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«Гей, соколи!» хочуть
зробити щорічним
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Субсидія на зиму: чи потрібно
знову збирати документи

Опалювальний період 2019-2020 не за горами. З настанням холодів показники спожитих кубів
газу чи кіловат електроенергії на лічильниках (залежно від виду опалення) полізуть вгору.
Звісно, це вдарить по кишені. Але не тим, в кого є житлова субсидія. Ми дізнавалися, кому вона
нараховується автоматично, а кому треба переписувати декларацію
Ірина Шевчук

Нагадаємо, субсидія розраховується на два сезони: неопалювальний (з 1 травня по
30 вересня) та опалювальний
сезон (з 1 жовтня по 30 квітня).
І щороку споживачі задаються
питанням: «Чи потрібно знову
йти в «совбез» для нарахування
субсидії? Чи відбулись якісь зміни, уточнення чи нововведення?»
За роз’ясненням ми звернулися
до начальник управління соціальної політики Віталія Вечери.
За його словами, з 1 жовтня
поточного року вводиться абсолютно нова програма, через яку
і субсидія, і пільги будуть нараховуватися у вигляді монетизації.
Ту програму житлових субсидій,
з якою вони працювали в минулому, забирають. Інформацію
про монетизацію Віталій Вечера
пообіцяв надати пізніше. Наразі
нас цікавлять наступні питання.
— Кому треба приходити і
чи треба приходити взагалі
на переоформлення субсидій?

— запитали ми у Віталія Вечери.
— Субсидія рахується автоматично, але Постанова говорить
про те, що ті споживачі, які є
орендарями житла, ті, які є внутрішньо переміщеними особами
— мають обов'язково приходити
і поновлювати свої дані щоразу
перед початком опалювального
сезону, — каже пан Віталій.
— А пенсіонери?
— Якщо в них вдома не
змінилася ситуація від попереднього періоду нарахування
субсидії, їм приходити не треба.
Мається на увазі кількість членів сім'ї (хтось додався, поїхав,
помер). Приходити також не
треба людям, у видах доходів
яких ті самі зарплати, або ті
самі пенсії. Якщо не було продажу чи купівлі чогось більш
як на 50 тисяч гривень — приходити не потрібно. Але, якщо
з вищеперерахованих нюансів
є хоч один — обов'язково повідомити про ці зміни в управління соцполітики і доведеться
по-новому писати декларації.

— Що буде, якщо людина
не попередить про свої зміни?
— Якщо субсидія нараховується, виходячи з інформації
за попередній період, а у вас
ситуація змінилася, наприклад,
збільшилась кількість доходів,
то після першого січня будь-яка
субсидія перевіряється. І коли
наш контрольно-ревізійний відділ
знаходить помилку в нарахуванні, здебільшого це купівля авто,
чи праця за кордоном, субсидія
припиняється, перераховується.
І потім людям потрібно буде
повертати досить великі кошти.
— Якщо, наприклад, жінка
вийшла з декрету і приступила до роботи? Про це також
слід повідомляти?
— Так. Ми це маємо знати. ВІдповідно, робимо запит на державну фіскальну
с лу ж бу і нам на да ду ть інформацію про зміну доходу.
Але ми повинні про це знати.
Знову ж таки, щоб потім не потрібно було повертати кошти.

Марина субсидії ще не переоформляла. Думає, що буде
автоматично

Що Наполеон
робив у Білопіллі?

земляк переміг
у барселоні

 Як Козятин викликає

 Віталій Плис, родом

асоціацію із залізницею,
так само і Білопілля
асоціюється з Музеєм
хліба. Проте в історії цього
села є значно цікавіші
факти
стор.5

із Кордишівки, переміг
у турнірі з бодібілдингу
«Арнольд Класік
Європа». Проте на
досягнутому зупинятися
не збирається
стор.16
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КОРОТКО
Запитай
міського голову
 Міська рада запускає
рубрику «Запитай міського
голову».
«Мешканці громади зможуть поставити запитання
Козятинському міському
голові Олександру Дмитровичу Пузирю або висловити свою думку з актуальних
питань, які стосуються суспільного життя міста обласного значення», — йдеться
на сайті міськради.
Козятинчанам пропонують надсилати свої запитання на електронну
адресу politika@komr.gov.ua.
У листі необхідно вказати
прізвище, ім’я, по батькові
та номер телефону.
Відповіді публікуватимуть на сайті komr.gov.ua,
офіційній сторінці міської
ради у Facebook та у нашій газеті першого четверга
кожного місяця.

Брикети від
сказу
 У вівторок, 24 вересня,
в області почалася осіння
кампанія з вакцинації диких
хижаків проти сказу. Це одна
з найнебезпечніших вірусних
хвороб, спільних і для тварин, і для людей. Поширюють його у природі лисиці,
вовки, єнотоподібні собаки
та бродячі тварини, однак
основне джерело вірусу —
червона лисиця.
За словами Віталія Кравця,
начальника Козятинського
районного управління Головного управління держпродспоживслужби у Вінницькій області, ситуація
зі сказом у Козятинському
районі складна та загрозлива.
У 2019 році було виявлено
13 випадків захворювання
у селах Лопатин, Миколаївка, Безіменне, Пляхова,
Іванківці, Мшанець, Туча,
Красне, Чернички, Вівсяники, Сестринівка. Із хворими
на сказ тваринами контактували четверо людей.
З метою профілактики у
Козятинському районі починається кампанія з вакцинації із застосуванням
авіатранспорту. Розкидатимуть спеціальні брикети із
вакциною.
— Приманка має вигляд
невеликих брикетів розміром
із сірникову коробку із запахом м’ясокісткового борошна. Усередині — желеподібна
капсула з вакциною проти
сказу. Прохання до жителів
району при виявленні приманок не брати їх руками, —
наголошує Віталій Кравець.
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Масло з неіснуючого заводу. Чи є
фальсифікат у Козятині?
Небезпечно. У магазинах Вінницької області у продажу з’явилося вершкове
масло «Карпатське». В інформації про адресу потужностей, що розміщена на
етикетці, вказана фірма, що його виготовляє. Проте вона не зареєстрована.
Наші журналісти дізнавалися, чи є масло на козятинських прилавках
Олена Удвуд

Про те, що фальсифікат надійшов у продаж, повідомило Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області на
своєму інтернет-сайті 19 вересня.
«На прилавках магазинів зустрічається масло селянське солодковершкове «Карпатське» 73 % жиру, адреса потужностей виробництва (зазначена на упаковці) ТОВ «Коломийський молочний завод», вул. Карпатська, 21, м. Коломия, Коломийський
район, Івано–Франківська область.
Звертаємо вашу увагу на те, що на
території Івано–Франківської області
дане підприємство не зареєстроване
як потужність та взагалі не існує»,
— йдеться у тексті повідомлення.
Ми намагалися знайти інформацію
про цю компанію у Єдиному державному реєстрі. Пробували вводити
і «ТОВ Коломийський молочний
завод» і «Коломийський молочний
завод», проте безрезультатно. Отримали одну й ту саму відповідь від
пошукової системи — «На жаль, за

Вашим запитом нічого не знайдено.
Спробуйте змінити критерій пошуку».
Тож ми вирішили відвідати
деякі магазини міста, аби перевірити, чи немає на прилавках
Козятина цього фальсифікату.
У п’ятницю, 20 вересня, ми
вже перевірили шість магазинів
у трьох мікрорайонах. А саме:
— супермаркет «Обжорка», що
на вулиці Незалежності, 46 у центрі;
— супермаркет «Грош», що на
вулиці Героїв Майдану, 18 у центрі;
— магазин «Господарочка» у
центрі, на вулиці Винниченка, 18;
— магазин «Калина» на вулиці Васьковського, біля ШЧ-3
(Дистанції сигналізації та зв’язку),
у мікрорайоні, що в народі називають «на тій стороні»;
— магазин «Щедро» на вулиці Івана Франка, на зупинці громадського
транспорту, мікрорайон «посьолок»;
— магазин «Поляна» на вулиці Васьковського, навпроти ДН-2 (Дирекція залізничних
перевезень), «на тій стороні».
На момент нашого ві-

Що робити, якщо ви придбали це масло?

У районному управлінні Держпродспоживслужби нам повідомили,
що під час інспекцій масла такої марки цього виробника із такої партії
не виявили.
Аби себе убезпечити, у Держпродспоживслужбі радять купувати продукти перевіреного виробника. Так ризик придбати фальсифікат буде
мінімальним.
— Споживач безумовно не знає, так само, як і я, чи фірма зареєстрована,
чи не зареєстрована, — каже Віталій Кравець, начальник Козятинського
районного управління Головного управління Держпродспоживслужби
у Вінницькій області. — Під час перевірки виявилося, що ця фірма не зареєстрована. Взагалі її не існує. Просто випускають продукцію, фасують
в тару, обгортку і придумали собі якийсь завод, який дійсно не існує.
Це вже більше питання до органів поліції, мабуть, щоб розслідували
ці випадки підпільного виробництва.
Якщо ж ви все-таки купили це масло, потрібно мати чек, щоб довести,
що ви його придбали у конкретному магазині. Тоді можна написати
заяву до районного управління Держпродспоживслужби. Після цього
цей торговельний заклад будуть перевіряти.
— Обов’язково потрібно мати чек, — наголошує Кравець. — Бо можна
багато чого розказувати. А так є документ, який підтверджує, що ви
його придбали в тому чи іншому закладі торгівлі.

Ми запитали у козятинчан

Микола (70), пенсіонер:

– У нас в Козятині?!
Я скажу, мало для
таких цін. А пенсія
взагалі мала.
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Конфлікт. На гарячу лінію газети «RIA-Козятин» зателефонували мешканці будинку
на Грушевського, 74. Вони повідомили, що біля їхнього будинку приватна фірма, яка
робить ремонт в приміщеннях колишнього універмагу, хоче з’єднати свою каналізацію з
каналізацією їхнього будинку
В’ячеслав Гончарук

Світлина Тетяни Сійчук, яку вона виклала під коментарем
до новини про фальсифікат у Facebook. Жінка пише, що
придбала це масло в одному з козятинських магазинів
зиту у жодному з вищевказаних мага зинів ми фа льси фікованого масла не знайшли.
— У нас такого масла немає, — каже продавчиня магазину, що на вулиці Івана Франка. — Нам із заводів привозять.
Новину про це ми також розмістили на нашому сайті kazatin.
com. У коментарях до цієї новини
на сторінці «Це Козятин, друже» у
Facebook козятинчанка Тетяна Сій-

чук виклала світлину обгортки цього
масла і написала, що придбала
його в одному з місцевих магазинів.
Цифри штрих-коду на етикетці,
сфотографованій козятинчанкою,
та на фото упаковки масла, розміщеному на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області, однакові. До
речі, в інформації на етикетці допущена помилка. Замість «номер
партії», написано «ниомер партії».

Коли ми приїхали за вказаною
адресою, там КамАЗ завантажували будівельним сміттям. Збоку
стояли до двох десятків мешканців будинку першого під’їзду,
активіст другого під’їзду Петро
та голова ОСББ Вадим Рожук.
– Декілька днів тому на території колишнього універмагу
майже біля пожежних воріт торгової точки будівельники почали
рити траншею під каналізацію.
За достовірною інформацією,
вони мали намір під’єднатися до
каналізації першого під’їзду будинку ОСББ на Грушевського, 74,
– каже Вадим Рожук . – Адже
ми з колишнім універмагом і
майбутнім АТБ найближчі сусіди. Розділяє нас з ними тільки
спільний паркан. От і визрів у
головах будівельників геніальний
план з’єднати свою каналізацію
з каналізацією першого під’їзду.
Підключається
до
розмови
пан
Петро.
— Каналізації в нашому будинку розраховані тільки на
жильців під’їзду. Якщо з’єднати
дві каналізації, вони можуть на-

Компанію у Єдиному державному реєстрі нам знайти не
вдалося. Пробували вводити і «ТОВ Коломийський молочний
завод» і «Коломийський молочний завод», проте безрезультатно

Антоніна (80), пенсіонер: Наталія (35), підпри- Віталій (62), пенсіонер: –
– Я не згодна, тому ємець: – Ні. У мене Я сумніваюся. Тому

що це на залізниці кума отримує 3600 на що у нас не Бердичів
тільки отримують державній роботі. Не і не Вінниця. Деякі
стільки, а інші — ні. вірю, що така середня. і тисячу отримують.

Після невдалого під’єднання будівельники ставлять
на місце ворота

Голова ОСББ Вадим Рожук показує своєму сусіду по
будинку, де доцільно можна під’єднати каналізацію
з універмагу

повнюватися нечистотами до
самого верху. І ходити по тому,
що може политися з надр, буде
не дуже приємно, – каже чоловік. – Перш ніж розпочати якісь
роботи, потрібно мати на них
дозвільні документи. У будівельників такого дозволу поки що
немає. Інакше не відповідали б
нам, що документи будуть завтра.
Вадим Рожук каже, що яке

Він сказав, що
документи
на приєднання до каналізації десь там в міській раді є.
– Директор універмагу Петричко ще далі пішов, він сказав, що
«каналізація не наша. Ми будемо
проводити роботи, якщо вас не
влаштовує, як будуть розвиватися події – викликайте поліцію».
Жильці будинку налаштовані
рішуче. Кажуть, що будуть відсто-

б чиновники не приняли рішення, громада не дозволить
під’єднатися до каналізації. Мовляв, є центральний колектор,
який розрахований на більші потужності, туди хай і під’єднуються.
– Ми кожен місяць викачуємо
каналізацію і чужих «трофеїв»
нам не потрібно, – говорить
пан Вадим. – Був тут і інженер,
який керував будівельниками.

ювати свої інтереси і під’єднатися
до своєї каналізації не дадуть.
Ми запитали у прораба будівництва, чи будуть продовжені роботи. Той відповів, що на сьогоднішній день всі роботи з прокладання
каналізації припине. А далі видно
буде. Але, судячи з того, що
ввечері будівельники встановили
пожежні ворота, найближчим
часом тут копати не будуть.

Причина дитячих
Вулиця Винниченка дістала водіїв
отруєнь — сальмонельоз «своєю горбатістю»
Ірина Шевчук

Чи вірите ви в те, що середня зарплата у місті 10 тисяч?

- А Микола (69), пенсіонер:
де вона така, в кого? - Щоб була ще більУ мене пенсія 2300. Я ша, було б краще. Поз цим не погоджуюся. дивіться, долар падає,
ціни зростають.

