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 Наталії Баштовій в одну мить довелося 
кардинально змінити свій спосіб життя. 
Причиною цього стала хвороба молодшого 
сина Іллі

 Жінці довелося проводити весь свій час 
у чотирьох стінах разом із сином. Аби знайти 
розраду, вона почала дивитися в інтернеті 
різні майстер-класи. Так рукоділля допомогло 
їй пережити найважчий період життя

 Згодом вона і сама почала навчати 
людей декоративно-прикладному мистецтву. 
Її уроки багато кому допомогли знайти в собі 
сили жити далі
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Ця масивна прикраса називається гердана. Їх виготовляють вручну, або на 
спеціальному станку

газета чесних новин

комунальників не 
дочекалися, самі прибирали

найсильніший в училищі 
– микола брагін

 Як за рік змінилися 
пакунки для 
новонароджених 
малюків, які видають при 
виписці з пологового 
відділення, та що тепер 
входить у бебі-бокс?

 Щовечора Козятин 
накриває смог від 
спаленого листя. Ми 
розпитали фахівців, що 
робити з листям, аби 
воно не шкодило людям, 
а приносило користь

оновили вміст 
бебі-боксів

 що робити з 
листям?
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новининовини

у непедівці наводиЛи порядок

купЛяТЬ сміТТЄвоЗскоро сеЗон поЛювання

небайдужість. У редакцію газети «RIA-Козятин» зателефонувала мешканка нашого міста 
Вікторія. Вона повідомила, що на вулиці Пушкіна біля спортивного майданчика, що в дворі 
вулиці Грушевського, невідомі зробили стихійне сміттєзвалище. Коли ми виїхали на місце, жінка 
там вже наводила порядок

проблема. Щовечора Козятин накриває смог від спаленого листя. Усі 
знають, що палити не можна, але продовжують підпалювати осінні купи. Ми 
розпитали фахівців, де можна подіти листя, щоб воно не тільки не шкодило 
людям і довкіллю, але й приносило користь 

ми запитали у козятинчан

марія (66), пенсіонерка: 
- Поліція щодня біля 
мого кіоску каву п’є. А 
взагалі я з ними справи 
поки не мала.

валерій (66), пенсіонер: 
– Я останнім часом з 
ними не стикався, але 
кричущих порушень з 
їх боку нема.

олександр (79), пенсіо-
нер: – Я живу в селі і не 
бачу, що вони роблять 
і як вони працюють, 
тому не скажу.

богдан (38), автослюсар: 
– Я не знаю, бо поки 
що з ними не стикав-
ся. Тому оцінку дати не 
можу. 

оксана (41), охоро-
неЦь: – За 10-бальною 
шкалою оцінюю на 
5. Коли була міліція, 
було краще.

антоніна (80), пенсіонерка: 
- У мене зять в поліції, 
то як я можу оцінити?! 
Кожна робота — то є 
робота.

як ви оцінюєте роботу поліції?

паЛиТи не можна, аЛе що 
робиТи З опаЛим ЛисТям?

КОРОТКО

додаткові 
потяги
 На осінні канікули «Ук-

рзалізниця» пускає 12 додат-
кових потягів. Два з них бу-
дуть зупинятися у Козятині. 
Через Козятин курсуватимуть 
наступні потяги: № 192/191 
Львів — Київ. Потяг виру-
шить у рейси в обох напрям-
ках  26 жовтня та 3 листопада. 
Як повідомили нам у довід-
ковому бюро залізничного 
вокзалу, квиточки ще є, але 
тільки купейні. Одне місце з 
Козятина до Львова коштує 
515 гривень. Також через 
станцію Козятин курсуватиме 
ще один додатковий поїзд № 
275/276 Дніпро - Львів. До 
Львова він вирушить 24 жов-
тня. До Дніпра  — 25 жовтня.

ремонтуватимуть 
котельню
  У Центрі первинної 

медико-санітарної допомоги 
Глуховецької селищної ради 
планують провести капіталь-
ний ремонт приміщення ко-
тельні, яка обслуговує Глу-
ховецьку селищну лікарню.

На сайті електронних дер-
жавних закупівель «Prozorro» 
поки що розмістили тендер 
на розробку проектно-кошто-
рисної документації. Договір 
підписали з приватною під-
приємицею Вікторією Яблон-
ською. Вона зареєстрована у 
Вінниці. Види діяльності: ді-
яльність у сфері архітектури 
(основний) та діяльність у 
сфері інжинірингу, геології 
та геодезії, надання послуг 
технічного консультування 
у цих сферах.

