закладу призупинили.

Серед учасників робочої 
зустрічі: заступники місько-
го голови, представники ГУ 
Держпродспоживслужби у Ві-
нницькій області, медичної, 
о св і тянсько ї  сфери,  ЗМІ .

За її інформацією заступника 
начальника управління, началь-
ника відділу Державного нагля-
ду за дотриманням санітарного 
законодавства Козятинського 
районного управління ГУ Дер-
жпродспоживслужби у Вінницькій 
області Інни Проць, на даний 

час до інфекційного відділення 
КП «Козятинська ЦРЛ» госпі-
талізовано 39 осіб, з яких 34 
дітини. Вона наголосила, що в 
подальшому слід посилити сані-
тарно-епідеміологічний режим, 
проводити підвищені заходи де-
зінфекції приміщень навчальних 
закладів №2 та №3, слідкувати 
за дотриманням санітарно-гігіє-
нічних норм як учнями, так і пер-
соналом шкіл., Також організува-
ти питний режим в освітніх уста-
новах з дотриманням відповідних 
норм, обмежити кабінетну сис-
тему для учнів молодшої ланки.

Продовжили дану тему завіду-
вач відокремленого структурного 
підрозділу «Козятинський між-
районний відділ лабораторних 
досліджень державної установи 
«Вінницький обласний лабо-
раторний центр МОЗ України» 
Леонід Ящук, який повідомив, 
що в ситуації, яка виникла, є 
необхідність додаткової закупівлі 
бактеріологічного середовища 
та сироватки для проведення 
обстеження на сальмонельоз. Та 
директор КП «Козятинський ра-
йонний медичний центр первин-
ної медико-санітарної допомоги» 
Юлія Радогощина, котра попро-
сила надати списки учнів шкіл 
№2 та №3, котрі були відсутні на 

заняттях протягом 11-13 вересня 
2019 року для обстеження сімей-
ними лікарями. Під їх наглядом 
також знаходитимуться діти, 
які будуть виписані з лікарні.

Заступник міського голови 
Євген Малащук зазначив, що в 
даній ситуації буде припинена 
співпраця з даним колективним 
торгово-комерційним підпри-
ємством. Надалі при укладанні 
договорів як з постачальни-
ками харчових продуктів, так 
і з юридичними особами, що 
забезпечують готовим харчу-
ванням незалежно, чи укла-
дається прямий договір, чи 
проводяться тендерні торги, 
необхідна перевірка постачаль-
ника Держпродспоживслужбою.

Начальник Козятинського ра-
йонного управління ГУ Дер-
жпродспоживслужби у Вінницькій 
області Віталій Кравець, у свою 
чергу, підтримав думку про по-
требу в перевірці постачальника 
харчової продукції: його потуж-
ностей виробництва, сировини, 
персоналу, тари, транспорту. І за-
певнив, що ввірена йому служба 
готова до проведення попередніх 
перевірок та подальшого контр-
олю за роботою постачальника.

Члени комісії погодились з мір-
куванням начальника управління 

освіти та спорту міської ради 
Олени Касаткіної про ведення 
карантину з 16.09. по 18.09. 2019 
року в освітніх установах №2 та 
№3. Також протягом 30-ти днів 
для учнів молодшої ланки буде 
відмінена кабінетна система.

Також присутні вирішили:
-  По  в с і х  з а г а льноо с -

вітніх та дошкільних закла-
дах міста заборонити чер-
г ування дітей в їдальнях.

- Організувати питний режим в 
загальноосвітніх закладах з ви-
користанням бутильованої води  
та одноразових стаканчиків.

- Посилити контроль за де-
зінфекційними заходами в ко-
зятинських загальноосвітніх та 
дошкільних закладах. Забез-
печити дотримання санітарно-
епідемічного режиму в закладах.

- Управлінню освіти та спорту 
Козятинської міської ради нада-
ти комунальному підприємству 
«Козятинський міський центр 
первинної медико-санітарної 
допомоги» Козятинської місь-
кої ради списки дітей, що були 
відсутні на заняттях в термін 
з 11.09.2019 р. по 13.09.2019 
р. в ЗШ № 2 та ЗШ № 3.

ірина шевчуК

Минулого тижня новина про 
масове отруєння дітей у школі 
облетіла всю Україну. Про небез-
печний шкільний обід гриміло чи не 
у всіх новинах. Випадок кричущий, 
адже на кону дитяче здоров’я. 
Слідкували за ситуацією і ми. Що-
дня моніторили та оновлювали 
інформацію про стан та кількість 
хворих. Як так сталося, що майже 
40 школярів та 5 дорослих злягли з 
високою температурою, блювотою 
та діареєю на лікарняні ліжка? І 
хто понесе за це відповідальність?

КільКість хворих зростала 
Щодня

У вівторок, 10 вересня, діти 
другої школи пообідали привезе-
ними шкільними обідами. Власної 
кухні у школі немає. Натомість є 
видатковий зал і їдальня, де учні 
харчуються. Тож школярі їли кашу 
та курячу відбивну, приготовлені 

у кафе «Юність». Саме воно ви-
грало тендер і годує кілька шкіл на 
Козятинщині. Після обіду до козя-
тинської лікарні почали поступати 
хворі учні. У п’ятницю, 13 вересня, 
до обіду їх було 12.  Ближче до 
вечора кількість хворих збільши-
лася вдвічі. А після вихідних уже 
перевалила за 40 — 37 учнів та 
5 дорослих. У всіх отруєних од-
накові симптоми — нудота, висо-
ка температура і головний біль.

За словами директора Козятин-
ської школи №2 Євгенії Кудрявець, 
спершу захворіло дві працівниці 
їдальні. Вони пішли додому. До 
кінця дня почали з'являтися ви-
падки захворювання і серед учнів. 

— Це трапилось з вівторка 
на середу. Я відразу ж спові-
стила в управління освіти, СЕС, 
— розповідає Євгенія Кудрявець. 
— Зараз триває розслідування 
Держпродспоживслужби. Пере-
віряють постачальника шкільних 
обідів з кафе «Юність». Договір з 
ними укладало управління освіти. 

Відомо, що призупинено також 
харчування і в Козятинській школі 
№3, через одного і того ж по-
стачальника. В школі №2 також 
припинили навчання до 19 вересня.

КаФе заКрили, власниКа — 
оштраФуЮть

Підприємство, де готують шкіль-
ні обіди, перевірили інспектори 
Держпродспоживслужби. Діяль-
ність кафе припинили на 10 днів. 

– Недотримання особистос-
тої гігієни призвела до того, що 
курятина не була якісно при-
готовлена, якісно прожарена. 
Безумовно, власник буде оштра-
фований на десятки тисяч гри-
вень. Протокол складається, 
–  каже заступник начальника 
Держпродспоживслужби у Вінниць-
кій області Олександр Сорочан.

Ситуацію з перевірки нам про-
коментував і керівник управлін-
ня Держпродспоживслужби в 
Козятинському районі Віталій 
Кравець. Він додав, що діагноз 
хворих буде підтверджено лабо-
раторно. Баклабораторія взяла 
зразки на експертизу. Лікарі під-
озрюють, що це харчове отруєння. 

— Дане кафе не має права пра-
цювати, — каже Віталій Кравець. 
— Комісія виявила ряд невідповід-
ностей і порушень законодавства. 
Чекаємо на результати досліджень. 

У понеділок, 16 вересня, ми 
звернулися за коментарем до го-
ловного лікаря Козятинської район-
ної лікарні Олександра Кравчука. 
Він розповів, що всі хворі, які по-
ступали до інфекційного відділен-
ня, були в стані середньої важкості. 
Наразі їх стан покращився, але 
додому ще нікого не виписували. 
Також додав, що серед школярів 
є одна дитина, яка навчається у 
третій школі і одна — в дев’ятій.

за чотири дні — Півтори ти-
сячі гривень

Мама четвертокласника Вадима, 
який постраждав від шкільного 
обіду, пані Інна розповіла, що 
минулого четверга син прийшов 
зі школи додому з температурою 
37,4. До вечора вона пропала. 
Залишились тільки болі в живо-
ті. Почала лікувати самотужки. 
Випоювала атоксілом та збивала 
температуру. Каже, що спочатку 
ні блювоти, ні діареї не було.

— У п’ятницю почала знову 
підніматися температура, почало 

конкретно нудити, — розповідає 
мама Вадима. —  Ми звернулися 
до сімейного лікаря і вона нас не-
гайно направила у відділення на 
стаціонар. Мовляв, дітки поступа-
ють зі школи до лікарні з високою 
температурою та зневодненням 
організму. Спочатку нам прописа-
ли антибіотики в таблетках. А вже 
з суботи почався розлад шлун-
ка. Почали ставити крапельниці. 

За словами Інни,  л іку-
вання не з дешевих. За чо-
тири дні в середньому витра-
тили півтори тисячі гривень. 

— З мамочками ми спілкуємося 
і збираємося подавати на власника 
кафе на суд, щоб відшкодував 
кошти, — каже Інна. — Серед 
батьків ходять розмови, що ди-
ректор піцерії казав приходити до 
нього. Але ніхто не збирається 
цього робити. Це як приниження. 
Я ходити просити не буду. Він 
навіть в лікарню не прийшов. 

аналізи на Підтвердженні

Станом на 17 вересня завід-
увач козятинського міжрайон-
ного відділу лабораторних до-
сліджень Леонід Ящук повідомив, 
що частина аналізів готова, а 
частина відправиться на Вінни-
цю на підтвердження. У свою 
чергу обласні фахівці відправ-

лять їх на Київ. Така процедура. 
— Скажу тільки, що були по-

рушені технології приготування 
їжі. М’ясо було не зовсім якісне, 
— коментує Леонід Олександро-
вич. — Попередньо, в дітей саль-
монельоз і в одного із працівників 
кафе «Юність» теж висіявся саль-
монельоз. Але це не закінчений 
аналіз. Це дуже відповідально, 
якщо ми зараз скажемо, а воно 
не підтвердиться. Тому наголошую, 
що інформація попередня! Дослі-
дження наразі ще продовжуються.

Перші офіційні подробиці роз-
слідування на своєму сайті опублі-
кувало управління Держпродспо-
живслужби у Вінницькій області.

«Для лабораторних досліджень 
відібрано 23 змиви з кухонного об-
ладнання та посуду на харчоблоці 
КТКП «Юність», взято 2 проби 
питної води (КТКП «Юність» - 1 
проба, ЗОШ №2 - 1 проба) та філе 
курячого сирого на харчоблоці 
КТКП «Юність». Лабораторно 
на наявність збудників кишкових 
інфекцій та патогенний стафіло-
кок обстежено працівників КТКП 
«Юність». Матеріал в роботі. 
Проведення протиепідемічних за-
ходів триває. Ситуація перебуває 
на контролі спеціалістів Головно-
го управління Держпродспожив-
служби у Вінницькій області».

Кафе «Юність», яке годувало школярів 10 років, поки 
що закрили
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Оголошення
Козятинська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади – головного спеціаліста органі-

заційного відділу  Козятинської районної ради. До конкурсу допускаються громадяни України, які мають повну 
вищу освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,  спеціаліста  та відповідну професійну підготовку. 
Володіють  державною мовою,  володіють персональним комп’ютером у режимі користувача та не досягли 
граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування. Стаж роботи в органах місцевого 
самоврядування (на державній службі) не менше 3-х років. Документи  приймаються  протягом 30 календарних 
днів з дня опублікування оголошення, за адресою : м.Козятин вул.Героїв Майдану, 20, районна рада. За інфор-
мацією звертатись за телефоном: 2-21-23, 2-21-38;

ЩИРО ВІТАЄМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
начальника господарського відділу,
головного бухгалтера Козятинської районної ради
СОРОКІНУ Лесю Юріївну (21.09)
тех. працівника РДА
РУЦЬКУ Софію Андріївну (22.09)
Бажаємо вам здоров’я та життєвої наснаги, професійних успі-

хів, особистих творчих досягнень, сімейного щастя, злагоди та 
добробуту у вашій оселі! Нехай доля буде щедрою до вас на 
удачу та достаток, а кожен день приносить лише приємні емоції 
та задоволення від здійснення добрих справ!