Надія (73), пенсіонер:
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«Громада не дозволить магазину
під’єднатися до каналізації будинку»
новини

Готові результати лабораторних досліджень щодо масового
отруєння школярів два тижні
тому. В учнів другої школи
та в однієї з працівниць кафе
«Юність» висіялась сальмонела.
Нагадаємо, що у Козятині
в другій школі діти отруїлися
приве зеним обідом. На лікарняних ліжка х опинилося
близько 40 дітей та 5 дорослих.
У понеділок, 23 вересня, стали відомі результати аналізів,
що робив козятинський лабораторний відділ досліджень.
Виставлений попередній діагноз
підтвердився. Причина дитячих отруєнь — сальмонельоз.
Керівник управління Дер жпродспоживслужби в Козятинському районі Віталій Кравець сказав, що є позитивний
результат на сальмонелу, яка
виділена в курячому м'ясі.
— За більш детальнішою інформацією вам кра-

ще зв ерну тис я до лаб ораторного відділу. Він видавав
всі результати дослідження.
Завідувач козятинського міжрайонного відділу лабораторних досліджень Леонід Ящук підтвердив вищесказане і додав:
— Це сальмонельозне м’ясо.
С а льмоне лу знайшли у курячому м'ясі. Готові відбивні
куштувала одна з працівниць
кафе «Юність». Тож висіявся
один серотип сальмонели, —
каже Леонід Ящук. — Також
ми обстежили більше ста дітей — і госпіталізовані, і ті, які
не поступили в лікарню, але
контактували. У шести учнів
те ж в исіялас я с а льмоне ла .
Після тижневого карантину,
у другій школі р озпо чавс я
навча льний процес. Як по відомили нам з центральної
р а й о нн ої лік а р ні, школярі,
я кі бул и г о с п і т а л і з о в а н і з
от рує н ня м, в и п и с а ні д од о м у т а п о ч у в а ют ь с я до б р е .

В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети «RIA-Козятин»
прийшов мотоцикліст зі стажем
і від імені водіїв міста через засоби масової інформації звернувся до керівництва міста з
проханням навести лад з нерівностями на вулиці Винниченка.
— Я кожен день проїжджаю
вулицею Винниченка, – каже
козятинчанин. – Гіршої ділянки
дороги в Козятині, мабуть, немає.
Від мосту до колишньої залізничної аптеки дорогу зробили, а від
території ринку до перехрестя з
вулицею Січових Стрільців горби
та долини. Виходить, що там, де
була дорога і так непоганою, її
зробили ще кращою. Де були
вибоїни - залишили без змін.
Чоловік
хвилюється, що далі буде ще гірше.
— Не за горами зима, а повноцінного водовідведення на
тій ділянці дороги немає. Вода
з калюж від проїзду транспорту
буде розливатися і мерзнути. Коли

Будівельник зі стажем каже, що криничку потрібно ставити
аж за парканом ринку, а до нього дренажну решітку
на лід перетвориться вся вода,
горби на дорозі стануть ще вищими, – продовжує водій. – Усі
автотранспортники обурюються,
що у влади на ділянку дороги довжиною менше, ніж 100 метрів,
не доходять руки вже котрий рік.
– Щодо водовідведення, так у
нас влітку була розмова з начальником ЖКГ Євгеном Малащуком, –
повідомили ми гостю редакції. Він
планує для сходу води поставити

ще одну криничку на декілька кілець. Малащук – один з небагатьох
чиновників, який свої обіцянки, які
дає нашій газеті, виконує. Можливо, з запізненням, але виконує.
— Я, як будівельник, можу підказати, де саме треба ставити ту
криничку, – каже наш співрозмовник. – Я добре знаю ту територію,
тому що я будував той ринок.Тільки
водовідведення - справа хороша,
але водіїв більше турбує дорога.
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Катерина Лисюк живе в будинку, де
в роки війни був німецький гараж

Непроста доля. За прожитих 90 років Катерина Кіндратівна Лесюк на своєму віку бачила багато.
Росла в багатодітній родині. У роки окупації під час Другої світової війни була зв’язківцем з
партизанами. Після війни 17-річну Катерину влаштувала на роботу і дала житло єврейська громада
в знак подяки за врятовані нею дві єврейські сім’ї
В’ячеслав Гончарук

Народилася наша співрозмовниця в селі Сушки, що на
Житомирщині. У сім р оків
пішла до школи. Коли вчилася в п’ятому класі, почалася
Друга світова війна. Як каже
сама пані Катерина, чотирнадцятирічною була зв’язківцем.
– Переправляли до партизанів
всіх, кому загрожувала небезпека. Німці та поліцаї придивлялися
до нашої родини, але ми робили
добру справу навіть після того,
як мало не до смерті вони побили матір, – каже пані Катерина.
Після війни стала працювати
на взуттєвій фабриці і навчатися
у вечірній школі. Вийшла заміж за військового розвідника
воєнних років Миколу Лисюка.
Переїхавши в Козятин, Лесюки
отримали тимчасове житло, яке
було переобладнане в житлове
приміщення з німецького автомобільного гаража. Було воно
без фундамента і під час дощів
чи танення снігу волога потрапляла у хату. Через надмірну
вологу в приміщенні зогнила
підлога, а у санвузлі відклеїлась
плитка. На стінах, за словами
Катерини, була цвіль, а зранку
можна було помітити непроханих гостей – слимаків, які
за ніч вилазили з-під підлоги.
– У 1992 році чоловіка як

військового розвідника Другої
світової поставили на пільгову
чергу для поліпшення квартирних
умов, – каже колишня підпільниця. – Тільки за життя фронтовика так нічого й не змінилося. На
багаточисельні звернення до органів влади відповідь була одна:
«Немає коштів, щоб провести
капітальний ремонт квартири».
Зверталася наша співрозмовниця не тільки за місцем проживання, а й у область і столицю.
Десь чули козятинську гостю та
не реагували, деякі чиновники
давали відповідь, що є сім’ї,
які проживають у гірших умовах, тож доведеться почекати.
– Було навіть таке, що приходилось терпіти образи від
чиновників, а один директор
Козятинського комунального
підприємства сказав, що я є
«проявом соціального паразитизму», – розповідає пенсіонерка.
Мабуть забув чиновник, що
завдячуючи таким, як його гостя, він добре почуває себе в
кріслі. Та навіть коли Катерина
Кіндратівна була звичайною
пенсіонеркою, де повага до ветерана праці? А тут жінка, яка
за фактом воювала. Люди, які
пройшли війну не по своїй волі,
заслуговують подяку в першу
чергу від держави. Ця вдячність
на законодавчому рівні виливається в соціальний захист, пільги,

матеріальну допомогу. Тільки не
дочекалася ні пільг, ні допомоги.
Зрозумівши, що нового житла добитися не вдасться, наша співрозмовниця відмовилася від черги
на житло в обмін на капітальний ремонт свого помешкання.
Тільки, на думку довгожительки, ремонт зробили не
капітальний, а на скору руку.
Хоча документів про використані будматеріали на підпис
пенсіонерці принесли цілу кіпу.
У туалеті Катерина Кіндратівна показує на бутлі з водою.
–. Так я зливаю з унітаза. З бачка, що поставили
при так званому капітальному ремонті вода тече на підл ог у, – р оз повід а є жінк а .
Організація, яка проводила
ремонт, фактично розпалася.
Єдине, чого добилася жінка,
яка розміняла десяток до сотні років, так це те, що кімнати,
в яких вона мешкає, побілили.
– Єдиний, хто чимось допоміг мені в житлових питаннях,
– каже довгожителька, – так це
Ігор Гвелесіані, який встановив
хороші двері. І народний депутат Петро Юрчишин, який дав
людей, щоб побілили кімнати.
Про підпільницю Другої світової, ветерана праці Катерину Лесюк та ї ї проблеми
писали вже не раз і ми, і інші
видання. Але віз і нині там.

Труба водопостачання в бабусі Каті на зиму не утеплена

Щоб змити в унітазі, Катерина Лесюк запасається
водою, з бачка, що їй приєднали, вода тече на підлогу

Водії біля тунелю проривалися через димову завісу
В’ячеслав Гончарук

На гарячу лінію газети «RIAКозятин» зателефонувала жінка,
яка їхала маршруткою в бік ПРБ.
Вона повідомила, що біля тунелю
щось горить, а навкруги все чорно.
Коли ми приїхали до тунелю,
побачили, що велика площа сухої
трави, включаючи насип залізниці,
вже вигоріла. Як кажуть, Бог милував, що цистерни з пальним на
Шепетівку пройшли, коли епіцентр
згарища перекочував вниз на стихійне сміттєзвалище. На місці події
були четверо місцевих жителів:
Юрій, Наталія з дочкою Анною та
матір’ю Анастасією. Вони самотужки хотіли загасити полум’я, але
вогонь поширювався дуже швидко і їхні зусилля були марними.
— Хтось підпалив смітник, який
час від часу з’являється у нас між
тими деревами, – розповідає пан

Вогнеборці справилися з загорянням за кілька хвилин
Юрій і показує на порослі самосіїв. – Я нещодавно вивіз звідти
причіп сміття, його знов назносили.
На самозаймання не схоже, недопалок цигарки до місця, звідки
почало горіти, при всіх теоретичних розрахунках, не долетить.
– А звідки туди завозять
сміт тя? – запит уємо Юрія.
— Є тільки здогад-
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ка, що це не далекі від нас
люди. Тільки на гарячому нікого не впіймали, – каже Юрій.
Пані Наталія розповіла, що
таке трапляється не вперше.
— До нас пожежна машина
вже не раз приїжджає. Горить
як не в нас, то біля тунелю з
іншої сторони, – каже жінка.
– І на ту сторону від ту-

До приїзду служби «101» пані Анастасія намагалася
загасити вогонь. Воду носила зі свого колодязя
нелю
сміття
з в о з и л и?
— Звозили раніше, коли у
них сміттєвих баків не було.
Під час нашої розмови приїхали
бійці ДСНС. Нехай ні у кого не
складеться враження, що вогне-

борці приїхали тоді, коли площа,
охоплена вогнем, значно зменшилась. Вогнеборці приїхали трохи
більше як за п’ять хвилин після
повідомлення. За їх словами, у самозаймання вони також не вірять.

історія
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Що Наполеон робив у Білопіллі?

Втрачена святиня. Як Козятин викликає асоціацію із залізницею, так само і Білопілля асоціюється із
Музеєм хліба. Проте в історії цього села є значно цікавіші факти. Про них розповімо у нашому матеріалі
Олена Удвуд

У нашій статті мова йтиме не
про французького воєначальника Наполеона Бонапарта, як ви
могли подумати. Ми розповімо
про його тезку, Наполеона Орду
та старовинний храм, який, на
жаль, до наших днів не зберігся.
Як йдеться у енциклопедії історії України, Наполеон Орда
народився у Білорусії 1807 року.
З Вікіпедії дізнаємося, що саме
батько дав йому ім’я французького імператора. Орда мав польське коріння, був композитором,
мовознавцем і художником.
Він подорожував Волинню та
Поділлям і малював архітектуру,
яку побачив там. Здійснив він
свою мандрівку у 1870-х роках.
Однією з його зупинок був
Бердичів. Поштовий шлях до
центру уїзду пролягав крізь Білопілля. Це підтверджує книжка
«Сказання про населені пункти
Київської губернії» за 1864 рік.
«Білопілля, містечко при річці
Закіянці, яке перетинає поштова дорога з Бердичева до
міста Сквира, в 22-ох верстах
від уїзного міста», — йдеться
у тексті історичного джерела.
В інтернеті ми випадково
знайшли полотно Наполео на Орди, на якому зображений костел святого Антонія
з Падуї. Внизу картини напис «Bialopole», тобто Білопілля. Це підтверджує той факт,
що художник був у Білопіллі.
У вищезгаданих «Сказаннях
про населені пункти Київської
губернії» про костел немає жодного слова. Вказано лише, що у
містечку діяла Петропавлівська
церква 5-го класу. Її звели у 1845
році на місці старої святині. Храм
був дерев’яним і займав ділянку,
площею 49 десятин. Це приблизно 53,5 гектара. До парафії
церкви також входило Татарське
селище при річці Гуйва, що за 3
версти від Білопілля. Воно належало графу Едуарду Гавриловичу
Тишкевичу. Мало 817 десятин
землі. Там проживало 362 особи.
У містечку Білопілля населення було в рази більше.
«Землі 1897 десятин. Мешканців обох статей: православних
891, римських католиків 25, євреїв 683», — читаємо у «Сказаннях». Тобто, католицька парафія,
хоч і не значна, та все ж була.
Про костел є згадка в іншому
джерелі, «Словнику географічному Королівства Польського та
інших країв слов’янських», що
датується 1880–1914 роками.
«Ключ Білопільський складався
з містечка Білопілля, Татарського
селища, Кашперівки, П’ятигірки,
Вернигородка, Козятина (давньої
Гуйви), Янківець, Непедівки, Гурі-

Фрагмент карти Гійома де Боплана 1648 року.
Підкреслені населені пункти — Білопілля (ліворуч),
Махнівка (праворуч, зверху), Бердичів (праворуч, знизу)
вець, Пузирок, Садка, Панасівки,
Держанівки, Гадомців великих
і малих, Сингаївки, Закутинців.
Знаходимо в джерелах, що був
тут костел католицький вже в
1626 році, але за часів козацьких війн, імовірно, його зруйнували. Костел був фундований
Антоном Тишкевичем. Був він з
дерева і став на давньому городищі, оточений з одного боку
річкою, а з іншого — ямою. У
1814 став на його місці інший
мурований, сучасний костел
імені святого Антонія з Падуї,
заснований Вікентієм Тишкевичем», — написано у «Словнику».
Храм, зображений на полотні Наполеона Орди, оточений з одного боку річкою.
Костел розташований на пагорбі, тож з іншого боку дійсно було щось на кшталт ями.
І м ’я В і к е н т і я Ти ш к е в и ча, фундатора костелу, зустрічається і в «Сказаннях».
«Належить (Білопілля — авт.)
графу Карлу Гавриловичу Тишкевичу (латинської віри, народився
1815 року. У минулому до Бердичівського маєтку; в 1740 році
графу Завиші; в 1781 Вікентію

Тишкевичу, писарю Литовському,
який завів 10 ярмарок на рік з
дозволу королівської влади», —
написано в «Сказаннях про населені пункти Київської губернії».
У «Словнику Королівства Польського» зазначено, що в костелі
була ікона святого Антонія.
«Образ (ікона — авт.) святого
Антонія славиться чудесами.
Парафія католицька Бердичівського уїзду має 1624 душі.
Філія в Халаїмгородку. Каплиці
були давні у Вернигородку і
Чорнорудці (з рукописів Едуарда Руліковского і Клаудіуса
Пржедржимірского)», — читаємо в історичному джерелі.
До наших часів костел не
зберігся. На одному з форумів
ми знайшли інформацію про те,
що радянська влада підірвала
костел у 50-х роках. Пояснили
селянам своє рішення тим, що
колгоспу потрібен був матеріал
для будівництва дороги і облаштування ям. Проте ці відомості
нічим не підтверджені, тому ми
не можемо точно сказати, чи
відповідають вони дійсності.
Проте
є
фото
моменту підриву святині.