Обійдеться виготовлення 
документації Глуховецькій 
ОТГ у 100 тисяч гривень.

«Творча 
майстерня»
 У понеділок, 21 жовтня, 

у Козятині відбувся район-
ний етап обласного конкурсу 
виробів декоративно-ужит-
кового мистецтва «Творча 
майстерня». Свої роботи 
показували команди зі шкіл 
району. Конкурсанти пре-
зентували творчі проекти та 
демонстрували вміння виго-
товляти вироби з бісеру, ви-
шивати хрестиком та шити 
іграшки.

За рішенням журі, Ельміра 
Гулієва (з білопільської шко-
ли) та Лілія Демко (з микола-
ївської школи) будуть пред-
ставляти Козятинський район 
на обласному конкурсі. Захід 
на обласному рівні відбудеть-
ся 30 жовтня у Вінницькому 
центрі технічної творчості 
учнівської молоді.

комунаЛЬників не дочекаЛася, 
одягЛа рукавиці і поприбираЛа

в’ячеслав гончарук

– Я зверталася з цього при-
воду у міську раду, і в управління 
ЖКГ, –  каже Вікторія. – Мені 
сказали, що наразі всі працівни-
ки комунального підприємства 
«Чисте місто» трудяться в місь-
кому сквері. А підприємство, яке 
раніше займалося збором сміт-
тя, перебуває в стані ліквідації.

Коли ми зустрілися з Вікторією, 
вона зі своїм однодумцем Ярос-
лавом стягнули з дерев та стовпа 
електроліній порослі хмелю. Коли 
«міні-джунглі» трохи розчистили, 
в очі кинувся смітник, який вла-
штували у себе майже під дверима 
жителі будинків, прилеглих до 
манежу зі штучним покриттям.

— Стоять сміттеві баки, – 
каже наша співрозмовниця. – 
Невже так важко пройти де-
кілька метрів і викинути сміття 
туди, де йому місце, в контейнер 

для сміття? Невже комусь так 
хочеться жити біля смітника?

— Я зверталася в міську раду, 
– продовжує свою розповідь ко-
зятинчанка. – Мені там сказали, 
що людина, яка відповідальна 
за наведення ладу за прибудин-
ковими територіями, у відпустці. 
Треба почекати, коли вона ви-
йде на роботу. У ЖКГ проблему 
розуміють, але всі працівники 
«Чистого міста» задіяні на при-
биранні листя в парку. У дворі 
вулиці Пушкіна прибирати нікому. 

Крім двох куп бадилля хмелю, 
декількох пакетів з непотрібом, 
які зібрали Вікторія з Ярославом, 
виднілася кучугура гілля біля 
спортивного майданчика. А на 
проїжджій частині дороги красу-
вався матрац, який чи у когось 
відслужив своє і його викинули як 
непотріб, чи хтось хоче дати спор-
тивному керівництву міста підказку 
—.сидіння вже є, облаштуйте дітям 

роздягальню. Це жарт, звичайно, 
та відхід від теми, але роздягаль-
ня дітям-спортсменам потрібна.

що кажуть у жкг

Як повідомили в ЖКГ, невеликий 
смітник в приватному секторі на 
вулиці Пушкіна утворився вна-
слідок того, що мешканці ОСББ, 
прибираючи свою територію, 
необачно склали купи гілля в 
приватному секторі. Крім гілля, 
хтось ще щось кинув. Управлін-
ням ЖКГ було прийнято рішення 
включити стихійне сміттєзвалище в 
місячник збору побутових відходів

— З вивозом сміття немає про-
блем, – каже заступник міського 
голови з ЖКГ Євген Малащук. 
До нас звертаються голови ОСББ 
і ми, склавши з ними договір, 
даємо їм транспорт та праців-
ників комунальної служби для 
вивозу різного роду непотребу.

«база відпочинку» на вулиці пушкіна

такий вигляд мала вулиця пушкіна в день приїзду туди 
журналістів газети «RIA-козятин»

в’ячеслав гончарук

На Вінниччині 2 листопада 
стартує сезон полювання на 
диких парнокопитних та ху-
трового звіра. За словами  в. 
о. голови козятинської ради 
Українського товариства мис-
ливців та рибалок Олександра 
Поліщука, сезон триватиме до 
12 січня 2020 року. Полювати 
на звіра можна два рази на 
тиждень — у суботу та неділю.

— Олександре Анатол і -
йовичу, полювання в нашо-
му районі буде проводитись 
без обмежень, чи в якихось 
місцях нашого краю полю-
в ання  буде  з аборонено?

