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Розбірки в центрі міста:
таксист побив водія автобуса
Конфлікт між двома водіями біля зупинки «Пошта» закінчився бійкою. У обідню перерву
маршрутний автобус №2 та таксі не поділили шматок дороги, яка облаштована під громадський
транспорт. У результаті — водій «двійки» отримав по голові «монтировкою» від таксиста
Зоряна Богуславська

Кримінал посеред дня або
«розбірки по-козятинськи» —
так підписали в соцмережах
викладений пост козятинчани, які стали очевидцями кривавої сварки в центрі міста.
«Таксист вирішив відстояти свої
права, застосувавши фізичну розправу. Неприпустимо серед білого дня та в присутності натовпу
людей (дітей) доводити свою
правоту... Соромно за вас, панове», — пишуть козятинчани у ФБ.
Про криваву сутичку на гарячу
лінію газети повідомила також і
козятинчанка Олена. Жінка була
вкрай знервована та обурена
тим, що їй довелося побачити.
— Маршрутчик «двійки» під'їхав
і хотів стати на обідню перерву,
— каже Олена. — Йому треба

було трохи проїхати вперед, щоб
вмістилася ще одна маршрутка,
яка буде брати людей. А таксист
стояв на місці, де має стояти
автобус. Вони ж не знають собі
місця! Водій сказав до таксиста,
щоб той посунувся трохи. А він,
наче навмисно, цього не робив.
Тоді він до нього підійшов і попрохав знов. А таксист нагнувся
до машини, дістав «монтіровку»
і дав йому в голову. Серед білого дня! Де це таке бачили? Він
вдарив водія не по ногах, не
по руках, а навмисно в голову.
Жінка викликала швидку. Підійшла до водія, який
самоту жки, за допомогою
в оди, тр охи зупинив кр ов .
Відомо, що водій «двійки» Юрій
за кермом автобусних маршрутів
близько 35 років. Досвіду в нього
більше, ніж достатньо. Пасажири

Пункт 15 Правил дорожнього руху Зупинка і стоянка
15.9 Зупинка забороняється:
- ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від
дорожнього знака такої зупинки з обох боків.

відгукуються про нього,
як про добру та порядну
людину. А зазначена ділянка дороги облаштована під зупинку громадського транспорту.
Після травми водія
оглянули медпрацівники швидкої допомоги.
Обробили та заклеїли рану. До лікарні
його не госпіталізували.
Тож Юрій продовжив
працювати і поїхав за
маршрутом, але вже
з розбитою головою.
Цей випадок зафіксований у козятинській поліції.
— Надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що о
12.32 водій таксі наніс тілесні ушкодження водію маршрутного
таксі. Після зібрання
всіх матеріалів, буде
прийняте відповідне рішення, — прокоментували нам у відділі
зв’язків з громадськістю.

Водій «двійки» самотужки зупиняв кров з розбитої голови
водою

Таксист не хотів поступатися місцем автобусу. Замість того, щоб
розібратися словесно, побив водія монтировкою

Цього року
цукру менше

Коли повернуть
обіди в школи

 Як чорний сік з

 У більшості

цукрового буряка
перетворюється
на солодкий пісок.
Репортаж з найстарішого в
Україні цукрового заводу
стор.5

козятинських шкіл у дітей
досі на обід - сухий пайок.
Коли у школах Козятина
відновиться повноцінне
харчування
стор.4
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КОРОТКО
Чепурять музей

 У Козятині почали відновлювати фасад музею історії міста. Наразі тривають
поточні ремонтні роботи з
усунення недоліків частини приміщення. За словами директора закладу Лілії
Макаревич, це, мабуть,
єдиний будинок у місті,
що має дерев'яну основу,
побудований в зруб. Ремонт
фасаду планують завершити
через місяць. Витратять на
це трохи більше 39-ти тисяч
гривень.
Слід додати, що в приміщенні сучасного музею
на початку 20 століття розміщалася земська пошта,
в радянські часи районна
пошта. Після визволення
Козятина в 1943 році в ліву
бокову частину влучив снаряд. Тож відбудовували стіну тим, що було під руками.

«Журавонька»
не підвела
 Козятинський ансамбль
української пісні «Журавонька» здобув диплом на
фестивалі «З любов’ю до
життя». За звання кращого
змагалося 6 хорів та 25 хорових ансамблів. Вкупі це
більше 300 учасників з Києва, Київської, Чернігівської,
Донецької, Полтавської, Вінницької, Харківської, Кіровоградської, Рівненської,
Сумської, Івано-Франківської областей. Козятинський район представив
ансамбль української пісні
«Журавочка», під керівництвом художнього керівника
Марії Кулеші.
Ансамбль «Журавочка»
виборов призове місце,
отримавши Диплом лауреата
ІІІ ступеня у номінації «Хоровий ансамбль» та пам’ятну
статуетку фестивалю «Із
любов’ю до життя».

Автомобіль
для людей з
інвалідністю

 Районний терцентр
отримав автомобіль для перевезення людей з інвалідністю.
Автомобіль марки Peugeot
оснащений усім необхідним:
розкладним підйомником,
кріпленням для візків, кондиціонером, обігрівачем, а
також додатковими місцями
для супроводжуючих.. Це
дасть змогу працівникам територіального центру швидше
реагувати на потреби людей
похилого віку та підопічних
на візках, які проживають в
Козятинському районі, і не
мають можливості самостійно
вирішити свої проблеми.
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Зупинка біля «Господарочки» стала
альтанкою, тільки її хочуть знести
Конфлікт. Зупинка автобусів біля «Господарочки» вже не раз була центром
уваги мешканців ПРБ. От і цього разу телефонний дзвінок покликав
представників преси у дорогу. Люди казали, що комунальники отримали
вказівку демонтувати колишню зупинку маршрутних таксі
В’ячеслав Гончарук

Коли ми приїхали, біля
«Господарочки» було небагатолюдно. Група людей щось
ще жваво обговорювали.
- Ц я зупинк а з на ходить ся тут років 15. Нікому вона
не заважала. Зараз знайшлися люди, яким вона заважає,
- каже приватний підприємець
Андрій Петренко. - Уже лавочка
для відпочинку комусь заважає.
Хтось вважає, що піднавіс від
дощу також тут непотрібний.
– А, що конкретно мають
демонт увати на колишній
зупинці працівники управління ЖКГ? – запитуємо.
— Абсолютно все, бетонований майданчик, який був зроблений для того, щоб люди в
воді не стояли, лавочку, сидіння і укриття від дощу. Їм все
заважає. — Вони, це хто?
— Міська рада, – каже приватний підприємець, – А люди, які
стоять поруч зі мною, вважають,
що не треба її зносити, вона тут
потрібна. Скільки є необлаштованих автобусних зупинок, біля
яких висить вказівник «зупинка на
вимогу мешканців вулиці такої-то»?
Таких є декілька. Я їх не пераховую тому, що заради демонтажу
нашої зупинки можуть закрити й
ті. Скажіть, будь ласка, для чого
ми обираємо владу? – запитує і
відповідає наш співрозмовник. —
Мабуть, для того, щоб вона відстоювала інтереси громади. Ми зібрали 435 підписів, щоб зупинка залишалася. Це, мабуть, більше мешканців, ніж є на деяких вулицях.
До
розмови
підключається
пан
Сергій.
— Я живу в іншому районі,
але приїжджаю скуплятися у цей
магазин, тому що тут ціни на продукти нижчі. Для пенсіонера, який
не може собі багато дозволити
на свою пенсію, цей магазин як

знахідка. Як була тут зупинка,
можна було скупитися, перепочити, і поїхати в обидві сторони.
Зараз, щоб їхати в сторону інтернату, треба йти майже сто метрів.
–
Зупинку
перенесли задля безпеки пасажирів, – каже журналіст нашому співрозмовнику.
— Про яку безпеку пасажирів
йде мова? Ви підійдіть і подивіться, як там сідають пасажири
в маршрутки. Автобус стає посеред дороги. У кого ноги довші,
той заходить в маршрутку без
проблем. Діти, літні люди карабкаються в автобус, як хто може.
По-вашому, це безпека пасажирів?
— Я дійсно обурена, обурена
тим, що перенесли маршрутку для
людей, — підхоплює думку пані
Тетяна. — Я йшла вчора, хотіла
сісти на маршрутку біля «Візиту».
Зона, де відведено жовтим, що
повинна бути зупинка маршрутки,
була зайнята транспортом. На
місці зупинки автобуса розвантажували продуктову автівку. Стояла
ще медична служба, вони заїхали
скупитися, стояв ще один чотириколісний. Щоб сісти в маршрутку,
довелось виходити на проїжджу
частину дороги. Як доводиться
там зупинятися водіям маршруток,
я вже викладала в інтернет. Скоро
зима, сніг дощ, слизота. Дітки
будуть сідати їхати до школи. Нам
хочуть демонтувати безпечну для
посадки зупинку. Тут є підвищення. По-перше, на таке підвищення
не наїде транспортний засіб. Подруге, з підвищення значно легше
дитині заходити в маршрутку. На
перенесеній зупинці підвищення
немає, навіть там від магазину до
дороги нахилом іде. В ожеледь
на такій зупинці небезпечно, ще
можна послизнутися і поїхати під
колеса. Зробіть цю зупинку на
вимогу пасажирів, – каже пані
Тетяна. – Вирішили перенести зупинку, наплювавши на думку наро-

Ми запитали у козятинчан

ден з переведенням. переводити. Це на добре. Я буду на годину
довше спати зранку.
Життя у нас йде так. здоров’я впливає.
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Збирались на віче стосовно
«формули Штайнмаєра»
Незгода. Уже двічі козятинчани збиралися на площі Героїв Майдану, аби висловити свої думки з
приводу так званої «формули Штайнмаєра». Хто там був, про що говорили та що це за формула,
читайте у нашому матеріалі
Олена Удвуд

Автобус сьомого маршруту забирає пасажирів з
проїжджої частини дороги
ду. З народом треба рахуватися.
Опитавши більше сорока людей,
ми знайшли таки пані Вікторію,
яка в нашому опитуванні одна за
демонтаж зупинки. Жінка завжди
з роботи поспішає додому, щоб
чоловікові приготувати щось смачне. Через те, що її маршрутка робить багато зайвих зупинок, у неї
не завжди вистачає часу, щоб здивувати чоловіка смачною вечерею.
У міську раду в управління ЖКГ
ми не ходили. Свою позицію щодо
зупинки біля «Господарочки» вони
розмістили на своєму сайті у вигляді звернення до підприємця.
«Власнику малих архітектурних
форм біля магазину «Господарочка». Згідно рішення виконкому
Козятинської міської ради №203
від 26.06.2019 року «Про демонтаж автобусної зупинки на вулиці
1 Травня» просимо Вас здійснити
демонтаж лавки, навісу та майданчика з бетонних шпал біля магази-

ну «Господарочка» (вул Катукова,
39) зі сторони вулиці 1 Травня
у термін до 19.10.2019 року.
У разі, якщо вами не будуть
здійснені роботи по демонтажу
вказаних малих архітектурних
форм, демонтаж буде проведений
у відповідності до Положення про
порядок звільнення земельних ділянок, що зайняті без правових
підстав від незаконно встановлених тимчасових споруд та належать до комунальної власності
територіальної громади Козятина».
Але чи треба демонтувати
усе, що кимось поставлено чи
збудовано? Ми ж не демонтуємо
лавку закоханих, лавки, які поставив Вадим Рожук, чи ті, що
поставив «Грош» біля свого магазину. Не демонтуємо, тому що
зроблено це в інтересах громади.
Тож вирішувати - демонтувати
колишню зупинку біля «Господарочки», чи ні, має саме громада.

Що ви думаєте про переведення годинника?

Андрій (33), приватний Іван (40), приватний під- Тетяна (34), приватний
підприємець: - Я зго- приємець: - Не треба підприємець: – Мені так
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– Лариса (46), приватний Ілона (32), приватний
Мені байдуже, що підприємець: – Мені підприємець: – Тяжко
вперед переводять, а байдуже, чи перево- звикнути дуже. Але подять, чи не переводять. маленьку адаптуємося.
що назад.

Сергій (46), шофер:

Увечері, 2 жовтня, на площу
Героїв Майдану прийшло більше трьох десятків козятинчан.
Зібрання організували голова
Козятинської асоціації учасників АТО Олег П’явка та Віктор
Заїчко. Віктор Заїчко за кілька
годин до акції закликав на своїй сторінці у Facebook прийти о
18-ій усіх небайдужих козятинчан. Зібрання проходило без
будь-яких гасел та політичних
стягів. Єдиний прапор, який
розгорнули — український стяг.
Ко з я т и н ч а н и п р и й ш л и н а
площу, аби обговорити підписання Леонідом Кучмою листа,
у якому йдеться про те, що так
звану «формулу Штайнмаєра»
включать до українського законодавства. А це означає, що
можуть тимчасово ухвалити закон про особливий статус Донбасу, провести там вибори під
наглядом ОБСЄ і, у разі, якщо
ОБСЄ визнає ці вибори демократичними, закон про особливий статус стане постійним.
Серед тих, хто прийшов на зібрання, волонтерка Олена. Жінка була активісткою Євромайдану. Каже, жодних виборів на
окупованих територіях проводити не можна, допоки там залишаються озброєні бойовики.
— У тих листах, якими об-

мінялися три сторони, розбіжності, — висловила свою
думку Олена. — Грубо кажучи,
це хотілки кожної сторони. Але
найстрашніше, що в наших хотілках відсутнє найголовніше,
як на мою думку — контроль
за кордоном і роззброєння усіх
незаконних збройних формувань. Жодних чесних виборів
на окупованих територіях бути
не може. І мене найбільше
вже не як майданівку, а як
волонтера бентежить те, хто
має здійснювати контроль за
проведенням цих виборів. Те,
що ОБСЄ сліпе, глухе і на
40 % представлене російськими спецами, вам скаже будьякий активний волонтер, а тим
більше хлопці, які були там.
Віктор Заїчко, співорганізатор акції, каже, що так звана
формула Штайнмаєра — це
здача українських інтересів.
— Мені здається, що це відступ назад, що це здача позицій, — каже Заїчко. — Це
підміна понять. Йде мова про
вибори. Про які вибори на
те р иторі ї О РД Л О (о кр е мих
районів Донецької та Луганської областей — авт.) можна
говорити?! Загалом, про які
вибори на окупованій території можна зараз говорити?!
Можливо, потрібно говорити
про підтримку нашу. Можли-

во, потрібно говорити про те,
коли Росія забере війська свої.
Під час зібрання говорили і
про те, що Законопроект про
особливий статус Донбасу та
Луганської області потрібно
переглядати. Учасники акції
погодили підтримув ати між
собою зв’язок за допомогою
мережі Інтернет та, за по треби, їхати до столиці для
підтримки мітингів у Києві.
Повторно козятинчани зібра лися на віче у не ділю,
6 жовтня. Цього разу на
площу Героїв Майдану прийшло значно більше людей.
— Наша Україна зараз реа льно зна ходить с я під з агрозою, — висловила під час
зібрання свою думку Тетяна
Чудновець, військова Збройних
сил України. — Під загрозою, якщо не федералізації,
то просто розшматування на
клапті. Тому що оця «формула Штайнмаєра» говорить про
те, що ми маємо обов’язково,
не зрозуміло, в якому майбутньому, але ми маємо надати
якийсь особливий статус якійсь
території певній, яка уже зараз майже непідконтрольна
Україні, скажімо так. І це не
те, що лякає, а насторожує.
Тому що особливий статус, це
вже якась територія буде мати
якісь особливі чомусь права.