Вівтар костелу з чудотворною іконою Антонія
Падевського. Ілюстрація з книжки «Молитви до св.
Антонія Падевського»

Ілюстрація костелу у книжці «Молитви до святого Антонія
Падевського» 1902 року. Джерело https://bit.ly/2mrIlpX

Гравюра, зроблена з полотна Наполеона Орди. Підпис
польської та французькою мовами: «Білопілля (Київська губернія).
Старовинне городище, на якому стоїть костел, заснований
графом Вікентієм Тишкевичем, реферандарієм Литовським»

Підрив святині. Імовірно, ксерокопія фото з газети,
джерело https://bit.ly/2mrIlpX
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Олександр Пузир з робочим візитом відвідав ліцей-школу
Робочі візити міського голови до козятинських навчальних закладів відбуваються регулярно
Днями Олександр Пузир разом з секретарем міської ради
Костянтином Марченком, начальником управління освіти та
спорту Оленою Касаткіною, з
метою контролю навчального
процесу, завітали до ліцей-школи.
Мали нагоду побачити матеріально-технічну базу освітньої установи і директори міських шкіл.
Посадовці оглянули класи навчального закладу, у яких займаються діти, спортзал. Розпочали робочий візит із сучасного
математичного кабінету, в якому
є 15 ноутбуків, багатофункціональний пристрій, сканер, дошка, програмне забезпечення,
повний комплект унаочнення.
Не оминули увагою і харчоблок
ліцею-школи, поспілкувавшись з
працівниками їдальні, очільник
міста переконався, що тут дотримуються усіх технологій приготування їжі, роблять усе для того,
аби школярі гарно харчувалися.
Одним із першочергових на-

прямків роботи міської ради було
і залишиться створення нового
освітнього простору відповідно
до Концепції «Нова українська
школа». До 1 вересня 2019 року
усі 13 перших класів отримали новенькі різнокольорові антисколіозні парти, сучасні шафи з боксами
для речей кожного «першачка»,
коркові дошки та фліпчарти,
яскраві килимки та пуфи для
осередків відпочинку, лялькові
театри, оркестри музичних інструментів, різноманітне унаочнення.
Окремою особливістю освітньої
установи є «зелені рекреаційні
зони» - ігровий простір, де діти
можуть під час перерв цікаво
пограти та неформально поспілкуватися. Ця комфортна зона для
відпочинку, емоційного розвантаження учням справді до вподоби.
Також в минулому році в навчальному закладі проведено
повну заміну вікон на енергозберігаючі (1 млн 300 тис. грн) та завершено поточний ремонт покрівлі

на суму 199 тис. грн. Силами
працівників ліцею відремонтовано
фасад внутрішнього дворика.
Поспілкувавшись з керівником
ліцей-школи Оленою Білянець
та оглянувши процес на власні
очі, мер зауважив — у цьому закладі створюються умови
для всебічного розвитку дітей.
- Діти – це наше майбутнє, це
наша надія, - наголосив міський
голова Олександр Пузир. – Тому
завдання міської влади – створити якнайкращі умови задля
навчання школярів. І ми намагаємося зробити усе можливе, аби
забезпечити навчальні заклади
найнеобхіднішим. Звичайно, ще
багато над чим потрібно попрацювати. Та крок за кроком, разом, ми будемо вдосконалювати
наші загальноосвітні заклади.
Традиційно, міський голова
завітав до дітей не з пустими
руками. Збільшиться кількість
камер відеоспостереження, які
нині функціонують в ліцеї-школі.

Козятинчани вшанували подвиг
партизан та підпільників
22 вересня відзначався День партизанської слави
Пройшло вже багато років
з того часу, коли весь світ
став учасником кровопролитної війни, а нині подвиги наших дідів та прадідів повторюють мужні сини України,
пам’ять про героїв того часу не
стирається віками, бо «Ніхто
не забутий, ніщо не забуте…»
У Козятині з цієї нагоди 20 вересня відбувся загальноміський
захід. Міський голова Олександр
Пузир, керуючий справами виконкому міськради Сергій Заїчко,
представники місцевої ветеранської організації, учасник підпільно-партизанського руху Василь
Копійко, а також представники
Ружинського та Погребищанського районів, громадськість
поклали квіти до пам’ятника
членам підпільної групи «Залізничник» Г. М. Кондрацькому та І.
І. Сербіну, а також до пам’ятника,
встановленого на місці масових
розстрілів в Талимонівському
Яру, земля якого стала останнім
прихистком, за попередніми даними, 9 тисяч людей - полонених
бійців Червоної Армії, ВійськовоМорського флоту, підпільників та
мирного населення, закатованих
під час німецько-фашистської
окупації Козятинщини 1941-1943
років. Причиною розстрілів останніх ставала навіть приналежність до певної національності.
- У День партизанської слави,
який відзначається на рівні держави, ми вшановуємо ветеранівпідпільників, що відстоювали

свою Батьківщину, чия юність
пройшла важкими дорогами війни, - відзначив Олександр Пузир. - Це свято людей, сильних
духом і з чистою совістю, котрі
не шкодували життя задля перемоги над ненависним ворогом.
Учасники заходу згадали тих,
хто у боротьбі з фашизмом заги-

нув на фронтах війни та окупованих територіях, вшанували пам'ять
партизанів і підпільників, віддали
глибоку шану усім, хто, рятуючи
рідну землю, став на її захист.
В атмосфері спогадів та скорботи присутні хвилиною мовчання
пом’янули усіх полеглих під час
протистоянь німецькій окупації.

459424
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В Махнівці відбувся міжнародний фестиваль «Гей, Соколи!»
21 вересня в с.Махнівка відбувся
перший міжнародний фестиваль
«Гей, Соколи!», присвячений творчості Тимка Падури та офіційне
відкриття «Культурно-туристичного
центру Тимка Падури». Участь в
ньому взяли польська делегація зі Старого Міста, Куркове
Братство Стрілецьке з Тухоля,
генеральний консул Республіки
Польща у Вінниці, представники
обласної і районної влади. Відвідав фестиваль голова районної ради Віктор Слободянюк.
Тимош Падура – україно-польський поет, лірник, кобзар торбаніст ХІХ ст. Його ім’я мало відоме
широкому загалу, але пісня-хіт
«Гей, соколи!» в Україні, Польщі,
Білорусі та в інших слов’янських

країнах відома і старим, і малим.
Самобутня постать Томаша Падури – мандрівного поета-торбаніста та лірника – назавжди
об’єднала польську та українську
культури. Розпочався фестиваль
з урочистого заходу на могилі
Тимка Падури, де відбулось покладання квітів. Після урочистого
вшанування усі бажаючі мали
змогу побувати на презентації
книги «Стежками Тимка Падури»
Миколи Купчика та отримати автограф автора. Книга надруковано
в рамках проекту та розповість
читачу про життя та творчість видатного україно-польського поета.
В рамках фестивалю відбулися
виступи аматорських колективів
Козятинського району, Вінницької

Колектив аптеки
привітали зі святом

Борг за комуналку: чим
обернеться несплата
для козятинчан?
Ко муна льн е підпр и єм с тв о
«Відродження» Козятинської
міської ради, враховуючи неналежно платіжну дисципліну спожив ачів житлов о - ко мунальних послуг, вважає за
доцільне роз’яснити наступне.
На
виконання
вимог Закону України „Про житловокомунальні послуги” Кабінетом
Міністрів України прийнято постанову від 17.04.2019 року №
373 ”Деякі питання надання
пільг на оплату житлово-комунальних
послуг у грошовій формі” (далі - Постанова).
Вказаною Постановою затверджено Порядок надання
пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій
формі (далі - Порядок), а також
внесено зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України.
Згідно з пунктом 7 Порядку, управителі, об’єднання, виконавці комунальних послуг
надають щомісяця до 27 числа
структурним підрозділам з питань соціального захисту населення інформацію про суму
простроченої понад місяць (на
дату надання такої інформації)
заборгованості з оплати послуг
(внесків/платежів), сума якої
перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян,
щодо пільговиків, які отримують пільгу у готівковій формі.
У разі отримання від управителів, об’єднань, виконавців
комунальних послуг інформації

про наявність простроченої понад місяць (на дату надання
такої інформації) заборгованості з оплати послуг (внесків/
платежів), сума якої перевищує
20 неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, у пільговиків,
які отримують пільгу у готівковій формі, виплата пільги з наступного місяця здійснюється у
грошовій безготівковій формі.
Враховуючи вищевикладене,
з метою своєчасного отримання
субсидій, просимо терміново
погасити заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги.
Одночасно повідомляємо, що в
разі не сплати заборгованості за
надані послуги, комунальне підприємство «Відродження» Козятинської міської ради, буде змушене звертатися до суду з метою
примусового стягнення з одночасним нарахування пені. Окрім
того, в разі судового врегулювання спору на боржника буде покладений обов’язок сплати судового збору у розмірі 1921,00 грн
та виконавчого збору у разі примусового стягнення через органи
державної виконавчої служби.
Звертаємо увагу, що на даний
час підприємством активно проводиться претензійно-позовна робота, результатом, якої є десятки
рішень Козятинського міськрайонного суду Вінницької області
на користь виконавця послуг.
З повагою,Голова ліквідаційної комісії Шевчук О.П.

У третю суботу вересня фармацевти країни
відзначають своє професійне свято - День фармацевтичного працівника. А цього року фармацевтична спільнота святкує 20-річний ювілей.
Фармацевт — це особлива професія, у багатьох
країнах світу вона вважається найбільш шанованою, гуманною, престижною, необхідною, благородною і почесною. Адже забезпечення громадян
якісними й безпечними ліками — один із головних напрямів діяльності медичної галузі, саме від
них здебільшого залежить результат лікування.
Висловлюючи вдячність та повагу за непросту роботу, працівників фармацевтичної галузі в дружньому колі колективу районної аптеки «Надія» за дорученням голови районної
ради привітав заступник Анатолій Задорожнюк.
За добросовісну працю, відданість справі та
з нагоди професійного свята працівникам комунального підприємства вручено Подяки Козятинської районної ради та подарункові сертифікати.
ЩИРО ВІТАЄМО З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
заступника
керівника
Калинівської місцевої прокуратури, радника юстиції
ПІВНЮКА
Сергія
Михайловича
(28.09),
с п е ц і а л і с т а
в і д д і л у
о с в і т и
ОЛЕКСЮК
Олену
Степанівну
(30.09),
голову пр ав ління
ТОВ “Укр аїна” с . Кордишівк а
С Т РАТ І Й Ч У К А М и х а й л а Н и к о н о в и ч а ( 0 1 .1 0 ) ,
заслуженого працівника сільського господарства України
К О Н Д РАТ Ю К А Б о р и с а А н д р і й о в и ч а ( 0 1 .1 0 )
Бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, миру, злагоди, добра, родинного благополуччя. Хай майбутнє дарує вам багато літ, сповнених
радістю, добром та незабутніми враженнями. Нехай у всіх планах
і починаннях вас супроводжують яскравий успіх і творчі перемоги,
робота приносить тільки задоволення й щедрі результати, а кожен
день буде плідним нові відкриття і звершення в ім’я розбудови рідного краю. З повагою, голова районної Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації Юрій С ЛАБЧУК
Шановні вихователі та працівники дошкільних закладів Козятинського району!
Прийміть найщиріші вітання з професійним святом!
Впевнені, що ваша доброта і педагогічна майстерність зроблять

та Житомирської областей. Гості
змогли почути виступи лірників,
кобзарів, волинкарів, торбаністів.
Працювали різноманітні тематичні локації, зокрема такі, як:
«Українське козацтво ХVII ст.»,
«Польське військо та побут польський», «Старовинні українські народні музичні інструменти», «Сільський побут ХІХ ст.», «Галявина
хлібороба ХІХ ст.», «Скарби української народної творчості», «Вишиваємо портрет Тимка Падури».
Під час фестивалю близько
600 людей заспівали українськопольську пісню "Гей, соколи. Це
було наймасовіше виконання
відомої пісні, а рекорд було
зафіксовано. Також відбулась
презентація фільму про жит-

тя та творчість Тимка Падури.
На честь відкриття Культурно
туристичного центру Тимка Падури у Махнівці усі бажаючі могли
долучитись до вишивання величезного полотна з нанесеним на нього

кожен день для вихованців у дитячому садочку радісним і щасливим! Бажаємо
вам міцного здоров’я, щастя, натхнення, любові, здійснення мрій та сподівань.
Шановні бібліотечні працівники Козятинщини!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Всеукраїнського Дня бібліотек!
У всі часи бібліотеки виконували важливу місію бути пам’яттю
народу, скарбницями культурних цінностей людської цивілізації.
Сьогодні бібліотеки, зберігаючи традиції, удосконалюють свої послуги, дають можливість відвідувачам ознайомитись із духовною
спадщиною нашої країни та одержати повноцінну інформацію. Книгозбірні завдяки професіоналізму своїх працівників стали надійним помічником і орієнтиром у безмежних потоках доступної інформації.
Тож від щирого серця бажаємо процвітання нашим бібліотекам, а бібліотечним працівникам – натхнення і плідних звершень, міцного здоров’я і
достатку, мудрості у виконанні благородної місії на користь рідної України.
Дорогі земляки!
Щороку
30
вересня
Укр аїн а
відзначає
справжнє свято людяності, милосердя і добра – День усиновлення.
Це свято дітей, які відчули родинне тепло, батьківську любов і радість. Це свято громадян, які стали батьками через усиновлення.
Усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки! Прийміть
найщиріші слова подяки. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій
сім’ї, щастя мати родину, розділили з нею свою любов і душевне тепло.
Хай у ваших домівках завжди панують тепло і затишок, нехай прийняте вами рішення про усиновлення дитини стане одним із найкращих
у житті! Хай любов, ласка, доброта, взаєморозуміння та відвертість
допоможуть вам у будівництві міцного довголіття власної родини!
29 вересня День пам’яті трагедії Бабиного Яру
Ц ь о г о
д н я
в і д з н а ч а є т ь с я
т р а г і ч на дата початку розстрілів євреїв Києва в урочищі
Бабин Яр – злочину, що став символом Голокосту на теренах України.
Під час окупації Києва у 1941—1943 роках Бабин Яр став місцем масових
розстрілів нацистами євреїв та ромів, військовополонених, підпільників,
учасників українського націоналістичного руху опору, представників інших національних чи соціальних груп, яких окупанти вважали «зайвими».
В день цих страшних роковин, маємо ще раз пригадати цю
страшну сторінку нашої спільної історії, навчитися захищати себе
та свої цінності й у жодному разі не допустити повернення на українську землю тоталітарних режимів та повторення таких гуманітарних катастроф, що стали уособленням злочинів проти людяності.
З повагою, голова районної Віктор С ЛОБОД Я НЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
Шановні жителі Козятинщини!
жовтня
в
нашій
державі
відзначається День людей похилого віку та День ветерана.
Старші люди пронесли крізь своє життя нетлінні та невмирущі людські
цінності, вірність рідній землі, зберегли для нащадків найкращі національні
традиції, навчили нас долати труднощі та бути достойними своєї держави.
С и в о ч ол і в ете р а н и в і й н и т а п р а ц і п од ол а л и в о р о г а у
роки Другої світової війни, підняли з руїн країну і рідну Козятинщину. Ваша праця, подвиг, ставлення до людей та духовних цінностей – це приклад для наслідування сучасній молоді.
Зичимо
усім
людям
старшого
покоління міцного здоров’я на довгі роки, ба дьорос ті ду х у, не вичерпної енергії, злагоди, благополуччя та мирного неба над головою!
З повагою, голова районної Віктор С ЛОБОД Я НЮК голова райдержадміністрації Юрій СЛАБЧУК
голова районної ветеранської організації Володимир БОНДАРЕНКО
1