— Звичайно, не може бути 
полювання в заборонених для 

цього місцях, а саме: на терито-
ріях та об’єктах природно-запо-
відного фонду. Не полюватимуть 
мисливці на відтворюючих діль-
ницях. Це Бродецьке, Глухівці 
(район «Маса», площею 237 га), 
смт Клітинка, Поличинці, Каш-
перівка, Махаринці. Заборонено 
полювання там, де воно перед-
бачене законом, у межах насе-
лених пунктів (сіл, селищ, міст, 
дачних ділянок). В нашому ра-
йоні це — дачі сіл Кордишівки, 
Каролівки, дачі в районі інтер-
нату, Талимонівські дачі, та дачі 
на плановому, що біля тубдис-
пансера, а також за 200 м від 
населеного пункту чи в місцях, 
де можуть перебувати люди.

— До якої категорії від-
носить с я  лисиц я ,  це  х у -

тровий звір чи шкідливий? 
Коли полюватимуть на неї?

— Лисиця - хутровий звір, 
але полювання на неї, як і 
відстріл шкідливих звірів та 
птахів, буде проводитись після 
завершення терміну полюван-
ня на зайця-русака. Полюва-
тимуть на лисицю з 19 січня 
2020 року по 23 лютого 2020 
року у вихідні дні: суботу та 
неділю в присутності єгеря. 

Також головний мисливець 
Козятинщини повідомив, що 
8 листопада в залі засідань 
Козятинської ради УТМР, що 
знаходиться на території стаді-
ону «Локомотив», відбудеться 
позачергова виборча конфе-
ренція. На ній будуть обирати 
голову УТМР Козятинщини.

олена удвуд

Комунальне підприємство «Чис-
те місто» планує закупити сміт-
тєвоз із заднім завантаженням 
твердих побутових відходів. 
Витратити на нього готові 2 
мільйони 650 тисяч гривень.

Підприємство хоче придбати 
сміттєвоз типу СБМ-304/1 або 
його еквівалент. Тобто, машину 
з ідентичними характеристиками.

Наразі триває подання тендер-
них пропозицій. Як зазначено 

на сайті державних електро-
нних закупівель «Prozorro», 
триватиме воно до 2 листопада.

Ми звернулися до комуналь-
ного підприємства «Чисте місто» 
у телефонному режимі, аби 
дізнатися, скільки машин-сміттє-
возів наразі є на балансі міста. 
У коментарі нам відмовили, 
мотивуючи це тим, що будь-хто 
телефоном може представи-
тися журналістом. Порадили 
надіслати листа електронною 
поштою. Так ми і зробили.

подібний сміттєвоз планує закупити «чисте місто». 
витратити на нього готові понад два мільйони

Громада села вийшла на прибирання. Про це ми 
дізналися з допису Галини Корниюк у Фейсбуці.

«Надзвичайно теплий осінній день!!! Яскраві 
барви природи створюють особливий настрій, і 
життя вирує навколо нас у звичному ритмі… Саме 
сьогодні працівники непедівського старостинсько-
го округу спільно із працівниками культури та 
місцевого ФАПу з користю для себе й громади 
влаштували прибирання території рідного села.

Щиро дякую вам, мої невтомні жіночки-тру-
дяжки, за те, що любите нашу Непедівку і дбаєте 
про благоустрій її території))» – написала Галина.

дмитро артемчук

Екологи стверджують, що тон-
на тліючого листя виділяє 30 кг 
чадного газу, який блокує поста-
чання кисню до тканин людсько-
го організму та 9 кг мікрочасти-
нок диму. До їх складу входять 
важкі метали, пил, окиси азоту 
і низка хімічних сполук, які ви-
кликають важкі захворювання. 
У тліючому без доступу кисню 
листі виділяється вуглеводень 
бензопірен, який є небезпечним 
для здоров’я людини у будь-якій 
кількості. З іншої боку — де 
дівати опале з дерев листя? 

робіть компостні ями

– У місцях з малим пото-
ком транспорту опале листя 
можна залишати зимувати під 
деревами, – каже біолог за фа-
хом пані Валентина. — Листя, 
яке перегниває, є безкоштов-
ним органічним добривом. У 
лісі листя ніхто не вивозить 

і його там не буває біль-
ше, ніж листя одного сезону.

Пані Валентина радить госпо-
дарям приватного сектору, які 
полюбляють порядок, на своїй 
земельній ділянці викопати яму, 
зсипати туди листя та, поливши 
його водою, присипати землею. 
Навесні на тому місці може бути 
парник для розсади, грядка з 
підігрівом чи місце з органічним 
добривом. Це вже залежить від 
того, скільки матеріалу було 
поміщено в компостну яму. 