«Мені здається, що це відступ назад, що це здача
позицій». Таку позицію висловив один із організаторів
мітингу 2 жовтня Віктор Заїчко

Зібрання проходило без політичних гасел та прапорів
політичних сил. Єдиний стяг, який розгорнули —
український

Невідомі комахи атакують Титусівку
Леся Кесарчук

Господар з села Титусівка
вперше в своєму житті почав війну з комахами. Днями
він прокинувся і помітив, що
вся стіна його будинку встелена невідомими мура хами.
Їх було тисячі. Власник помешкання такому сусідс тву
не ра дий. Він відра зу по чав шукати, що це за комахи, і як їх можна позбутися.
- Вони масово з’явилися на
подвір’ї, є на городі, пробираються через тріщини у фундаменті у
хату. Уже заповзають до інших
людей, дуже наглі. Вони може
можуть переносити якісь інфекції,
хвороби. Нащо мені ці клопоти?
Днями у нашому селі померла
одинока стара жінка, так вони
на її обійсті господарюють, їх
дуже багато, як з ними боротися,

ніхто не знає, - розповідає житель Титусівки Роман Ясінський.
Чоловік випробував для непроханих гостей чималий арсенал
препаратів, він почав шукати
підмоги у фахівців Держпродспоживслужби, в підприємців,
які спеціалізуються на реалізації
препаратів проти бур’янів та комах. Фахівці перегорнули наявні
каталоги та альбоми, але аналогів
титусівській мурашні не знайшли.
- Я звертався до працівників
Держпродспоживслужби. Ніхто
не знає, що це за комахи. Потім
дзвонив до мене керівник сектору
надзвичайних ситуацій обласної
адміністрації. Він припустив, що
це шкіроїд. Я подивився, що шкіроїд без крил, а ці комахи з крилами різних відтінків, вони не однакові, з плямами темного кольору, але не чорні, шість смужок,
двоє вусиків, – каже пан Роман.

Чоловік розповів, що боровся з напастю різними методами: і нашатирем із водою
кропив, і дихлофосом труїв.
– Деякі від дихлофосу падали, але їх дуже багато. І на
другий день з’являлися нові.
Потім я купив флакон засобу за 1000 гривень і їх стало
менше. Коли похолодало, вони
поховалися. То зараз єдине, що
рятує від них, це дощі і холод,
- додає пан Роман Ясінський.
Щоб провести дезінфекцію,
чоловікові потрібно витратити понад 2000 гривень. Таку суму йому
озвучили у приватній структурі.
Пенсіонер відразу відмовився,
бо це вся його місячна пенсія.
Як боротися далі із мурахами,
він не знає. Сподівається, що
інші селяни також будуть домагатися, аби дезінфекцію робили
за кошти бюджету громади.

Такі комахи надокучають Роману Ясінському
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Взяла гроші за пай наперед, а
оренда збільшилася

Конфлікт. Мешканка Козятинського району Любов Саприкіна здає в оренду свій пай землі. У 2016
році жінка мусила взяти кошти за оренду наперед на десять років. Проте, за її словами, орендна плата
піднімалася вже не раз, але різницю відсотків їй доплатили не повністю
Катерина Загайтенко

До редакції газети «RIA»
звернулася Любов Саприкіна, мешканка села Титусівка.
Жінка має земельну ділянку,
розміром 3,3 гектара у селі
Рубанка, що відноситься до
Флоріанівської сільської ради.
Свій пай Любов Саприкіна
здає в оренду. Договір на 10
років вона підписала із товариством з обмеженою відповідальністю «Агросолюшнс
Флоріанівка» ще 5 грудня 2015
року. Тоді компанією керував
чоловік на прізвище Завадський,
бо договір підписали саме з ним.
Земельну ділянку жінки оцінили у 103 717 гривень. Згідно із
договором, оренда на рік становить не менше, ніж 4 % від вар-

тості паю. Проте чітко вказано,
що обчислення розміру орендної
плати здійснюється з урахуванням індексу інфляції. Тобто,
якщо гривня знецінюється, то
мають орендну плату піднімати.
— У мене чоловік хворів, я
мала борги трохи, — розповідає Любов Саприкіна. — Я
вимушена була наперед взяти
ці гроші. На десять років. Багато хто брав теж так само.
Кому хату треба було покрити,
кому щось там зробити, хто
хату купити. Вони (орендарі —
авт.) самі це запропонували.
Жінка показала нам заяву, яку
вона написала ще у квітні 2016
року. У заяві вона попросила
орендаря виплатити готівкою
кошти наперед за 2016–2025
роки у розмірі 55 108,20 гривні.

Що відомо про фірму?
У договорі про оренду землі,
який підписала пані Любов,
вказано код ЄРДПОУ (єдиного державного реєстру підприємств та організацій України)
«Агросолюшнс Флоріанівка».
За допомогою цього коду ми
знайшли інформацію про підприємство.
На сайті Онлайн будинку юстиції вказано, що ТОВ «Агросолюшнс Флоріанівка» засноване товариством з обмеженою відповідальністю «Арчі».
Кінцевими бенефіціарними
власниками зазначені Микола
Кравченко, Георгій Тартасюк,
Юрій Шапіренко та Віктор Данилевич.
У свою чергу, ТОВ «Арчі», яке
є засновником «Агросолюшнс
Флоріанівка», засноване двома іншими компаніями: «Ароніс ЛТД» та «Новобудсервіс».
Кінцевими бенефіціарними
власниками вказані ті самі особи: Микола Кравченко, Георгій
Тартасюк, Юрій Шапіренко та

Віктор Данилевич.
«Ароніс ЛТД», одна з компаній,
що заснували «Арчі», заснована
Миколою Кравченком, Анатолієм Черняком та Юрієм Шапіренко і зареєстрована у Києві.
Інша компанія-засновниця
«Арчі», «Новобудсервіс» заснована Віктором Данилевичем і
зареєстрована у Львові.
Любов Саприкіна залишила нам
номер телефону Олександра
Скоробагача, який нині є директором ТОВ «Агросолюшнс
Флоріанівка». Ми пробували
із ним зв’язатися кілька разів,
проте на виклик ніхто не відповів.
Пробували ми телефонувати
і до Флоріанівської сільської
ради за номером телефону,
який вказаний на сайті rada.
info, проте додзвонитися так
само не вдалося.
Редакція газети «RIA-Козятин»
готова вислухати думку керівництва компанії, яка орендує
земельну ділянку жінки.

— Мені дали 5,5 за рік процентів, — продовжує Саприкіна.
— А другим в цьому самому році
на кілька місяців пізніше — 8 %.
За словами жінки, у всіх
пай однаковий — трох и б іл ь ш е т р ь ох г е к т а р ів .
Кошти власниця землі отримала. Було це у 2016-му. Проте, за ї ї словами, відсоток
в пр одо в ж ц их р о ків п е р е глядався і двічі піднімався.
— Зразу, як тільки ми заключили договір, перший рік було
8 %. Я другу писала заяву їм,
щоб доплатили, — каже Любов
Саприкіна і показує нам заяву,
написану того ж 2016 року, але
вже у вересні. У заяві вона попросила дорахувати їй орендну
плату, оскільки вона отримала
кошти із розрахунку 5,5 % від
вартості земельної ділянки, а
відсоток піднявся до восьми.
— Потім другий, третій і
четвертий (рік — авт.) по 12 %
(орендна плата — авт.), — продовжує Саприкіна. — Перший
рік там треба було 2,5 % (доплатити — авт.), другий рік
вже, виходить, 6,5 %, третій рік
теж 6,5 % і четвертий 6,5 %.
Жінка стверджує, що кошти їй доплачували, але
не у повному розмірі.
— За 2016 рік нам доплатили
по 2,5 %, бо там було по 8 %,
— каже власниця землі. — За
2017–18 рік теж по 2,5 %, але
не 6,5 %. А цього року взагалі нічого не дали. Цей рік
кумі моїй дали 2,5 %. Мені їх
не дали, бо я сказала, що давайте збирати збори і будемо
говорити, додавайте трошки. Як
це так. Де діваються ці гроші?!
Зі слів жінки виходить, що за
період 2017–2019 років їй не доплатили за оренду цілих 14,5 %
від вартості земельної ділянки.
Жінка каже, з попереднім орендатором таких пр о блем не було.
— Ще раніше у Флоріанівці

Близько місяця тому в козятинській школі №2 учні та персонал їдальні масово потруїлися привезеними шкільними обідами. Також кілька учнів було
госпіталізовано зі школи №3.
Нагадаємо, що на лікарняні
ліжка на початку вересня зля-

гло більше 40 дітей. Довготривалі лабораторні дослідження
встановили, що учні захворіли
через не свіжу курятину, яку
приготували у кафе «Юність».
І в дітей, і в однієї з працівниць кафе висіяли сальмонелу.
Після цього випадку другу та
третю школи закрили на карантин. А решту навчальних

закладів перевели на сухий
пайок (булочка, вафля, сік).
Пройшов тривалий час, і батьки цікавляться, коли ж нарешті
по школах відновиться повноцінне нормальне харчування.
Як повідомила нача льник
управління освіти та спорту
Козятинської міської ради Олена Касаткіна, його планують

новини
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Цього року цукру менше, але
він солодший

Репортаж. Найстаріший в Україні Юзефо-Миколаївський завод переробляє
солодку сировину 120-й рік. За добу на завод надходить в середньому 2,2–2,5
тонни буряків. Ми побачили, як коренеплід перетворюється на цукровий пісок
Леся Кесарчук

Юзефо-Миколаївський цукровий завод працює на повну потужність. Вантажівки з солодкою
сировиною приїздять кожну годину.
Привозять буряк з усіх куточків
району. Завод приймає сировину
від звичайних селян та фермерів.
І цікаво, що велику частину солодкого піску на цукроварні вже
пакують на експорт до Європи.
На завод через лабораторію

“У мене чоловік хворів, я мала борги трохи”. Любов
Саприкіна була змушена взяти кошти за оренду наперед
був Зозолюк, він теж нічого
не платив, — розповідає пані
Любов. — Люди збунтувалися,
забрали землю. Віддали, в нас
був на птахокомбінаті німець.
Типу він взяв, а керував Завадський, це наш. Проблем не було.
Також Любов Саприкіна стверджує, що договір вона та інші
власники паїв підписали з одним підприємством, а користується землею зовсім інше.
— Ми заключали договір із
Завадським, «Солюшинс Флоріанівка», — продовжує жінка. —
Зараз нами керує «Арчі», Самгородок, Щилинський. Користується «Арчі». Трактори «Арчі»
їздять. По полях бачимо, там і
орють, і прибирають. А хто керує? Той не керує, той не керує.
Любов Саприкіна пробувала телефонувати до керівництва, аби щось дізнатися, проте безрезультатно.
— Востаннє до керівництва
сама дзвонила позаминулої
п’ятниці, напевно, — каже власниця паю. — Дзвонила до Щилинського, це директор «Арчі».
Типу, зараз Скоробагач Олександр Петрович (директор під-

приємства, з яким жінка підписала договір — авт.), але він:
«Я нічого не вирішую, вирішує
Щилинський». Щилинський каже:
«Це Львів». Я кажу, то дайте
мені номер телефону, я ж не
поїду на Львів шукати. Номера телефона вони не дають.
Зверталася пані Любов і до органів влади, проте це також не допомогло.
— Я подзвонила, де депутат
приймає, Юрчишин — продовжує
Саприкіна. — Взяла слухавку
секретар, чи хто, потім передала юристу. Я розказала цю
ситуацію. Вона сказала: «Ідіть у
райдержадміністрацію на третій
поверх, там відділ із питань».
Я прийшла, вони: «Ні, це не до
нас». Послали мене на другий, де
сільське. Там пішла в один (кабінет — авт.), другий. Вони: «Ні,
це не до нас, ідіть їх лякайте».
Жінк а хо ч е, а б и їй в іддали кошти і пояснили, хто
користується ї ї землею.
— Дізнатися, як вони, чи
перепрода ли нас, чи в суборенду дали. Але так теж
не може бути, щоб без згоди, — додає власниця паю.

Коли відновиться повноцінне харчування у козятинських школах
Ірина Шевчук
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відновити уже з наступного
тижня, у вівторок, 15 жовтня.
— Я хочу сказати, що харчування по школах є. Просто у нас сухі пайки. Низька
якість води. У понеділок, 7
жовтня, ліцей відновив харчування. Сьогодні по міст у
й д е д од ат ко в е х л о ру в а н ня
води. 9 жовтня ми замовляє-

мо нові бактеріологічні аналізи. І якщо все нормально,
то з наступного вівторка всі
школи буду ть хар чув атис я.
Ш кол и, д е н е м а є х а р ч у вання — №2 і №3. Тому що
після випадку отруєння вони
на карантині. Але я думаю,
що нас т упного тижня вони
т а кож буд у ть ха р ч у в ати с я .

Фури та старенькі вантажівки
вщент наповнені буряками. Вони
прямують до села Михайлин, Козятинського району. Саме тут, на
півострові між двома ставками, розташований Юзефо–Миколаївський
цукровий завод. Його видно навіть
з околиці села. Великі вантажівки
зупинилися біля невеликої будівлі.
Дізнаємось у водіїв – це лабораторія. Виявляється, без аналізів сировину в переробку не приймуть. Перший заступник директора цукроварні, Володимир Коднєв, розповідає:
«В лабораторії ми робимо аналіз
забрудненості буряка і визначаємо
рівень цукру. А потім з власником
сировини укладається договір (це
може бути як фермер чи звичайний селянин, що виростив буряк).
У договорі прописано, які відсотки
він сплачує за технічну обробку
і скільки завод віддає йому готового цукру». Цікавимось у нього:
- Які відсотки забирає завод?
- Точно вам не скажу, бо це
залежить від маси буряків та від
результатів проведених аналізів сировини. По-різному. Ніхто
сировину назад не віз. Завод
щоденно виробляє по 300 тонн
цукру, у середньому пакуючи
7-8 тис. мішків солодкого піску.
– А покажете, як саме
в и г о т о в л я є т ь с я ц у к о р?