Обдаровані діти отримуватимуть стипендію
районної ради
Відповідно до розпорядження голови
районної ради №63 від 18 вересня 2019
року призначено стипендії обдарованим
дітям. Стипендію за високі досягнення
у навчанні, творчій майстерності, спорті
у розмірі 300 грн. отримуватимуть 29
учнів та по 500 грн. – 3 колективи.
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У НАВЧАННІ: - Васалатію Антону – учню
8 класу ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-інтернат-гімназія» ім. В.М. Підгорбунського за високі досягнення у навчанні;
- Воронюку Володимиру - учню
9 класу ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-інтернат-гімназія» ім. В.М. Підгорбунського за високі досягнення у навчанні;
- Кузьменку Єгору - учню 10
класу ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-інтернат-гімназія» ім. В.М. Підгорбунського за високі досягнення у навчанні;
- Саюку Олексію – учню
10 класу Йосипівського ЗНВК І-ІІІ
ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
- Го л е м б і в с ь к і й М и р о с л а ві - учениці 9 класу Бродецького
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
Броніцькому
Роману – учню 10 класу Бродецького
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
- Степаненко Наталії – учениці
10 класу Махаринецької СЗШ І-ІІІ ступенів за високі досягнення у навчанні;
- Паламаренко Софії – учениці
10 класу Махнівської СЗШ І-ІІІ ступенів за високі досягнення у навчанні;
- Чорнолецькому Андрію
– учню 11 класу Сестринівського
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
- Набоковій Альоні – учениці 10 класу Широкогребельського
ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
- Ра дків ській А ліні - у чениці 10 класу Юріївського ЗНВК І-ІІІ
ст. «Школа-дитячий садок» за високі досягнення у навчанні;
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У ТВОРЧІЙ МАЙСТЕРНОСТІ УЧНЯМ: Бальшанек Віталіні – учениці 11
класу Миколаївського ЗНВК І-ІІІ ст.
«Школа – дитячий садок» за високі

портретом Тимоша Падури, який
стане першим експонатом центру.
Завершився фестиваль виступами рок-гуртів «Гуляйгород
GG», «Широкий лан», «Медовий полин», «Чумацький шлях».
досягнення у творчій майстерності;
- Пугачу Олексію – учню Самгородоцької ДМШ за високі до сягнення у творчій майстерності;
- Щетініну Данилу – учню Самгородоцької ДМШ за високі до сягнення у творчій майстерності;
- Ткачуку Леоніду - учню 9 клас у К ашперівського ЗНВК І - ІІ с т.
«Школа-дитячий садок» за високі
досягнення у творчій майстерності;
- Зіневич Мирославі – учениці
11 класу Білопільського ЗНВК І-ІІІ ст.
«Школа – дитячий садок» за високі
досягнення у творчій майстерності;
- Лободі Марії - учениці Самгородоцької ДМШ за високі до сягнення у творчій майстерності;
ЗА ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ У СПОРТІ: - Заїчко Христині - учениці Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Забєліній Єлізаветі – учениці
Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Поліщуку Владиславу - учню
Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Оберняку Артуру - учню Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Гайдучку Максиму - учню Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Баюк Вероніці - учениці Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Бейзаку Іллі - учню Козятинської р а й онної Д Ю СШ «Коло с»;
- Безштанюку Антону - учню Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Хилюку Максиму - учню Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Огневій Олександрі - учениці
Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Білецькій Дарині - учениці Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;
- Білик Вікторії - учениці Козятинської районної ДЮСШ «Колос»;

КОЛЕКТИВАМ:
- агітбригаді «Покоління NEXT»
Бродецького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа
– дитячий садок» за високі досягнення у творчій майстерності;
- туристичному клубу «Гепаніс»
Вернигородоцького ЗНВК
І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»
за високі досягнення у спорті;
- зразковому аматорсько му хореографічному колективу
«Н е п о сид и» з а в и со кі д о с я гнення у творчій майстерності.
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на фестивалі встановили рекорд

Культура. У Махнівці провели перший Міжнародний фестиваль, присвячений Тимку Падурі. У
будинку культури на честь поета відкрили культурний центр, де зберігатимуть інформацію та
експонати про автора пісні «Гей, соколи!»
Леся Кесарчук

Фестива ль «Гей, соколи!»
в Махнівці проводився вперше. З'їхалися багато гостей
із с усіднь ої Польщі. А д же
пісня «Ге й, со коли!» ду же
п о п ул я р н а с е р е д п о л я к і в .
— П і с н ю «Ге й, с о кол и !»
співають на всіх урочистих заходах чи застіллях, весіллях в
Польщі. Тимош Падура своєю
творчістю сьогодні об'єднує два
народи: українців та поляків.
Для мене, це друг, ми довго
шукали його могилу і нарешті
ми ї ї знайшли, — говорить
отець Ян Джадкевич, наставник
костелу святого Яна Непомука.
Пісня «Гей, соколи!» розповідає про козака, що поїха в н а ч у ж и н у т а т у ж ить
за Батьківщиною і коханою
дівчин о ю. Її в в а ж а ють народною у Польщі, Україні та
Словаччині. Звучали соколи і
в стрічці «Вогнем та мечем».
Проте те, що ця пісня не
народна, а має свого автора,
вирішили заявити жителі Махнівки. Адже саме тут понад 30
років прожив Тимош Падура,
який і є автором цієї пісні. На
сцені фестивалю, окрім пісні
«Гей, соколи!» звучали також
забуті твори поета, які 150
років нікому не були відомі.
Ноти цих пісень в радянський
час було ва жко відшукати.

вали у Росію. Він виготовляв ін с трум е нти д ля б а га тьох російських анс амблів.
– Ро сійське мініс тер с тво
культ ури пропонува ло мені
великі кошти і допомогу із
житлом. Проте я відмовився,
– каже майстер. – Це було в
той час коли в нас почалась
війна, а їхати до ворогів я
не захотів. Зараз допомагаю
доньці реалізувати свій талант.
Донька Вадима Віксніна Марія гра є на тор бані, а на
фес тива лі вона виконува ла
пісню Тимка Падури українською та польською мовами.
Дівчина зауважила, що лише
дві людини в Україні вміють
грати на цьому інструменті.
До речі, Тимош Падура не
лише грав, а й був керівником школи лірників у маєтку
графа Вацлава Жевуського.
П а д у ра бу в а з а р т н и м
мрійником
Під час фестивалю відбулася
презентація книги «Стежками
Тимоша Падури». Її автор краєзнавець Микола Купчик розповів, що Тимош Падура був
великим мрійником. Сам він на-

родився в Іллінцях. Був учасником декабристського повстання. Ходив зі своїми піснями та
пропагував ідею об'єднання
українсько-польського народу. В образі старого діда він
мандрував цілий рік вздовж
Південного Бугу до гирла, потім – до Дніпровського лиману
і піднімав селян на повстання.
— Тимко Падура походив із
шляхетської родини. Активно
виступав проти Російської імперії. Також в молоді роки у
поета було кохання. Лише на
схилі літ він зміг одружився із
Францискою Баранською, вона
була вже одружена, а коли
стала вдовою, таємно обвінчалась із Падурою. Тимош був
дуже азартною та непосидючою
людиною. Свого часу навіть
виграв 15 та 17 тисяч, що на
той час було шаленими грошима. І за ці кошти він поїхав до
Європи. А згодом все одно повернувся у Махнівку. В останні
роки життя Падура писав прозаїчні твори про історію України, — додає Микола Купчик.
У м а х н і в с ь к о м у б уд и н к у
культури відкрили культурний
центр Тимоша Па дури. Там
зберігатимуть матеріали про

На фестивалі «Гей, соколи!» спільно вишивали чорно-білий
портрет Тимоша Падури

Матері полеглих воїнів у Греції. серед
них козятинчанка
Олена Удвуд

Департамент військового капеланства
Патріаршої курії Української греко-католицької церкви організував для чотирьох
матерів загиблих військовослужбовців
поїздку до Афін. Інформацію про це Департамент оприлюднив на своєму сайті.
Вилетіли жінки до Греції 19 вересня. Триватиме поїздка до 27 вересня.
«Крім відпочинку та духовної реабілітації, програма перебування українських
матерів у Афінах буде наповнена зустрічами, спілкуванням та знайомствами», —
йдеться на сайті військового капеланства.
Організаторами подорожі стали Департамент та отець Андрій Твердохліб.
Саме він запросив матерів до Греції. Обрали жінок з різних куточків
України. Серед них і козятинчанка

Забутий інструмент
Майстер із Києва
привіз власноруч виготовлені музичні інструменти:
б а н д у р у, л ю т н ю , т о р б а н .
— Я спадковий скрипічний
майс тер. Мій дід займався
виготовленням музичних інструментів, тому це в мене в
крові. Сюди, на фестиваль,
я привіз торбан, відтворений
із 17 століття, – розповідає
майстер музичних інструментів
Вадим Вікснін. – Зацікавився
цим інструментом ще в радянські часи. Проте дістати його
копію було неможливо, тому
що усі торбани знищили після
Революції 1917 року. На такому
ж торбані грав Тимко Падура.
Його пісні цікаві тим, що вони
всі налаштовують українців і
поляків на перемогу. Але що
пісня «Гей, соколи!» є справді
його, я сумніваюсь. Взагалі
про Тимка Падуру в одній з
радянських книг я прочитав,
що це персонаж видуманий, як
козак Мамай. Ось так намагалися знищити нашу культуру.
Вадим Вікснін розповів,
що й о го н е р а з з а пр о ш у-

Інна Наумова, мати Вадима Наумова,
солдата Національної гвардії, що загинув у зоні бойових дій у 2014 році.
Інна Наумова поділилася враженнями
від поїздки на своїй сторінці у Facebook.
«Сьогоднішній день перебування в
Греції залишив неперевершені враження від паломництва по Святих місцях.
Дякуємо О. Андрію за організацію подорожі та духовну підтримку, якої нам
так не вистачало. Щиро вдячні Наталії
Дубчак за сприяння та організацію відпочинку та реабілітацію матерів, що
здійснюється Департаментом військового
капеланства УГКЦ», — написала жінка у
своєму профілі і виклала кілька світлин.
Нагадаємо, навесні цього року Інна Наумова долучилася до фотопроекту «Сильні
духом. Мами», який теж організував Департамент військового капеланства УГКЦ.

На фестиваль «Гей, соколи!» майстер народних інструментів
привіз власно виготовлений торбан, копію 17 століття
жит тя та творчіс ть автора .
Вишивали разом

З актором в ролях Тимоша Падура залюбки
фотографувалися гості фестивалю

На заході встановили чорнобіле полотно для вишивання, де
було зображено Тимка Падуру.
Спробувати вишити частинку
картини могли всі охочі. Однак
вишити вдалось лише маленьку частинку портрета, наразі
ще можна долучатися до цієї
справи. Також на фестивалі
були присутні майстри різних
народних ремесел, гончарі,
ковалі, а ще козаки, які пок а з у в а л и ко з а ц ь к у з б р о ю .
— Ми бачили, що махнівчани дуже активні і вони самі
док ла д ають багато зусиль,
щоб цей фестиваль відбувся. Я
лише написала проект в Український культурний фонд, і ви-

грала його І потім, вже маючи
кошторис, разом із командою
ми придумали, як зробити цей
фестиваль цікавим. По-перше,
ми «оживили» Тимоша Падуру
і актор виконував його роль.
Усі бажаючі могли з ним сфотографуватися. На сцені звучать
народні інструменти, на яких
грав сам Падура: це ліра, кобза
та торбан. Ми сподіваємося,
що такий захід стане щорічним, — говорить організаторка
фестивалю, Ольга Маліновська.
Гості фестивалю встановили
р е ко р д н а й м а с о в і ш о г о в и конання пісні «Гей, соколи!»
Її п р о с п і в а л и 6 0 0 у ч а с н и ків. Організаторка фестивалю
Ольга Маліновська передала
цей флешмоб полякам, з умовою, що вони мають зафіксувати в себе новий рекорд.

відремонтують стадіон та дорогу
Олена Удвуд

Махнівська сільська рада замовила послугу з поточного ремонту стадіону, що
розташований на вулиці Шкільній. Інформацію про це ми знайшли у електронній
системі державних закупівель «Prozorro».
Договір підписали з фізичною особою-підприємцем Сергієм Кисільовим 16 вересня.
Зареєстрований він у Києві. Деякі види діяльності цього підприємця: виготовлення виробів
із бетону для будівництва, виробництво будівельних металевих конструкцій та їх частин,
будівництво житлових і нежитлових будівель.
Усього він зареєстрував 12 видів діяльності.

Коштуватиме ремонт 199 384,63 гривні. Проте, що точно планується робити,
не відомо, оскільки у Звіті про укладені договори інформація про кількісні та якісні характеристики відсутня.
Також сільська рада планує відремонтувати вулицю Шевченка, від бунику № 47. Договір на пр ове ден ня робіт підписали із приватним підприємством «Ак-Інвестбуд» 18 вересня.
Ця компанія зареєстрована у селі Желелів. Відомо, що «Ак-Інвестбуд» відремонтував деякі дороги у селі Козятині.
Ремонт
вулиці
Шевченка коштуватиме 186 623,63 гривні.