обережно з листям горіха

Колишній вчитель природо-
знавства Володимир каже, що 
спалювати листя не те, що 
не можна, а навіть злочинно. 

– Ми і так живемо в серед-
овищі майже техногенної ката-
строфи. Листя потрібно прико-
пувати, залишати біля дерев, чи 
робити компостні ями. Проблема 
з опалим листям в приватному 
секторі може виникнути тільки з 

листям грецького горіха, – каже 
пан Володимир. – Його в ком-
постній ямі може бути не більше 
четвертої частини від листя ін-
ших порід дерев. У листі горіха 
є токсична речовина юглон. 
Тому з листям горіха потрібно 
бути дуже обережним. Інакше 
замість органічного добрива 
можна отримати отруйну для 
рослинності речовину. Можна 
листям горіха утеплити стелю 
власного будинку чи знести 
його на купу, де воно щорічно 
має перегнивати, - каже ботанік.

– А що, на вашу думку, по-
трібно робити з листям на вули-
цях міста чи в паркових зонах? 

— У паркових зонах двір-
ники мають підмітати тільки 
тротуари. Усе листя згрібати і 
вивозити з парку затратно як в 
робочій силі, так і в фінансово-
му плані. За якийсь час листя 
стане суцільним покровом і не 
буде переноситись вітром. А 
дерева отримають таку необ-
хідну порцію органіки. Щодо 
листя на вулицях міста — то 
його треба вивозити і тільки.

У суботу, 19 жовтня, наші 
журналісти провели рейд 
нашим містом, частково се-
лом Сигнал та Іванківцями. 
У приватному секторі було 
багато невеличких багать. 

На ділянках, де можна 
було обійтися без паління, 
палили майже в кожному мі-
крорайоні. У Сигналі жінка 
палила кілька кіп соломи. 

– Два місяці питала людей, 
кому потрібна солома. Коли 
зрозуміла, що підстилка в селі 
зараз нікому не потрібна — 
підпалила, – каже  господи-
ня. – А куди я її маю подіти? 

 Мешканець Іванковець на 

своїй земельній ділянці влашту-
вав димову завісу від самого 
згарища до лісу. У районі «Білої 
Казарми» один господар так за-
хопився спалюванням листя, що 
дим відчувався біля школи № 9. 
Можна було тільки поспівчувати 
мешканцям вулиці Чехова, Да-
нила Нечая, вулиці та пров. Чай-
ковського. Доходив дим до вули-
ці Червоної Калини. Усі мешкан-
ці перерахованих вулиць, хтось 
більше, хтось менше, перебували 
в епіцентрі тієї димової завіси.

У  н е д і лю  т а  п он е д і -
лок, як тільки смеркло, міс-
то знову накрив димовий 
смог від спаленого листя. 

палили і палять

таких багать в нашому рейді було близько півсотні

від спалювання листя сиво було на півкілометра
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гоЛів осбб вчиЛи господарюваТи
обмін досвідом. Представники проекту Європейського союзу «Hoses» провели у Козятині дводенний 
тренінг для голів ОСББ. Керівників навчали, як правильно управляти будинком, спілкуватися зі 
співвласниками та чого категорично не можна робити. Також ми поспілкувалися з головами наших 
ОСББ та дізналися, як змінилося їх життя після створення об’єднання

Крім того, у рамках першого 
блоку розповідали про енер-
гоефективність. Представник 
Фонду енергоефективності 
України Олексій Плиненко 
пояснив, які бувають види 
утеплення будинків та найпо-
ширеніші помилки, пов’язані 
з цим
— Найпоширеніший спосіб — це 
спосіб скріпленою теплоізоля-
цією, мокрий фасад він ще на-
зивається, — каже Плиненко. 
— Це найдешевший спосіб. Ми 
на стіну наносимо клей, уте-
плювач, ще шар клею, склосітка 
і штукатурка. Яка основна по-
милка в облаштуванні? Необ-
хідно, щоб склосітка була все-
редині шару клею. Як не дуже 
гарні будівельники роблять? 
Закріпили теплоізоляцію — чи 
пінопласт, чи мінвату. Далі 
вони просто прикладають цю 
сітку і зверху клеєм. Це вважа-
ється грубою помилкою. Тому 
що під сіткою немає клею і така 
конструкція довго не простоїть. 
А наше завдання, щоб ми один 
раз зробили і забулися про цю 
проблему. Тому яка вимога: 