Шановні учасники партизанського й підпільного руху 
Козятинщини!

 Щиро вітаємо вас з Днем партизанської слави!
Безмежнa вдячнiсть вaм, доpогi ветеpaни, зa здобуту доpогою 

цiною пеpемогу, зa подвиг i сaмопожеpтву, зa тяжку пpaцю в 
повоєннi pоки, зa бaтькiвську пiдтpимку в pозбудовi незaлежної 
Укpaїни.

Низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю героїв, які 
полягли на фронтах у часи воєнного лихоліття і пішли із життя 
після війни.

Бажаємо вам і вашим родинам міцного здоров’я, сімейного 
щастя, добробуту і благополуччя. Нехай над нами буде завжди 
мирне небо!

 Шановні фармацевти!
Сердечно вітаємо  вас із професійним святом!
Фармація — одна з ключових складових системи охорони 

здоров’я. Щоденна наполеглива праця кожного з вас — прові-
зорів, фармацевтів, виробників, дистриб’юторів — це запорука 
здорового, повноцінного життя мешканців району. Завдяки 
вашій професійній майстерності та самовідданості, ентузіазму 
ви завжди готові прийти на допомогу, підтримати хворого — і 
фаховою порадою, і щирим теплим словом.

Бажаємо вам, дорогі фармацевти, міцного здоров’я, життєвого 
оптимізму, щастя, добробуту та родинного благополуччя!

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

оГлянули хід Виконання ремонтних робіт у 
доШкільному Відділенні ВерниГородоцькоГо знВк

Чи буде В закладах комунальної Власності тепло Взимку?

ГолоВа районної ради з робоЧим 
Візитом побуВаВ у с. самГородок

Віктор слободянюк ВідВідаВ заклади 
соціальної нфраструктури  с. ВіВсяники

аГрарії району проти продажу 
землі іноземцям

предстаВники Влади приВітали з 
професійним сВятом колектиВ дпрЧ-11

сільський клуб у лозіВці 
потребує заміни покріВлі
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12 вересня голова районної 
Віктор Слободянюк, голова рай-
держадміністрації Юрій Слабчук, 
начальник відділу освіти Аліна 
Діденко, сільський голова Во-
лодимир Гуп’як, директор СТОВ 
«Вернигородоцьке» Володимир 
Шубович проінспектували хід 
проведення капітального ре-
монту дитячого садочка у с. 

Вернигородок, оглянули масштаб 
виконаних робіт в дошкільному 
навчальному закладі, проаналі-
зували потреби та можливості.

Ініціатором даного візиту висту-
пив вернигородоцький сільський 
голова Володимир Гуп’як, який 
зазначає, що ремонт триває вже 
три роки, але здати будівлю в 
експлуатацію ніяк не вдається, 

а коштів постійно не вистачає.
За словами начальника від-

ділу освіти Аліни Діденко, за 
період проведення ремонтних 
робіт та на оформлення необ-
хідної документації з районного 
бюджету виділено 1 млн 120 
тис. грн (використано 1 млн 
80 тис. грн). Коштів сільської 
ради – близько 200 тис. грн.

Але, як відзначили присутні, 
до відкриття дитячого садочка 
потрібно ще багато чого зробити 
– завершити внутрішній ремонт, 
постелити підлогу, провести опа-
лення, а ззовні доробити ґанок. 
Володимир Гуп’як наголошує, 
що до погіршення погоди по-
трібно зробити відмостки, щоб 
волога не пішла під фундамент, 

а також зазначає, що хотів би 
отримати звіт, на що було ви-
користано кошти сільської ради.

Тож у підсумку було спільно ви-
рішено, що необхідно перевірити 
використання коштів та вартість 
матеріалів по даному об’єкту, а 
також порахувати, скільки ще 
грошей потрібно, щоб наре-
шті закінчити ремонтні роботи.

Минулого тижня керівники сільськогос-
подарських підприємств та фермерських 
господарств району зібрались, щоб 
обговорити скасування мораторію на 
продаж земель сільськогосподарсько-
го призначення та запуск ринку землі, 
який планується до кінця 2019 року.

Розпочинаючи зустріч, голова ради 
сільгоспвиробників Микола Мельник по-
відомив, що Закон «Про ринок земель» 
є надто серйозним, аби квапитись із його 
прийняттям. І якщо все ж таки дозволити 
іноземному капіталу скуповувати укра-
їнську землю, наслідки скоріш за все, 
будуть катастрофічними, адже вітчизняні 
аграрії просто не зможуть конкурувати.

 Керівник СВК «Білопільський» Во-
лодимир Шашков зазначив, що дане 
питання розглядалось на засіданні 
Всеукраїнської Аграрної Ради, де 
також єдиною була думка про необхід-
ність заборони продажу землі іноземцям.

 Голова районної ради Віктор Слободя-
нюк зачитав присутнім деякі пункти зако-
нопроекту «Про ринок земель». Зокрема 
пропонується дозволити продаж землі 
сільськогосподарського призначення іно-
земцям та іноземним юридичним особам 
за умови реєстрації в Україні та сплати по-
датків. Буде надане право придбати ділянки 
для ведення фермерського господарства за 
ціною, що дорівнює нормативно-грошовій 
оцінці. Орендар матиме преважне право 
купівлі орендованої ділянки, проте орендо-
давець може продати ділянку і третій особі.

Віктор Миколайович висловив думку, що 
питання ринку землі назріло, але він має 
бути законодавчо врегульований і лише для 
громадян України. Інакше можна втратити 
одне з основних національних багатств, 
частка якого у ВВП становить більше 40%.

До слова був запрошений голова Асо-
ціації фермерів та приватних землевлас-
ників Вінницької області, голова Асоціації 
фермерів Козятинського району Сергій 
Лановик, який також вважає запрова-
дження ринку землі  невідворотнім. Але 

зауважує, що попри важливість даного 
питання, на жаль, до цього часу так і не-
має напрацьованої законодавчої бази. Від-
значає, що іноземний капітал вже робить 
впевнені кроки на українському ринку.

Тож у своїх висловлюваннях аграрії та 
фермери зійшлись на одній думці – необ-
хідно заборонити продаж землі іноземцям.

За підсумком розширеного засідання 
Ради сільгоспвиробників було внесено про-
позицію дане питання розглянути на сесії 
районної, а також підтримано звернення 
до Президента України про проведення 
всеукраїнського референдуму щодо за-
борони продажу української сільськогос-
подарської землі іноземним громадянам.

13 вересня в селі Самгородок з 
робочим візитом побував голова 
районної ради Віктор Слободянюк. 
Метою його поїздки було вивчення 
питання розміщення студії зву-
козапису та завершення ремонту 
спортзалу Самгородоцького ЗНВК.

Віктор Миколайович зустрівся 
із сільським головою Миколою 
Чернипком, начальником відділу 
культури та туризму райдержадмі-
ністрації Володимиром Вороновим, 
директором Самгородоцької му-
зичної школи, художнім керівником 
гурту «Restart» Світланою Вороно-
вою та депутатами сільської ради.

Спочатку оглянули кімнату, яка 
знаходиться на другому поверсі міс-
цевого Будинку культури. Світлана 
Воронова зазначила, що не проти, 
щоб студія звукозапису розміщу-
валась тут, але, за її словами, поки 
триватиме ремонт, учасники гурту 
«Restart» втрачають можливість 
участі у міжнародних конкурсах, 
бо не можуть якісно записувати 
свої пісні.  Тому художній керівник 
звернулась до депутатів сільради 
з проханням надати в тимчасову 
оренду кімнату, яку раніше за-

ймало відділення «Ощадбанку» 
(в приміщенні пошти). Натомість 
більшість депутатів не хочуть на-
давати дозвіл – побоюються, що 
потім студію буде складно пере-
селити до Будинку культури і кім-
ната, передбачена для банківського 
відділення, залишиться зайнятою.

Заслухавши обидві сторони, 
голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк висловив думку, що де-
путатам варто рішенням сесії на-
дати в тимчасову оренду дане 
приміщення, адже вже близько 
року воно не використовується. 
Таким чином гурт «Restart» в до-
сить короткий термін отримає 

умови для якісного звукозапису. А 
Світлана Воронова пообіцяла звіль-
нити кімнату, якщо виникне потреба 
розмістити банківське відділення.

 Чи нададуть депутати сіль-
ської ради дозвіл на тимчасову 
оренду приміщення, стане відо-
мо після позачергової сесії, за-
планованої на найближчий час.

Під час огляду спортивної зали 
Самгородоцького ЗНВК було вста-
новлено, що відсутнє освітлення та 
спеціальне покриття для підлоги, 
хоча ремонт мав бути завершений 
до початку навчального року. В. 
Слободянюк дав відповідні доручен-
ня про завершення ремонтних робіт.

13 вересня голова Козятин-
ської районної ради Віктор 
Слободянюк з робочим ві-
зитом побував у с. Вівсяники.

Віктор Миколайович відвідав ста-
ціонарне відділення геріатричного 
типу для постійного проживання, 
поспілкувався з пацієнтами та ко-
лективом. Поцікавився у директора 
терцентру Василя Матвійчука, як 
триває заготівля продуктів на зиму.

Також голова районної ради по-

бував у школі та дошкільному відді-
ленні «Теремок», де поспілкувався з 
директором – Галиною Трофимчук, 
обговоривши питання підготовки 
до опалювального сезону, надання 
інклюзивної освіти, роботу нової 
української школи та позашкілля. 
Галина Володимирівна розповіла, 
що на даний час у закладі на-
вчається двоє діток з особливими 
освітніми потребами, діє 3 гуртки – 
волейбольний, театральний та гурток 

бджільництва. Директор відзначає, 
що на території школи навіть є влас-
на пасіка (таких закладів в Україні 
всього 2), проводиться збут меду. За 
словами Галини Трофимчук, одне із 
головних завдань – заміна 60 вікон 
у школі на пластикові. Віктор Слобо-
дянюк порадив активно працювати 
у даному напрямку, брати участь у 
проектах розвитку територіальних 
громад та налагоджувати співпрацю 
з місцевими агроформуваннями.

13 вересня голова районної ради  
Віктор Слободянюк разом з началь-
ником відділу культури та туризму 
райдержадміністрації Володимиром 
Вороновим відвідав сільський клуб 
с. Лозівка, поспілкувавшись із його 
завідувачкою Оленою Іванчишиною.

Завклубу розповіла, що з моменту 
відкриття у 1968 році, покрівля жод-
ного разу не ремонтувалась. Тож не 
дивно, що дах клубу постійно проті-
кає, внаслідок чого в приміщенні по-
стійна сирість, відпадає штукатурка.

Частину даху власними силами 
вдалось перекрити, але Олена Іван-
чишина наголошує, що такі роботи 
мають виконувати фахівці, та роз-
повідає, що не вистачає 50 метрів 
квадратних матеріалу. Місцевий 
фермер В. Демидюк  надає посиль-
ну допомогу, однак цього замало.

Віктор Слободянюк сказав, 
що обов’язково потрібно зберег-
ти культурний осередок на селі. 
За підсумком зустрічі головою 
були надані відповідні доручення.

Про це говорили на виїзному 
засіданні, яке відбулось на те-
риторії Козятинської ЦРЛ біля 
котельні №9 за участі голови ра-
йонної ради Віктора Слободяню-
ка, голови райдержадміністрації 
Юрія Слабчука, представників 
відділу освіти, районної бібліоте-
ки, теплопостачальної організації.