Дах у школі в Залізничному ще не лагодили
Олена Удвуд

Четверо жінок з різних куточків України відправили в Афіни. Серед
них і козятинчанка Інна Наумова (на фото друга ліворуч)

Влада планує провести капітальний
ремонт покрівлі даху школи-дитячого
садка № 6, що у селищі міського типу
Залізничне. Розпорядження про це підписав міський голова Олександр Пузир
ще 5 серпня. Тоді планувалося, що на ремонт буде витрачено 168 тисяч гривень.
У вівторок, 24 вересня, Управління
освіти та спорту підписало договір із
фірмою-підрядником на виконання робіт.
Інформацію про це ми дізналися з електронної системи закупівель «Prozorro».
Виконавцем робіт обрали товариство з обмеженою відповідальністю
«Сто послуг». Це підприємство зареєстроване у Козятині. Деякі види

Школа-дитячий садок №6. Фото із
сайту Управління освіти та спорту
діяльності — виготовлення виробів із
бетону для будівництва, будівництво
житлових і нежитлових приміщень.
Ремонт даху навчального закладу коштуватиме 355 124 гривні.

10

реклама

RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
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реклама та вітання

RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
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Соціа льно - економіч -

Екологічні обмеження щодо територіальної

го середовища, які можуть зазнати негативних

мість провадження планованої діяльності та

діяльності

альтернативи 2 не розглядалися, оскільки терито-

впливів від планованої діяльності. Проведення

визначає екологічні умови її провадження.

довкілля

Будівництво зерносховища надасть можливість

ріальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

робіт передбачено здійснювати при дотриманні

відпові-

забезпечити внутрішній ринок країни якісною про-

7. Необхідна еколого-інженерна підго-

вимог природоохоронного законодавства, що

д ження планованої діяльнос ті бе з оцін-

дальністю «АГКОД», код ЄДРПОУ 42119309

дукцією вітчизняного виробництва. Забезпечити

товка і захист території за альтернативами:

забезпечить ефективний захист навколишнього

ки впливу на довкілля та отримання рішен-

(повне найменування юридичної особи, код

інфраструктурний розвиток селища та області

щодо

1

середовища, від понаднормативного впливу.

ня про провадження планованої діяльності.

згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

завдяки залученню компаній в сфері будівництва,

Еколого-інженерна підготовка і інженерно-гео-

На основі результатів досліджень з оцінки впливу

Процедура оцінки впливу на довкілля перед-

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний

супутніх дилерських мереж, транспортних компаній,

логічні (за необхідністю), екологічні та інші вишуку-

планованої діяльності на довкілля будуть перед-

бачає право і можливості громадськості для

код або серія та номер паспорта (для фізичних

компаній в сфері технічного обслуговування тощо.

вання виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно

бачені усі необхідні додаткові захисні, компенса-

участі у такій процедурі, зокрема на стадії об-

осіб, які через свої релігійні переконання від-

Покращити соціально-економічний стан села та об-

чинного законодавства України, з метою забез-

ційні і інші заходи для забезпечення нормативного

говорення обсягу досліджень та рівня деталізації

мовляються від прийняття реєстраційного но-

ласті завдяки відрахуванням в бюджет податків під

печення раціонального використання природних ре-

стану навколишнього середовища та його безпеки.

інформації, що підлягає включенню до звіту з

мера облікової картки платника податків та

час планової діяльності. Реалізація проектних рішень

сурсів, а також забезпечення виконання охоронних,

щодо

офіційно повідомили про це відповідному контр-

з сучасною технологію та використанням технологіч-

відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Відсутня

олюючому органу і мають відмітку у паспорті)

ного обладнання провідних європейських виробників

інформує про намір провадити планова-

дозволить забезпечити будівництво зерносховища

н у в а ння те р ито р і ї, в л а шт у в а ння фу нд а -

щод о те р и то р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 1

На стадії громадського обговорення звіту з

ну діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

ТОВ «АГКОД» з мінімальним впливом на довкілля.

ментів, технологічних майданчиків, проїздів.

Соціальне середовище, можливий вплив - пе-

оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25

лягає

оцінці

То в а р и с т в о

діяльність,

впливу
з

яка

на

обмеженою

під-

ний

1. Інформація про суб’єкта господарювання
Поштова адреса: 22142, Вінницька область, Ко-

вплив

5.

планованої

Загальні

технічні

характерис-

місце

провадження

фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2 . Планована діяльність, ї ї характеристика,

технічні

вою

від

планованої

гляду уповноваженим органом поданого суб’єктом

діяльності.

господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

з

робочих днів громадськості надається можливість
надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з

діяльності.

ному повітрі населених місць, перевищення

оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності,

щодо те р и то р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 1

санітарних норм допустимого звукового тис-

а також взяти участь у громадських слуханнях. Де-

Розміщення майданчику планованої діяль-

ку на межі житлової забудови, недотримання

тальніше про процедуру громадського обговорення

місткіс-

ності обумовлено наявністю вільної від забудови

розміру санітарно-захисної зони виробництв.

звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в

тю одночасного зберігання до 90 000 тонн.

території об’єкту, забезпечення їх технологіч-

щод о те р и то р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 2

оголошенні про початок громадського обговорення.

ними зв’язками та зручністю обслуговування.

Не розглядається, в зв’язку з тим, що терито-

13. Громадське обговорення обсягу до-

га.

Проведення інженерно-геологічних, екологічних

ріальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

сліджень та рівня деталізації інформації,

осо-

діяльності

пла-

оцінки впливу на довкілля, а також на стадії роз-

відмо-

з в’я з к у

вмісту забруднюючих речовин в атмосфер-

вжина, площа, обсяг виробництва тощо)

або

включає

в

2

а льте р нативи

ревищення гігієнічних нормативів допустимого

44, контактний номер телефону +38 (097) 565-97-54
би

підготовка

технічної

прова-

2

ної

юридичної

Інженерна

а льте р нативи

розпочинати

відмо-

тики, у тому числі параметри планова-

зятинський район, с. Сокілець, вул. Білоцерківська,
(місце з на ход же ння

технічної

Забороняється

діяльності

(пот у жність ,

П р о е к то м
ся

б уд і в н и ц т в о
Загальна

ведення

до-

п е р е д б а ч а є ть зерносховища
площа

складає

землевід5,2418

щодо

технічної

Відсутня
вою

від

в

а льте р нативи

з в’я з к у

планованої

з

а л ь т е р н а т и в и *.

Планована діяльність передбачає будівництво:

та будь-яких інших досліджень виконуватиметь-

9. Належність планованої діяльності

що підлягає включенню до звіту з оцінки

Планована діяльність, її характеристика.

адміністративно-побутовий корпус; автомобільні

ся у необхідному обсязі відповідно до діючого

до першої чи другої категорії видів діяль-

впливу планованої діяльності на довкілля.

Передбачається будівництво зерносхо -

ваги; пробовідбірники з навісом; силоса зберігання

законодавства України, з метою забезпечення

ності та об’єктів, які можуть мати значний

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднен-

вища місткістю одночасного зберігання до

зерна; приймальний пристрій зерна з автотранспор-

раціонального використання природних ресурсів,

вплив на довкілля та підлягають оцін-

ня цього повідомлення на офіційному веб-сайті

90 000 тонн на території ТОВ «АГКОД» за

ту; робоча вежа; КРПЗ 35 кВ, трансформаторна

а також забезпечення виконання охоронних, від-

ці впливу на довкілля (зазначити відпо-

уповноваженого органу громадськість має право

адресою: Вінницька область, Козятинський ра-

підстанція з РП та операторською; силоса вологого

новлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

відний пункт і частину статті 3 Закону

надати уповноваженому органу, зазначеному у

йон, с.Сокілець, вул. Білоцерківська, 44.

зерна; силоса сухого зерна; зерносушарки; відпус-

щодо те р и то р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 2

України “Про оцінку впливу на довкілля”)

пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропо-

1

кний пристрій відходів та зерна на автотранспорт;

Не розглядається, в зв’язку з тим, що терито-

Планова діяльність об’єкту належить до

зиції до планованої діяльності, обсягу досліджень

Планова діяльність передбачає нове будівництво

норійна вежа; навантажувально-вивантажувальні

ріальна альтернатива 1 є оптимальним варіантом.

другої категорії видів планованої діяльності

та рівня деталізації інформації, що підлягає

зерносховища, в склад якого входять будівлі та спо-

пристрої зерна на залізничні вагони; вагонні ваги;

8 . С ф е р а , д ж е р е л а т а в ид и м ож-

та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля

включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

руди з обладнанням, що забезпечуватимуть техно-

підземна галерея; транспортерні галереї; будівля

ливого

логічні процеси з зерновими культурами: приймання,

відстою маневревого тепловозу; маневрова лебідка;

щодо

сушіння, накопичення і зберігання з подальшим від-

залізничні колії; дизель-генераторна установка; на-

вантаженням на залізничний та автомобільний тран-

сосна станція пожежогасіння з резервуарами води;

яльності

спорт. Всі процеси механізовані та автоматизовані.

мехмайстерня; водозабірні свердловини; ЛОС; ШРП;

тації

Технічна

альтернатива

впливу
технічної

Можливі
при

о б’є к т і в

на

довкілля:

а льте р нативи

впливи
на

довкілля

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вка-

1

статті 3 частини 3 пункту 1, 10 та 13 Зако-

жіть реєстраційний номер справи про оцінку

ді-

ну України «Про оцінку впливу на довкілля».

впливу на довкілля планованої діяльності в

експлуа-

10. Наявність підстав для здійснення

Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля

включають:

оцінки транскордонного впливу на до-

(зазначений на першій сторінці цього повідо-

планованої

б уд і в н и ц т в і

та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно

та

Технічна альтернатива 1 є оптимальним ва-

комерційний вузол обліку; ємкість-накопичувач;

Клімат і мікроклімат: не передбачається.

вкілля (в тому числі наявність значного

млення). Це значно спростить процес реєстрації

ріантом підбору споруд та обладнання з тех-

теплогенераторна установка для зерносушарок.

Повітряне середовище: під час будівництва ко-

негативного транскордонного впливу на

та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

нічними характеристиками, що забезпечать їх

На території об’єкту планується будівництво

роткочасний незначний вплив за рахунок викидів

довкілля та перелік держав, довкілля яких

У разі отримання таких зауважень і пропозицій

об’єднання в єдиний технологічний комплекс.

під'їзних залізничних колій (процедура ОВД по

забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої

може зазнати значного негативного тран-

громадськості вони будуть розміщені в Єдиному

Технічна альтернатива 2 (нульова альтернатива).

даній плануємій діяльності розглядається окремо).

техніки, здійснення зварювальних та фарбувальних

скордонного впливу (зачеплених держав)

реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані

Відмова від провадження планованої ді-

Режим роботи трьохзмінний, цілорічний.

робіт. Під час експлуатації джерелами утворення

Підстави д ля здійснення оцінки тран-

суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих

яльності призведе до неповного забезпечення

6. Екологічні та інші обмеження пла-

забруднюючих речовин є заплановане до вста-

скордонного впливу на довкілля відсутні.

днів з дня їх отримання). Особи, що надають за-

соціальних потреб в якісній зерновій продукції в

нованої діяльності за альтернативами:

новлення технологічне обладнання, в результаті

11. Планований обсяг досліджень та рівень

уваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують

1

роботи якого будуть виділятися забруднюючі ре-

деталізації інформації, що підлягає вклю-

свою згоду на обробку їх персональних даних.

пла-

човини. При цьому рівень забруднення атмосфери

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з

встановлюють-

не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів.

Планований обсяг досліджень та рівень де-

оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати

підзем-

талізації інформації, що підлягає включенню до

повністю, врахувати частково або обґрунтовано

регіоні та збільшення робочих місць. Неотриман-

Що

ня фінансування важливих для села соціальних

Екологічні

до

технічної
та

інші

а л ьт е р н ат и в и
обмеження

проектів, негативно вплине на соціально-еко-

нованої

номічний розвиток місцевої громади. Також,

ся згідно діючого законодавства України.

діяльності

Водне

середовище:

забір

відмова від виробництва не дозволить збільшити

Е к о л о г і ч н і

о б м е ж е н н я :

них вод в межах лімітів на водоспоживан-

звіту з оцінки впливу на довкілля визначається

відхилити зауваження і пропозиції громадськості,

відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негатив-

- по забрудненню атмосферного повітря: зна-

ня, що будуть встановлені дозволом на спе-

згідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу

надані у процесі громадського обговорення об-

но позначиться на розвитку потенціалу регіону.

чення гранично допустимих концентрацій (ГДК)

ціальне водокористування, дотримання гра-

на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

сягу досліджень та рівня деталізації інформації,

У зв’язку з тим, що технічна альтернатива 1 є

забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближ-

ничнодопустимих скидів у зворотних водах.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля

що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу

найбільш ефективною з точки зору раціонального

чого житла, рівні граничнодопустимих викидів

Грунт: тимчасовий вплив при проведенні

та можливості для участі в ній громадськості

на довкілля. Детальна інформація про це вклю-

та екологічно безпечного використання сировини

від технологічного обладнання, фоновий вміст

будівельних робіт. Можливе забруднення на-

Планована суб’єктом господарювання діяльність

чається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

та технічних можливостей виготовлення продукції

забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

фтопродуктами при використанні несправ-

може мати значний вплив на довкілля і, отже, під-

14.

із використанням нових установок, з сучасною

- по поверхневим та підземним водам: межа поя-

ної автомобільної та будівельної техніки.

лягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону

дження

системою пилоочистки та передових технологій,

су ЗСО водозабірної свердловини, дотримання норм

Усі відходи від будівництва та експлуатації

України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка

Відповідно до законодавства рішенням про

технічна альтернатива 2 (нульова) не розглядається.

питної води згідно ДержСанПіН 2.2.4-171-10, зна-

об’єктів будуть передаватися по мірі утворення

впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

провадження даної планованої діяльності буде

3. Місце провадження планованої ді-

чення граничнодопустимих скидів у зворотних водах;

спеціалізованим підприємствам на утилізацію,

яльності,

територіа льні альтернативи

підготовку

с у б’є к то м

господа-

Дозвіл на виконання будівельних робіт,
(вид рішення відповідно до частини першої статті

Передача відходів буде здійснюватися лише

ної діяльності: територіальна альтернатива 1

- санітарно-епідеміологічному: нормативи

за наявністю у підприємства – одержувача

д і я л ь н о с т і;

що видається Управлінням державної архітек-

Будівництво зерно сховищ а планує ть с я

шумового впливу на людину, значення гранично-

небезпечних відходів відповідної ліцензії в

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки

турно-будівельної інспекції у Вінницькій області

на орендованій земельній ділянці за адре-

допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих

сфері поводження з небезпечними відходами.

впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації,

сою: Вінницька область, Козятинський ра-

речовин в атмосферному повітрі населених місць.

Геологічне середовище: не передбачається.