- Звісно. Завод хоч і старенький,
йому дай Боже, 120 років, але ми
його з кожним роком оновлюємо:
автоматизували обладнання, кругом
сучасні комп’ютери та відеокамери. І зараз у нас все модерне:
фільтри, установили новий котел,
модернізували станції, де очищається буряковий сік, побудували
нове сучасне сушильне відділення
відповідно до міжнародних стандартів якості харчової продукції,
встановили нові центрифуги, побудували сучасний пакувальний
цех. Ходімо, самі поглянете!, запрошує Володимир Коднєв.
З чорного соку білий пісок
Чи справді все так гарно, як
нам розповіли? Перевіримо. Заходимо в середину, пахне свіжим
цукром. Технолог Марина Мельник
показує відділення, де починається процес переробки сировини.
Течією води буряк потрапляє в
самі «нутрощі» мийного відділення. Потім його очищають від
гички, піску та землі, вимивають, і
вперед, - віджимати солодкий сік.
– Бачите, який сік чорний! Зараз
ми його обробимо вапняним молоком та сатураційним газом. Це щоб
забрати усі несолодкі речовини.
Адже сік сам по собі дуже піниться, має різні несолодкі речовини,
що заважають кристалізації сахарози. Далі сік фільтрують декілька
разів від вапна та домішок, після
очищення він стає не темний, а
прозорий. Наступний етап – це згущення соку до сиропу. Далі процес
випаровування. До речі, випаровують сік у спеціальних вакуум–апаратах. У нас вони нові. Вони енергоефективні, автоматично варять
сироп до утворення густої маси,
економлять час працівників і збільшують виробничі можливості, - говорить технолог Марина Мельник.

Цукор подорожчає
Ми поцікавились, скільки українцям доведеться платити за цукор
наступного року. Нам прокоментувала Руслана Яненко, заступник
голови правління НАЦУ "Укрцукор":
— У поточному маркетинговому
році запрацює 32 цукрових заводи, що на 10 менше ніж попереднього року. Скорочення виробничих потужностей, перш за все,
пов’язане зі скороченням посівних
площ під цукровими буряками та
низькими цінами на цукор впро-

довж декількох сезонів. Відповідно, зі зменшенням кількості
сировини та її низької якості, що
уже відзначають головні агрономи
провідних господарств, скорочення переробних підприємств, очікуємо і зменшення виробництва
цукру – 1,2-1,3 млн тонн. З огляду
на очікуваний світовий дефіцит
цукру, та скорочення виробництва солодкого піску в Україні в
поточному сезоні, можемо прогнозувати підвищення цін на цукор
орієнтовно на 20% протягом року.

Технолог Марина Мельник демонструє фінальну стадію
переробки - сушильне відділення цукру

Знову перемога
 Відома письменниця
Вікторія Гранецька з Юрівки стала переможницею
Всеукраїнської літературної
премії імені Михайла Коцюбинського. Збірку оповідань
«Reality Show/Magic Show»
письменниці-землячки визнали кращою у номінації
«Художня література».

200 тисяч на
ремонт даху
 Відділ культури та туризму Козятинської райдержадміністрації планує
відремонтувати дах будинку
культури у селі Миколаївка. Витратять на це 266 110
гривень.
Договір уклали 2 жовтня
з товариством з обмеженою
відповідальністю «Управляюча компанія «Гарант».
Ця фірма зареєстрована у
Козятині за адресою - вулиця Героїв Майдану, 9. Це
житловий будинок. За цією
самою адресою зареєстрований один із засновників
підприємства Олександр
Гончарук.
Основний вид діяльності компанії — комплексне
обслуговування об’єктів.
Також до переліку видів діяльності входять покрівельні роботи, знесення, інші
спеціалізовані будівельні
роботи. Загалом компанія
зареєструвала 30 видів діяльності.

Здайте зброю

На заводі встановлене сучасне облдання, а працівники
лише контролюють весь процес цукроваріння
Дає скуштувати сироп. Він рудого кольору, де видно невеликі
кристалики цукру. На смак солодкий, але не мед. Цього року
цукристість буряка досягає 17%,
порівняно з попередніми роками - це дуже хороший показник.
Середня їх фізична забрудненість
становить 11,1%. Нині за
добу на підприємство постачається в середньому 2,2 –
2,5, а переробляється – 2,2
тис. тонн солодких коренів.
Технолог заводу зазначає, що
цукристість залежить від погоди і від сорту буряків. І далі
нам показують, як із цукрового сиропу виділяють сахарозу.
– Сироп по спеціальних відсіках потрапляє у центрифуги.
Далі ми виділили зелену патоку,
а кристалики вибілюють артезіанською водою. Тобто на поверхні

кристалів є жовта плівка, і якщо
цукор помити, він стає білим. А
як ні – рудим. І після пробілювання солодкий пісок подається у
сушильне відділення, а звідти - у
пакувальний цех, - додає технолог.
Ми переконались, що на заводі
цукор без домішок. Нам ще показали цукор другого сорту - він жовтий, виготовлений з відтоків сиропу.
Дуже солодкий, але на продаж
його не беруть, а знову вибілюють,
висушують, щоб він став таким
самим, як цукор першого ґатунку.
Додамо, що нині на заводі переробили понад 30 тис. тонн буряків.
Щороку керівництво заводу запрошує державне підприємство
«ВінницяСтандартМетрологія» для
отримання всіх сертифікатів якості. Цукор реалізують не лише на
внутрішній ринок, а й за кордон,
у країни Європейського союзу.

 На Козятинщині проводиться загальнодержавний місячник добровільної
здачі вогнепальної нарізної,
гладкоствольної, газової,
холодної зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів.
Тож щоб уникнути кримінальної та адміністративної
відповідальності, козятинчанам слід принести нелегальну зброю до відділення
поліції. Місячник триватиме
до 31 жовтня.

Першість з
шашок
У Козятинському міському територіальному центрі пройшла відкрита першість з шашок.
У результаті змагань перше місце у Миколи Петруковича. Друге виборов
Володимир Закорчевний, а
третє у Станіслава Крижанівського. Переможці отримали медалі та дипломи.
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Освітянській родині – святкові
вітання та цінні подарунки
Коли за вікном ласкаве сонечко
зігріває все довкола, а вітер шепоче
в золотавому листі, у ці осінні дні
своє професійне свято відзначають
працівники освітньої галузі. Це свято людей, які за покликом душі віддають свої знання дітям, навчають
і виховують, розвивають в них найкращі риси, допомагають пізнати
навколишній світ, плекають у своїх
вихованців любов до рідних, друзів,
свого краю та Батьківщини. Цьогоріч працівники освіти відзначали
своє професійне свято 6 жовтня.
Напередодні, 3-4 жовтня, керівництво міста відвідало кожен
навчальний заклад, Центр дитячої
та юнацької творчості, інклюзивно-ресурсний центр, аби особисто
привітати всіх працівників освітянської громади Козятина зі святом.
Посадовці висловили педагогічним працівникам вдячність за
невтомний пошук, високу відповідальність і професіоналізм. Саме ці
риси притаманні освітянам нашого
міста, які багато років поспіль славлять Козятин вагомими здобутками

та переконливими успіхами у навчальному та виховному процесі.
Представники влади акцентували, що у місті обласного значення
й надалі працюватимуть над тим,
щоб забезпечити відповідні умови
для роботи педагогічних колективів.
Разом з тим, говорили й про те,
що важко не помітити тих якісних змін, які відбулись впродовж
останніх років, на що виділялись
значні кошти з бюджету міста.
«Шановні працівники освіти, всі
ті, хто щодня витрачає свої сили і
час для того, щоб наші діти росли
розумними, вихованими і цілеспрямованими. Від імені міського голови
та від себе особисто вітаю вас із
професійним святом, висловлюю
щирі слова подяки і поваги. У
сучасному світі якісна освіта є ключовою умовою для ефективного
розвитку суспільства, тому ваша
праця - велика справа, дуже значуща не тільки для нашого міста, а
й усієї країни», - зазначив секретар
міської ради Костянтин Марченко.
Звучали сердечні вітання і від
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начальника управління освіти та
спорту Олени Касаткіної, яка зауважила, що саме педагоги, вихователі, наставники терпляче й
уміло відкривають юні світ знань,
навчають жити за принципом добра
і совісті, допомагають знайти своє
місце в житті. Та побажала колегам
міцного здоров’я, благополуччя,
родинного затишку, а на педагогічній ниві – великих успіхів, нових
досягнень і талановитих учнів.
Також посадовці вручили когорті освітян Подяки міської ради з
нагоди свята та цінні подарунки.
Крім того, кращі представники освітянської галузі міста за
сумлінну творчу працю, вагомий
особистий внесок у справу навчання, виховання підростаючого
покоління та з нагоди професійного свята – Дня працівників
освіти, були нагороджені грамотами Департаменту освіти і науки
Вінницької облдержадміністрації.
С лід відмітити, що ур о чистості пройшли у теплій, дру жній атмосфері.

в серці кожного громадянина,
готовності в будь-яку хвилину
стати на захист рубежів України.
Наше місто не залишилось осторонь, не покинуло на самоті у лиху
годину своїх синів, їхні родини,
коли Батьківщина покликала виконувати військовий обов’язок.
Прийнята міська програма підтримки учасників АТО/ООС та
їх сімей, якою передбачено заходи та фінансування з міського бюджету. Ми і далі будемо продовжувати підтримувати
наших громадян цієї категорії.
З нагоди свята вітаю усіх, хто но-

Оголошення
Виконавчий комітет Козятинської міської ради
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
службовця органів місцевого самоврядування - головного спеціаліста відділу майнових ресурсів (на
час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).
До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу майнових ресурсів допускаються особи, які мають повну вищу освіту за напрямом підготовки «Землевпорядкування»,
«Правознавство», за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на
посаді провідного спеціаліста в органах місцевого
самоврядування або на державній службі не менше
1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах
не менше 3 років; вільно володіють державною
мовою і не досягли граничного віку перебування на
службі в органах місцевого самоврядування.
Документи для участі в конкурсі приймаються
протягом 30 днів з дня опублікування оголошення
за адресою: м. Козятин, вул. Героїв Майдану, 24.
Додаткову інформацію щодо проведення конкурсу можна отримати у службі персоналу за телефоном: 2-01-85.

сить високе звання Захисник України. Бажаю вам родинного щастя,
сімейного затишку, козацького
здоров’я, невичерпної енергії і миру!
А також вітаю вас зі світлим і
радісним святом Покрови Пресвятої
Богородиці! Божа Матір - заступниця і покровителька наших козаків.
Нехай же вона своїм покровом і
сьогодні захистить Україну і всіх
нас від лиха, страждань і негод.
Слава Україні! Героям слава!
З найкращими побажаннями, міський голова
Олександр
Пузир

Міська рада запрошує козятинчан взяти участь у заходах, присвячених Дню захисника України
З нагоди відзначення Дня захисника України, Дня Покрови Пресвятої
Богородиці та Дня українського козацтва, 11 жовтня за ініціативи міського
голови Олександра Пузира відбудуться урочистості біля пам’ятного
знаку загиблим учасникам АТО на
сході України (сквер ім. Пушкіна).
Отже, в рамках заходу – звернення
керівництва міста, нагородження військовослужбовців, працівників силових
структур, воїнів АТО, підняття Державного Прапора України, покладання квітів.
Міська влада запрошує усіх городян та гостей Козятина, учасників
АТО/ООС, їх сімей, працівників
ЗСУ, волонтерів, колективи підприємств, установ, релігійні та громадські
організації долучитись до спільного
відзначення святкових заходів з нагоди Дня Українського козацтва та Дня
захисника України. Початок о 12:00

На сторожі законності: юристи відзначають професійне свято
8 жовтня в нашій державі відзначається День юриста. З цієї нагоди секретар
міської ради Костянтин Марченко, керуючий справами виконкому Сергій Заїчко завітали до Козятинського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги аби привітати тих,
хто щодня надає юридичну допомогу
та стоїть на сторожі виконання закону.
У своєму вітальному слові секретар міської ради зокрема наголосив
на надзвичайно важливій для нинішнього суспільства ролі правознавців.
«У цивілізованому суспільстві завжди
був великий попит на тих людей, які
добре обізнані в юридичних науках, у
правознавстві, на тих, хто знайомий із
законодавчою базою, - зазначив Костянтин Марченко, звертаючись до присутніх.
– Фактично, у тому розмаїтті законів,
які є зараз, простій людині розібратися
дуже важко. Для того і є ви - кваліфіковані юристи, які приходять на допомогу».
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Нарада з питань готовності комунальних
закладів до початку опалювального сезону
4 жовтня під керівництвом голови
районної ради Віктора Слободянюка відбулась нарада з питань підготовки до опалювального сезону.
Участь у засіданні взяли заступник голови райдержадміністрації
Ігор Булавський, головний лікар Козятинської ЦРЛ Олександр Кравчук,
головний лікар ЦПМСД Валентина
Лобченко, директор районного терцентру Василь Матвійчук,
начальник відділу освіти Аліна Діденко, начальник відділу культури
та туризму Володимир Воронов,
начальник Козятинського відділення
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» Людмила
Дацюк, інженер з охорони праці
«Козятинські електричні мережі»
Юрій Матусєвич, старший майстер
АТ «Вінницягаз» Олег Мамчур.
Розпочали з обговорення про-

блем з підключення шкіл до газопостачання. За словами начальника
освіти Аліни Діденко, відповідно
вимог АТ «Вінницягаз» у школах
потрібно встановити засоби дистанційної передачі даних спожитого
газу. Вартість робіт становить 315
тис. грн. Наразі заклади займаються виготовленням технічних умов,
на що потрібно 10 200 грн. Дані кошти не були передбачені в бюджеті.
Додаткові складнощі полягають
у тому, що Козятинська дільниця
АТ «Вінницягаз» не займається
встановленням даних лічильників,
тож потрібно шукати фірму, яка
візьметься за це, і укладати з нею
угоду. Лише за умови наявності
угоди розглядатиметься питання
підключення газопостачання шкіл.
Подібні проблеми в установах є

практично в усіх районах області
– відповідно до вимог потрібно
замінити близько 600 лічильників.
Віктор Слободянюк зазначив,
що після погодження бюджетною
комісією кошти на виготовлення
технічних умов будуть перераховані. Також голова ради закликав
представника АТ «Вінницягаз» до
співпраці в питанні пошуку фірми,
яка проведе відповідні роботи зі
встановлення лічильників у закладах освіти, з метою вчасного
початку опалювального сезону.
Віктор Миколайович наголосив,
що дане питання потрібно піднімати на рівні області, адже замість
того, щоб збагачувати комерційну
структуру, 315 тис. грн можна було
б спрямувати на розвиток району.
Про потребу на оплату тех-

нічного обслуговування газових
мереж по ФП на загальну суму
26013 грн поінформувала головний лікар ЦПМСД Валентина
Лобченко та зазначила, що у
2019 році значно збільшились
тарифи за обслуговування.
Збілишились тарифи і для стаціонарного відділення геріатричного

типу для постійного проживання у
с. Вівсяники з 3 до 8 тис. на рік.
За підсумком засідання голова
районної ради Віктор Слободянюк
зазначив, що на АТ «Вінницягаз»
буде направлено лист про відкладення термінів проплати за технічне
обслуговування, оскільки кошти
не були передбачені в бюджеті.