Дана котельня опалює районну 
лікарню, будівлю відділу освіти, 
позашкільного навчально-вихов-
ного центру, районної бібліотеки. 
У ЦРЛ в зимові місяці темпе-
ратура опускалась до 12-14 °C. 
Решта вищезгаданих установ не 
бачили тепла ще з лютого, після 
прориву комунікацій та безді-
яльності міського управління 
ЖКГ. Крім проблем із опаленням, 
є також питання до утриман-
ня будівлі котельні та приле-
глої території, за які відповідає 
теплопостачальна організація.

Ігор Лівшиць – представник 
даної організації повідомив, 
що ремонт теплотраси, яка 

подає тепло до будівлі біблі-
отеки, міське управління ЖКГ 
розпочало, але не завершило.

Голова районної ради Ві-
ктор Слободянюк наголосив, 
що повинен бути акт, який за-
свідчить готовність котельні до 
нового опалювального сезону.

- Потрібно забезпечувати ко-
тельню якісним паливом, від 
якого залежить температура у 

приміщеннях, - сказав Віктор 
Миколайович. - На жаль, тепло-
постачальник не реагує на всі 
зауваження щодо підтримання 
температурного режиму, необ-
хідності косметичного ремонту 
будівлі та благоустрою прилеглої 
території. Голова ради висло-
вив сумніви, що опалювальний 
сезон пройде без порушень.

Головний лікар Козятинської 

ЦРЛ Олександр Кравчук по-
відомив, що котельня не готова 
до опалювального сезону, не 
функціонує належним чином 
аварійна система. наголосив, 
що не збирається платити кошти 
за надання неякісних послуг.

За підсумками зустрічі при-

йнято рішення про необхідність 
заміни теплопостачальника, ого-
лошення тендеру та по мож-
ливості переходу на газове 
опалення. Чергову нараду за-
планували на середу за участі 
представників районної влади та 
теплопостачальної організації. 

Напередодні відзначення Дня рятів-
ника в актовій залі районного сектору 
Управління ДСНС України  у Вінниць-
кій області відбувся святковий захід.

В урочистому зібранні взяли участь 
начальник ГУ ДСНС у Вінницькій області 
Руслан Шевчук, голова районної ради 
Віктор Слободянюк, голова райдержад-
міністрації Юрій Слабчук, начальник 
районного сектору Дмитро Світлишин.

Руслан Шевчук привітав своїх колег 
зі святом, подякував районній раді та 
райдержадміністрації за фінансову під-
тримку, яку вони надають рятівникам 
Козятинщини, а також проінформував 
про останні здобутки у професійній сфері.

З вітальним словом до колек-
тиву ДПРЧ-11 звернувся голова ра-
йонної ради Віктор Слободянюк.

- Виконуючи свій професійний обов'язок 
ви рятуєте людські життя, матеріальні 
цінності, ви стоїте на захисті мешканців 
нашого краю від стихійних лих та над-
звичайних ситуацій, – зазначив Віктор 
Миколайович. – Прийміть слова сер-
дечної вдячності і поваги за вашу відпо-
відальну і нелегку працю в ім’я захисту 

людей. Бажаю вам і вашим родинам до-
бра, здоров’я, щастя та благополуччя, 
і якомога менше тривожних викликів.

За сумлінне ставлення до виконання 
службових обов’язків, досягнення зна-
чних успіхів у службовій діяльності, висо-
ку професійну майстерність та з нагоди 
Дня рятівника спільними Козятинської 
районної ради та райдержадміністра-
ції, подарунковими сертифікатами від-
значено кращих рятівників підрозділу.



8 RIA-К, Четвер, 19 вересня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 9 RIA-К, Четвер, 19 вересня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 
ситуація реКлама та вітання

Міжнародний фестиваль вже цієї суботи

У селі Махнівка 21 вересня проведуть перший міжнародний фестиваль «Гей, соколи!», 
присвячений пам’яті україно-польського поета Тимка Падури. А ще відкриють культурно-
туристичний центр.

Почнеться захід опівдні на могилі поета. З 13 до 13.30 на відвідувачів чекає презентація 
книги «Стежками Тимоша Падури», написана двома мовами — польською та українською. 
Також запланована автограф-сесія з автором Миколою Купчиком.

З 14 до 18 відвідувачі зможуть почути й побачити виступи аматорських колективів Козя-
тинщини, а також Вінницької та Житомирської областей.

О 18-ій планують встановити рекорд, виконавши спільно пісню «Гей, соколи!»
З 18.15 до 19.30 виступатимуть лірники, кобзарі, волинкарі, торбаністи. Музиканти заграють 

на унікальних старовинних інструментах.
О 19.30 покажуть кіно про життя та творчість Тимка Падури.
О 20-ій виступатимуть рок-гурти «Гуляйгород», «Широкий лан», «Медовий полин» та інші.
Під час фестивалю працюватимуть тематичні локації. Відвідувачі зможуть  дізнатися більше 

про українське козацтво, польський побут, наші старовинні народні інструменти тощо. Також 
гості матимуть змогу долучитися до вишивання портрета Тимка Падури та подивитися ви-
ставку полотен «Махнівка ХІХ століття очима сучасних художників».

олена удвуд

До редакції газети RIA звернув-
ся мешканець вулиці Матросова 
Петро Мельнічук. Чоловік по-
відомив, що близько двох років 
тому у тій частині вулиці, де він 
живе, зробили вуличне освіт-
лення. Це у мікрорайоні, що в 
народі називається «посьолок».

— Це в кінці Матросова, там 
з одного боку хати є, а з іншого 
боку вже посадка, — розповів 
чоловік телефоном. — То там 
поставили через один стовп ліх-
тарі. У нас він посвітився трохи, 
не довго, потім він гавкнувся.

За словами Петра Мельнічука, 
довгий час той ліхтар висів і ніх-
то не приїжджав його лагодити. 
Тому чоловік 6 вересня минулого 
року пішов до приймальні місь-
кого голови і написав заяву про 
те, щоб ліхтар відремонтували.

— Відповіді мені не прийшло, пі-
шов ще раз, дали мені копію відпо-
віді, яку відправили, але я не отри-
мав. Копія відповіді у мене зараз є, 
— продовжує козятинчанин. — Так 
той рік закінчився, ніхто туди не 
приходив і не приїжджав. А цього 
року, здається, у лютому при-
їхали, зняли цього ліхтаря, забра-
ли. Залишився лише кронштейн.

Ми попросили Петра Мель-
нічука показати нам той стовп 
і домовилися про зустріч.

Коли ми прийшли на місце події, 
побачили, що на стовпі, що стоїть 
між будинками № 273 та 275 на 
вулиці Матросова (на розі вулиць 

Матросова і Трудової), на стовпі 
дійсно немає ліхтаря. На сусідній 
електроопорі теж ліхтар відсутній.

— Ось тільки від нього 
кронштейн стирчить, — пока-
зав нам чоловік на стовп. — А 
той не світиться. Ліхтарі стоять 
не на кожному, а через один.

Ми попросили козятинчанина 
показати нам копію відповіді на 
звернення. «На ваш лист до місь-
кого голови щодо ремонту ліхтаря 
вуличного освітлення по вулиці 
Матросова 273–275 опора № 66 
інформуємо, що заявку по ви-
щевказаному питанню внесено до 
плану поточного ремонту мереж 

зовнішнього освітлення», — вка-
зано у відповіді. Документ дато-
ваний 24-им вересня 2018 року.

— Чи зверталися ви з цьо-
го приводу до РЕМу? — за-
п и т а л и  м и  ч о л о в і к а .

— А це не РЕМ, якась контора є, 
міська, якось називається, я забув. 
РЕМ за це не відповідає, — відпо-
вів мешканець вулиці Матросова. 
— Вони там поділилися, зараз 
чорт ногу зламає. Тобто там вихо-
дить, що одні відповідають за дріт, 
інші за вуличне освітлення, треті за 
ще щось. Воно глухо, як в танку.

За словами Петра Мельнічука, 
з цією проблемою до міської 
влади звертався лише він. Його 
сусіди це питання не порушували.

— А тут яка склалася ситу-
ація — тут фактично ніхто не 
живе, — каже Мельнічук і пока-
зує на сусідню хату. — Хазяйка 
померла, вони роблять ремонт 
уже десь третій рік, на вихідних 
з’являються. Там теж померла. 

Син її живе ближче до заліз-
ниці тут, на «посьолку». Там вони 
теж коли-не-коли з’являються. 
У нас тут теж так. Ми тут з 

весни, бо померла мати. Тут в 
основному так — взимку на-
їздом, а так з березня весь час.

Виходить, що у трьох хатах 
практично ніхто не живе. Чоловік 
каже, що цей сектор наче яма.

Відсутність вуличного освітлен-
ня заважає йому та його сім’ї.

— Буває, треба поїхати до Киє-
ва. Жінка взагалі панікує, бо боїть-
ся сама. Ну нікого немає, хоч кара-
ул кричи виходь, тут темно, — до-
дає мешканець вулиці Матросова.

Аби мати бодай якесь освітлен-
ня на вулиці, чоловік встановив 
світлодіодний ліхтар на подвір’ї.

— Увечері вмикаються ліхтарі, то 

тут вмикаємо альтернативне освіт-
лення, — жартує козятинчанин. — 
О восьмій вечора ми його вмикає-
мо, щоб трохи на вулицю світило. 
Туди не хотів тягнути на калітку, 
думаю, так видно, в принципі, туди. 
Там лампочка світлодіодна. Вона 
там три вати, чи що. Я так пораху-
вав, що воно не багато накрутить.

Петро Мельнічук каже, що 
навіть пропонував сусідові зі-
брати кошти на новий ліхтар.

— Я кажу, Вова, давай ски-
немося, купимо ліхтар, — про-
довжує чоловік. — Але ж я 
не полізу його сам підклю-
чати, якщо вже на те пішло.

Проблема. На розі вулиць Матросова та Трудової ще взимку з електроопори зняли ліхтар. Відтоді 
той сектор не освітлюється. Це заважає місцевим мешканцям. Наші журналісти дізнавалися, чому 
ліхтар досі не встановили

стоВп є, а сВітла немає. і так Вже рік

на Вулиці ЧехоВа стоїть аВарійний електриЧний стоВп
в’ячеслав гончаруК

Коли минулого тижня пред-
ставники преси перебували в 
районі «Білої Казарми», їх  зу-
пинили мешканці вулиці Чехова 
і показали електроопору, яка, 
на їхню думку, є аварійною. За 
словами мешканців будинку № 
2, у залізобетонну опору, що 
тримає стовпа, в’їхав при роз-
вороті водій вантажівки. Що-
правда, він вже років з 25, як 
відійшов у світ інший, а пам’ять 

про його маневр красується й 
досі. Після поцілунку автівки з 
залізобетонною конструкцією, 
водій прикріпив її до колійної 
рейки. Спочатку додаткова опо-
ра виглядала надійною, а коли 
кріплення ослабло, стовп став 
нахилятися в напрямку будинку 
№2. За словами мешканки зга-
даного дому, коли сильний вітер, 
той стовп гойдається. А ще наша 
співрозмовниця повідомила, що 
ходила минулого місяця до Козя-
тинського РЕМу і віддала заяву 

на заміну опори. Тільки за стіль-
ки часу відповіді не отримала.

Наступного дня ми зателе-
фонували головному інженеру 
Козятинських електромереж 
і повідомили про опору, яка 
турбує мешканців вулиці Че-
хова. Віктор Козак впевнено 
відповів, що якби там була 
аварійна опора, вона була б 
замінена. Добре, коли є впев-
неність за своє господарство, 
тільки ще раз перевірити його, 
мабуть, не було б зайвим.

мешканці чехова з острахом дивляться на пошкоджену 
опору. У РЕМі кажуть, що ніякої загрози там і близько нема

Ми звернулися до Управ-
ління житлово-комунального 
господарства, аби дізнатися, 
чи встановлять ліхтар на 
електроопору № 66, що на 
вулиці Матросова  273–275. 
Там нам повідомили, що ліх-
тар встановлять наступного 
тижня і пояснили причини, 
чому не зробили цього досі.