яку надає суб’єкт господарювання, а також інфор-

Рослинний

ність

прямого

ґрунту:

рювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

впливу;

планова-

з а б руд н е нн ю

прова-

діяльності

видалення, захоронення, знешкодження тощо.

провадження

по

про

планованої

в і д с у т-

Місце

-

Рішення

інтенсивного

пр о в е д е н ня
го

обговорення

г р о м а д сь ко -

планованої

11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

(орган,

до

повноважень

яко-

го на ле жить прийнят тя такого рішення)

йон, с.Сокілець, вул. Білоцерківська, 44.

Технологічні обмеження: дотримання правил

пла-

мації, отриманої від громадськості під час громад-

15. Усі зауваження та пропозиції гро-

Цільове призначення ділянки - для роз-

пожежної безпеки, технологічних регламентів вироб-

нована

негатив-

ського обговорення, під час здійснення процедури

мадськості до планованої діяльності, обся-

міщення та експлуатації основних, підсобних і

ництва, дотримання правил поводження з відходами.

світ:

оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

гу досліджень та рівня деталізації інформа-

надання уповноваженим органом моти-

ції, що підлягає включенню до звіту з оцінки

відмо-

ність позитивно вплине на місцеву економіку

вованого висновку з оцінки впливу на до-

впливу на довкілля необхідно надсилати до

діяльності.

через зайнятість місцевого населення, а також

вкілля, що враховує результати аналізу, пе-

Департамент агропромислового розвитку,

щодо те р ито р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 1

в більш довгостроковій перспективі - у вигляді

редбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

екології та природних ресурсів Вінницької

Відсутня

ної діяльності: територіальна альтернатива 2

буде

Соціальне середовище: планована діяль-

робної, машинобудівної та іншої промисловості.
планова-

не

но впливати на рослинний і тваринний світ.

щодо

провадження

тваринний

2

допоміжних будівель та споруд підприємств переМісце

і

діяльність

вою

від

технічної
в

а льте р нативи

з в’я з к у

планованої

з

Не розглядається, територіальна альтернатива

В процесі ведення виробничої діяльності до-

податкових надходжень до місцевого бюджету,

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля

обласної державної адміністрації, що зна-

1 є оптимальним варіантом для розміщення споруд

тримуватись погоджених та відведених меж тери-

і зайнятості технічного обслуговуючого персо-

у рішенні про провадження планованої діяльнос-

ходиться за адресою: 21100, м. Вінниця., вул.

та обладнання, що пов’язані єдиною технологіч-

торій. Виконання обмежень щодо використання

налу. Впровадження планованої діяльності є

ті, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

Соборна, 15-а; тел: (0432) 67-08-20, факс:

ною схемою і примиканням залізничних колій

земельних ділянок, встановлених у документах,

вагомим внеском у розвиток як регіональної

У висновку з оцінки впливу на довкілля

(0432) 67-08-39; e-mail: upr_agro@vin.gov.ua.

підприємства до залізничних колій ст. Козятин-1,

що посвідчують право користування земельними

економіки, так і економіки України в цілому.

уповноважений орган, виходячи з оцінки впли-

(найменування уповнова женого ор -

та обумовлені їх призначенням, а також розмі-

ділянками, згідно норм чинного законодавства.

Техногенне середовище: в районі проведення

ву на довкілля планованої діяльності, визна-

гану, поштова адреса, електронна адре-

рами та конфігурацією ділянки землевідведення.

щодо те р ито р і а л ь н ої а л ьте р н ат и в и 2

запланованих робіт, відсутні об’єкти техногенно-

чає допустимість чи обґрунтовує недопусти-

са, номер телефону та контактна особа)

продам

 2 âåëèê³ òåëåâ³çîðè Samsung, íåäîðîãî. 068-962-41-59
 DVD ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ðàä³îïðèéìà÷ «Ë³ðà»,
ðàä³îìàãí³òîôîí, îá‘ºêòèâ ôîòîàïàðàòó. 096-364-80-30
 Àâòîìàãí³òîëè, êîìï‘þòåð (êîìïëåêò), òåëåâ³çîðè, àêóñòè÷í³ ñèñòåìè
2*18w, êîìïðåñîð, äðèëü, çâàðþâàëüíèé àïàðàò, ë³æêî-ìàíåæ,
òåëåôîíè, ïíåâìîðóøíèöþ, ïàëàòêó ÑÐÑÐ-4 ì. 093-140-74-34
 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
 Áè÷êà 2,5 ì³ñ. 098-132-22-55, 067-718-92-72
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 063-276-90-88
 Á³äîí 20 ³ 40 ë., âèòÿæêà êóõ. á/ó., øâåéíà íîæíà ìàøèíêà «Îðøà»,
òåëåâ³çîð «Ñàìñóíã», êèëèì 2*3 ì. 063-344-14-45,098-600-82-43
 Áî÷êè çàë³çí³ 200ë., 150ë., äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30*4,
òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, ñò³ë, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò,
áàíêè, øâåéíà ìàøèíà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
 Áî÷êè çàë³çí³ 200ë., 150ë., äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30*4,
òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, ñò³ë, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò,
áàíêè, øâåéíà ìàøèíà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
 Áðîíüîâàí³ äâåð³ â ãàðíîìó ñòàí³ (ç çàìêîì) 2.1 õ 0.9 - 4000 ãðí.,
ëàòóííèé ëèñò äîâæ. 1 ìì*17 ì. êâ.,ñâàðî÷íèé àïàðàò- 700 ãðí.,
ñòîëÿðíèé ñòàíîê- 1 500 ãðí. 098-104-07-62
 Áóðÿêè êîðìîâ³. 098-225-46-10
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, àëþì³íåâèé êàáåëü 60
ì., áî÷êà 200ë. äëÿ äèçòîïëåâà, ïðóò êðóãëÿê12 ìì., ³íâàë³äíà êîëÿñêà.
093-031-24-52
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, íåäîðîãî. 097-261-99-87
 Âèíîãðàä íà âèíî, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, à/çàï÷àñòèíè
Âîëãà, ÓÀÇ, Ìîñêâè÷. 096-983-18-68
 Âèíîãðàä íà âèíî. 096-983-18-68
 Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
 Â³êíî ì\ï á\ó 145õ115, øàôè â ïðèõîæó òà â³ä ñïàëüíîãî
ãàðíèòóðóðó, êîìîä, äçåðêàëî, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ëþñòðè òà áðà,
ìàãí³òîôëîí Ïàíàñîí³ê, áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 096-312-42-90, 093-89212-44
 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà âëàñí³ñòü, ¹331 íà ³ì‘ÿ Òêà÷óê
Ìèõàéëà ²âàíîâè÷à , ââàæàòè íå ä³éñíèì.
 Âóã³ëëÿ, äðîâà. 063-530-83-82
 Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
 Ãàçîâèé êîòåë Áàðñüêèé ìàéæå íîâèé. 097-029-63-05, 063-29452-71
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³), äàõ åðîðóáåðî¿ä,
ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé, ñòàí íîâîãî. 093-430-38-47
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³, ²²² áëîê «86. 097-575-60-51
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068077-20-37
 Ãàðáóçè, ñ. Ñåëèùå. 067-714-24-87
 Ãí³é ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãóñè «Õîëìîãîðè», ³íäîêà÷êè ð³çíîãî â³êó, êóðè- ìîëîäíÿê, ³íäèêè.
067-684-09-51
 Äâà ì‘ÿêèõ äèâàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. 096-016-33-86
 Äâà ñïîðò. âåëîñèïåäà, ñàäæàíö³ òîíêîøêóðîãî ãîð³õà á³ëüøå 100
øò., ìàñëî ïåðåðîá., 3-õ æèëüíèé ³ ì³äíèé, êðîëÿ÷³ êë³òêè, çàï÷àñòèíè
äî âåëîñèïåäà, àñáåñòîâà òðóáà 4 ì., ë³÷èëüíèê åë. 068-334-66-72,
093-940-96-11
 Äâåð³ ô³ëüîí÷àò³ ,íîâ³, á/ë, 400 ãðí. 097-441-62-50, 063-696-39-08
 Äâèãóí íà ÂÀÇ 2108, 20109 ç ãàðàíòûýþ. 096-964-62-62, 063170-02-12
 Äâ³ êë³òêè äëÿ øèíøèëè ³ ïàïóãè, 1-í ì³øîê äð³áíî¿ êàðòîïë³, äâ³
âåëèê³ õóñòêè ç êèòèöÿìè. 093-857-61-41,096-193-65-18
 Äèâàí ðîçêëàäíèé, äîâæ. 2 ì., øèð. 80/160, ñò³íêà ê³ìíàòíà - øêàô,
ñåðâàíò, øêàô. 068-683-81-70, 093-563-81-40
 Äèòÿ÷à 2-õ ÿðóñíà êðîâàòêà ç êîìïþòåðíèì ñòîëèêîì. 067-94297-52
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita â ³äåàëüíîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé
ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà äëÿ ä³â÷èíêè â õîðîøîìó ñòàí³ â êîìïëåêò³ 2
ñóìêè, äîùîâèê, êîëåñà ðåçèíîâ³ âåëèê³; çèìîâèé êîìá³íåçîí ð.77,
íåäîðîãî.067-225-03-80, 093-030-79-79 Îêñàíà
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî íåäîðîãî â³ä 0 äî 10 ðîê³â, îä³ÿëî âàòíå- ÷åðâîíå,
ìàòðàö äèòÿ÷èé, îä³ÿëî ïóõîâå ïîëóòîðíå,òåëåâ³çîð á/ó. 067-769-6401, 093-522-27-53
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ìàøèíó-òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ
ãîäóâàííÿ,òåðì³íîâî,íåäîðîãî. 067-432-13-02, 063-895-19-64
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äîñêà ïîëîâà øïóãîâàíà 10 ñì * 3.5, 115 øòóê, ö³íà îäí³º¿ 100
ãðí. 096-975-91-15
 Äð³áíó êàðòîïëþ 3 ì³øê., ï³äë³òêîâèé âåëîñèïåä â ãàðíîìó ñòàí³.
067-915-44-48
 Äð³áíó êàðòîïëþ, 3 ãðí. çà 1 êã. 097-324-11-50
 Äð³áíó êàðòîïëþ. 063-874-12-59
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 Åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëó, ñò³ë ñëþñàðí., áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ,
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ «²òàë³ÿ», òðóáè à/ö ô 150,
âãï ô15, ñêëÿíêè, øïàëåðè â³ê³ëîâ³, áðóñêè äåðåâ‘ÿí³, ñìîëà. 096467-88-03
 Åëåêòðîñêóòåð â ãàðíîìó ñòàí³, 48â-350Âò. 063-145-58-67
 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. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 49 000 ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. íà ð³âíîìó ì³ñö³, ñóõà, ãàðíî ðîäèòü (ìîæíà ï³ä
çàáóäîâó), ç äîêóìåíòàìè, ð-í Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
 Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, 5.6 ñîò., ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 098020-36-54, 093-890-30-35
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê,
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè - Matador Nordicca Basic
165/70/R13 (79Ò-MP52) â õîäó 1 ñåçîí. 097-138-12-06
 ²íäîêà÷êè ñ³ìþ òà ìîëîäíÿê äî 1 êã. æèâî¿ âàãè.063-607-34-60 Êîëÿ
 Êàëÿñêó 2 â 1, ³äåàëüíèé ñòàí. 096-124-95-62
 Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, âåëèêó, êîðìîâèé áóðÿê òà ìåä.
068-071-98-67
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-825-61-65
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 8-10 ì³øê³â ïî 10 ãðí./1 â³äðî. 068-082-41-18
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïøåíèöÿ. 098-090-29-22
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñàìîâèâ³ç. 067-662-26-42
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-467-88-61
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà íåäîðîãî. 063-882-60-78, 098-800-28-65
 Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ïîñàäêîâà òà äð³áíà, ÿùèêè ïëàñòìàñîâ³. 073124-23-63
 Êèëèìè 2 øò., á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà
ìàøèíêà Ç³íãåð, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, ìåá³ëü á/ó: 2
ñò³íêè, øàôà. 097-147-84-88
 Êîçè ìîëî÷í³. 097-264-46-97
 Êîçó. 096-766-91-86
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 Êîëîíêè 50 Âò ç ÄÂÄ-ïëåºðîì «UKC», áåòîíîçì³øóâà÷ á/ó. 068683-81-70, 093-563-81-40
 Êîëÿñêà ³íâàë³äíà (äîðîñë), íàñàäêà äëÿ óí³òàçà, êîñòèë³ êàíä.,
êîìïëåêò äëÿ â³äïî÷èíêó (4 ñòóëà, ñò³ë)äëÿ àâòî.073-094-06-85,
098-373-23-83
 Êîëÿñêó çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-437-22-16
 Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñòîëîâèé áóðÿê. 096-612-95-89
 Êîðìîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ. 093-941-04-97
 Êîðìîâèé áóðÿê, ñ. Òèòóñ³âêà. 097-354-76-54
 Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.²âàíê³âö³. 098-047-35-45
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-298-28-54, 063-969-96-34
 Êîðîâà äîáðà ç äðóãèì òåëÿì, òà ïîðîäèñò³ öàïèêè. 068-023-69-98
 Êîðîâà ç 2 òåëÿì ïîðîäè Ãîëøòèíñüêà, òåðì³íîâî. 093-995-83-50
 Êîðîâó ç 5-ì òåëÿì, ò³ëüíó 3 ì³ñ. (÷åðâîíî- ñòåïîâà); êîðîâó ç 2-ì
òåëÿì, ò³ëüíà 2-à ì³ñ. (êîðè÷íåâî-á³ëà), òåðì³íîâî. 096-660-22-80
 Êîøåíÿòà Áðèòàíö³ â³ê 1 ì³ñ., ñ³ðåíüê³. 063-351-68-98
 Êðîâàòü 2-õ ÿðóñíà, íîâà. 093-006-06-32
 Êðîë³, âèíîãðàä íà âèíî, ñ³ê, áóðÿêè. 096-963-73-52
 Êóð÷àòà ï³äðîùåíí³, ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í. 097-170-90-05
 Ëîøà 1.5 ðîê³â ñ.Çîçóëèíö³. 098-120-17-11 Ëüîøà, 068-006-8198 íàòàøà
 Ìàãàçèí ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, 14 êâ. ì. ïî âóë. Â³ííè÷åíêà 3. 063311-65-88, 097-396-47-56
 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: ñåðâàíò ç äçåðêàëîì, òóìáî÷êà ïðîêðîâàòíà, äçåðêàëî
âåëèêå ç òðèëÿæîì. 067-647-48-11
 Ìèñëèâñüêà ðóøíèöÿ 16 êàë³áð. 098-254-37-48
 Ì³ëêó êàðòîïëþ. 097-149-12-94
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-01-49, 097446-20-46
 Îäèí ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðà, áàãàæíèê äî ñêóòåðà, çåðíî, ïàé,
ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü. 067-584-85-58
 Îä³ÿëî ïóõîâå, êîñòþì ÷îëîâ., áîò³íêè êîæàí³, ïàëüòî, á³áë³îòåêà,
êàñòðþëÿ ìåòàë. 20 ë., ñàìîâàð íà óãëÿõ,óòþã-2 øò., ÷óãóíè-2 øò.
096-364- 80-30
 Ïàëüòî ñèíòèïîíîâå 54-56, äóáëÿíêà, êóðòêà îñ³ííÿ 52-54, øòàíè
ï³äë³òêîâ³ äæèíñîâ³, åëåêòðîîá³ãð³âà÷. 096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ïàíåë³ ïåðåêðèòòÿ íîâ³ 6.3 õ 1.2 ì. 7 øò. 096-446-52-17, 063829-73-06
 Ïàñ³êà, êîðìóøêè, çáèðà÷³ ïèëêó, ðàìêè, ë³òåðàòóðà ïî
áäæ³ëüíèöòâó òà ³íøå. 096-364-80-30
 Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã» á/ó. 098-376-17-36
 Ïèñüìîâèé ñò³ë. 067-319-91-24
 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 20 êã ì‘ÿñíà ïîðîäà, ëàíäðåñ, ïåòðåí. 063-412-30-04
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ õ Ïåòðåí øòó÷í³, ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
 Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä 14-16 êã. 096-720-14-39
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè ëàíäðåñ òà ïåòðåí, âàãà â³ä 10 êã äî 35 êã.
096-772-01-94
 Ïðèõîæà á/ó, äâà øêàôà, øâåéíà ìàøèíêà. 093-677-47-25
 Ïðèõîæó 280*210*45, áàòàðåþ îïàëåííÿ 50*60, âñå â ãàðíîìó
ñòàí³, äåøåâî. 063-741-21-86, 098-542-94-77
 Ïóõîâèê íàòóðàëüíèé äèòÿ÷èé, êàï³øîí ç íàòóðàëüíîãî ïåñöÿ, òà
øàïêó ç âåëèêèìè ïîìïîíàìè ç ïåñöÿ.096-124-95-62
 Ïøåíèöþ, äðîâà. 097-843-01-38
 Ïøåíèöÿ íà ïîñ³â ñîðò Ñêàãåí ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-26-86
 Ïøåíèöÿ. 097-290-93-13 ï³ñëÿ 17:00
 Ðåëüñè Ð43 - 16 øò. ïî 6.25 ì. (º äîêóìåíòè). 096-446-52-17,
063-829-73-06
 Ñâèí³ ì‘ÿñíî¿ ïîðîäè, 10-14 êã. 096-720-14-39
 Ñò³ë êîìï‘þòåðí. â äâà ÿðóñà 150*60 ñì, âèñîòà 160 ñì, 4 øóõëÿäè,
áàãàòî ïîëèöü, âèäâ³æí ñòîëèêè, ì³ñöå äëÿ êîìïà,êîë³ð (ñòèãëà
âèøíÿ), ñòàí â³äì³í. 1 200 ãðí. 096-160-11-65
 Ñò³ë êóõîííèé â äîáðîìó ñòàí³ 500 ãðí. 098-102-68-62, 093-89398-11
 Ñò³íêà êóõíÿ, ñò³íêà ê³ìíàòíà, äèâàí, êðîâàòü, øàôà. 063-530-83-82
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà á/ó, òþíåð 1 000 ãðí., âåëîñèïåä (ã³ðíèé) á/ó
1 500 ãðí. 067-760-74-97
 Òàç ìåòàë., áàë³ÿ- âàííà ìåò. 140*60 ñì, íî÷âè ìåò. + â³äðî
,êàñòðþëÿ ìåò. 20 ë., óòþã- 2 øò, ñàìîâàð âóãë.,ðàä³îëà, ìàãí³òîô.,
ñò³ðàëüíà ìàø., åëåêòðîäóõîâêà. 096-364-80-30
 Òåëåâ³çîð «Ãðþíä³ê», òåëåôîíè (1 ñïàðåíèé), â³äåîìàãí³òîôîí,. åë
òî÷èëî, öåãëà ÷åðâîíà. 068-846-70-47
 Òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», âóã³ëëÿ ÀÊ, âàííà çàë³çíà, ñ³òêà ðÿáèöÿ (6
ìì), áî÷êà çàë³çíà 250 ë., ïðàëüíà ìàøèíà àâòîìàò,áóðÿê êîðìîâèé.
063-695-30-20
 Òåëåâ³çîð âåëèêèé «Ñàìñóíã», íåäîðîãî! 063-393-53-66, 067589-80-67
 Òåëåâ³çîðè , ä³àãîíàëü 69 ñì- 800 ãðí., 51 ñì - 600 ãðí., SONY,
ñòàí ðîáî÷èé. 063-882-35-39
 Òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 067-896-28-24
 Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 067-359-39-91
 Òåëè÷êà íà êîðîâó â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 063-648-20-99
 Ò³ëüíó òåëèöþ íà êîðîâó. 096-772-01-94
 Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
 Òþêè. 067-929-72-46
 Óìèâàëüíèê ç ïîñòàìåíòîì 52*43, áåç ïîñòàì. 50*38, áóòèëü 9 ë.,
áàíêè 1 ë. 30-40 øò. 067-502-10-70
 Ó÷àñòîê ð-í Êîçÿòèíà, ãîëà êîðîáêà. 098-918-03-38
 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
 Öèáóëÿ: çèìíÿ, òîðíàäî, ñåíøóé, ñèá³ð, øåêñï³ð, ðåä-åðîó. 068023-69-98
 Öèðêóëÿðêó, áàíêè 3-õ ë. ïî 12 ãðí., áî÷êè 200 ë, òóìáî÷êà 80 ãðí.
2-23-74, 067-368-56-14