Дорогі захисникиУкраїни, ветерани! Шановні краяни!
Відбулося засідання комісії
районної ради з питань бюджету Прийміть найщиріші вітан- та рідної мови передалася їм у пишаємось хоробрістю сучасних ге-

Шановні військовослужбовці! Дорогі захисники України!
Щиро вітаю вас із Днем захисника України - святом справжніх
чоловіків, загартованих війною,
армією, всіх, хто в різні часи
носив і носить форму, хто в цивільному житті бере на себе відповідальність за долю суспільства,
своєї сім'ї, не боїться труднощів.
Це свято має добрі і давні
традиції. У наш час воно набуває
особливого значення і сенсу. Для
незалежної України сила і могутність її армії є запорукою впевненості у непорушності державних
кордонів та суверенітету країни.
І це неможливо без патріотизму
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Секретар міської ради висловив переконання, що авторитетна правнича
спільнота, яка працює у Козятині, буде і в
подальшій повсякденній діяльності завжди
дотримуватись верховенства порядку та
права, докладати всіх зусиль для зміцнення
правових засад української державності.
Представник міської влади побажав усім
правникам міцного здоров’я, особистого
щастя, миру та благополуччя і вручив Грамоти міської ради кращим представникам
цієї професії. Невід’ємною складовою
вітань були квіти та грошові винагороди.
Із побажаннями примножувати славні
традиції справедливості та честі своєї
професії привітав колектив і директор
Козятинського центру надання безоплатної
правової вторинної допомоги Олександр
Комар, побажавши колегам плідної роботи та подальших успіхів у зміцненні
законності й правопорядку. Водночас
головний правник краю зичив колегам
наснаги та терпіння у впровадженні в
Україні цінностей європейських держав,
де закон діє не на словах, а на ділі.

Сьогодні, 7 жовтня, відбулось
засідання постійної комісії районної ради з питань бюджету,
фінансів, комунального майна,
економічного і соціального розвитку. Участь у засіданні взяв голова
районної ради Віктор Слободянюк.
Члени бюджетної комісії погодили розпорядження голови райдержадміністрації №222 від 2 жовтня
2019 року «Про внесення змін до
районного бюджету на 2019 рік».
У дане розпорядження на загальну суму
354
689
грн
включено:
- субвенції з бюджетів сільських
рад на утримання закладів соціально-культурної сфери, реалізацію
районних програм – 50 240 грн;
- з бюджету міста Козятина на
лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет – 304 449 грн.
У розпорядження включено

внесення змін до кошторису по
відділу освіти, а саме: виділення
коштів в сумі 10 200 грн для шкіл
району на обладнання та оплату
робіт з реконструкції системи
газопостачання (технічне переоснащення комерційного вузла обліку
природного газу з встановленням
засобів дистанційних передач
даних та облікових пристроїв у
18 закладах середньої освіти).

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
начальника загального відділу районної ради
СВИРИДЕНКО Тамілу Олексіївну (10.10),
секретаря голови районної ради
МАРТИНЮК Людмилу Іванівну (10.10),
голову Козятинської організації ветеранів України
БОНДАРЕНКА Володимира Васильовича (10.10),
заступника директора з навчально-виховної
роботи Бродецького ЗНВК І-ІІІ ст. «Школа-дитячий садок»
КУДРЯВЕЦЬ Аллу Йосипівну (15.10),
інспектора організаційного відділу апарату РДА
БУЛАВСЬКУ Світлану Анатоліївну (17.10)
З ЮВІЛЕЄМ!
ветерана органів місцевого самоврядування
ЛІПЧАНЧУКА Івана Сергійовича (16.10)
Бажаємо вам міцного здоров’я, життєвої наснаги, безмежного
особистого щастя, благополуччя, злагоди та добробуту у ваших
оселях. Нехай у всіх справах вашими супутниками завжди будуть
мудрість та вдача, а професійний шлях наповнений новими злетами
та досягненнями, а нехай доля збагачує вас життєвою мудрістю,
енергією та натхненням, і кожен день приносить радість від здійснення планів, задумів та бажань.

ня із Днем захисника України
14 жовтня в нашій державі відзначається День захисника України, День козацтва та Покрова
Пресвятої Богородиці. Ці дати
нерозривно пов’язані між собою,
символізують зв’язок поколінь, давню історичну традицію, а тому особливо шануються нашим народом.
Сьогодні День захисника України
є особливим для тих, хто зі зброєю
в руках боронить нашу землю на
сході, не дає ворогу втілити свої
плани. Усвідомлюючи своє високе призначення - охороняти мирне
життя свого народу, сьогоднішнє
покоління героїв сучасної історії
України бере приклад із своїх
попередників. Адже любов до
рідної землі та батьківської хати,
повага до українських традицій

спадок та ні за яких обставин
не можуть бути знеціненими.
Саме завдяки героїчному подвигу захисників, для яких обов’язок
та патріотизм були не просто
словами, Україна сьогодні має
можливість бути, розвиватися і з
надією дивитися в майбутнє. Ви
— опора держави. Спокій наших
домівок, спокій близьких — у
ваших надійних, сильних руках.
Висловлюємо повагу і вдячність
українським воїнам, які вступили до лав української армії,
взяли до рук зброю і стали на
захист єдності нашої держави.
Схиляємо голови перед Героями,
які віддали своє життя за вільну
Україну, її територіальну цілісність і
незалежність! Вшановуємо міцність
духу наших славних предків та

роїв – оборонців української землі!
Нехай овіяне славою свято додасть нам наснаги та оптимізму.
Підносимо щиру молитву нашій
Небесній Заступниці – Пресвятій
Богородиці, щоб покрила своїм
Святим Омофором український
народ та наше військо, повсякчас підтримувала нас, оберігала
мужніх українських воїнів й їхні
життя і щоб у нашій Україні запанував довгоочікуваний мир!
З Днем захисника України! З
Днем українського козацтва та
Покровою Пресвятої Богородиці!
Слава Україні! Слава її захисникам!
З повагою, голова районної
ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадмін і с т р а ц і ї Ю р і й С А БЧ У К

Районний терцентр отримав автомобіль для
перевезення осіб з особливими потребами
Автомобіль марки «Peugeot»
оснащений усім необхідним: розкладним підйомником, кріпленням
для візків, кондиціонером, обігрівачем, а також додатковими
місцями для супроводжуючих
людину з особливими потребами.
Сьогодні голова районної ради
Віктор Слободянюк разом з заступником Анатолієм Задорожнюком привітали директора КУ «Територіальний центр соціального
обслуговування Козятинського району Вінницької області» Василя
Матвійчука з придбанням автомобіля, що дасть змогу працівникам
територіального центру швидше
реагувати на потреби людей похилого віку та підопічних з обмеженими можливостями (візочників),
які проживають в Козятинському
районі і не мають можливості самостійно вирішити свої проблеми.
Варто зазначити, що район-

ною радою ще у минулому році
було створено службу з перевезення осіб з інвалідністю та
осіб похилого віку «Соціальне
таксі» при районному терцентрі. Кошти на придбання такого необхідного автомобіля для
установи було виділено з фонду
соціально-економічного розвитку
за сприяння народного депутата Петра Юрчишина. Вартість
авто – близько 700 тис. грн.
Люди, які користуються послугами терцентру, тепер без
проблем зможуть дістатись до
районного чи обласного центру, до лікувальних закладів,
інших соціальних та державних структур задля вирішення соціально-побутових питань.
Директор терцентру Василь
Матвійчук зазначає, що відтепер, маючи такий автомобіль,
установа надаватиме, окрім со-

ціальних послуг ще й транспортні: «Ми постійно працюємо над
тим, щоб обслуговування наших підопічних, які потребують
підтримки і допомоги, ставало
комфортнішим та доступнішим».
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Відкрила власну кондитерську

Успіх. Героїня нашої публікації — молода підприємиця Тетяна Шведова. Її історія про те, що для того, аби
стати успішною людиною, не обов’язково їхати світ за очі, бо все, що тобі потрібно, є у тебе вдома. А ще
про те, що новорічні бажання неодмінно здійснюються, якщо для цього докладати зусиль

Олена Удвуд

Ми домовилися про зустріч
у майстерні Тетяни. Щойно я
переступила поріг приміщення,
мене огорнув аромат, що повернув у дитинство. Колись
біля міської ради було кафе
«Золушка», де можна було
поласувати тортиками, тістечками та морозивом. Там теж
пахло так само смачно, як і в
кондитерській нашої героїні.
Можливо, ви здивуєт е с я , а л е Те т я н а Ш в е дова ніколи не мріяла про
те, аби стати підприємцем.
— Закінчувала я торгово-економічний, тому думала бути економістом, бухгалтером, тобто
рахувати, але точно не відкривати своє підприємство, — розповідає жінка. — До декрету працювала товарознавцем. Потім
на роботу вже не повернулася.
Тікали від війни
Тетяна не корінна козятинчанка. Вона народилася у Жмеринському районі, навчалася у
Вінниці. Потім вийшла заміж і
переїхала до Донецька. А до
нас потрапила через військовий конфлікт на сході країни.
— Жили ми під аеропортом, — продов ж ує підприємиця. — Перший же тиждень
ми звідти поїхали. Ми внутрішньо переміщені. Приїхали
сюди на два тижні перебути
ту ситуацію, яка там зараз.
Проте склалося все так, що
залишилися тут. Тим паче, у
Козятині мешкає мама Тетяни.
А от цікавитися випічкою жінка поча ла ще у
Донецьку.
Поштовхом
до цього стала ї ї донечка.
— Був перший її день народження, — ділиться жінка.
— Треба було щось гарне зробити. А оскільки я люблю пекти,
вирішила спробувати з інтернету
знайти щось шикарне, те, що я
можу. І ми зробили двоярусний
торт. Усім дуже сподобалося,
всі хвалили. Потім був другий
торт, другий день народження,
де я вже використала мастику. У нас був 3-D торт-лялька.
Тоді Тетяна навіть не думала
заробляти на солодощах гроші.
Подали ідею сусіди. Порадили
пекти торти на замовлення і запропонували почати з них. Так
з’явилися перші клієнти. Потім
віддала донечку до дитячого садочка. Там дізналися, що жінка
пече, і замовлень побільшало.
— Пекла вдома, — продовжує підприємиця. — Це
були любительські тортики.

Те, що могла, бо на курси
ніякі не ходила. Це зараз з
інтернету інформації дуже багато і платної, і безкоштовної.
Перші спроби заробити
Потім довелося кидати все і
переїжджати до Козятина. Тетяна про випічку й забула. Тим
паче, що на руках була маленька дитина. Проте згодом знову
взялася за улюблену справу.
— Оскільки моя мама жила
у Козятині, тут були знайомі.
В они ска за ли: «Д авай нам
тортика». Так один, другий,
– розповідає жінка. – Але
оскільки ми жили на зйомних
квартирах, то були не ті умови.
І духовка не така. Усе горіло і
у мене було більше витрат, ніж
доходів. Але оскільки мені це
подобалося, я робила. Хай він
навіть згорів, я переробляла.
Тут, у Козятині Тетяна віднайшла нове захоплення —
прикрашати печиво. Раніше
їй це не дуже подобалося,
завжди думала, що великий
торт спекти значно легше. Проте коли спробувала малювати
на печиві, зрозуміла, що це
її відволікає і допомагає забути про буденні проблеми.
— Перед Новим роком я запропонувала своїй знайомій з
Горлівки взяти участь у новорічному ярмарку, — згадує
наша героїня. — Тут у нас, в
Козятині. Ми попросилися, нам
дозволили. Це був наш перший
підприємницький досвід заробляти кошти. Коли я взяла
участь у ярмарку, якась ідея
мені зверху сяйнула, що я маю
малювати пряники. І намалювала елементарні на новорічну
тематику — чобітки, рукавички,
хатки. Я зараз як на них дивлюся, мені так смішно. Хоча тоді
вони мені здавалися шедеврами.
«Дід Мороз мене почув»
Знайома з Горлівки запропонува ла Тетяні спробувати
виграти грант. Спершу наша
героїня скептично поставилася
до такої ідеї. Казала, що підприємництво — це не її, що
вона від всього цього далека.
Проте знайома наполягала і
вони разом поїхали на навчання
до Вінниці. Там завдяки обласній правозахисній організації
«Джерело надії» Тетяна написала бізнес-план і виграла грант.
— Перший грант був на самозайнятість, — розповідає
жінка. — Там не треба було
оформляти підприємництво. Там
було багато народу, переселен-

Поштаря чекають у кожній хаті
ців було багато, а ще атовці.
Треба було презентувати свою
бізнес-ідею. З усіх презентацій
вибрали певну кількість і серед
них була я. Кошти невеликі.
Там грошима не дають, а ти
в бізнес-плані закладаєш обладнання, яке тобі потрібне.
Завдяки гранту Тетяна отримала перше професійне обладнання — духовку, комбайн
та аерограф. Це спеціальний
девайс, за допомогою якого можна наносити малюнок
барвниками. Комбайн, до речі,
бу в н о в о р і ч н и м б а ж а н ня м .
— Діду Морозу на Новий
рік я «замовила» комбайн, —
каже наша героїня із посмішкою. — І якраз після Нового
року я отримала грант. Дід
Мороз мене почув. Хоча ще
раніше він теж мене почув і
приніс мені скромний міксер.
Попри те, що Тетяна вже
мала професійне обладнання,
вона не планувала відкривати підприємницьку діяльність.
Раділа з того, що має хорошу
техніку. Бо привезти із собою
щось із Донецька не було як.
Використала можливості
Згодом знайома, яка працює
у Вінниці торговим агентом,
запропонувала допомогти. Попросила Тетяну напекти печива
і сказала, що продаватиме на
базарі. Спершу наша героїня
вагалася, та все ж погодилася.
— Так воно і почалося, —
продовжує жінка. — Я ящик
напечу, вона пороздає. Скромно, невеликими партіями. Але
діло поїхало. Про мене стали