— Ліхтар зняли, тому що 
він перестав світити, — ска-
зав Сергій Сікалюк, спеці-
аліст І категорії з питань 
енергетики, транспорту та 
зв’язку. — Вони ж давали 
цю заявку. Дали ліхтар на 
ремонт по гаранті ї, його 
забрали. Приїде обслуго-
вуюча компанія і повішає.

«дали ліхтар на ремонт по гарантії»

«ось тільки від нього кронштейн стирчить». Петро 
Мельнічук показує стовп, з якого зняли ліхтар

електроопора № 66 на вулиці матросова. Видно, що 
ліхтаря тут справді немає

«о восьмій вечора ми його вмикаємо, щоб трохи на 
вулицю світило». Чоловік поставив ліхтар на подвір’ї, 
щоб ввечері було хоч якесь світло
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Про минуле. Хоч Козятин і місто залізничників, сто років тому тут навчали не лише залізничній 
справі. У дореволюційну добу в нашому місті розвивалася жіноча освіта. А дві перших школи 
збереглися і донині. Розповідаємо, які були навчальні заклади у ті часи

ВиВЧали французьку, а одна 
місцеВа Школа переїхала В крим

олена удвуд

З моменту виникнення Києво-
Балтської гілки залізниці Козятин 
почав функціонувати як потуж-
на вузлова станція. Згодом ця 
станція перетворилася на місто, 
яке розвивалося й росло. Усе 
більше людей приходило працю-
вати на залізницю, тому виникла 
потреба готувати якісні кадри.

У «Ілюстрованому путівни-
ку Південно-Західної залізни-
ці», датованому 1898-им роком, 
вказано, що на той час у на-
шому місті вже функціонува-
ло залізничне народне училище.

«Кількість працівників на стан-
ції Козятин, у місцевому депо та 
майстернях (включно із сім’ями 
працівників) досягає 5000 людей; 
таке значне скупчення осіб, які за-
ймаються однією справою, пов’язані 
спільними інтересами та потребами, 
викликало появу в Козятині заліз-
ничного народного училища, у яко-
му навчається до 200 хлопчиків та 
дівчаток», — йдеться у «Путівнику».

Як пише Зоя Вільчинська у своїй 
книзі «Наша історія», училище 
з’явилося раніше, ніж перша у місті 
школа. Його відкрили у квітні 1878 
року. Зазначимо, що офіційною 
датою виникнення Козятина як 
міста вважається 1874 рік. Тобто, 
вже через 4 роки з моменту за-
снування у місті вже було училище.

У праці дослідниці ми знайшли 
виписку зі звіту «Про стан початко-
вих шкіл та технічних училищ, які 
утримуються за рахунок товариства 
Південно-західної залізниці» за 
1882-ий рік. У цьому документі вка-
зано, що училище розташовувалося 
у двоповерховій кам’яній будівлі. 
На подвір’ї закладу був невеликий 
садок. Завідувачем працював Петро 
Степанковський, учитель співів.

зБереглися дві найстаріші 
шКоли

Найстаріша школа міста — шко-
ла № 2. Її збудували у 1896 році, 
про що свідчить напис на централь-
ній частині фасаду будівлі. Корпус, 
у якому нині розташовані їдальня 
та майстерні, зведений 1907 року.

У «Списку населених пунктів 
Київської губернії» за 1900 рік 
вказано, що в містечку Козя-
тин була однокласна народна 
міністерська школа та залізнич-
не двокласне технічне училище. 
Імовірно, міністерська школа у 
цій книзі і є наша школа № 2.

Як пише Зоя Вільчинська в 
одній зі своїх статей, у 60-х 
роках приміщення навчального 

закладу добудували, оскільки 
вирішили об’єднати цю школу 
із початковою школою № 7, що 
розташовувалася у центрі міста.

Через 5 років після відкриття 
однокласної народної міністер-
ської школи у Козятині з’явився 
новий навчальний заклад — єв-
рейська школа Талмуд-Тора. Про 
це дослідниця історії пише в од-
ній зі своїх статей, посилаючись 
на «Пам’ятну книжку Київської 
учбової округи» за 1903 рік.

У цьому джерелі вказано, 
що Талмуд-Тора існувала з 1901 
року. Завідувачем був Хаїм Ко-
ренфельд. Станом на той рік 
там навчалося 104 хлопчики.

До речі, у місті навіть була 
вулиця Єврейська, одна з най-
давніших у Козятині. Нині 
це вулиця Василя Стуса .

Як пише Вільчинська, розта-
шовувалася єврейська школа на 
місці, де сьогодні хлібзавод. Проте 
територія там була занадто забо-
лоченою, тому вирішили перенести 
навчальний заклад в інше місце.

Талмуд-Тору перенесли у ново-
збудоване приміщення на вулиці 
Незалежності (колишня Червоно-
армійська), яке звели у 1908 році. 
Про це свідчить напис на будівлі. 
До об’єднання зі школою № 4 у тій 
будівлі був ліцей. Досі збереглася 
табличка «Козятинський ліцей» 
на фасаді. Сьогодні там Центр 
надання адміністративних послуг 
та Управління освіти та спорту.

Із сайту Музею історії міста ді-
знаємося, що у 1919 році було 
збудовано ще один навчальний 
заклад — польську школу. Вона 
розташовувалася на вулиці Мічу-
ріна на місці, де сьогодні Центр 
дитячої та юнацької творчості.

Приватна освіта

У часи Російської імперії, до 
складу якої входили наші землі, 
були розповсюджені приватні 

школи та гімназії. Такі навчаль-
ні заклади були і в Козятині.

У «Пам’ятній книжці Київської 
учбової округи» за 1908 рік 
вказано, що у Козятині діяла

приватна чотирикласна прогімна-
зія баронеси Елеонори фон-Таубе.

«Заснована 1 серпня 1907 року 
на особисті кошти засновниці. Роз-
ташовується у зйомному будинку. 
Утримується прогімназія за плату 
за право навчання. Три основних 
класи. Учнів 60. Плата 80 рублів. 
При прогімназії пансіон з платою 
250 рублів на рік», — йдеть-
ся у тексті «Пам’ятної книжки».

Керувала прогімназією сама 
баронеса фон-Таубе. Викладали 
у гімназії російську та німецьку 
мови, арифметику, історію, гео-
графію, чистописання, рукоділля, 
малювання. Працювало четверо 
учителів та два законовчителі.

Серед законовчителів був Павло 
Ципріанович, архієпископ Україн-
ської автокефальної православної 
синодальної церкви. Ця релігійна 
громада виникла у 1923 році. Це 
була єдина православна церква, яку 
визнавало радянське керівництво.

Того ж 1908 року був виданий 
циркуляр «Про відкриття у Здол-
бунові жіночої чотирикласної про-
гімназії баронеси Е. ф.-Таубе і про 
закриття такої ж в м. Козятин». 
Тобто, навчальний заклад про-
існував у нашому місті недовго.

Гімназія переїхала до Здол-
бунова, що на Рівненщині. Там 
вона розмістилася у приміщенні 
сучасної школи № 5. У 1915-му 
гімназію евакуювали до Керчі, 
де вона діяла ще п’ять років.

Це підтверджує атестат, ви-
даний навчальним закла-
дом Тетяні Верле у 1917 році.

Ще один навчальний заклад, 
який був у Козятині — приватна 
жіноча гімназія Наталії Жой-
дік. Про це свідчить «Пам’ятна 
книжка Київської учбової окру-
ги на 1912–13 навчальний рік».

Відкрили гімназію 18 вересня 
1908 року. Спершу навчальний 
заклад діяв як прогімназія, а з 10 
червня 1909 року почав функціону-
вати як гімназія. У «Пам’ятній книж-
ці» вказано, що розташовувалася 
вона у зйомному приміщенні. Гім-
назія була в районі ПРБ, імовірно у 
житловому будинку на вулиці 8-ма 
Гвардійська чи Олега Кошового.

«На утримання гімназії у 1912 
році надійшло збору за навчання 
13500 рублів. Класів 7 осно-
вних. Учениць 162. Плата 50 
рублів за півріччя», — йдеться 
у тексті історичного джерела.

Керувала закладом сама Наталія 
Жойдік. Вона викладала російську 
мову та географію. Крім цього, 
у гімназії вивчали математику, 
географію, словесність, педагогіку, 
фізику, французьку та німецьку 
мови, історію, малювання, рукоділ-
ля, співи. Працювало 10 учителів 
та два богослови. У гімназії був 
також лікар Микола Ільїн, який 
отримував 100 рублів зарплатні.

У інтернеті ми знайшли фото гім-
назисток, датоване 1915-им роком.

у роКи становлення радян-
сьКої влади

Коли наші землі увійшли 
до складу СРСР, приват-
на освіта перестала існувати.

У книзі «Матеріяли до опи-
су округ УСРР. Бердичівська 

округа» за 1926-ий рік вказано, 
що у Козятині діяли 2 початко-
ві трудшколи, де працювало 9 
вчителів та навчалося 259 учнів. 
Семирічних шкіл було чотири. 
Там було 59 вчителів і 1703 
учні. Діяло фабрично-заводське 
училище (сучасне залізничне 
училище), де працювало 14 ви-
кладачів і навчалося 116 учнів. 
А ще було три пункти лікнепу. 
Це спеціальні організації, які 
створили для того, щоб навча-
ти населення читати й писати.

Баронеса елеонора фон-таубе, фото з сайту здолбунів city

атестат про закінчення 
здолбунівської жіночої 
гімназії. Джерело https://bit.
ly/2lZ9xff