459267

В

плановану

459626

О

про

459823

П

 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ê 2.5 ì³ñ., ñòàòü ä³â÷àòà, âàêöèíîâàí³,
2 100 ãðí. 098-051-75-97
 Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ðîçóìí³. 063-692-53-55, 067-243-98-15
 Øâåéíó ìàøèíó, ïîñò³ëüíà á³ëèçí., áàíêè 0,5 ë., âàçîí «êàëàíõîé»
òà ³íø. 093-884-86-66
 Ùèíê³â ëàáðàäîðà òà åñòîíñüêèõ ãîí÷èõ. 097-188-11-12
 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³ (ìîæëèâà äîñòàâêà). 097-239-92-05, 067-88306-97
 ß÷ì³íü ñîðò «Åíåé», ïøåíèöÿ ñîðò «Ñêàãåí». 097-577-26-86
 Ãàðàæ öåãëÿíèé 18 êâ.ì., ïàêåò äîêóìåíò³â, âóë.Ã.Ìàéäàíó 27à (â
öåíòð³). 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., (2 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó), 36.2 êâ.ì.,
ì.Êîçÿòèí âóë.Äîâæåíêà 103-à, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì.
ä³ë-êà, ñàðàé - 230 000 ãðí. 067-329-31-07
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë. Ãðóøåâñüêîãî 30. 067772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðîáàëêîí òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 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., 1 ïîâ., âóë. Â. Âåëèêîãî 7. 067772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-35940-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ., 2-õ ïîâ. áóäèíîê,
ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, áåç ðåìîíòó. 093-800-66-77, 095425-36-54
 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, 063628-91-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 48.5 êâ.ì, 4 ïîâ., öåíòð. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ð-í ÑØ ¹3, ç³
çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.4 çåìë³. 063387-27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79 ï³ñëÿ 20:00
 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., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñà. 093-857-04-53
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, á³ëÿ ÑØ ¹1, 7 000 ãðí. 093704-31-57
 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 ôîíäó35 000$. 063-631-43-91, 068-96246-16

 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 2-õ ïîâ. áóäèíêó, 51.5 êâ.ì.,
º ï³äâàë, ãàç, âîäà âîäîâ³äâåäåííÿ, ñ.Ìàõí³âêà
(Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Í³êîëüñüêîãî 24 (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿
ðàäè). 050-253-98-82 Ìèêîëà Ïåòðîâè÷
 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.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., íå êóòîâà,
òåïëà, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 063-675-9304, 067-940-41-22
 3-õ ê³ìí. êâ., ñåðåäíÿ, ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî â ðàéîí³ ó÷èëèùà. 093279-47-91, 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. 063-207-0118, 073-463-34-76
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-0118, 073-463-34-76
 4-õ ê³ì. êâ. ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 80 êâ.
ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò,
÷àñòêîâî ðåìîíò, 5/5 ïîâ.,ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-6378, 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. 093018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà 2-õ, 3-õ
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 Áóäèíîê 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, 096037-00-70
 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. Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ïðèñòðîéêè,
ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
 Áóäèíîê âóë. Ïðîë³òàðñüêà 98. 067-772-36-78
 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

Здам в оренду приміщення в центр
під магазин 120 кв.м., під офіс 30
кв.м. 093-766-78-49
Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин
вул.Г.Майдану 8. 067-843-88-04
Здам в оренду робочі місця перукаря, зі всіма необхідними умовами.
097-759-18-66
Загублено мобільний телефон
Samsung S-8 сірого кольолу, р-н аптека "Склярова", прохання повернути
за велику винагороду. 073-793-55-95

Терміново продам будинок
с.Козятин або обмін на 1-кімн. чи 2-х
кімн. кв. 063-854-94-76

Робота

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

Хобi, творчiсть, антикварiат

Продам готовий бізнес "Весільний
салон". 098-202-10-44, 097-382-75-68
Продам 3-х кімн. кв. 61кв. м., під бізнес в центрі міста, вул. Героїв

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

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

îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-304-05-98, 063942-67-86
 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.

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 073078-82-79
 ÂÀÇ 2108 õîðîøèé ñòàí, ãàç-áåíçèí, 1992 ð.â.,
òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, ãàðíèé ñòàí,
òåðì³íîâî. 096-417-99-52
 ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãà ãàçó. 097-029-63-05, 063294-52-71
 ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., ãàç. áåíçèí. 096-439-84-27
 ÂÀÇ 21099 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³.
097-756-29-19
 ÂÀÇ 21114, 2008 ð., êîë³ð ÷îðíèé, 1.6, 16 -òè

459266

457811
459265

459260

459258

459259

455897
459768

459630

459388

êëàïàíà, ö³íà äîãîâ³ðíà. 093-961-09-61
 ÂÀÇ 2114 2005 ð.â., 220 òèñ. ïðîá³ã, ãàç-áåíçèí.
097-552-09-92
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 073-078-82-79
 Çèìîâà ðåçèíà «Pirelli winter» 185/70 ,R14, 4 øò.,
õîðîøèé ñòàí. 097-029-61-88
 Êîìáàéí Êëààñ Êîíñóë æàòêà 3 ì. 097-577-26-86
 Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 ÌÀÍ- 168 ãðóçîâèé. 093-002-42-13
 Ì³í³ òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097577-26-86
 Ìîòîáëîê Êåíòàóð íîâèé 10 ê.ñ. ç ñòàðòåðîì,
äèçåëü, øèðèíà ôðåçè 1ì40ñì. 093-925-93-80
 Ìîòî-òðàêòîð «Áóëàò-160» äî íüîãî: ôðåçà,
îêó÷íèê, êàðòîïëåêîïà÷, êàðòîïëåñàäæàëêà, ïðè÷³ð,
ðåøòîâêè, ïëóã ê³ííèé. 063-670-31-02
 Ìîòîöèêë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê òà âñ³ ç/÷àñòèíè
äî íüîãî 7 000 ãðí. 097-154-49-36
 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
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 Äâóõ êîðïóñíèé ïëóã äëÿ òðàêòîðà. 097-236-62-80
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî êóïëþ çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ,
â³âñà. 067-430-02-80
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 063-303-23-21
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 Êàñòðóëþ ç íåðæàâ. ñòàë³ íà 10-12 ë., øïàëè
äåðåâ‘ÿ á/ó, ãàðáóçè 200-300 êã. 2-30-43, 097-25551-60

460144

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

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

459631

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

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

459633

ремонт

Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси,
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067889-16-25
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

Будинок с. Козятин, якісний ремонт,
сучасний дизайн інтер`єру, заг.
площа 250 кв. м., будинок 2-х пов., 5
кімн., камінний зал, кухня-столова,
два сан. вузла, котельня, територія 30 сот. землі, 2-х пов. госп. приміщення, альтанка та фруктовий
сад. 097-791-28-63

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 ç ðåìîíòîì òà ãîñï. áóä³âëÿìè â ì.
Êîçÿòèí, âóë. Ìàòðîñîâà. 098-702-68-18, 068-89810-84
 Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Ìàçåïè, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë,
ñàðàé, ïîãð³á, 6 ñîò. çåìë³. 063-606-61-24, 067-97222-83
 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 ïî âóë. Âîäîêà÷í³é, âñ³ çðó÷íîñò³ .78 êâ.
ì., ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò. çåì.,
àáî îáì³í íà ì. Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, ºâðî ðåìîíò, ç ìåáëÿìè.
093-704-31-57
 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. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-020-2295, 093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-020-2295, 093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-020-2295, 093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ñó÷àñíèé
äèçàéí ³íòåð‘ºðó, çàã. ïëîùà 250 êâ. ì., áóäèíîê 2-õ
ïîâ., 5 ê³ìí.,êàì³ííèé çàë, êóõíÿ-ñòîëîâà, äâà ñàí.
âóçëà, êîòåëüíÿ, òåðèòîð³ÿ 30 ñîò. çåìë³, 2-õ ïîâ.
ãîñï. ïðèì³ùåííÿ, àëüòàíêàòà ôðóêòîâèé ñàä. 097791-28-63
 Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà: õë³â, ëüîõ, ä³ëÿíêà 45 ñîò.,
ïðèâàòèçîâàíà. 093-766-63-07
 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.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 âóë.Ñàäîâà, º ãàç, êðèíèöÿ, 17
ñîò. ãîðîäó 220 000 ãðí. 063-308-36-08 ï³ñëÿ îá³äó
³ ó âèõ³äí³ äí³
 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.Ìàõàðèíö³ âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 25, ãàç,
ñâ³òëî, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.63 ãà.
063-691-57-55 Àíàòîë³é
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà âóë.×åðâîíà 86. 098-348-7871, 073-026-55-10
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º