більше дізнаватис я як пр о
майс триню пряників, с та ли
замовляти набори до дня народження, топери на тортики.
А ще Тетяна Шведова брала
участь у ярмарках, які організувала Міжнародна організація
з міграції. Цілий рік їздила зі
своїми смаколиками до різних
ку то чків України — Жито мир, Херсон, Київ, Тернопіль,
Сєвєродонецьк. Згодом вирішила взяти участь у другому
гранті, більш масштабному.
— Але для цього треба було
стати підприємцем. І тут я подумала — а чому б ні? — каже
наша героїня. — Такий життєвий
стусан дається не щодня. Ми
пішли туди, вчилися, за місяць
плідного навчання написали
серйозний бізнес-план. Ці всі
бізнес-плани відправляли на
Київ, там дивилися, чи є сенс
давати тобі ці кошти. Вирішили, що мені є сенс давати.
Крім того, що треба було
відкрити підприємницьку діяльність, Тетяні потрібне було
приміщення, підлаштоване
під виробництво. Таке швидко знайшлося. Чоловік до поміг облаштувати його під
кондитерський цех. Для цього довелося позичати гроші.
— Дякувати Богові, що світ
не б е з до брих людей, які
довіряють, — продовжує Тетяна. — Швидко ми це все
організували, отримали грант
і 31 грудня ми відкрилися.
Це було дуже скромно, звісно, грошей на шикарне відкриття у нас не залишилося.
Було це у 2018 році. Відтак
майстерня Тетяни Шведової

працює вже дев’ять місяців.
Нічого не падає з неба
Часом дуже важко, бо доводиться практично весь час проводити на роботі. А ще, буває,
доводиться зіштовхуватися з
людською недоброзичливістю.
— Дуже важко було спочатку, — зізнається підприємиця.
— Коли приходили до нас і
казали: «Що це ви відкрили?!
Незрозуміло що! Ще й з вашими
цінами! Ви тут скоро закриєтеся». Ми казали: «Дякуємо
за вашу інформацію, за вашу
думку». Але, дякувати Богові,
на сьогодні вже 9 місяців, як ми
тут і не плануємо звідси тікати.
Є й такі, хто вважає, нібито переселенц ям в се с аме до рук іде.
— Дуже часто місцеві кажуть:
«Це ж ви переселенці, вам все
дають», — продовжує Тетяна. —
Я кажу: «Для вас, для звичайного народу теж є гранти. Просто
треба їх шукати. Не падає нам
нічого з неба». Можливості є,
аби тільки вони хотіли. Мені подобається фраза: «Навіщо тобі
країна, якщо ти плануєш втечу»
(рядок з пісні гурту «Pianoboy»
— авт.). Це я про тих, хто рветься на Польщу, Німеччину заробляти гроші. Коли у нас сталася
така історія, що нам довелося
кинути все і приїхати сюди, була
можливість їхати на Росію. Там
у чоловіка родичі. Але ми не
планували залишати свою рідну
країну. Я не в образу кажу, що
вони виїжджають. Люди шукають кращої долі, але все можна
знайти тут, було б бажання.

9 жовтня своє професійне свято
від значають працівники поштового
зв’язку всіх країн світу. Цей день
без перебільшення можна назвати
святом усіх людей, адже нині всесвітня поштова мережа є найбільшою
мережею фізичної доставки в світі.
З нагоди професійного свята у місцевому відділенні поштовог о з в’я з к у в і д бул и с я у р о ч и с то с ті.
Привітати представників цієї галузі
прийшли керуючий справами виконкому міської р а ди Се ргій З аїчко,
представники райдержадміністрації.
У своєму виступі Сергій Олександрович наголосив на тому, що незважаючи
на розвиток електронних технологій,
пошта – завжди є і буде, це невід’ємна
частина держави. Праця поштарів важка, але так потрібна людям, адже разом
із листами, газетами вони несуть радість
спілкування. "Приємно усвідомлювати,
що попри активне використання нових
засобів передачі інформації, поштовий
зв’язок не втрачає свого значення, приваблює населення доступністю, традиційністю та надійністю, долає відстані та
єднає людей у будь-яких куточках світу.
Сьогодні українські військові отримують листи від рідних, незнайомих
людей, волонтерів. Ці листи надають
їм відчу т тя впевненос ті, що вони,
знаходячись в зоні АТО, виконують
т а к у п от р і б н у с п р а ву, з а х и щ а ю ч и
країну від ворога"- зазначив керуючий справами виконкому міськради.
Кращим
працівникам
поштового
зв’язку
посадовець вручив відзнаки міської ради, квіти та грошові винагороди.
Офіційну частину святкування продовжила керівник місцевого від ділення поштового зв’язку Тетяна Гусь.
Сьогодні у колективі працює близько
30 працівників, з них 14 листонош, які
добросовісно обслуговують мешканців
міста та району. За останні роки діяльність поштового відділення стала

більш різноманітною. Окрім передплати періодичних видань та доставки
посилок, бандеролей, преси та листів,
«Укрпошта» надає послуги з виплати
пенсій та грошових переказів. Також
займаються нетрадиційними для пошти послугами: поповнення рахунків;
торгівля; прийом комунальних платежів.
С в я т ко в и й м а р а ф о н в і т а н ь п р о д о в ж и л и а м а т о р и х уд о ж н ь о ї с а м одіяль н о с ті мі с та та р а й о н у.
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Водій караоке-таксі, фотограф,
а в минулому діджей, переможець
«Караоке на Майдані» та учасних
Х-Фактору Андрій Турко завітав
до Козятина. Творчому таксисту
спала на думку ідея — відзняти
мотиваційне відео з талановитими та співочими учнями. Адже
близько місяця тому у своїй автівці
Андрій зробив караоке. Встановив
відповідну для того апаратуру.
Співочі виконання знімає на відео
і викладає в YouTube, де веде
власний канал «CRAZYTAHO
KARAOKЕ». Як виявилось, таке співочо-машинне ноу-хау до вподоби
і пасажирам та й самому водієві.
Андрій щодня шукає нові таланти. Заспівати у таксі погодилася і
наша місцева співачка 8-класниця
Діана Бондарець. Дівчина проникливо та вправно заспівала
композицію Vivienne Mort «Лети».

публіку. Найперше серед учнів.
Виступ Діани набрав лайки, бо це
дуже круте відео. Дівчинка надзвичайно талановита. Батл мав
відбутися зі школою №2. Але
вони відмовилися від участі. Щось
там в них не склалось. Хоча ми
обговорювали це з організаторами. Та це неважливо. Може так
статися, що ми виставимо Діану
проти вінницької школи. І якщо я
знайду якогось учня достойного,
то це буде батл Вінниця-Козятин.
А ще наперед анонсую відео на
каналі з козятинськими вчителями.
Сама ж учасниця мотиваційного
відео приємно здивована увагою
преси та шанувальників її творчості. Співати для неї — одне
задоволення. Бо на сцені виступає з 4 років. Діана навчається
в 7 класі Козятинської музичної
школи. Володіє сильним голосом. За плечима безліч дипломів
та нагород. За словами дівчинки,

461832

продам

Діана навчається в 7 класі Козятинської музичної
школи. Володіє сильним голосом
останнім її співочим досягненням
є Гран-прі. Виступала у Вінниці на

всеукраїнському фестивалі творчості та таланту «Крок до мрії».

Сім кілограмів на плечі. Фото дня. Знову сміття у парку
Що у сумці поштарки
В’ячеслав Гончарук

. У середу, 9 жовтня, в Україні відзначали Всесвітній День пошти, або
як ще називають це професійне свято
- День працівника поштової служби.
Відбулися урочистості з приводу свята
в місті Козятині. Ми поспілкувалися з
заступником начальника центрального
відділення поштового зв’язку Оксаною
Мединською.
— Розкажіть, будь ласка, про
роботу листоноші в теперішніх
умовах.
— У теперішніх умовах у нас нараховується дев’ять листонош. Робота
листоноші майже нічим не відрізняється від колишньої, тільки зараз
значно зменшився обсяг передплати,
зменшується кількість пенсіонерів, але
збільшилась доставка посилок, особливо міжнародних з Китаю. І листоноші,
в принципі, продають товар, продають
конверти. Зараз додалася ще така робота — доставка субсидій на дім, яку
люди очікують. У принципі, вона нічим
не відрізняється від колишньої роботи.
— А скільки кілометрів виходжує
листоноша?
— Від 7 до 15. Як яка дільниця. Різні
дільниці є. Є менші, є більші. Є більш
віддалені. Є по центру дільниця. Якщо
по центру, то в неї більше підприємств,
організацій, яких треба обслуговувати.
Там значно більше рекомендованих
листів, преса. А якщо у віддалені, то їй

треба більше кілометрів пройти.
— Відділення пошти у кожному
районі є?
— Ви маєте на увазі у кожному населеному пункті? — Так.
— Ні, не в кожному. Було у нас 33
відділення, а зараз 21, здається. Тому
що частина перейшла до калинівського
обслуговування. Ми обслуговуємо село
Козятин, Іванківці і місто Козятин, частину міста.
— А листоноші роботою задоволені?
— Робота важка, зарплата мала.
Зарплатою не задоволені, але працюють. Десь треба працювати. Як не як, у
нас оплата своєчасно і відпустка є, і лікарняний можна отримати. Соціальний
пакет у нас є.
— А плинність кадрів серед листонош?
— Була, але наразі зупинилися. Зараз всі дільниці заповнені. У зв’язку зі
скороченням дільниць минулого року
дві листоноші скоротили, було у нас
одинадцять, стало дев’ять. Тому листоноші деякі розрахувалися. Але наразі
зайняті всі вакансії.
— Сумка листоноші в теперішніх
умовах полегшала?
— Сумка сім кілограмів, буває і
більше. Не полегшала, я ж кажу, газет
значно менше стало, виписувати люди
стали менше, але так — товар продають, посилки розносять, дрібні пакети
розносять. Носити є що.

Та ки й в и гля д м а в
міський сквер, у народі відомий як Пушкінський парк, 7 жовтня
о десятій ранку. На
дитячому майданчику
було розкидане сміття. Судячи з непотребу, який валявся то
тут, то там, у вихідні
у парку розпивали
пиво та солодку воду,
заїдали чіпсами, шокола дом і запива ли
кавою. Адже скрізь
ва лялися плас тикові
пляшки, паперові та
пластикові стаканчики і обгортки від
сма коликів . Смітни ки біля лавок теж
були заповнені вщент.

Коли увімкнуть опалення
Ірина Шевчук

Опалювальний сезон в Україні
розпочнеться, коли середньодобова температура повітря
протягом трьох днів становитиме нижче +8°. А як з
опалювальним сезоном у Козятині? Рішення, коли розпочинати опалювальний сезон,
самостійно ухвалюють у кожному регіоні. Наскільки швидко

увімкнуть тепло, залежить від
погодних умов, рівня підготовки
та погашення заборгованості.
Згідно з законодавством,
опалювальний сезон повинен
стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря
впродовж трьох днів становить
нижче +8° тепла. Зазвичай
опалювальний сезон в Україні
розпочинається 15 жовтня. До
слова, з метою вчасного по-

чатку опалювального сезону в
Україні, президент Володимир
Зеленський доручив профільним
відомствам доповісти про стан
підготовки не пізніше, ніж 20
вересня. Як повідомили нам у
прес-центрі міської ради, міський
голова вже готує розпорядження
щодо початку опалювального
сезону у Козятині. Точної дати
поки що нема. Але, обов'язково
тепло пустять вже цього тижня.