після утеплювача наноситься 
шар клею, після цього сітка за-
нурюється в цей шар клею і ще 
раз клеєм покривається.
Під час другого блоку, який 
провели наступного дня, роз-
повіли про те, як боротися з 
боржниками, правильно спіл-
куватися із співвласниками та 
як укладати договори з нада-
вачами комунальних послуг.
Також під час семінару голови 
ОСББ говорили про злободенні 
проблеми. Серед них: як ви-
значити, кому належить житло 
та чи варто підписувати акти 
про розмежування з управлін-
ням газового господарства.
— Ми з ними маємо шукати 
спільну мову, — висловилася 
Тетяна Єрмолаєва щодо актів 
розмежування. — Тому що ра-
ніше, за законом, ця мережа 
(газова — авт.) була їхня і вони 
були власники цієї мережі. А 
тепер вони хочуть, щоб до за-
движки мережа була газкон-
тори, після задвижки — наша. 
Дивіться, все одно будуть ви-
кликати, підписувати акти роз-
межування.

як підвищити енергоефективність

офіційна інформація від КозятинсьКої місьКої ради

ХваЛа рукам, що паХнуТЬ ХЛібом

Комунальне підприєм-
ство «Чисте місто» Ко-
зятинської міської ради 
запрошує на роботу:

- тракториста;
- водія навантажувача;
- пресувальника;
- електрика 4 розряду;
- вантажника;
- сортувальників.

Офіційне працевлаштування, соціальний пакет.
За довідками звертатися за адресою: м. Ко-

зятин, вул. Довженка, 2а (район маслозаводу), 
тел. (04342)2-22-62, 067-384-45-67. 

    

      шановні транспортники!
Щиро вітаю вас з професійним святом.
Значна частина українців є автомобіліс-

тами. Тому знають, наскільки професії, 
пов'язані з автотранспортною галуззю, 
є потрібними, важливими, і, водночас, 
нелегкими. Вони пов'язані з особливою 
відповідальністю. Адже для когось дорога 
– це подорож, а для водія – це відпові-
дальна праця.

Це дуже напружена, але в той же 
час, почесна праця, що вимагає високої 
фізичної та емоційної самовіддачі, про-
фесіоналізму і таланту. Саме серед авто-
мобілістів такі поняття як відповідальність, 
взаємовиручка, честь та гордість за свою 
професію.

Щиро бажаємо всім працівникам авто-
мобільного транспорту та дорожнього 
господарства добробуту, нових трудових 
здобутків, невичерпної енергії, міцного 
здоров’я, подальшої успішної та безава-
рійної роботи!

Добра та благополуччя вам і вашим 
родинам!

З найкращими побажаннями, 
міський голова Олександр Пузир

    

      На ліКуваННя важКОхвОрих містяН 
виДілили 500 тисяЧ гривеНь

Днями відбулося сьоме засідання комісії по розгляду 
заяв щодо надання матеріальної допомоги громадянам 
міста Козятина, які потребують комплексного, багато-
вартісного лікування та медичних засобів.

Було  розглянуто 13 заяв з данного питання, по 9 за-
явам було прийнято рішення щодо надання матеріальної 
допомоги громадянам на загальну суму 66,0 тис.грн.

Таким чином, з початку року данною комісією було 
розглянуто 114 заяв громадян  міста, по 67 прийнято 
рішення щодо надання матеріальної допомоги на за-
гальну суму 496,5 тис. грн.

КОНКУРС
Виконавчий комітет Козятинської міської ради оголошує конкурс на заміщення 

вакантних посад службовців органів місцевого самоврядування: головного спеціа-
ліста  - програміста загального відділу та начальника відділу з питань надзвичайних 
ситуацій та цивільного захисту населення.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  - про-
граміста загального відділу допускаються особи, які мають повну вищу освіту за 
освітньо – кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра відповідного професійного 
спрямування (технічна, освіта в сфері інформаційних технологій і комп'ютерних 
систем), володіють методами та засобами обробки інформації, знаннями спеці-
альних мов програмування, навичками роботи з інформаційними технологіями і 
комп'ютерними середовищами; стаж роботи за фахом на державній службі або в 
органах місцевого самоврядування не менше 1 року або 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.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади начальника відділу з питань 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення допускаються особи, які 
мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування за освітньо – 
кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра; стаж роботи за фахом на службі в 
органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не 
менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах 
управління не менше 4 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.