учениці приватної жіночої гімназії наталії жойдік. 
Фото 1915 року

 продам
  DVD ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ðàä³îïðèéìà÷ 
«Ë³ðà», ðàä³îìàãí³òîôîí, îá‘ºêòèâ ôîòîàïàðàòó. 096-
364-80-30
  Áàãàòî ÿê³ñíèõ (òîíêîøêóðèõ) ñàæåíö³â ãîð³õà, 
á³ëüøå 100 øòóê, äâà âåëîñèïåäà â ³äåàëüíîìó ñòàí³
  Áàê îöèíêîâàíèé äëÿ ïèòíî¿ âîäè, ðåø³òêè 
îöåíêîâàí³, åëåêòðîäè, ïðîâ³ä äëÿ åëåêòðîçâàðþâàííÿ 
16 ìì. ìåòàëåâ³ îöèíêîâàí³ êîíêè íà äàõ, ïëèòà ÄÑÏ, 
ïëàñòèê, øâåéíà ìàíèíà, ïîðòôåëü ÷îëîâ³÷èé ç íàò. 
øê³ðè, íîâ³ ÷îáîòè òà ÷åðåâèê³ ðîáî÷³, ðþêçàêè. 096-
41-23-414
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, 
ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áåíçîïèëà, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ íîâèé, 
äðåëü, êîìïðåñîð, ßÂÀ-350, ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, 
åë.ëîáç³ê, åë.ëá³ãð³âà÷, ìëèí, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 
6-10 ðîê³â. 068-216-34-20
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áî÷êà ç ÃÀÇ-52 1850 ë. 097-239-92-05
  Áî÷êè çàë³çí³ 200ë., 150ë., äîñêà äóá, îñèêà, 
êðóãëÿê, ñìóãà 30*4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, ñò³ë, 
ñêðèíÿ,  øòàõåòè, 
  Áðîíüîâàí³ äâåð³ â ãàðíîìó ñòàí³ (ç çàìêîì) 
2.1*0.9- 4000 ãðí., ëàòóííèé ëèñò äîâæ. 1 ìì*17 ì. 
êâ. (ö³íà äîãîâ),
  Áóðÿê êîðìîâèé, ãàðíèé ,÷èñòèé, âåëèêèé.  093-
937-65-00
  Â‘ºòíàìñüê³ ñâèí³.  096-527-37-78
  Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, 
àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., áî÷êà 200ë. äëÿ äèçòîïëåâà, 
ïðóò êðóãëÿê
  Âåëîñèïåäè, ãëàäèëüíà äîøêà, ïðàñêà åëåêòðè÷íà, 
ïîëîòåíöåñóøêà, ïîñóä, ñóëå¿, äæèíñè, êóðòêè, òåíè 
äëÿ åëåêòïëèòîê. 096-41-23-414
  Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
  Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òà 2 ì³ñöÿ ïîðó÷, ç áóä. 
ìàòåð³àëàìè, º ôóíäàìåíò. 063-131-39-20
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³), äàõ 
åðîðóáåðî¿ä, ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé, ñòàí 
íîâîãî. 093-430-38-47
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-
013-26-80, 068-077-20-37
  Ãàðáóçè, äð³áíó êàðòîïëþ.  063-304-83-89, 063-
352-70-90, 2-75-70
  Ãàðáóçè.  063-275-87-04
  Ãàðáóçè.  067-715-11-63
  Ãí³é 80 ãðí./òîíà. 096-466-37-06
  Äâà ì‘ÿêèõ äèâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. 096-016-33-86
  Äâåð³ äåðåâ‘ÿí³. 195/70 ,195/80.  073-305-38-80
  Äâåð³ ô³ëüîí÷àò³ ,íîâ³, á/ë, 400 ãðí.  097-441-62-50, 
063-696-39-08
  Äâ³ äâóõñòâîð÷àò³ øàôè òà òð³ëüÿæ â³ä ñïàëüíîãî 
ãàðí³òóðó ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-586-43-88
  Äâóõòîìíèê «Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó», ñòóëü÷èê 
ðèáàöüêèé, ðþêçàê, çàõèñíèé ùèòîê äëÿ ðîáîòè ç 
áîëãàðêîþ.
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì, 5 500 ãðí. 063-
367-81-59
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ìàøèíó-òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê 
äëÿ ãîäóâàííÿ,òåðì³íîâî,íåäîðîãî. 067-432-13-02, 
063-895-19-64
  Äëÿ ë³êóâàííÿ áäæ³ë â³ä êë³ùà ðîñòâîð ÊÀÑ-81/2008 
ð. äëÿ îñ³ííüî¿ ï³äãîä³âë³.  097-170-90-05 
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîðîæêè íîâ³, ìàãíèòîôîí íåïðàöþþ÷èé, 
ïðîãðàâà÷ ç ïëàñòèíêàìè, àêâàðèóì, êë³òêà äëÿ ïàïóã, 
ðàìè ç ñòåêëîì,
  Äîñêà ïîëîâà øïóãîâàíà 10 ñì * 3.5, 115 øòóê, ö³íà 
îäí³º¿ 100 ãðí. 096-975-91-15
  Äð³áíó êàðòîïëþ, ãàðáóçè, êàáà÷êè, íåäîðîãî. 
063-613-36-69
  Äðîâà «ÿñåí» íåäîðîãî.  050-704-81-29
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äðîâà. 093-058-78-43
  Åëåêòðîïëèòó «Âåñòà-åëåêòðà». 063-191-91-27
  Åëåêòðîñêóòåð â ãàðíîìó ñòàí³, 48â-350Âò.  063-
145-58-67
  ªìí³ñòü í/æ 85 ë., ñîêîâèæèìàëêà - ïðåñ, äðåëü 
ðó÷íà 2-õ ñêîðîñíà, ñâàðî÷íèé òð-ò 220/380 ÷àñ³â 
ÑÐÑÐ, êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³, ëèñò í/æ 2 ìì. 
096-453-34-86
  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 15 ñîò. (àêò íà çåìëþ), ð-í Ïîëå ×óäåñ, 
ôóíäàìåíò, ïîãð³á (4.5 õ 4.5), êðèíèöÿ, âñòàíîâëåíà 
áðàìà íà ãàðàæ, äî ôóíäàìåíòó ï³äâåäåíèé ãàç. 096-
446-52-17, 063-829-73-06
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. íà ð³âíîìó ì³ñö³, ñóõà, ãàðíî 
ðîäèòü (ìîæíà ï³ä çàáóäîâó), ç äîêóìåíòàìè, ð-í 

в’ячеслав гончаруК

Минулої п’ятниці, 13 вересня, з нагоди 
Дня фізкультурника, який припадає на 
другу суботу вересня, відбувся урочистий 
захід. Вітали спортсменів Козятинщини 
в актовій залі райдержадміністрації. На 
святкову церемонію організатори за-
просили кращих спортсменів, тренерів, 
вчителів фізичної культури, працівників 
територіальних осередків та установ фі-
зичної культури і спорту, ветеранів та ша-
нувальників спорту. Привітати учасників 
зібрання прийшли заступник голови рай-
держадміністрації Ігор Булавський та по-
мічник голови районної ради Ігор Джус.

Розпочали святковий захід зі спор-
тивного Гімну Козятинщини та ві-
тального слова начальника сектору 
молоді та спорту Валерія Швеця.

– Наш район відомий своїми спор-
тивними традиціями, – каже Валерій 
Швець. – Заняття фізкультурою та 
спортом удосконалюють не тільки тіло, 
але й дух – виховують мужність, гар-
тують волю та силу характеру. Серед 
спортсменів району є чемпіонка України 
в естафеті і бронзовий призер на 800 
метрів Юлія Чехівська. Призер України з 
легкоатлетичного кросу Вадим Підручний.

Окремо доповідач зупинився на до-
сягненнях спортсменів, які внесли най-
більший вклад у перемогу команди 
Козятинщини на обласних змаганнях 
«Спортивні ігри Вінниччини 2019», 
та спортсменів, які гідно підтриму-
ють спортивну славу Козятинщини.

До привітань долучився заступник голо-
ви райдержадміністрації Ігор Булавський 

— З нагоди свята хочу побажати 
спортсменам високих здобутків та 
перемог у змаганнях на славу Козя-
тинщини, нових рекордів, родинного 
та сімейного затишку та тепла, – ска-
зав він. – Нехай ваш приклад буде 
поштовхом для масового розвитку 
фізичної культури та спорту, взірцем 
для юних жителів нашого району.

Помічник голови районної ради Ігор 

Джус у своїй промові висловив ве-
лику вдячність вчителям, тренерам, 
ветеранам фізкультурно-спортивно-
го руху за гідне продовження тра-
дицій з виховання вольової, фізич-
но загартованої та здорової молоді.

Після словесних привітань свято про-
довжилось врученням грамот та подяк 
кращим спортсменам Козятинського 
краю, їхнім тренерам, головам терито-

ріальних громад і інструкторам спорту. 
Усього було нагороджено 63 спортсме-
ни, 25 інструкторів та тренерів, чотири 
голови територіальних громад. На за-
вершення офіційної частини музичні 
вітання дарувала вокалістка районного 
будинку культури Антоніни Якобчук. 
У її виконанні прозвучали пісні «Че-
ремшина» та авторська пісня Антоніни 
Петрушкевич «Пісня  про Україну»

до сВята фізкультурника були 
наГороджені 63 спортсмени козятинщини

олена соколовська-Козюк та олександр Козюк. Ці спортсмени, крім 
досягнень у спорті, стали на весільний рушник 
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робота та оголошення

3-х кімн. кв. 61кв. м., під бізнес в 
центрі міста, вул. Героїв Майдану 

14,частково виведена з житлового 
фонду 35 000$. 

063-631-43-91, 068-962-46-16 

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 067-430-02-80

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

Продам частину будинку в центрі 
міста, заг. площа 34 кв.м., 2 кім-
нати з ремонтом, газ. опалення, 
світло, вода, каналізація, ванної 

кімнати немає, туалет в дворі, але 
є можливість добудови. 068-041-36-

13, 063-042-06-59

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

кімн. кв. 063-854-94-76

Продам готовий бізнес "Весільний 
салон". 098-202-10-44, 097-382-75-68

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

землі, можливо викуп. 
067-753-67-42

Будинок Терміново 97 кв. м. зі всіма 
зручностями, земельна ділянка 46 
сот., вул. Подільська ,с. Козятин,або 
обмін на 2-х ком. кв.  063-530-14-85 

ремонт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робота
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На роботу потрібен ескаваторщик, з досвідом 
роботи в м.Козятин. 098-888-86-26
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-42-
72, 093-884-69-74
На роботу на міське кладовище потрібен 
працівник, різноробочий, плиточник. 063-
398-54-04
Потрібен водій на Камаз з причіпом. 097-
519-78-16
На пост ійне  м ісце роботи в  кафе 
запрошується повар та бармен.Офіційне пра-
цевлаштування, соц. пакет. 093-780-33-34
Потрібен двірник до "ОСББ Молодіжний", 
вул. Шевченка 1.  093-411-23-83
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва, 
різноробочих та вантажників, зарплатня 
гідна. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Кулінарія-Тинок" 
запрошується продавець зі знанням ПК. 
День/ніч 48 год. Заробітня плата 7500-8000 
з податками. 067-430-02-80
В кафе "Хуторок"запрошує на роботу бар-
мена та офіціантів. 067-264-95-70, 093-145-
82-34
На роботу потрібен офіціант, бармен. З/п 
гідна 093-599-68-33
Запрошуються на роботу майстер манікюру 
та перукар в салон краси. Вимоги: якість 
робіт та оханість, бажання розвиватись. 
Звертатись вівторок - неділя з 9 по 20 год. 
063-231-31-36 
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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 

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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Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
  Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., ôóíäàìåíò, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 098-020-36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåðíî ïøåíèö³, êë³òêà äëÿ øèíøèëè, äâ³ âåëèê³ 
õóñòêè, äð³áíó êàðòîøêó.  093-857-61-41, 096-193-
65-18
  Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - Matador 
Nordicca Basic 165/70/R13 (79Ò-MP52) â õîäó 1 
ñåçîí. 097-138-12-06
  Êàëÿñêó (óí³ñåêñ) çèìîâèé òà ë³òí³é âàð³àíò â 
äîáðîìó ñòàí³, ö³íà äîãîâ³ðíà.  063-599-26-32
  Êàëÿñêó 2 â 1,  ³äåàëüíèé ñòàí. 096-124-95-62
  Êàðòîïëþ äð³áíó 10 ì³øê³â.  063-591-87-90 
  Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, âåëèêó, êîðìîâèé 
áóðÿê òà ìåä. 068-071-98-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-648-20-99
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà íåäîðîãî. 063-882-60-78, 098-
800-28-65
  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ïîñàäêîâà òà äð³áíà, ÿùèêè 
ïëàñòìàñîâ³. 073-124-23-63
  Êàðòîøêó âåëèêó òà ì³ëêó.  063-392-94-22
  Êèëèì 2 õ 3 ì. 600 ãðí. 097-239-91-69