460190

На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
На роботу в магазин взуття запрошується
продавець. 067-767-21-13
ТОВ "Круп`яний Дім" м. Козятин, вул. Довженка 36, на постійне місце роботи
запрошує тракториста на МТЗ-82,
водія автонавантажувача. 067-430-79-37,
093-756-39-33
На роботу потрібен бухгалтер, помічник кухаря, офіціант, продавець. 096-898-29-44,
063-615-56-02
На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспетчер. 093-766-78-49
На роботу запрошується зав.склад
різноробочі, секретар та менеджер. 063366-49-50
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується: Помічник бухгалтера, Водій
на ЗІЛ130, Оператор-касир, Різноробочий.
Ми гарантуємо: З/п 7500-10000 грн (з податками). Компенсація харчування. 0674300280
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
Запрошуємо на роботу адміністратора
комп’ютерного клубу - тиждень/тиждень.
063-23-13-144. телефонувати пн.-сб. з 9
до 18

Майдану 14,частково виведена з
житлового фонду. 063-631-43-91,
068-962-46-16

456752

460411

460166

ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, äîðîãà àñôàëüòîâàíà,
ãàðíà ñàäèáà. 068-766-02-89, 063-934-64-43
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå
(ãàç. êîòåë òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ,
ãàç. êîëîíêà, âàííà, â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8 êì. 063-845-37-85,
097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 067-976-0392 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³,
òóàëåò, âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà,
2 ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³ êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096382-25-83
 Áóäèíîê ñ.Ôëîð³àí³âêà ïðîâ.Éîñèï³âñüêèé 16,
75 êâ.è., ãàç., îïàëåííÿ - âóã³ëëÿ, ãàç, äðîâà, çåì.
üä³ë-êà 0.30 ãà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 098461-92-92
 Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç,
âîäà, äåøåâî. 097-888-07-14, 093-160-55-75
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 90 000 ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè
- âóë.Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³,
1.5 êì. äî öåíòðó, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà
ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., 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 öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093704-31-57
 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». 063288-15-08
 Çåì. ä-êà 10 ñîòîê, ìàñèâ «ªâðîïåéñüêèé», âóë.
ªâðîïåéñüêà ê³ëüöåâà, òåðì³íîâî, ö³íà äîãîâ. 067898-08-34
 Çåì. äë³-êà 16 ñîò., ìàëåíüêèé áóäèíîê, ñàäîê,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, âóë.Ïîêðîâñüêîãî 16, ñ.Êîçÿòèí.
096-879-30-75, 2-17-80
 Ìàãàçèí âóë.Â³íí³÷åíêà íà áàçàð³ ³ ïåðøîìó ðÿäó
â³ä äîðîãè. 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
 ×àñòèíà áóäèíêó (ð-í ÏÒÓ 17) ç çåì. ä³ëÿíêîþ,
ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, êðèíèöÿ, áåç çðó÷íîñòåé,
120 000 ãðí., òîðã.068-758-57-47, 063-296-30-12
 ×àñòèíà áóäèíêó 68 êâ.ì., 2 âåëèê³ ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà ê³ìíàòà, ãàðäåðîáíà, íîâà ïîñòðîéêà, ïîðÿä
çàë.âîêçàë, àâòîáóñíà çóïèíêà, äèò.ñàäîê. 063-29691-71, 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, 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, 068786-06-18
 ×àñòèíó áóäèíêó, çàã. ïëîùà 100 êâ. ì., 3 ê³ìí.,
ãàðàæ â äâîð³, á³ëÿ æ/ä âîêçàëó. 067-277-16-73

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

460749

459771

робота
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

456314

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019

459431
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RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

459390

455897
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реклама

459878

459627

460531

459628

 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063143-61-18
 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
 Ì³ëêó êàðòîïëþ. 063-684-22-99
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ïëîäè êàøòàíó òà ãðåöüêîãî ãîð³õó. 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. 097239-92-05
 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
 Ôîðò 9.248, äîðîãî (ÌÌÃ, ÑÕÏ â ëþáîìó ñòàí³) 097685-79-00
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî. 063-58523-50, 097-648-46-69
 Áóäèíîê çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-550-45-58
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà ó áóäü ÿêîìó
ñòàí³. 098-682-50-85
 Âåëèêó êàðòîïëþ. 096-952-68-21. Àíäð³é

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
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РіЗНЕ


Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ,
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-90420-43
 Â³ääàì ãí³é. 097-029-63-05, 063-294-52-71
 Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
 Â³ääàì ìàëåíüêîãî ãàðíîãî êîòèêà, ïðèâ÷åíîãî äî ëîòêà. 093788-91-96
 Â³çüìó íà êâàðòèðó æ³íêó, àáî ÷îëîâ³êà, öåíòð. 063-694-97-19,
063-617-05-10
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-331-26-84
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ç áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, íà ³ìÿ Äðîíîâ
Ìèõàéëî Ãåííàä³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíå ñâ³äîöòâî íà ïðàâîâëàñíîñò³, æèòëà ¹159 íà ³ì‘ÿ
Ñàâåíêîâà Ãàëèíà Îëåêñàíäð³âíà, ââàæàòè íåä³éñíèì.

 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà, á³ëÿ 3 øêîëè. 096-245-24-62,
063-829-57-07
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í øêîëà - ë³öåé. 096-269-05-51, 097-757-75-79
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-133-46-58
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð. 063-641-90-25
 Çäàì àáî ïðîäàì ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³». 067-277-16-73
 Çäàì áóäèíîê ç ï³÷í. îïàë., ð-í àâòîâîêç., ïîãð³á, ìåáåëü, êðèíèöÿ.
097-512-47-72, 063-280-18-69
 Çäàì áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, áåç çðó÷íîñòåé.
096-394-91-37
 Çäàì áóäèíîê, âóë. Êðèâîøå¿íà 16. 093-017-81-42
 Çäàì ãàðàæ â ð-í. íîâîãî ó÷èëåùà. 063-503-53-49
 Çäàì ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-901-69-75
 Çäàì ï³â áóäèíêó, ãàç. îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, âóë.Ìàòðîñîâà
215. 063-775-85-03, 098-947-17-96
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 10 ñîò., ãàç, ñâ³òëî. 096-983-18-68
 Çåìåëüíà ä³ëÿíêà 15 ñîòîê. 093-552-27-63
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà. 093-600-11-98
 Çíàéäåíà ñîáàêà â ðàéîí³ «Ïîëå ÷óäåñ». 067-277-16-73
 Çí³ìó 1-ê³ì. êâ. â öåíòð³ íåäîðîãî, ñ³ì‘ÿ ç äèòèíîþ. 063-398-8324, 097-137-22-97
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà òðèâàëèé òåðì³í. 093-518-76-47
 Çí³ìó òåðì³íîâî 1-ê³ìí. ÷è 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-989-20-57,
097-204-04-03, 093-943-51-80
 Ìîëîäà ñ³ì‘ÿ çí³ìå 1 àáî 2-õ ê³ì. êâ. ÷è áóäèíîê, òåðì³íîâî.
067-721-81-94

 Ìîëîäà ñ³ìÿ ç äèòèíîþ çí³ìå áóäèíîê ç³
çðó÷íîñòÿìè, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 097-13170-99
 Ïîñâ³ä÷åííÿ áàòüê³â áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì‘¿ ÀÂ 006283
âèäàíå íà ³ì‘ÿ Äàöþê Îëåíà Ïåòð³âíà ó çâ‘ÿçêó ç
âòðàòîþ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ ðåìîíòó â êâàðòèð³ :
ïîêëàäêà ïëèòêè, ïîòîëîê òà ³íøå. 097-766-99-64
 Ñ³ì‘ÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçäèâëþñü
ð³çí³ âàð³àíòè. Ïëàòà â÷àñíî ãàðàíòîâàíà. 093-75811-69
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ.
097-300-31-13
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RIA-К, Четвер, 26 вересня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10
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Наш земляк підкорив
Барселону в бодібілдингу
Досягнення. Віталій Плис, родом із Кордишівки,
неодноразово ставав чемпіоном України. Тепер
25-річний спортсмен переміг у турнірі з бодібілдингу
«Арнольд Класік Європа». Проте на досягнутому
зупинятися не збирається

Українська команда з бодібілдингу
виступила 20-22 вересня на міжнародному турнірі «Арнольд Класік Європа» в іспанській Барселоні. Атлети
ФББУ вибороли на змаганнях аматорів двадцять медалей, дев'ять з яких
золоті. Першим золотодобувачем
збірної України 20 вересня став Віталій Плис - переможець змагань у категорії «класичний бодібілдинг +180
см». Зі спортсменом ми поспілкувалися в телефонному режимі. Адже
він тільки повернувся зі змагань.
— Я сам досі не можу повірити,
що переміг на турнірі «Арнольд Класік» і привіз золоту медаль престижної версії. На змаганнях в Барселоні
брали участь більше тисячі атлетів з
багатьох країн світу. У моїй категорії
брали участь 13 спортсменів. Я їздив
не сам, мене постійно підтримувала кохана дружина, рідні та друзі.
Додамо, що батьки і двоє сестер
завжди його підтримували. Всьому, чого досяг у житті, він в першу чергу завдячує своїм батькам
Івану Івановичу та Розі Петрівні.
— Я радий, що народився саме
в своїх батьків в сім’ї Плисів, інших
би я собі не хотів. У мене прекрасні
мама і тато. Вони заклали в мене
хороші людські якості. Вчили досягати свого, мріяти, допомагали мені.
Я щасливий, що маю таку родину,
я відчував їхню підтримку, – каже
Віталій. – Для мене найяскравішим
моментом на змаганнях є мить нагородження, коли тебе оголошують
переможцем. Це дійсно відчуття,
які запам’ятовуються на все життя.
Тепер справді здійснилась мрія мого
дитинства. Я дивився на фото з Арнольдом Шварценеггером і завжди
хотів мати такий вигляд, як у нього,
а тепер я переміг на турнірі імені
кумира! Сказати, що я радий - нічого
не сказати. Емоції просто зашкалюють. До цих пір не можу повірити в
те, що я став чемпіоном «Арнольд
Класік Європа» в своїй дисципліні.
У цьому також велика заслуга тренера. У нас в планах у листопаді
гідно виступити на чемпіонаті світу Чемпіон постійно тренується і має
і я впевнений, що у нас це вийде. спеціальне харчування і сильний дух

449077

В’ячеслав Гончарук,
Леся Кесарчук

Розміщення Реклами

(063) 752-26-01
ГОРОСКОП
з 26.09 по 2.10

459770

АНЕКДОТ
—Мамо, у мене в ліжку бабайка!
- Сину, тобі сорок років, що з клубу привів,
то й лежить!
Ніколи не пийте за кермом.
Тому що коли в вас вріжеться той, хто пише
смс за кермом — винуватими опинитеся ви.
- Петю, йти раніше з роботи — погана прикмета.
— Чому, Паша?
— Ось Вася пішов і розлучився.

Погода у Козятині
четвер, 26 вересня

п'ятниця, 27 вересня

субота, 28 вересня

неділя, 29 вересня

+ 11 0Ñ	 + 11 0Ñ
+ 14 0Ñ	 + 11 0Ñ

+ 10 0Ñ	 + 11 0Ñ
+ 18 0Ñ	 + 17 0Ñ

+ 8 0Ñ + 10 0Ñ
+ 21 0Ñ + 15 0Ñ

+ 11 0Ñ + 12 0Ñ
+ 20 0Ñ + 15 0Ñ

понеділок, 30 вересня

вівторок, 1 жовтня

середа, 2 жовтня

+ 11 Ñ + 13 Ñ
+ 23 0Ñ + 16 0Ñ

+ 12 Ñ + 13 Ñ
+ 19 0Ñ	 + 13 0Ñ

+ 11 0Ñ + 12 0Ñ
+ 17 0Ñ + 12 0Ñ

0

0

0

0

Овен
Цього тижня в Овнів може трапитись
кілька конфліктних ситуацій, однак
краще уникати будь-яких суперечок
та неприємних обговорень. Зберігайте спокій та гарний настрій, а також займіться
справами, які давно відкладали.
Тельці
Тельців чекатиме стрімкий та насичений
тиждень, який пройде неймовірно швидко. Тому спробуйте розпланувати свій час,
щоб мати вдосталь часу для відпочинку. Можливі
чимало приємних моментів, які варто запам'ятати,
а також не зважати на дрібний негатив.
Близнюки,
Близнюкам зорі радять дещо втриматись
із гучними розмовами про власне щастя.
Звісно ж, ви хочете ділитись зі світом своїми успіхами та вдоволенням, однак зараз краще
не надто впускати когось у свої справи. Зберігайте
спокій та насолоджуйтесь моментом.
Рак
Ракам цього тижня краще спробувати
стримувати власну емоційність, оскільки
можливі неочікувані ситуації, які можуть
засмутити або ж надто потішити. Знайдіть час
для себе та своїх близьких, а також правильно
розподіліть справи, щоб все встигнути.
Лев
У Левів у новому тижні вересня можливий
справжній наплив творчості, адже ви
отримали вдосталь нових емоцій та перезарядились. Якщо ж вам не вдалось відпочити
раніше, то попереду на вас таки чекає заслужена
порція релаксу. Тримайте свій настрій на тому ж
чудовому рівні.
Діва
У Дів можливі несподівані прибутки або ж
зустрічі, а в таких справах не завжди варто
шукати підступ чи негатив. Ви надто переймаєтесь через дрібниці. Натомість краще радіти та
рухатись у запланованому напрямку.
терези
Терезів може очікувати порція рутинних
завдань, але не дозволяйте їм поглинати
вас з головою. Відганяйте сумні думки та не
забувайте про те, що поряд з вами чудові люди, а
ваша праця приносить вам задоволення. Попереду
чимало хороших подій та значно менше буденності.
Скорпіон
Важко повірити, але Скорпіони почали
забувати про себе та власні потреби.
Пора знайти більше часу для свого "я", а
також менше часу для суперечок та людей, які
приносять негативні емоції.
Стрілець
Стрільців чекають зміни у житті, серед яких
нарешті можливий відпочинок, незвичайні
новини. Не варто боятися змін, а також
спробувати розвивати нові вміння. У цьому всьому
потрібно відшукати час для себе і найближчих, яким
також потрібна ваша увага.
Козеріг
Козерогам цього тижня варто докласти
якомога більше зусиль для того, щоб нарешті зрушитись з місця. Вся ваша праця
зараз не дасть довго чекати на результат, тому
спробуйте не лінуватися.
Водолій
Зорі радять Водоліям завершити всі заплановані справи до кінця тижня та продовжувати насолоджуватись тим, що у вас
є. Ви здатні підкорювати гори, тому не чекайте на
натхнення і дійте прямо зараз. Звісно ж, не варто
забувати про відпочинок для душі та тіла.
Риби
Рибам цього тижня краще уникати конфліктних ситуацій та суперечок. Вам може
здаватися, що ви краще обізнані та мислите правильно, однак ваша перемога у словесних
перепалках принесе значно менше радості, аніж
дискомфорту.