Професійне свято праців-
ників харчової промисловості 
України відзначається щорічно 
у третю неділю жовтня. Тому 
напередодні секретар міської 
ради Костянтин Марченко та 
керуючий справами виконкому 
Сергій Заїчко завітали до ПрАТ 
«Козятинхліб» аби привітати 
колектив на чолі з директором 
Сергієм Годенко зі святом.

Костянтин Марченко адре-
сував теплі слова керівнику 
підприємства та працівникам, у 
яких «руки завжди пахнуть хлі-
бом» - усіх, хто виготовляє хліб.

-У жорстких ринкових умовах 
підприємство завойовує довіру 
споживачів, збільшує асор-
тимент продукції, підвищує її 
якість. Жителі не лише нашого 
краю щодня мають можливість 
оцінити якість продукції вітчиз-
няного виробника, адже його 
результати присутні на кожному 
столі в кожній родині, - зазна-

чив Костянтин Володимирович.
Окрім теплих слів, за досягну-

ті успіхи у праці, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток хар-
чової промисловості та з нагоди 
професійного свята нагоро-
джено Грамотами міської ради, 
квітами та грошовими вина-
городами окремих працівників.

Продукц і я  п і дпри ємс тв а 
с т а ла  бажаним «го с тем» 
на столах не тільки жите-
лів Вінницької області, але й 
Житомирської та Київської.

Для довідки. Основним ви-
дом діяльності підприємства 
є випуск хлібобулочних та 
кондитерських виробів.   Під-

приємство інтенсивно збіль-
шує виробничі потужності. В 
травні 2014 року запущена у 
виробництво нова хлібопекар-
на піч «Мусон-ротор», що дає 
можливість нарощувати обсяги 
виробництва та розширювати 
асортимент та якість продук-
ції. Введено в експлуатацію 4 
ємності безтарного борошна 
місткістю 128 тонн, розробля-
ються ряд технічних рішень по 
енергозберігаючим факторам.

Підприємство випікає 48 на-
йменувань хлібобулочних ви-
робів та 39 кондитерських, які 
пройшли державну атестацію 
і підтверджені сертифікатами. 

Завод постачає свою продукцію 
в 14  районів трьох областей 
(Вінницька, Житомирська, Ки-
ївська). Підприємство завжди 
бере участь у виставках та 
дегустаціях регіонального та 
державного рівня. Його про-
дукція ввійшла в Книгу Рекордів 
України у 2014 році (калита 
– кругла пшенична паляниця 
довжиною 1м 28 см, шири-
ною 1 м 1 см, вагою 310 кг).

Цьогоріч ,  спец іально до 
Дня міста колектив підпри-
ємства спік святковий торт 
вагою 145 кілограмів. А на 
свято Преображення Господнє 
– коровай, вагою 20 кілограмів.

Приймальня міського голови – 2-01-05; Відділ у справах преси та інформації – 2-01-04; Електронна пошта: politika@komr.gov.ua

олена удвуд

Марина Сарбаєва, голова 
п’ятиповерхівки на вулиці Гри-
горія Сковороди, 40. Із жов-
тня 2016 року у її тридцятик-
вартирному будинку створено 
ОСББ. Підштовхнула співвласників 
до цього проблема з дахом.

— Зібралися з декількома 
мешканцями п’ятого поверху, в 
яких постійні проблеми протікання 
покрівлі, — розповідає Марина. 
— Від «Відродження», яке нас 
обслуговувало, ніяких коштів не 
надходило. А дах латали части-
нами. Це не давало результату.

чим більше людей, тим важ-
че згуртувати

За перші три роки, відколи 
існує ОСББ, вже встигли про-
вести поточний ремонт покрівлі, 
замінити один парапет, три ка-
налізаційних коліна, встановили 
енергозберігаючі лампочки, а 
також поставити вісім нових ві-
кон у під’їздах. Останнє зробили 
завдяки матеріальній допомо-
зі від міської ради, яку дали, 
коли об’єднання формувалося.

— Сьогодні ми платимо з верес-
ня 4 гривні за квадратний метр, а 
перед цим ці роки квартплата була 
2 гривні, — продовжує Сарбає-
ва. — Дах ми не зробили зі своїх 

коштів на рахунку, люди скидалися 
по 2 тисячі з квартири, незалеж-
но від того, чи це 2-кімнатні, чи 
3. Звісно, не всі скинулися. Але 
викручувати руки ми не можемо. 
Усе це на добровільних засадах.

Попри те, що у її будинку 

за три роки прогрес очевид-
ний, незадоволення серед меш-
канців уникнути неможливо.