 1 ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðó, ïøåíèöÿ,
ÿ÷ì³íü, ï³â ïàþ àáî âåñü ïàé 3 òîíè. 067-58485-58
 1-ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì 500 ãðí.,
òåëåâ³çîð Áåêî 500 ãðí., Ñàìñóíã 800 ãðí. 063289-16-02, 097-354-76-65
 2 çèìîâ³ øèíè ç äèñêàìè íà Òàâð³þ ÷è
Ñëàâóòó 500 ãðí./çà äâà. 098-132-22-28
 2 ñ³÷êàðí³ â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó,
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áåíçîïèëà, îïðèñêóâà÷ íà àêóìóëÿòîð³ 12
ë., ìëèí 3-õ ôàçíèé, êîìïðåñîð, ßÂÀ-350,
åë.ëîáç³ê, åë.îá³ãð³âà÷ 2 ÊâÒ, åë.äâèãóí 3 ÊâÒ
3000 îá. âåëîñèïåä äèòÿ÷èé â³ä 6-10 ðîê³â,
áåíçî åë.ñòàíö³ÿ 800 Âò. 068-216-34-20
 Áåíçîïèëêó Oëåî-ìàê 35. 096-960-73-89
 Á³äîíè àëþì³í³ºâ³ 40 ë. 063-311-90-77
 Áî÷êè çàë³çí³ 200ë., 150ë., ïðóòè êðóãëÿê,
äîñêà äóá, îñèêà, êðóãëÿê, ñìóãà 30 õ 4, òà÷êà
2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë âóëèöÿ
, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè,
ñóë³ÿ, øâåéíà ìàøèíà ðó÷íà. 093-020-22-95,
093-031-24-52
 Áðóñ ñîñíîâ. L 4 ì. 10 õ 10 ñì. 12 øò., ñò.
ëèñò äþðàëþì. òîâ. 2.5 ìì. 2.0 õ 1.0 ì., äîñêà
40 ìì îáð. 0.3 êóá.ì., ïëèòâ ÄÂÏ 2.0 õ 1.5 ì. 3
ëèñòè. 063-736-47-19
 Áóðæóéêà êðóãëà, ñòàíäàðòíà, çàâîäñüêà.
063-143-61-18
 Áóðÿê êîðìîâèé. 068-369-18-51
 Áóðÿê ñòîëîâèé, çèìîâ³ ÿáëóêà. 096-61295-89
 Áóðÿê ÷åðâîíèé. 098-800-28-65, 063-88260-78
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³,
àëþì³íåâèé êàáåëü 60 ì., ïðóò êðóãëÿê12 ìì.
14 ãðí./1 ì., ³íâàë³äíà êîëÿñêà. 093-031-24-52
 Âåëî - äàìêà ÓÊðà¿íà ëþêñ, óñèëåí³ êîëåñà,
ðàèà 2 150 ãðí. 063-670-34-06
 Âåëîñèïåä íà çàï÷àñòèíè, ïèñüìîâèé ñò³ë,
ê³ìíàòíà ñò³íêà, øâåéíà ìàøèíêà, ñò³ëüö³. 063629-52-33
 Âåëîñèïåäè â â³äì³ííîìó ñòàí³ òà
çàï÷àñòèíè, ñàäæàíö³ òîíêîøêóðîãî ãîð³õà
á³ëüøå 100 øò., ìàñëî ïåðåðîá. 30 ë.,
êðîëÿ÷³ êë³òêè, àñáåñòîâà òðóáà 4 ì., ì³äíèé
áðîíüîâàíèé ïðîâ³ä 3-õ æèëüíèé 25 ì.,
åë.ë³÷èëüíèê. 068-334-66-72, 099-675-67-97,
093-940-96-11
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèòÿ÷å ë³æêî, ìàíåæ. 093596-41-56, 098-597-08-78
 Â’ºòíàìñüê³ ñâèí³ 3 ì³ñ. 068-000-27-01
 Â³ç ê³ííèé, ïëóã ê³ííèé, êóëüòèâàòîð ê³ííèé,
ñ³÷êàðíÿ. 067-338-12-16
 Â³çîê ³íâàë³äíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
(ñòîëèê, òóàëåò, ï³äãîë³âíèê, â³äêèäíà ñïèíêà),
íîâèé, ïîëüñüêèé â óïàêîâö³. 093-920-77-06,
098-429-91-94
 Â³êíà ì/ï 2 øò. 093-990-82-04
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, ñò³íêà ê³ìíàòíà, øêàô,
êðîâàòü, òðþìî. 063-530-83-82
 Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
 Âóëèêè ó ãàðíîìó ñòàí³, âåëîñèïåä Óêðà¿íà.
063-155-26-43, 098-408-07-26
 Ãàçîâà ïëèòà íîâà Á³ëîðóñüêà Gefest - 1
200. 096-705-97-87, 093-063-15-05
 Ãàðàæ â öåíòð³. 067-738-60-93
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, â õîðîøîìó ñòàí³. 067934-26-07, 063-694-55-37
 Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³),

äàõ åðîðóáåðî¿ä, ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé,
ñòàí íîâîãî. 093-430-38-47
 Ãàðáóçè 2 ãðí., êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí. 093516-30-96, 097-485-61-55
 Ãàðáóçè, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-492-89-78
 Ãàðáóçó ãàðíó. 093-531-84-12
 Ãí³é - ïåðåãí³é, ãåíåðàòîð ÌÒÇ-80 íîâèé â
óïàêîâö³ ç äîêóìåíòàìè íåäîðîãî. 068-04147-47
 Ãí³é ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãí³é, ïåðåãí³é. 097-537-08-03
 Ãðàíóëÿòîð, áåòîíîì³øêàëêà, ìëèí. 097154-49-36
 Ãóñè «Õîëìîãîðè», ³íäîêà÷êè ð³çíîãîâ³êó,
êóðè- ìîëîäíÿê, ³íäèêè. 067-684-09-51
 Äâà 1-ñïàëüí³ ë³æêà ç ìàòðàöàìè. 067-96317-30
 Äâåð³ âõ³äí³ êèòàéñüê³ á/ó íåäîðîãî. 093017-48-48, 098-272-82-53
 Äâèãóí íà ÂÀÇ 2108, 20109 ç ãàðàíòûýþ.
096-964-62-62, 063-170-02-12
 Äçåðêàëî 2 êâ.ì. ³ ïîëè÷êè ñêëÿí³ ç
ñåðâàíòà á//ó â õîðîøîìó ñòàí³. 068-003-5150, 093-917-32-10
 Äèâàí «Ñîíå÷êî», ãàçîâèé êîòåë «ÀÒÎÍ»
2016 ð.â. ãàðíèé ñòàí. 093-002-61-40, 068705-46-65
 Äèòÿ÷à 2-õ ÿðóñíà êðîâàòêà ç êîìïþòåðíèì
ñòîëèêîì. 067-942-97-52
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita â
³äåàëüíîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5
500 ãðí. 063-367-81-59
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî, ìàøèíó-òðàíñôîðìåð,
ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ,òåðì³íîâî,íåäîðîãî.
067-432-13-02, 063-895-19-64
 Äèòÿ÷èé 2-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä. 063-38614-76
 Äî¿ëüíèé àïàðàò íîâèé 6 000 ãðí.,
ñ.Ìèêîëà¿âêà. 098-808-70-98
 Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
 Äîñêà ïîëîâà øïóãîâàíà 10 ñì * 3.5, 115
øòóê, ö³íà îäí³º¿ 100 ãðí. 096-975-91-15
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-2633
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà êîëîò³. 068-753-34-60
 Äðîâà ðóáàí³, áîðîíà, ìÿñîðóáêà ÷àâóííà
150 ãðí., â³äïàðþâà÷ îäÿãó ðó÷íèé 250 ãðí.,
ìàíåæ äèòÿ÷èé á/ó 400 ãðí., äèòÿ÷èé îäÿã á/ó
â³ä 0-10 ðîê³â. 093-753-73-25
 Äðîâà ðóáàí³, ñàí³ ê³íí³. 097-307-51-64
 Äðîâà ÿñåíîâ³, ðóáàí³, âåðáîâ³. 096-54378-08
 Äðîâà, øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé. 093-058-78-43
 Åë. ÷àéíèê 20 ë., ðàä³îëó, ñò³ë ñëþñàðíèé,
áî÷êè äóáîâ³ äëÿ êâàøåííÿ, äåðåâîîáðîáíèé
âåðñòàê, íàñîñíà ñòàíö³ÿ «²òàë³ÿ», òðóáà à/ö
ô 150, ñò. ä³àì.15, ñêëÿíêè, ñìîëà, øïàëåðè
â³í³ëîâ³, áðóñêè äåðåâ‘ÿí³. 096-467-88-03
 Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ. 067-889-16-25
 Åëåêòðîäè ¹4 15 êã., öåïü ìîòîð ÈÆ,
íàáîð ãîëîâîê 10-32, ãàðìîøêà - áàÿí àêîðäèîí, õîëîäèëüíèê Ì³íñê ðîáî÷èé. 2-39-50
 Åëåêòðî-ëàìïî÷êè ïîòóæí³ñòþ 300 Âò. 096219-94-51, 073-310-90-74
 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 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé,
ãàðíå ì³ñöå 49 000 ãðí. 093-209-06-88, 097955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37

ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-97115-31
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà.
093-600-11-98
 Çèìîâà àâòî-ðåçèíà Áåëøèíà R-13, R14,
ìåòàëåâ³ äèñêè ÂÀÇ, Øêîäà Ôàá³ÿ. 067-40762-92
 Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè íà 4 øïàëüêè Matador Nordicca Basic 165/70/R13 (79Ò-MP52)
â õîäó 1 ñåçîí. 097-138-12-06
 Êàâîìàøèíà Þððå ³ìïðåçà Å40 3 500 ãðí.
067-274-19-73
 Êàðòîïëþ äð³áíó, ïîñàäêîâó, âåëèêó,
êîðìîâèé áóðÿê òà ìåä. 068-071-98-67
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 35 â³äåð, ì.Êîçÿòèí âóë.
Êàòóêîâà á³ëÿ ó÷èëèùà. 097-966-45-67, 2-76-73
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 20 ãðí./â³äðî, ãåíåðàòîð
Ç²Ë-130. 063-294-52-66, 5-21-65
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-297-55-73
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-705-85-08, 068-76050-85
 Êàðòîïëÿ íåäîðîãî. 096-750-69-28
 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
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3.5 ì. ðîçá³ðíà, ëþñòðà â
ê³ìíàòó. 097-990-88-47, 063-677-64-80
 Êîëÿñêó çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 093-437-22-16
 Êîìï’þòåð (êîìïëåêò), êîëîíêè 2 õ 18 W
(Sven), òåëåôîí, òåëåâ³çîðè, àâòîìàãí³òîëè,
ìàãí³òîëè, êîìïðåñîð, ïåðôàðàòîð, ïàëàòêà
ÑÐÑÐ. 093-140-74-34
 Êîíâåêòîð ãàçîâèé â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067368-56-12
 Êîðìîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ. 093-941-04-97
 Êîðìîâèé áóðÿê. 093-884-96-65
 Êîðìîâèé áóðÿê. 093-943-52-39
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñàìîâèâ³ç. 063-533-06-96
 Êîðîâà á³ëà ç ñèâèìè ïëÿìàìè ç 3 òåëÿì
ò³ëüíà 5 ì³ñ. 067-319-08-49
 Êîðîâà äîáðà. 097-325-07-88
 Êîðîâà ñ.Âîñêîäàâèíö³. 068-764-11-34
 Êîðîâó ç 5-ì òåëÿì, ò³ëüíó 3 ì³ñ. (÷åðâîíîñòåïîâà); êîðîâó ç 2-ì òåëÿì, ò³ëüíà 2-à ì³ñ.
(êîðè÷íåâî-á³ëà), òåðì³íîâî. 096-660-22-80
 Êîòåë á/ó «Vailand» ó ðîáî÷îìó ñòàí³. 073060-51-26
 Êîòèê øîòëàíäñüêèé â³ñëîâóõèé òèãðîâîãî
êîëüîðó 3 ì³ñ., ïðèâ÷åíèé äî òóàëåòó,
ïðèâèòèé 500 ãðí., àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî.
097-793-55-95
 Êðîëèöÿ ³ êð³ëü ìîëîä³ õîðîøî¿ ïîðîäè íà
ðîçâ³ä. 096-963-73-51
 Êóõîííèé ñò³ë. 098-102-68-62, 093-89398-11

459267

Ірина Шевчук

Як розповіла нам педагог-організатор третьої школи, де навчається Діана, Тетяна Зоря,
їхня учениця — переможець
багатьох пісенних не тільки обласних, а й міжнародних конкурсів.
— До нас приїхав Андрій і запропонував взяти участь у проекті,
— каже пані Тетяна. — Діана погодилася. На даний момент це все. А
на пісенний батл ми хочемо викликати другу школу. Також в планах
відзняти кліп зі вчителями. Але про
це потім, не хочу забігати наперед.
У розмові з засновником караоке-таксі Андрієм, стало відомо
— якщо Діана набере більше 100
лайків, то є задумка влаштувати
між козятинськими школами співочий батл. Третя школа проти другої.
— Я шкільний фотограф. А
музику люблю, я нею займався,
— розповідає Андрій. — Планував
зробити проект. Мені було цікаво, наскільки це відео зацікавить

461785

Таланти. Учениця третьої школи стала зіркою ютубу. У вінницькому караоке таксі вона заспівала
композицію Vivienne Mort «Лети». За умовами проекту, якщо дівчина набере 100 лайків — між
козятинськими школами №3 і №2 відбудеться співочий батл. План перевиконано. Мотиваційне відео
вподобало більше 200 користувачів та набрало дві з половиною тисячі переглядів. Що буде далі?

460904

Діана Бондарець потрапила на
канал Crazy Taxo-караоке

реклама та вітання

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

RIA-К, Четвер, 10 жовтня 2019
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 Ëèïà, ä³ëîâà äåðåâèíà, çð³çàíà äëÿ äåðåâà.
067-133-74-66
 Ìàãàçèí ãîòîâèé äî á³çíåñó 14 êâ.ì., ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà 3, ç ìåáëÿìè. 063-311-65-88, 097396-47-56
 Ìåáë³ â ñàëîí-ïåðóêàðíþ, äåøåâî. 097712-96-41
 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 äëÿ ïðèõîæè 2.30 õ 2, øàôà äëÿ îäÿãó
çàêðèòà òà â³äêðèòà, àíòðèñîë³ âåðõí³, ïîëèö³
äëÿ âçóòòÿ, íåäîðîãî. 097-474-03-65, 073-06045-01
 Ì³ëêó êàðòîïëþ. 097-149-12-94
 Ì³øîê äð³áíî¿ êàðòîïë³, ÷åðâîí³ áóðÿêè, 2
ïîäâ³éí³ â³êíà. 093-837-61-41, 096-193-65-18
 Ìÿêèé êóòî÷îê â â³äì³ííîìó ñòàí³. 067-73860-93
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063629-01-49, 097-446-20-46
 Ïàëüòî ñèíòèïîíîâå 54-56, äóáëüîíêà,
êóðòêà îñ³ííÿ 52-54, øòàíè ï³äë³òêîâ³ äæèíñîâ³,
åëåêòðîîá³ãð³âà÷.096-160-69-70, 063-824-71-04
 Ïàðîâàðêà Â³òåê â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë
êîìïþòåðíèé, ùèòè ³ç æåñò³ îáâàðåí³ 40 ì.,
óãîëîê 2.5 õ 1.4 ì. 2 øò. 063-736-47-19
 Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã» á/ó. 098-376-17-36
 Ïèñüìîâèé ñò³ë. 067-319-91-24
 Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî
ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Ïîðîñÿòà (ï³äñâèíîê). 096-909-16-40
 Ïîðîñÿòà 20 êã. ìÿñíà ïîðîäà. 063-41230-04
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ - Ïåòðåí øòó÷í³,
ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-319-56-95
 Ïîðîñÿòà ìàë³. 063-829-26-41
 Ïîðîñÿòà ìÿñíèõ ïîð³ä â³ä 10 êã. 097-93428-25
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-112-29-08