  Êîáèëà 6 ðîê³â ðîáî÷à, ñïîê³éíà. 098-979-07-50
  Êîáèëó.  068-041-23-11
  Êîçà. 068-518-35-30
  Êîçè ìîëî÷í³.  097-264-46-97
  Êîçó.  096-766-91-86
  Êîëÿñêó çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
093-437-22-16
  Êîíòåéíåð 5ò. 098-993-35-42
  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
  Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè.  093-941-04-97
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ. Òèòóñ³âêà.  097-354-76-54
  Êîðîâà äîáðà ç äðóãèì òåëÿì, òà ïîðîäèñò³ 
öàïèêè. 068-023-69-98
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 063-248-18-07
  Êîðîâà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 096-660-22-80
  Êîðîâà ÷åðâîíîðÿáà ç äðóãèì òåëÿì ò³ëüíîñò³.  
068-764-11-34
  Êîðîâó ç 5-ì òåëÿì, ò³ëüíó 3 ì³ñ. (÷åðâîíî- 
ñòåïîâà); êîðîâó ç 2-ì òåëÿì, ò³ëüíà 2-à ì³ñ. 
(êîðè÷íåâî-á³ëà),
  Êîòåë «Äàíêî-18» ãàçîâèé á/ó, òðóáà àñáåñò-
öåìåíò ä³àì. 230 ì. äîâæ 3,40ì., âàçîíè âåëèê³ ð³çí³. 
063-113-22-18 
  Êîòåë ãàçîâèé, äâóõêîíòóðíèé á/ó, «Ãðàíä³í³» â 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-357-95-10
  Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â 
ðîáî÷îìó ñòàí³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 
ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, âàãîíêà. 093-773-
34-02, 098-675-21-69
  Êîøåíÿòà Áðèòàíö³ â³ê 1 ì³ñ., ñ³ðåíüê³. 063-351-
68-98
  Êðàí Ìàºâñüêîãî ²òàë³ÿ ä³àì.15 ìì., íàñîñ ç åë. 
äâèãóíîì 220 Â., ïîñ³áíèê êëàäêà ïå÷åé ñâî¿ìè 
ðóêàìè, ï³äøèïíèêè 202, 42205, 45305 íîâ³, ðóáàíîê 
ðó÷íèé, ìåòàëåâèé. 096-453-34-86
  Êðîëåíÿò, ïîð³ñíèõ íóòð³é.  096-350-73-41
  Êðîë³. 096-963-73-52
  Êóð÷àòà ï³äðîùåí³, ïîðîäè Áðàìà ³ Êîõ³íõ³í.  097-
170-90-05
  Ëèñò ïëîñêîãî øèôåðó, áàãàæíèê äî ñêóòåðà, 
ïøåíèöþ òà ÿ÷ì³íü (ïàé).  067-584-85-58
  Ìàëü÷óâàëüíèê ïîêîñ³â ñîëîìè, ñàìîðîáíèé äî 
òðàêòîðà. 097-239-92-05
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, 
äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ ð³çí³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïîñóä 
ð³çíèé, øóáà, ïèëîñîñ, îäÿã òà âçóòòÿ ð³çíå, º íîâå, 
òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Ìåáë³: ñåðâàíò ç äçåðêàëîì, òóìáî÷êà 
ïðîêðîâàòíà, äçåðêàëî âåëèêå ç òðèëÿæîì. 067-
647-48-11
  Ì³ëêó êàðòîïëþ, åëåêòðîëàìïî÷êè 300 Âò.  073-
310-90-74, 096-219-94-51
  Ì³ëêó êàðòîïëþ.  093-996-21-13
  Ì³ëêó êàðòîïëþ.  097-149-12-94
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-
01-49, 097-446-20-46
  Îä³ÿëî ïóõîâå, êîñòþì ÷îëîâ., áîò³íêè êîæàí³, 
ïàëüòî, á³áë³îòåêà, êàñòðþëÿ ìåòàë. 20 ë.,  ñàìîâàð 
íà óãëÿõ,
  Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6.3 õ 1.2 ì. 7  øò. 096-
446-52-17, 063-829-73-06
  Ïàñ³êà, êîðìóøêè, çáèðà÷³ ïèëêó, ðàìêè, 
ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó òà ³íøå. 096-364-80-30
  Ïèñüìîâèé ñò³ë, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 60 õ 145, 
äâà âåëîñèïåäà íåäîðîãî. 063-288-72-37
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, ñ³íî 
(ð³çíîòðàâ’ÿ). 097-256-32-65, 067-379-91-94
  Ïîðîñÿòà 10 êã. ìÿñí³ Ëàíäðàñè, õîðîøî¿ 
ìîëî÷íî¿ ïîðîäè òåëè÷êà 2 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-443-
42-39
  Ïîðîñÿòà â‘ºòíàìñüê³, äîéíó êîçó.  098-467-51-03
  Ïîðîñÿòà äî 20 êã, ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè, «ëàíäðàñ» , 
«ïåòðåí». 063-412-30-04
  Ïîðîñÿòà Ìàíãàëèö³, ïîðîñÿòà Âºòíàìñüê³ 4 ì³ñ., 
â³âö³ Ðîìàí³âñüê³ âåëèê³ òà ìàë³, êîçè. 093-017-68-13

  Ïîðîñÿòà ïîðîäè «óêðà¿íñüêà á³ëà».  067-394-
60-27
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè, ëàíäðåñ òà ïåòðåí, âàãà â³ä 10 
êã äî 35 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ð³çíî¿ âàãè: 12êã äî 120 êã. 068-369-
17-11
  Ïðàëüíó ìàøèíó lG â äîáðîìó ñòàí³ ç ïðÿìèì 
ïðèâîäîì, 10 ðîê³â ãàðàíò³¿.  063-337-41-37
  Ïðè÷³ï òðàêòîðíèé 1-îñíèé, ïåðåêèäàº íàçàä.  
097-239-92-05
  Ïóõîâèê íàòóðàëüíèé äèòÿ÷èé,  êàï³øîí 
ç íàòóðàëüíîãî ïåñöÿ, òà øàïêó ç âåëèêèìè 
ïîìïîíàìè ç ïåñöÿ.
  Ïøåíèöþ, äðîâà. 097-843-01-38
  Ïøåíèöÿ ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-239-92-05, 067-
883-06-97
  Ðåëüñè Ð43 - 16 øò. ïî 6.25 ì. (º äîêóìåíòè). 
096-446-52-17, 063-829-73-06
  Ðîçêëàäíå êð³ñëî, ñò³ë-ïàðòà äëÿ ïåðøîêëàñíèêà, 
áóòë³ íà 20 ë. ïèëêà ðó÷íà, á³äîíè íà 40 ë. ³ 20 ë., 
íàïîëüíèé êîíäèö³îíåð «Delonghi», õîëîäèëüíèê 
«Àòëàíò».  098-993-35-42
  Ñâèí³ ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè, 10-14 êã.  096-720-14-39
  Ñâ³æèé ãðå÷àíèé ìåä òà ³íø³ áäæîëîïðîäóêòè.  
097-170-90-05
  Ñèñòåìíèé áëîê (êîìï‘þòåð)-3 000 ãðí., 
â³äåîêàìåðà Panasonic- 600 ãðí. 096-797-90-53
  Ñò. äþðàë. 2 õ 1.0 õ 2 ìì. 1 ëèñò 3 øò., ïëèòà 
ÄÂÏ, òðóáè ñò. á/ó ä³àì.76 ìë. íà ñòîâáè, ìîëîò 
êóâàëäà 2 øò., äîñêà ð³çíîñîðòîâà, áðóñ. 063-736-
47-19
  Ñòåáëà ïðîñà-ñîðãî íà â³íèêè.  097-621-84-64
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà á/ó, òþíåð 1 000 ãðí., 
âåëîñèïåä (ã³ðíèé) á/ó 1 500 ãðí.  067-760-74-97
  Òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», âóã³ëëÿ ÀÊ, âàííà çàë³çíà, 
ñ³òêà ðÿáèöÿ (6 ìì), áî÷êà çàë³çíà 250 ë., ïðàëüíà 
ìàøèíà àâòîìàò,
  Òåëåâ³çîð âåëèêèé «Ñàìñóíã», íåäîðîãî!  063-393-
53-66, 067-589-80-67
  Òåëè÷êà 4 ì³ñ. ÷åðâîíî - ðÿáà â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 
068-099-74-51
  Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063-
648-20-99
  Òåëè÷êà ò³ëüíà íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-071-
03-85
  Ò³ëüíó òåëèöþ íà êîðîâó.  096-772-01-94
  ÒÎÇ-63 êë. 16 ³ ïðèêëàä äî ÒÎÇ-63.  073-094-
07-89
  Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69, 
067-429-73-29
  Òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè, ãí³é ïåðåãí³é. 098-222-
24-04
  Òþêè. 067-929-72-46
  Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-
03-38
  Ôîðòåï³àíî «Îòðàäà»- 1 500 ãðí., ñò³ðàëüíà 
ìàøèíà «Åëåêòðîëþêñ»- 3 000 ãðí.  098-564-57-58
  Õîëîäèëüíèê «Åëåêòðîëþêñ», êîìîä, äèâàí, 
äèòÿ÷à ñò³íêà.  067-797-68-40
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ 
ë. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê á/ó ñòàðîãî âèðîáíèöòâà «Ì³íñüê-
16Å»-1000 ãðí. 063-208-77-62
  Öåãëà á³ëà òà ÷åðâîíà, ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò. 
067-462-87-91, 073-060-52-14
  Öèáóëÿ: çèìíÿ, òîðíàäî, ñåíøóé, ñèá³ð, øåêñï³ð, 
ðåä-åðîó. 068-023-69-98
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ðîçóìí³. 063-692-53-
55, 067-243-98-15
  Øâåéíó íîæíó ìàøèíó, ïîñò³ëüíó á³ëèçíó, âàçîíè 
«Àëîº», áàíêè 05 ë.  093-331-26-84 
  Øêàô ñò³íêà, øèôåð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
551-45-26
  Øêàôè, êðîâàò³, ê³ìíàòíà ñò³íêà, êîâðè, âóã³ëëÿ, 
äðîâà. 063-530-83-82
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³ (ìîæëèâà äîñòàâêà). 097-239-
92-05, 067-883-06-97
  ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí». 097-
577-26-86
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé 18 êâ.ì., ïàêåò äîêóìåíò³â, 
âóë.Ã.ìàéäàíó 27à. 067-843-88-04

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1-ê³ìí. êâ., 27 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33/35. 096-
722-86-10
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-íî ê³ìí. êâ., 1-é ïîâåðõ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30.  
067-772-36-78
  2-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 1 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 17. 063-025-88-60
  2-õ ê³ì. êâàðòèðó. 063-021-53-60
  2-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Íåçàëåæíîò³, 7, êâ 11 (á³ëÿ 
«Ðîìàøêè». 068-193-81-08, 093-937-27-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 1-é ïîâåðõ, âóë. Â. Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî) 7.   067-772-36-78
  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. áóäèíîê, ì/ï 
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â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, áåç ðåìîíòó. 093-800-66-77, 095-425-36-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.4 êâ.ì., 2 ïîâ. áóäèíîê, 2 ïîâ., ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, 
âóë.Â³íí³÷åíêà ð-í 1 øêîëè. 067-738-16-90, 063-628-
91-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-643-
35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32. 067-366-50-14
  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., íà ÏÐÁ, âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, 
ëàì³íàò. 095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Â³ííè÷åíêà 31, ºâðîðåì., 
ìåáë³, óòåïëåíèé ôàñàä, â äâîð³ º êîíòåéíåð, ôîòî 
º íà ÎËÕ, 
  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
  3-ê³ìí. êâ.,  49 êâ. ì., âóë. Ñêëÿðîâà, á³ëÿ øêîëè 
¹1.  063-502-69-43, 063-745-15-37

  3-ê³ìí. êâ., 70,4 êâ. ì., ð-í. ÏÐÁ,ºâðîðèìîíò, 
ìåáë³,ïðèáóäîâà, á³ëÿ áóä. º ïîãð³á òà ñàðàé, 1 ñîò. 
çåìë³. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ 2/2, 43.9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³. 
063-504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ. 61êâ. ì., ï³ä á³çíåñ â öåíòð³ ì³ñòà, 
âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 14,÷àñòêîâî âèâåäåíà ç 
æèòëîâîãî ôîíäó
  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., áåç ðåìîíòó, â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 
42. 093-811-29-18
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ºâðî-ðåìîíòó, º ³íä. 
îïàëåííÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ. 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., â öåíòð³, 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
64 êâ.2. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1, 1 ïîâ., ³í. îïàëåííÿ. 
063-187-85-74
  3-õ ê³ìí. êâ., ºâðîðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî â ðàéîí³ ó÷èëèùà. 093-