— Заява у мене написана 
без дати на самоусунення, — 
каже жінка. — Тому що люди 
важкі, вони не розуміють досі, 
куди йдуть гроші. Ті, хто хочуть 
розуміти, вони і приходять на 
збори, вони активні. А ті, які не 
хочуть розуміти і скандалять, 
вони і на збори не приходять, 
і гроші не здають. Є всякі. А є 
такі, які не проживають навіть у 
місті, але сплачують всі кошти.

Поряд з будинком Марини Сар-
баєвої є ще один на стику з вули-
цею Катукова. У двох багатоповер-
хівок спільне подвір’я. Проте сусіди 

створювати ОСББ не поспішали.
— Коли ми організовувалися, 

я збирала два будинки, — до-
дає Марина Сарбаєва. — Там 
сім під’їздів. То вони тільки ось-
ось дійшли. Тому що там дуже 
важкі люди. Чим більше лю-
дей, тим важче їх згуртувати.

об’єдналися півроку тому

Інша голова ОСББ, Лариса 
Січенко, керує об’єднанням під 
назвою «Затишок». Це багато-
поверхівка на вулиці Пролетар-
ська, 31 та 31-а на 24 квартири. 
Зареєструвалися вони зовсім 
нещодавно — наприкінці квітня 
2019 року. Особливість їхнього 
будинку у тому, що одна його 
частина введена в експлуатацію 
35 років тому, а інша — 30.

Створити об’єднання спів-
власники вирішили через те, 
що було багато проблем у бу-
динку, серед яких зіпсовані 
труби у підвалах та пробле-
ми з дротами електроенергії.

— Ми гроші платили, але не 
знати, куди вони йшли, — розпо-
відає Лариса Січенко. — Нічого 
не робилося. За весь час вибили 
тільки кілька банок фарби, щоб 
можна було пофарбувати під’їзди. 
І на цьому роботи закінчилися. 
У нас проблема з водою. Труби 
металеві прогнили, прокапує вода 
і біжить в підвальне приміщення. 
Нам не було вже чого чекати. Дах 
в одному під’їзді тече, в друго-
му — тече. Скільки викликали, 
три роки квартиру затоплює і 
сходовий майданчик, ніхто ні-
чого не робив. Тут вже вийшло, 
що в нас електрика, всі кабелі 
силові прийшли в непридатність.

За дуже короткий проміжок 
часу в будинку вдалося вирішити 
кілька проблем. За власні кошти 
співвласники поміняли силові 
дроти, щитові. На черзі — труби.

— Не знаю, як ми з цього стану 

маємо виходити, — каже голова 
ОСББ «Затишок». — Тому що у 
нас із 24 квартир мешкає 80% 
пенсіонерів. Плюс онкохвора. 
Одні люди здають, а інші обурю-
ються. Так, як скрізь. Бо якщо 
людина має мінімальну пенсію, 
то, повірте, це дуже важко. Ро-
боти дуже багато, а коштів нуль 
поки що. На третьому поверсі у 
будинку 31 — уже така тріщина, 
що майже рука входить. Будинок 
дає усадку. У нас будинок побу-
дований на болотяній місцевості. 
Там у свій час болото було, ко-
миші росли, зілля, вода стояла. 
І, видно, через це дає тріщину.

«осбб — Це школа демокра-
тії»

Саме для того, аби навчити голів 
ОСББ правильно керувати своїм 
будинком, представники проекту 
«Houses» у Козятині провели дво-
денний тренінг. Навчання проходи-
ло у два блоки. Під час першого 
розповіли про поточну діяльність 
ОСББ, що належить до приватної, 

а що до спільної власності, як 
об’єднання може заробити кошти, 
та взагалі як воно функціонує.

— ОСББ — це школа демо-
кратії, — каже Анастасія Ланіна, 
представник Програми розвитку 
Організації об’єднаних націй і про-
екту ЄС «Houses». — Я завжди 
всім своїм говорю, що голова 
ОСББ — це не цар, не Бог, не 
управлінська компанія. Він не є 
керівником підприємства. Він є 
руками й ногами загальних зборів. 
Ви виконуєте волю свого будинку. 
Вам може тисячу разів здаватися, 
що перед початком зими треба 
міняти труби чи перекривати дах, 
але якщо ваші загальні збори 
вважають, що їм це не потрібно, а 
їм потрібна пісочниця, стоянка чи 
ще щось, то дайте їм відмучитися 
одну зиму зі зламаним дахом. Пе-
рестаньте тягнути на себе ковдру.

Також розповідали, як фор-
мувати кошторис та поясни-
ли, які є повноваження у голів.