12

13

робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 10 жовтня 2019

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

460859

461426

458244

459771

реклама та оголошення

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

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

Здам в оренду офісне приміщення
(20 кв.м, 20 кв.м., 30 кв.м.), ремонт,
туалет, гаряча вода, всі зручності,
інд. опалення, інтернет.
093-631-89-49
Здам в оренду приміщення 23 кв.м.,
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушевського 23, центр, вхід з двору.
067-753-67-42
Продам магазин весільного вбрання
ТЦ "Rich". 063-178-82-43,
098-202-10-44
Продам дрова колоті. 068-753-34-60
Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин
вул.Г.Майдану 8 + погріб в підвалі.
067-843-88-04
Продам будинок с.Сокілець, заг. площа 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі,
госп. будівлі. 096-177-84-84
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè âàãîþ 14-15 êã. 067-30017-72
 Ïîðîñÿòà ïîðîäè ëàíäðåñ òà ïåòðåí, âàãà
â³ä 10 êã äî 35 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà ð³çíî¿ âàãè 16 êã. - 130 êã. 068369-17-11, 096-950-60-64
 Ïîðîñÿòà, ïåðåãí³é. 093-039-04-53, 096877-40-46
 Ïðèõîæà á/ó, äâà øêàôà, øâåéíà ìàøèíêà.
093-677-47-25
 Ïðèõîæó 280 õ 210 õ 45, áàòàðåþ îïàëåííÿ
á/ó, âñå â ãàðíîìó ñòàí³, äåøåâî, ïåíîïëàñò
äëÿ ôàñàäó 2 óïàêîâêè. 063-741-21-86, 098542-94-77
 Ïøåíèöÿ íà ïîñ³â ñîðò Ñêàãåí ² ðåïðîäóêö³ÿ.
097-577-26-86
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, äðîâà ìîæëèâà äîñòàâêà.
097-843-01-38
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, ïàé. 067-584-85-58

 Ïøåíèöÿ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
 Ïøåíèöÿ. 097-154-49-36
 Ðåçèíà íîâà çèìîâà, âèðîáíèê Ïîëüøà
«Äåá³öà». 063-503-53-49
 Ðåëüñè 2.2 ì. 7 øò. 067-772-36-78
 Ñâèíîìàòêè ïîð³ñí³ 45 ãðí./êã., êíóð
îäíîð³÷íèé 45 ãðí./êã. 097-754-36-17
 Ñ³ÿíö³ öèêëàìåíò³â, ðîñàäà ê³ìíàòíèõ
ïîì³äîð³â, ôîðìà äëÿ öóêåðîê-ëüîäÿíèê³â,
ôîðìà äëÿ ãîð³øê³â, ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ
âàôåëü á/ó. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Ñòîëà ç äåðåâèíè ÿñåíà, ïîñåðåäèí³ îâàë ç
äóáà, ð.1.50 õ 0.80 ì. 097-762-38-77
 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 «Ñàìñóíã» íåäîðîãî. 063-393-5366, 067-589-80-67
 Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã Ñìàðò 50 äþéì³â 2019
ð.â. 063-197-03-26
 Òåëåâ³çîðè , ä³àãîíàëü 69 ñì- 800 ãðí., 51 ñì
- 600 ãðí., SONY, ñòàí ðîáî÷èé. 063-882-35-39
 Òåëåôîí Ëåíîâî S668t ðîáî÷èé 1 300 ãðí.
067-274-19-73
 Òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-494-76-09
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 098-441-04-44, 098264-55-62
 Òåëè÷êà íà êîðîâó, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063648-20-99
 Òåëè÷êà ÷îðíî-ðÿáà 7 ì³ñ., ñ.Éîñèï³âêà 5 000
ãðí. 097-454-82-99
 Òåëè÷êè 3 øò.ìîëî÷íèõ êîð³â 9-15 ì³ñ.
35ãðí./êã. 097-754-36-17
 Ò³ëüíó òåëèöþ íà êîðîâó. 096-772-01-94
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çíîãî ä³àì., âåëèêà
íàêîâàëüíÿ òà ò³ñêè. 063-143-61-18
 Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-3169, 067-429-73-29
 Ó÷àñòîê çåìë³ 5 ñîò., ð³âíèé, ÷èñòèé,
ðîäþ÷èé, àáî çäàì â îðåíäó, ìîæëèâî ï³ä
çàáóäîâó ç äîêóìåòàìè âóë.Ìàòðîñîâà. 093937-65-00
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè
3-õ ë. 097-207-88-44
 Öåãëà á/ó. 063-625-29-43, 097-098-77-23
 Öåãëà áóä³âåëüíà 2 000 øò., òàëü ðó÷íà
ãðóç. ï³ä1îì 1 ò., äîìêðàò ãðóç. 12.0 ò., ñò³ëåöü
ì³êèé 4 øò., øàôà êóõîííà íàâ³ñíà 1 øò., íàñîñ
åëåêòðî âîäÿíèé 1 øò. 067-359-87-74, 063503-47-28
 Öèðêóëÿðêó, áàíêà 3ë - 12 ãðí., ñåíî. 067368-56-14, 2-23-74==Ê Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä
îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé
ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Öóöåíÿòà çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 3 ì³ñ.,

461021

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

455897

Хобi, творчiсть, антикварiат

461020

Охорона. На роботу потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)
785-59-74

461869

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

ãàðí³, âåëèê³, õëîï÷èêè òà ä³â÷àòêà, ÷óäîâ³
ìèñëèâö³, â³ðí³ îõîðîíö³. 097-483-42-09
 Öóöåíÿòà êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 1 ì³ñ.
õëîï÷èêè, ðèæ³ ç ÷îðíîþ ìàñî÷êîþ, á³ëèé,
êðåìîâ³, ìîæëèâèé îáì³í íà çåðíî. 097-79355-95
 Öóöåíÿòà ìèñëèâñüêî¿, í³ìåöüêî¿ òàêñè,
÷èñòîêðîâí³, áàòüêè ðîáî÷³, îðêàñ ÷îðíèé, äóæå
ðîçóìí³. 068-216-34-20
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ê 2.5 ì³ñ.,
ñòàòü ä³â÷àòà, âàêöèíîâàí³, 2 100 ãðí. 098051-75-97
 ßáëóêà äîìàøí³ çèìîâèõ ñîðò³â. 093-99583-50
 ß÷ì³íü, ñîëîìà â òþêàõ, ñòàðèé ãàçîâèé
êîòåë íà ìåòàëîëîì. 096-6020-34-02
 Ãàðàæ öåãëÿíèé 18 êâ.ì., ïàêåò äîêóìåíò³â,
âóë.Ã.Ìàéäàíó 27à (â öåíòð³). 067-843-88-04
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 4643-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 4683-28

НЕрухоміСТЬ

 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30.
067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, 1 ïîâ., îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè,
êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì. 096585-77-45, 067-792-32-59
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
ºâðî-áàëêîí 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. 063359-40-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ., 2-õ ïîâ.
áóäèíêó, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³, íîâà
ñàíòåõí³êà, º ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàñüêîâñüêîãî.
093-800-66-77, 095-425-36-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ð-í ÑØ
¹3, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé,
0.4 çåìë³. 063-387-27-20, 067-902-94-38, 063019-00-79 ï³ñëÿ 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ïëîùà
48.5 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì. 097643-35-23
 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. 096429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ á³ëÿ Öåñ³ñà. 093-85704-53
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ.
063-287-33-21
 3-ê³ìí. êâ., 49 êâ. ì., âóë. Ñêëÿðîâà, á³ëÿ
øêîëè ¹1. 063-502-69-43, 063-745-15-37
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., çàã. ïëîùà 67.6 êâ.ì.
093-979-93-53
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì.
093-781-66-46
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 2 áàëêîíà, ð-í ÏÐÁ á³ëÿ
ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòà. 097-157-23-16

461831

459630

461425

459768

 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ñìò.Ãëóõ³âö³, 58 êâ.ì., áåç
ðåìîíòó, íå êóòîâà, º ïîãð³á, ñàðàé. 067-41074-47, 063-393-69-88
 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, 1 ïîâ., áåç ºâðîðåìîíòó, º ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á. 067-96317-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ.,
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ. 067-940-4122, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîâíèé ºâðî-ðåìîíò, ç
ìåáëÿìè, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5,
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ.
063-207-01-18, 073-463-34-76

 Áóäèíîê 20 ñîò. çåìë³, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî.
093-704-31-57
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã.
ïë. 209, æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6
ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà, ÷è îáì³í íà
1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ñ.Êîçÿòèí, àáî îáì³í íà
2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-412-48-32
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà
çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.
Ïàïàí³íà, â áóäèíêó º ãàç, êîòåë, êîëîíêà,
âîäà, òóàëåò, âàííà, â³êíà ì/ï, çàì³íåíà
åë.ïðîâîäêà, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ìîëîäèé
ñàäîê. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà
çåì. ä³ë-êàìè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.
Ïàïàí³íà, â áóäèíêó º ãàç, êîòåë, êîëîíêà,
âîäà, òóàëåò, âàííà, â³êíà ì/ï, çàì³íåíà
åë.ïðîâîäêà, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ìîëîäèé

ñàäîê. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ãàç, âîäà â áóäèíêó, â³êíà,
äâåð³ - ïîì³íÿíî, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., º âñ³ ãîñï.
áóä³âë³, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, ðîçãëÿíåìî
îáì³í íà 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà.
063-942-67-86, 097-304-05-98
 Áóäèíîê â öåíòð³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º
ãàðàæ. 098-597-08-78, 093-596-41-56
 Áóäèíîê âóë. Ìàòðîñîâà 238, ãàç,
ïðèñòðîéêè, ïîãð³á, 15 ñîò. çåìë³. 096-39491-37

Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ç ðåìîíòîì. 068-898-10-84,
098-702-68-18
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà,

460144

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

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

Пропоную

461789

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

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

Робота

456752

На роботу потрібен механік на шиномонтаж,
з/п 9 000 грн. 063-145-76-77
На роботу потрібен продавець в магазин продовольчих товарів. 093-341-64-08
Запрошуємо на роботу продавця. 073-12423-63
На роботу потрібен водій категорії "Д". 067994-34-55
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод,
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320
грн./доба + компенсація за харчування,
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3.
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822,
066-151-19-12
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібен
кухар - піцайоло, хлопець, графік 2/2. 063157-59-96 Олексій
На склад вторсировини потрібен працівник.
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-4272, 093-884-69-74
На постійну роботу запрошуються офіціанти,
кухарі. 093-870-73-22
На роботу потрібні працівники в кіоск "ТРІО".
063-933-12-44 Крістіна
Кухарі в ресторани Литви. Гідна заробітна
плата, європейська кухня. Офіційний
контракт, річна робоча віза.
www.
euroworkcentre.com.ua Ліц. МСПУ №1743 від
6.11.2017. Тел.095-288-52-28,093-428-22-28
На роботу потрібні: збиральниці грибів печериць (з/п від 400 грн в день) 098-634-12-45,
різноробочі (з/п від 13000 грн за вахту) тел.
пон-тятн з 8 до 17В
В магазин взуття "Подіум" потрібен продавець, дівчина з приємною зовнішністю та
стажем роботи у сфері продажу. Офіційне
працевлаштування. Ирина. 063-231-31-36
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. 067-430-02-80
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

ремонт

456314

робота

461423

460749

460411

461424

461829
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

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

461428

455897

14

реклама

àñôàëüò. 067-772-36-78

459878

461610

461828
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АВТОМОТО

 DAEWOO NEXIA 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí., êîë³ð
ñ³ðèé. 068-023-95-94
 ÂÀÇ 2101 1978 ð.â. 097-017-54-68
Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 073-057-50-29
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
Редактор:
Наталія Піскунічева 063-738-63-10

461787

 ÂÀÇ 21043 1986 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 067243-98-15, 063-692-53-55
 ÂÀÇ Êàëèíà 117, êîë³ð ñ³ðèé 2010 ð.â., ãàçáåíçèí, îäèí âëàñíèê. 097-284-74-40
 Äâèãóí Ç²Ä. 098-225-48-08
 Æèãóëü 2102, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-26475-92
 Çèìîâà ðåçèíà «Pirelli winter» 185/70 ,R14, 4 øò.,
õîðîøèé ñòàí. 097-029-61-88
 Ç²Ë-ÌÌÇ 4502 (êîðîòèø), äèçåëü Ä-240 íà õîäó
1990 ð.â. 096-736-67-87
 Ç²Ë-ÌÌÇ 554 êîëõîçí³ê, 1987 ð.â., áåíçèí
ïðîïàí, íà õîäó. 096-736-67-87
 Ç²Ë-ÌÌÇ 554 êîëõîçí³ê, 1988 ð.â., äèçåëü Ä-240
íà õîäó. 096-736-67-87
 ²Æ Þï³òåð 5, ãåíåðàòîð 6 Âîëüò. 2-39-50
 Êàìàç ñ³ëüãîñïíèê ï³ñëÿ ðåìîíòó. 068-082-38-99
 Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097577-26-86
 Ëàíîñ 2014 ð.â., äâèãóí Îïåëü. 097-318-53-21
 Ì³í³ òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097577-26-86
 Ìîòîáëîê Çóáð. 093-563-81-40
 Ìîòîáëîê Êåíòàóð íîâèé íà ãàðàíò³¿ 10 ë.ñ.,
äèçåëü, âîçäóøíå îõë. ç ñòàðòåðîì, øèð.ôðåçè
1ì40. 093-925-93-80
 Ìîòîöèêîë Ê-70 â çîáð³ áåç äâèãóíà òà êîðîáêè.
097-154-49-36
 Òàâð³ÿ â íîðìàëüíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî 17 000
ãðí. 098-529-53-63 Â³òÿ
 Ôîðä Åñêîðò 1993 ð.â, â äîáðîìó ñòàí³, 1.8
äèçåëü. 068-998-20-60
 Æèãóëü 2101 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî.
096-804-47-51

461478

 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, ãëèíîáèòíà îáêëàäåíà
öåãëîþ, ãàç, ÷àñòêîâ³ çðó÷íîñò³, 44 ñîò., ïëîäîâ³
äåðåâà. 067-307-85-54
 Áóäèíîê òåðì³íîâî 54.9 êâ.ì., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, áåç ðåìîíòó, ç ìîæëèâ³ñòþ íà âèïëàòó
(çà äâà ðàçè). 099-532-96-71
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, 10 ñîò. çåìë³, ñàðà¿ 2 øò.,
ïîãð³á, âîäà õîëîäíà òà ãàðÿ÷à. 097-154-49-36
 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 75 êâ.ì., 9 ñîò. ãîðîäà,
ñ.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á, â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà
àáî ì³íÿþ íà êâàðòèðó. 093-753-73-25
 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 ç³ çðó÷íîñòÿìè, ð-í ÍÎÄà.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç
ðîäí³êîì. 093-022-62-64, 068-869-81-99
 Ìàãàçèí âóë.Â³íí³÷åíêî íà áàçàð³ â ² ðÿä³, êíèæí³
ïîëêè. 063-385-82-02
 ×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 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, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³í
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068786-06-18
 3-õ ê³ìí. êâ., 85 êâ.ì., âóë.Äîâæåíêà 105À êâ.20.
097-269-04-07, 093-299-70-64
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, öåíòð³, 1 ïîâ., â³êíà
íà äâ³ ñòîðîíè. 063-700-71-65