279-47-91, 067-164-00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, áñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-
78, 063-189-75-26
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209, 
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà, ÷è îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-
018-11-86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ 
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
  Áóäèíîê 2-õ. ïîâ., ºâðîðåìîíò, 120êâ. ì.   093-
704-31-57
  Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, 
ñàí.âóçîë, ì/ï â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì 
íà âóë.×åõîâà òà Ïàïàí³íà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
  Áóäèíîê 70 êâ. ì. 3-õ ð³âíåâèé, öîêîëüíèé ïîâåðõ 
ç ïîãð³áîì, êóòîâèé ìàíäñàðäíèé äàõ (ð-í 3 øêîëè), 
âóë. Êè¿âñüêà, 5 ñîò. çåìë³, º âñ³ çðó÷íîñò³, ï³äñîáí³ 
ïðèì³ùåííÿ. 067-60-15-117, 093-14-66-752
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à 
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-
037-00-70
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 063-393-43-78
  Áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà, 
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, 
ïî ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º 
ïëîäîâ³ äåðåâà, íà îêîëèö³ ì³ñòà. 063-026-75-03
  Áóäèíîê â öåíòð³, çàã. ïëîùà 85 êâ.ì., ãàç, âîäà. 
âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 34. 067-271-67-99
  Áóäèíîê âóë. Ïðîëåòàðñüêà 98.  067-772-36-78

  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., 78 êâ.ì., àáî îáì³í 
íà Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 073-463-42-11
  Áóäèíîê ãàç. 90 êâ.ì., º ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, âåëèêå àñôàëüòîâàíå 
ïîäâ³ðÿ, ó÷àñòîê 13 ñîò., ð-í ó÷èëèùà, ìîæëèâèé 
îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-304-05-98, 063-
942-67-86
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷ 
ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 
2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, 
ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ 
ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà. 097-223-
77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãàçîì, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ä³ëÿíêà 40 
ñîòîê, (Ìàõàðåíåöüêèé ïîñüîëîê).  063-289-05-51
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿì â ñ.Ìàõí³âêà 
(ñ.Êîìñîìîëüñüêå) íåäîðîãî, òåðì³íîâî. Â áóäèíêó 
4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º 
ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 
60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. 097-
60-57-822
  Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Ìàçåïè, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. çåìë³. 063-606-61-24, 067-972-
22-83
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí, âóë. Ïðîëåòàñüêà124, ãàç, 
îïàëåííÿ,  ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 15,5 ñîòîê, àáî îáì³í 
íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó.  096-017-20-03
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, 
ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-
07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà 
96 êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ, 
âàííà, ì/ï â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê íåâåëèêèé, òåïëèé, çàòèøíèé, áåç ãàçó, ñ.Ïîëè÷èíö³ (öåíòð 
ñåëà), º ãîðîä, ïîãð³á, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, æîìîâà ÿìà, 2 ñàäè, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, ì³ñöå äîáðå. 068-371-08-50
  Áóäèíîê ïî âóë. Î. Êîáèëÿíñüêî¿, ð-í ÎÐÑà. 068-193-81-08, 093-
937-27-54
  Áóäèíîê ð-í âóë.².Ôðàíêà, 70 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 

ñàðàé, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, 2 âõîäà. 096-314-53-68
  Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê, öåíòð, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñïîäàð÷³ 
áóä³âë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 10 ñîòîê.
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-020-22-95, 
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé äèçàéí ³íòåð‘ºðó, çàã. 
ïëîùà 250 êâ. ì., áóäèíîê 2-õ ïîâ., 5 ê³ìí.,
  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà: õë³â, ëüîõ, ä³ëÿíêà 45 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. 
093-766-63-07
  Áóäèíîê ñ. Ñèãíàë, 90 êâ. ì., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ñêâàæèíà, ñàðà¿ 
,ïîãð³á, ãîðîä 40 ñîòîê, â³ä êîçÿòèíà 2 êì, äî åëåêòðè÷êè 10 õâ. äî 
àâòîáóñà 2 õâ. àâòîáóñè õîäÿòü êîæí³ 30 õâ. 063-625-64-76, 098-
298-45-97
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ â öåíòð³, ãàç, âîäà, 40 ñîò. ãîðîäó, ïîãð³á, 
ñàðàé. 098-394-47-36
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ïîðÿä ñòàâîê, ë³ñ, àâòîáóñíà 
çóïèíêà, º ãàç, ö/âîäà, 0.37 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà, ì/ï â³êíà, ïîðÿä ñòàâîê, ë³ñ, àâòîáóñíà 
çóïèíêà, º ãàç, ö/âîäà, 0.37 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
íåäàëåêî ñòàâîê. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, â öåíòð³ ñåëà á³ëÿ 
ñòàâó, ãàðíå ì³ñöå, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 096-411-74-71
  Áóäèíîê ñ.Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
25 ñîò. ãîðîäó, íåïîäàë³ê º ñòàâîê, ð³÷êà. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà öåíòðàëüíà, ïîãð³á, 
ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 íåäîðîãî, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè., çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ì³ñöå çðó÷íå 4.5 
êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ãîðîä âèõîäèòü äî ë³ñó. 068-216-
34-20
  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, 75 êâ.ì., 9 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà, äî ì³ñòà 10 õâ. 
093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., âóë.Ùàñëèâà 76 
(Òóõà÷åâñüêîãî 68).067-366-43-65
  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.Ðóáàíêà, ãîñï. áóä³âë³, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 60 
ñîò. ³äå äî ñòàâó. 093-822-90-19, 098-229-45-50
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà, 2 
ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³ êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096-382-25-83
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ñàðàé, ãàðàæ, 25 ñîò. ãîðîäó. 098-
225-69-05 Ñåðã³é
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³àí³âêà ïðîâ.Éîñèï³âñüêèé 16, 75 êâ.è., 
ãàç., îïàëåííÿ - âóã³ëëÿ, ãàç, äðîâà, çåì. üä³ë-êà 0.30 ãà, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 098-461-92-92
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³., 
áàíÿ, õîç. áëîê ç ïîãð³áîì, á³ëÿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³, ìîæëèâèé 
îáì³í íà 1-êì.êâ ç äîïëàòîþ. 2-12-82, 063-105-36-49
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ - 
ñòóä³ÿ, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, áîéëåð, ñàðàé ç ïîãð³áîì, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í äèòñàäîê ¹3. 098-534-75-
54, 093-461-52-70
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó  
ç äîïëàòîþ.  068-271-40-31, 2-85-33
  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 ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç ðîäí³êîì. 093-022-
62-64, 068-869-81-99
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, 7 ñîò. çåìë³, ³íä. îïàë., 
êîìóí³êàö³¿, áåç ðåìîíòó.  093-704-31-57
  Áóäèíîê, çåì. ä³ë. 6.3 ñîò., ãàç, âîäà, ë³òíÿ, êóõí, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, êîëîäÿçü, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ 65. 098-564-57-58
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèçîâàíèé êîîï. «Ðîäí³÷îê» íà 
ÿêîìó 14 ãîð³õ³â, 3 ÿáëëóí³, 2 ãðóø³, àáðèêîñè, âèøí³, 
÷åðåøíÿ, ïîãð³á: 3.10*3*3 ìåòðà, 5-òè òîí. êîíòåéíåð. 093-
940-96-11, 068-334-66-72
  Çåì. ä-êà 10 ñîòîê, ìàñèâ «ªâðîïåéñüêèé», âóë. 
ªâðîïåéñüêà ê³ëüöåâà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ. 067-898-08-34
  Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16, ñ.Êîçÿòèí. 096-879-30-75, 
2-17-80
  Ìàãàçèí ç ìåáëÿìè 14 êâ. ì., íåäîðîãî, âóë. Â³ííè÷åíêà 
3.  063-311-65-88, 097-396-47-56
  Ìàãàçèí ïî âóë. Âèííè÷åíêà íà áàçàð³.  063-385-82-02
  Ï³â áóäèíêó ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìí., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ë³òí³é äóø, 40 ñîò. ãîðîäó, 
ìîæëèâî ÷àñòèíàìè 50% ïåðøèé ïëàò³æ. ñ. Êîçÿòèí, 
Òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-70-72-610
  Ó÷àñòîê 10 ñîòîê, ðàéîí 9-¿ øêîëè ñ. Êîçÿòèí, õîç. 
ïîñòðîéêè, ãàðàæ 20 êâ. ì., âóë. Ïóøê³íà 16/à. 096-562-
94-66
  ×àñòèíà áóäèíêó (ð-í ÏÒÓ 17) ç çåì. ä³ëÿíêîþ, ãàç, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê, êðèíèöÿ, áåç çðó÷íîñòåé, 120 000 ãðí., òîðã.
  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, 
âàííà, ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 093-
773-34-0297-19
  ×àñòèíà áóäèíêó 68 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà 
ê³ìíàòà, ãàðäåðîáíà, íîâà ïîñòðîéêà, ïîðÿä çàë.âîêçàë, 
àâòîáóñíà çóïèíêà, äèò.ñàäîê. 063-296-91-71, 096-394-91-34
  ×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 ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., 3 ê³ìí., 
ñàíâóçîë, êóõíÿ, êëàäîâêà, âåðàíäà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàç, ö/êàíàë³çàö³ÿ òà ö/âîäà ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ 
ãàç., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 067-604-53-09, 067-713-31-50
  ×àñòèíà áóäèíêó ïðîâ.Âàëäàºâñüêèé 1. 063-296-94-40
  ×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
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. 
êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
  ×àñòèíó áóäèíêó, çàã. ïëîùà 100 êâ. ì.,  3 ê³ìí., ãàðàæ â 
äâîð³, á³ëÿ æ/ä âîêçàëó. 067-277-16-73

  аВтомото
  ÂÀÇ 1118  Êàëèíà 2008 ð.  067-797-68-40
  ÂÀÇ 2103, 1981 ð., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-659-87-95
  ÂÀÇ 2105 1984 ð.â., áåíçèí, á³ëèé, íà õîäó, 
íåäîðîãî. 068-759-77-15
  ÂÀÇ 2106 1978 ð.â., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, â 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ³â òà ïî¿õàâ, çàï÷àñòèíè òà çèìîâà 
ðåçèíà â ïîäàðóíîê. 096-798-12-09
  ÂÀÇ 2109 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-417-
99-52
  ÂÀÇ 2109, 1998 ð., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-
659-87-95
  ÂÀÇ 2109, ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 073-078-82-79

  ÂÀÇ 21114, 2008 ð., êîë³ð ÷îðíèé, 1.6, 16 -òè 
êëàïàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. 093-961-09-61
  ÂÀÇ 2112 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ãàðíîìó ñòàí³. 
093-279-47-80 Ñàøà
  ÂÀÇ-2103, ãàç-áåíçèí, äâ.15, êîðîáêà 5 ñò. 
âàðèòè-êðàñèòè íå ïîòð³áíî.  098-686-20-15
  ÂÀÇ-2107 1995 ð ãàç-áåíçèí  068-003-54-91
  Äîêóìåíòè íà àâòîìîá³ëü Ç²Ë 130. 097-691-24-53
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ Ï³êàï 2005 ð. â äîáðîìó ñòàí³. 097-
859-45-37
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 097-659-87-95
  Çèìîâà ðåçèíà «Pirelli winter» 185/70 ,R14, 4 øò., 
õîðîøèé ñòàí. 097-029-61-88
  ²Æ 56«Ïëàíåòà» 1964 ð.â. ç êîëÿñêîþ. 067-133-
74-66
  Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-26-86
  ÌÀÍ- 168 ãðóçîâèé.  093-002-42-13
  Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà, 
îêó÷íèê, êàðòîïëåêîïà÷, êàðòîïëåñàäæàëêà, ïðè÷³ð, 
ðåøòîâêè, ïëóã ê³ííèé. 063-670-31-02
  Ìîòîöèêë Äíåïð-11, îäèíà÷êà 1990 ð.â., â 
ãàðíîìó ñòàí³. 098-458-63-54, 063-248-32-98
  Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè 
äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
  Îïåëü Àñêîíà 1987 ð., íåäîðîãî. 096-417-99-52
  Îïåëü â³âàðî 2005 ð., 1.9 ä., ïàñàæèð. 097-859-
45-37
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà. 097-577-26-86
  Ô³àò 2001 ð., 0,9 êóáà, õîðîøèé ñòàí.  096-137-
12-32, 063-289-00-45

  КупЛЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî â æèëîìó ñòàí³, íåäîðîãî 
â öåíòð³.  063-398-83-24, 097-137-22-97
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Áóäèíîê çà ïîì³ðíó ö³íó.  096-550-45-58
  Áóäèíîê íà îêîëèö³ Êîçÿòèíà â äîáðîìó ñòàí³ ç 
ñàäîì. 098-247-55-17
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãîäèííèêè ÷àñ³â ÑÑÑÐ â æîâòîìó êîðïóñ³, äîðîãî. 
063-605-88-54 Viber, 098-932-22-18
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó 5 ì³øê³â, ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç.  
096-979-21-18, 063-828-27-30
  Êàðòîïëþ âåëèêó.  063-692-52-70
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-303-23-21
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â, øïàëè äåðåâ‘ÿí³ á/ó, 
ãàðáóçè 300-400 êã.  2-30-43, 097-255-51-60 
  Êàðòîïëþ. 067-159-28-54
  Êàðòîïëþ. 097-769-17-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 
063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êóêóðóäçó â êà÷àíàõ, íàñ³ííÿ ñíÿøíèêîâå. 067-
369-13-23
  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
  Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, 
ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè. 068-365-84-69 Íåëÿ
  Ïëîäè êàøòàíó.  096-022-48-09
  Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
  Ñêàòè äî ÌÒÇ-80 15.5 õ 38 á/ó â íîðìàëüíîìó 
ñòàí³. 097-239-92-05
  Ñêàòè íà Ç²Ë 260 õ 508 á/ó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 
097-239-92-05

  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, 
áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, 
ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  Òåëå - Ðàä³î çàï÷àñòèíè ÑÑÑÐ ³ìïîðò. 063-605-
88-54 Viber, 098-932-22-18
  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
 âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21. àíäð³é
 ðîëåò íà ðèíêó «õë³áîäàð». 063-191-91-27

  мінЯЮ
  Áóäèíîê íà êâàðòèðó. 093-058-78-43
  Âåëèêèé áóäèíîê íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 
097-304-05-98, 063-942-67-86

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ 
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, 
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-
904-20-43
  Â³ääàì ìàëåíüêîãî ãàðíîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíîãî äî 
ëîòêà. 093-788-91-96
  Â³çüìó íà êâàðòèðó äâîõ ñòóäåíò³â, àáî îäíó 
äîðîñëó ëþäèíó, öåíòð. 063-694-97-19, 063-694-
97-19
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â.  093-331-26-84
  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ 
ñ³ì‘¿ íà ³ì‘ÿ Ñóñëî Ðîñòèñëàâà ²ãîðîâè÷à, ñåð³ÿ ÄÁ 
¹326269,
  Çàãóáëåíèé êîøåëüîê á³ëÿ ìàã. «Êóõàðü» ç 
äîêóìåíòàìè ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-
466-01-59
  Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. 2-ì õëîïöÿì. 093-
773-34-02, 098-675-21-69
  Çäàì àáî ïðîäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³».  067-
277-16-73
  Çäàì áóäèíîê áåç çðó÷íîñòåé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ð-í. Àâòîâîêçàëó.  097-512-47-72, 063-280-18-69
  Çäàì áóäèíîê â ì³ñò³, îïàëåííÿ ãàç. 067-462-87-
91, 073-060-52-14
  Çäàì áóäèíîê, âóë. Êðèâîøå¿íà 16.  093-017-
81-42
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ. 098-100-46-78
  Çäàì ê³ìíàòó îäí³é, àáî äâîì îñîáàì æ³íî÷îãî 
ïîëó â ÷àñíîìó ãàçîô³êîâàíîìó áóäèíêó.  068-082-
39-68 
  Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîòîê, ñðî÷íî.  093-552-
27-63
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà.  093-
600-11-98
  Çí³ìó 1-ê³ì. êâ. â öåíòð³ íåäîðîãî,  ñ³ì‘ÿ ç 
äèòèíîþ. 063-398-83-24, 097-137-22-97
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà òðèâàëèé òåðì³í.  
093-518-76-47
  Çí³ìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 096-143-85-30
  Çí³ìó òåðì³íîâî 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 
097-989-20-57, 097-204-04-03, 093-943-51-80
  Çí³ìó ÷àñòèíó áóäèíêó. 068-822-37-05
  Ìîëîäà ñ³ì‘ÿ çí³ìå 1 àáî 2-õ ê³ì. êâ. ÷è áóäèíîê, 
òåðì³íîâî. 067-721-81 -94
  ×îëîâ³ê 50 ðîê³â øóêàº æ³íêó äëÿ çóñòð³÷³ ³ æèòòÿ.  
098-686-20-15
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
097-300-31-13
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 19.09 по 25.09

овен 
Новий тиждень для Овнів буде доволі 
насиченим, однак краще не брати 
на себе надто багато. Спробуйте 

не перевантажуватись, а також обирати 
справи, які не вимагаються надто активної 
діяльності. 

тельці 
У Тельців у новому тижні буде вдо-
сталь позитивних моментів, які точно 

допоможуть знайти нові цілі. Доволі хороший 
період для того, щоб нарешті розібратися 
з безладом, який панує у вашій голові та 
помешканні.

БлизнЮКи, 
Близнюки намагаються якомога швидше 
виконати всі свої завдання та поставити 
галочку навпроти списку справ, однак 

не варто пришвидшувати події. Незабаром на 
вас чекає справжня вдача у різних сферах життя, 
тому заряджайтесь гарним настроєм та плідно 

працюйте над тим, що у вас зараз є.
раК 
Раків цього тижня можуть чекати 
справжні стрибки емоцій, тому краще 

зупинятись та вмикати холодний розум. Да-
леко не всі бажання насправді є вашими, а не 
оточення, тому розставте правильно пріоритети 

та знайдіть час для себе. 
лев 
Новий тиждень вересня у Левів буде 
настільки яскравим та енергійним, що 

багато знаків будуть їм заздрити. Тому насоло-
джуйтесь моментами та усмішкою вдачі, адже 
цей період дозволить не просто розширити світо-
гляд, а й відшукати для себе нові грандіозні цілі.

діва
Дівам зараз варто приділити якомога 
більше часу самоаналізу та роботі над 
помилками. Якщо ви і справді хочете здій-

снити прорив у своєму житті, то варто зрозуміти, 
що ж тягне вас в інший бік.

терези 
Терезам зорі радять більше розкри-
ватись перед близькими, а також не 
тримати емоції та думки у собі. Ви 

можете бути впевненими, що ваше оточен-
ня завжди готове підставити плече та дати 
корисну пораду.

сКорПіон 
Скорпіони нарешті можуть розслаби-
тись та отримувати задоволення від 

вдалого періоду у житті. Всі справи будуть 
йти легко, а люди навколо бажатимуть щастя 
та успіхів.

стрілець 
Новий тиждень у Стрільців буде не менш 
насиченим, аніж попередній, однак не 

варто мріяти про ідеальний відпочинок. Зараз до-
волі хороший період для поставлення нових цілей 
та завдань. Говоріть з близькими про свої бажання 

та мотивуйте себе рухатись вперед.
Козеріг 
Козерогам, яким пощастило знайти 
свою половинку, можна буде лише по-

плескати, адже на любовному фронті справи 
підуть вгору. 

водолій
Водолії відчувають себе вареничком у 
сметанці, тому пора вириватись з зони 
комфорту та шукати нові знання та емоції. 

Ви здатні звернути гори, тому відставте лінь на 
другий план. Пора обирати нові цілі та впевнено до 

них рухатись, адже вдача на вашому боці.
риБи 
Зорі радять Рибам трішки вгомонитися та 
старатись рідше потрапляти у конфліктні 

ситуації. Ви буваєте доволі суворими зі своїм 
оточенням, тому зараз варто приділити час саме 
приємній комунікації. 

СеРеДа, 25 ВеРеСНЯ

+  9 0С  +  10 0С
+  22 0С  +  14 0С

вівторок, 24 вересня

+  7 0С   +  9 0С
+  21 0С    +  13 0С

понеділок, 23 вересня

+  8 0С   +  9 0С
+  19 0С   +  11 0С

СуБОТа, 21 ВеРеСНЯ

+  3 0С  +  4 0С
+  12 0С  +  6 0С

П'ЯТНицЯ, 20 ВеРеСНЯ

+  6 0С    +  7 0С
+  11 0С    +  9 0С

неділя, 22 ВеРеСНЯ

+  2 0С  +  6 0С
+  16 0С  +  11 0С

ЧеТВеР, 19 ВеРеСНЯ

+  7 0С    +  8 0С
+  15 0С    +  9 0С

Погода у Козятині 
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«моноліт» розГромиВ 
«аВанГард» з рахунком 6:0
На День фізкультурника в нашому місті відбувся 
футбольний матч між місцевим «Монолітом» та 
«Авангардом» з Ладижина. Це була гра 4-го туру 
обласної першості у вищій лізі. Футбольна зустріч була 
цікавою ще й тим, що в команді господарів на поле в 
основі вийшли три новобранці459770
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в’ячеслав гончаруК 

Матч почався з наступу гостей. 
Вони наблизились до володінь 
нового стража воріт «Моноліта» 
Вадима Зорніка, але манолітовці 
відтіснили нападників команди 
гостей на край поля. Єдине, чого 
добилися гравці «Авангарда» 
в атаці, — це вкидання м’яча з 
аута і втрати м’яча після нього.

Перший 10-хвилинний відрізок 
матчу можна сміливо назвати по-
єдинком, а далі ця зустріч була 
грою в одні ворота. У першо-

му взятті воріт ла-
дижинців відзначився 
дев’ятка «Моноліта» 
Дмитро Мохнальчук. 
Подвоїв рахунок після 
класичною триходів-
ки Дмитро Балиць-
кий. Третій гол провів 
зі штрафного удару 
ще один новобранець 
«Моноліта» – дис-
петчер команди і май-
стер стандартів Віталій 
Ольхович. Посланий 
ним м’яч з 18 метрів 
розминувся з солід-
ною стінкою гостей і 
пірнув у ворота. Після 
третього голу наші 

земляки почали експериментувати 
змінами позицій футболістами. 
Денис Ткаченко став грати на 
місці правого нападника, а Андрій 
Хрищенюк перемістився на по-
зицію вінгера. Віталій Ольхович 
став грати під форвардами по 
всій ширині поля. За такою схе-
мою був організований четвертий 
м’яч у ворота гостей.  Розгром і 
підсумок першого тайму голом 
в роздягальню завершив Дми-
тро Мохнальчук. При рахунку 
4:0 команди пішли відпочивати.

З початку другого тайму скла-

дом «Моноліта» почали експери-
ментувати тренери, випускаючи 
почергово на поле нових вико-
навців. Нові гравці, що вийшли на 
поле, не зіпсували настрій вбо-
лівальникам «Моноліта». Заміна 
голкіпера господарів навіть дода-
ла настрою фанатам Козятинсько-
го клубу. Якби не було цієї замі-
ни, любителі футболу могли б не 
знати, що козятинський воротар 
на карачках може швидше бігати, 
ніж нападник суперника ногами. 
Це жарт, звичайно, але коли гру 
фактично зроблено, такі епізоди 

викликають тільки пожвавлення 
серед вболівальницької братії.

Крім кумедного епізоду з 
кіпером господарів поля, фани 
«Моноліта» ще побачили два голи 
красені. Спочатку Денис Ткачен-
ко, пробивши, насилу вколотив 
м’яч у сітку воріт з 11-метрової 
позначки. На останній хвилині гри 
дублем відзначився плеймейкер 
«Моноліта» Віталій Ольхович. 
Після його голу рахунок в матчі 
став 6:0. Гарна перемога і хоро-
ший настрій спортсменам Козя-
тинщини до Дня фізкультурника.  

Кожен стандарт у виконанні гравців «моноліта» ніс 
загрозу команді ладижинців