461745

 Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 115, ç 2-õ ïîëîâèí, º äâà
îêðåì³ âõîäè, çàã. ïëîùà 123.5 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³,
ë³òíÿ êóõíÿ. 067-565-78-48, 063-804-94-80 Êàòÿ
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõí³âêà, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîðó÷
ë³ñ òà ð³÷êà. 097-004-12-68
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð,
2 ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð,
ì/ï â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³
ñàðà¿, ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6
ñîò., ñòàí æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà. 097-22377-75 Ìèêîëà
 Áóäèíîê ãàç., âóë.Ïîë³ñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà), ê³ìíàòà,
ñïàëüíÿ, ïðèõîæà, êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ, ãîðîä 25 ñîò. 093-920-77-06, 098-429-91-94
 Áóäèíîê ãàç., ïðèâàòèç., âóë.Âàòóò³íà 11. 097-19557-81
 Áóäèíîê ãàç., ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, º ï³÷íå îïàëåííÿ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ï³äâàëà, ãîñï. áóä³âë³,
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-431-2307, 097-056-19-78
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, ïîãð³á,
çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé 4, çàã. ïëîùà
96 êâ.ì, æèëà 46 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (êóõíÿ,
âàííà, ì/ï â³êíà), ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Ðóáàíêà, äâà ñàðà¿,
ïîãð³á, ãîðîä 60 ñîò. äî ñòàâó, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿,
ñàäîê ìîëîäèé. 098-229-45-50, 093-822-90-19
 Áóäèíîê ïî âóë. Âîäîêà÷í³é, âñ³ çðó÷íîñò³, 10 ñîò.,
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 067-368-56-14, 2-23-74
 Áóäèíîê ïîâíèé ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, ð-í 3
øêîëè. 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. 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.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà
öåíòðàëüíà, ïîãð³á, ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà. 063-311-90-77
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì.,
æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³,
ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30,
063-545-41-58
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., ãàç òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33
ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 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.Íåïåä³âêà âóë.×åðâîíà 86. 098-348-7871, 073-026-55-10
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà 11 õ 7 , îïàëåííÿ âîäÿíå
(ãàç. êîòåë òà ï³÷íå), ï³äâåäåíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ,
ãàç. êîëîíêà, âàííà, â³äëèâ, ãîñï. áóä³âë³, ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ, äî ì.Êîçÿòèí 8 êì. 063-845-37-85,
097-421-67-37 Â³êòîð, 093-889-24-57, 067-976-03-92
Ìèêîëà

КУПЛЮ

 Àâòî á/ó. 067-914-75-05
 Âàííà ç ã³äðîìàñàæîì. 097-618-69-42
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî. 096-979-21-18, 063-82827-30
 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. 097-514-67-47
 Êàðòîïëþ. 093-578-69-77 Âàëåíòèíà, 093-78328-08 Ãðèãîð³é

 Êàñòðóëþ ç íåðæàâ. ñòàë³ íà 10-12 ë., øïàëè
äåðåâ‘ÿ á/ó, ãàðáóçè 200-300 êã. 2-30-43, 097255-51-60
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë.
063-143-61-18
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè,
ìîòîáëîêè, ìëèíè, åë.ìëèíè, åë.äâèãóíè â³ä 2 ÊâÒ
äî 4 ÊâÒ. 068-216-34-20
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 Ïåðèíè, ïîäóøêè, á/ó õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³
ìàøèíêè, ãîð³õè, òåëåâ³çîðè äîðîãè. 068-275-55-16
 Ñ/ã òåõí³êó á/ó. 099-169-05-18
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè,
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè,
áàòàð³¿, ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè,
ºë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
 Ôîðò 9.248, äîðîãî (ÌÌÃ, ÑÕÏ â ëþáîìó ñòàí³)
097-685-79-00
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063629-01-49
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. Äîðîãî.
063-585-23-50, 097-648-46-69

 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà
098-682-50-85

ÿêîìó ñòàí³.

ó áóäü

МіНЯЮ

 Áóäèíîê íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã,
êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097904-20-43
 Áåçêîøòîâíî â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîøåíÿò. 063-46-

26-191, 096-419-25-27
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷èíè àáî æ³íêó. 063523-80-94 Ñàøà ³ Ñâåòà
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â àáî îäíîãî
äîðîñëîãî ÷îëîâ³ê, öåíòð. 063-694-97-19
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-884-86-66,
093-331-26-84
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
â³ä 26.07.2012 ð. ßÌ ¹446 793 íà ³ìÿ Çàãîðóé
Ç³íà¿äè Ìåôîä³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ ñåð³ÿ ¹031258
íà ³ì’ÿ Òðàéäàêàëî ªâãåíà Â³êòîðîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèì

 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà
çàïîâ³òîì, âèäàíå íà ³ì’ÿ Ïîáåðåæíèê Àíàòîë³é
Ôåäîðîâè÷ 03.11.2015 ð., ñïàäêîâà ñïðàâà
¹102/2013, çàðåºñòðîâàíî â ðåºñòð³ çà ¹1639
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ïåðåìîãè 6 êâ.61. 097-11328-48
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ñóáñèä³¿, ³íä. îïàëåííÿ
1 800 ãðí. + êîì. ïîñëóãè. 096-415-61-69
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, áåç
çðó÷íîñòåé. 096-394-91-37
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³, á³ëÿ ìàã.«Åêçîò³ê» 600 ãðí.
093-488-78-48
 Çäàì íåâåëèêó ÷àñòèíó áóäèíêó, îïàëåííÿ ãàç.
063-320-98-35
 Çäàì òåðì³íîâî 2-õ ê³ìí. êâ., ç ëèñòîïàäà ïî ñ³÷åíü,
äåøåâî. 093-945-12-49, 063-856-74-68
 Çí³ìó 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ð-í ÏÐÁ àáî öåíòð. 093-518-76-47
 Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 50 ð., íå ñõèëüíîþ äî
ïîâíîòè äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, çàáåñïå÷åíèé äî ñåáå.
063-523-80-94 Ìèêîëà. ×åêàþ äçâ³íêà
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ.
097-300-31-13
 Ïîòð³áíà ëþäèíà äëÿ ðåìîíòó â êâàðòèð³:
øòóêàòóðêà, îòêîñè, ïëèòêà. 097-766-99-64
 Ïîòð³áíî çðîáèòè îñ³ííº ïðèáèðàííÿ äà÷íî¿ ä³ëÿíêè
200 ãðí. 067-616-85-65
 Ñ³ì‘ÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ðîçäèâëþñü
ð³çí³ âàð³àíòè. Ïëàòà â÷àñíî ãàðàíòîâàíà. 093-75811-69
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. ÷è áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè.
063-316-34-87
 Øóêàþ ëþäèíó, ÿêà çìîæå çð³çàòè ãîð³õ. 096-06305-07 Ëþáà
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10

«Моноліт» заслужив
перемогу, але привіз нічию

В’ячеслав Гончарук

З початку матчу наші земляки взяли гру
під свій контроль. Заволодівши ігровою і
територіальною перевагою вони намагалися
пробитися до воріт суперника з центральної зони, де активними були Балинський
та Ольхович. Спрацювала виїзна тактика
«Моноліта» на 20-ій хвилині гри. Гол забив
Віталій Ольхович після класично розіграної
комбінації. Так рахунок в матчі став 0:1.
Після 21 хвилини ігрова ініціатива перейшла до господарів поля. Вони йшли
вперед великими силами, але бажаного
результату від сплеску активності липівчани
не досягли. Монолітовці сконцентрували
дві лінії оборони, перейшли на іншу виїзну модель гри на контратаках. Тільки
захист обох команд до кінця першого
тайму зіграв надійно. Перший тайм завершився мінімальною перевагою гостей 0:1.
Друга половина зустрічі, як і перша
сорокап’ятихвилинка, почалася за ініціативи
козятинських майстрів шкіряного м’яча. Відбившись від гостей, господарі перехопили
ініціативу і провели декілька перспективних
атак. У одній з них лідер «Факела» Владислав Васалатій зробив рахунок нічийним 1:1.
Після того, як липівчани рахунок зрівня-

449077

У суботу, 5-го жовтня, футболісти Козятинського
«Моноліта» проводили гру на виїзді з лідером чемпіонату
Вінницької області командою «Факел». Це була гра
шостого туру обласної першості у вищій лізі. Проходила
вона на стадіоні «Колос», який вміщує трохи більше
півтисячі глядачів. Любителі футболу стали свідками
яскравої гри обох команд з перемінним успіхом, в якій
ближчими до перемоги були козятинчани

ли, ініціативою знов заволоділи гості. Їхня
перевага увінчалася успіхом за 15 хвилин
до завершення зустрічі. Дмитро Балинський забиває в дев’ятку гол-красень 1:2.
Гра йде з перемінним успіхом,атакують то
господарі, то гості. Коли до кінця гри залишалося 7 хвилин, арбітр, який непогано
відсудив матч, ставить у ворота «Моноліта»
сумнівний пенальті. Владислав Васалатій,
який у свій час грав за команду київського
«Арсеналу», з одинадцятиметрової позначки пробив точно. Так рахунок у поєдинку
лідерів за втраченими очками став 2:2.
На останній хвилині матчу гравці «Факела» на лінії свого карного майданчика
не за футбольними правилами зупинили прохід до воріт господарів Олексія
Максименка. Маючи в команді майстрів
стандартів, таких як Віталій Ольхович,
Олексій Максименко, Денис Ткаченко монолітовці могли втілити в гол перспективний
штрафний. Тільки рефері з якогось дива
дав свисток про завершення гри. Очко
в грі з лідером чемпіонату є позитивним
результатом. Але коли команда була ближчою до перемоги, ніж суперник, арбітр
повинен був дозволити виконати штафний удар. Яка ж тоді це чесна гра, коли
за порушення правил немає покарання?

Розміщення Реклами

(063) 752-26-01
ГОРОСКОП
з 10.10 по 16.10
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•

Анекдоти

На роботі пересварилися жінки. Начальник, втративши терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, котра найстарша.
Усі негайно замовкли.

•

— Офіціант, чому пельмені холодні?
— Так вони ж сибірські.

•

— Цікаво, що жінки находили в чоловіках раніше?
— Коли раніше?
— Коли ще не винайшли гроші!

Так був відкритий рахунок в матчі, відзначився Віталій Ольхович

Погода у Козятині
четвер, 10 жовтня

п'ятниця, 11 жовтня

субота, 12 жовтня

неділя, 13 жовтня

+ 9 0Ñ	 + 9 0Ñ
+ 17 0Ñ	 + 11 0Ñ

+ 9 0Ñ	 + 7 0Ñ
+ 14 0Ñ	 + 9 0Ñ

+ 9 0Ñ + 9 0Ñ
+ 18 0Ñ + 13 0Ñ

+ 11 0Ñ + 10 0Ñ
+ 21 0Ñ + 13 0Ñ

понеділок, 14 жовтня

вівторок, 15 жовтня

середа, 16 жовтня

+ 9 Ñ + 10 Ñ
+ 21 0Ñ + 11 0Ñ

+ 10 Ñ + 10 Ñ
+ 20 0Ñ	 + 13 0Ñ

+ 10 0Ñ + 10 0Ñ
+ 20 0Ñ + 13 0Ñ

0

0

0

0

Овен
Овни цього тижня намагатимуться всіма
силами підняти настрій собі та своїй половинці, однак можливі неприємні дрібниці,
які не мають вплинути на ваш стан. Жовтень принесе чимало натхнення для спільних справ. А от
самотнім знакам Зодіаку варто саморозвиватися.
Тельці
Тельцям у новому тижні жовтня випаде
нагода провести більше часу зі своєю другою половинкою, тому скористайтесь цією
можливістю на всі 100! Наполеонівські плани щодо
роботи нікуди не зникнуть, а також відпочинок
у приємній компанії - точно не завадить нікому.
Близнюки
Близнюкам цього тижня варто замислитись над тим, чи поряд з вами
ті люди, які гідні вас. Звісно ж, ніхто
не просить рахувати кількість відданого та
отриманого, але холодний розум у стосунках
- не зайва річ.
Рак
Тендітні та ніжні Раки у новому тижні можуть пережити справжню бурю емоцій: від
драматичних і до романтичних. Сфокусуйтесь на приємному та приділяйте більше часу своїй
половинці. Інколи достатньо просто вислухати, щоб
покращити ситуацію.
Лев
Леви у новому тижні почуваються так,
наче готові підкорити гори та поставити
на них прапорець з власним іменем.
Однак люди - не вершини і одним феєричним
вчинком неможливо відкрити їхнє серце.
Пам'ятайте про те, що ваша емоційність може
відсторонити близьких людей.
Діва
Дівам зорі рекомендують зосередити увагу
на саморозвитку та кар'єрі, адже особисте
життя зараз на доволі стабільному рівні.
Якщо вас все влаштовує, то навіщо шукати проблеми чи переваги?
терези
Терезам новий тиждень жовтня принесе ще одну порцію любові та гармонії,
якою варто скористатись сповна. Чимало хто може вам позаздрити, адже не кожному
вдається віднайти близьких людей, які будуть
на одній хвилі.
Скорпіон
Скорпіонам зараз краще двічі обдумувати
всі свої слова та вчинки, адже вони можуть
завдати болю близьким людям. Інколи ви
умисно натискаєте на болючі місця, але це точно
грає не на вашу користь.
Стрілець
Стрільці у новому тижні жовтня можуть
бути трішки емоційно нестабільними, щоб
захистити своє "я". Однак зорі рекомендують значно спокійніше ставитись до подій та звертати увагу на позитивні моменти. Ваша половинка
також потребує уваги та приємних слів.
Козеріг
Козерогам новий тиждень жовтня допоможе нарешті активізуватися та відкриє друге
дихання. Тому нарешті пора зайнятись
давніми справами та втіленням спільних бажань з
коханою людиною.
Водолій
Водоліям у парі цього тижня вдасться прийти до спільних рішень, які давненько обговорювались. Доволі гармонійний тиждень
для закоханих і для самотніх представників цього
знаку Зодіаку. Не забувайте про емоції оточуючих
та дивіться на все з позитивом.
Риби
І поки комусь щастить у всьому, то Рибам
зараз доведеться докласти чимало зусиль,
щоб все було так, як хочеться. Це стосується і роботи, і кохання. Інколи ви забуваєте про те,
що людям потрібна увага та підтримка. Припиніть
всіх прирівнювати до себе і життя стане кращим.