— На сьогоднішній день голови 
ОСББ не мають права видавати 
жодну довідку, — продовжує Ла-
ніна. — Ви фактично перейняли 
повноваження ЖКГ. Відповідно, за 
цим потягнулося що? Видача дові-
док про склад сім’ї, про прописку, 
про реєстрацію, про що завгодно. 
Так ось, під час функціонування 
ЖКГ паспортист — це була офі-
ційна особа, яка мала доступ до 
відповідних реєстрів. Ви цього 
доступу не маєте. Це по-перше. 
По-друге, немає у жодному за-
коні дозволу робити ці довідки. 
Коли до вас приходять люди і 
просять ці довідки, робіть те, що 
я називають зворотною хвилею 
— відправляйте їх туди, де вони 
мають бути. Нехай ридають не у 
вас під дверима про субсидії, а 
в управлінні соціальної політики.

місцевих голів осбб запросили на тренінг. Розповідали 
про те, як правильно керувати будинком

«голови осбб не мають права видавати жодну 
довідку». Спікерка Анастасія Ланіна пояснила, які є 
повноваження у голів

Голова ОСББ — це 
не цар, не Бог, не 
управлінська компанія. 
Він не керівник 
підприємства. Він 
є руками й ногами 
загальних зборів
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28 жовтня – день визволення україни від наЦистських загарбників
 Українці ніколи не забудуть про цю сторінку історії, про неймовірно велику ціну, яку заплатив наш 

народ за право бути вільним. Ми завжди будемо пишатися подвигом борців за свободу Батьківщини.
 Цього дня ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю тих, хто віддавши власне жит-

тя, зупинив ворога, засвідчуємо глибоку повагу всім, хто в жорстоких боях виборював свобо-
ду і незалежність Батьківщини, мужньо чинив опір ворогу у підпіллі, самовіддано трудився в тилу.

С ь о г о д н і  у  н е л е г к и й  д л я  к р а ї н и  ч а с ,   к о л и  з о в н і ш н і й  а г р е -
сор провадить свої  загарбницькі  плани на сході нашої країни,   подвиг вете -
ранів додає сил та наснаги у нинішній боротьбі за свободу, незалежність та суверенітет України.

 Ш а н о в н і  в е т е р а н и !  П р и й м і т ь  н а й щ и р і ш і  п о б а ж а н н я  м і ц -
ного здоров'я, довгих років життя, любові та уваги рідних,  добробуту і благополуччя.

З повагою, голова районної ради віктор слОБОДяНЮК
голова райдержадміністрації Юрій слаБЧуК

щиро вітаємо
з днем народження!

К о з я т и н с ь к о г о  с і л ь с ь к о г о  г о л о в у
К ат е р и З Ю К  те т я н у   м и к о л а ї в н у  ( 2 4 .1 0 )
с е к р е т а р я  К у м а н і в с ь к о ї  с і л ь с ь к о ї  р а д и
Н а у м е Н К О  і р и н у  Б о р и с і в н у  ( 2 7 . 1 0 )
д е п у т а т а  р а й о н н о ї  р а д и
с т е Ц Ю К а  с е р г і я  г р и г о р о в и ч а  ( 2 8 . 1 0 )

Бажаємо вам міцного здоров’я, сімейного благополуччя, сили 
і наснаги у роботі. Нехай завжди збуваються всі ваші мрії і 
бажання, а затишок рідної оселі надійно захищає від усіляких 
негараздів. Нехай родинне тепло, людська вдячність та поша-
на будуть вірними супутниками на довгій дорозі вашого життя

Шановні автомобілісти та працівники дорожнього господарства району!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди вашого професійного свята!

У  т р а н с п о р т н і й  г а л у з і  р а й о н у  т р у д и т ь с я  ч и с л е н -
н а  а р м і я  п р о ф е с і о н а л і в ,  я к і  д о к л а д а ю т ь  м а к с и м у м  з у с и л ь  д л я 
покращення умов пасажирських та вантажних перевезень, впровадження нових по-
слуг та маршрутів. Від вашої майстерності та якості роботи дорожників, які забез-
печують будівництво та ремонт доріг, залежить своєчасність здійснення перевезень.

Бажаємо, щоб ваша праця, шановні автомобілісти і дорожники, приноси-
ла вам радість та задоволення, а кожен день, проведений за кермом, від-
кривав перед вами нові перспективи. Міцного здоров'я, щастя, добробуту 
і нових трудових здобутків всім вам на життєвих і автомобільних шляхах!

відбуЛасЬ ЗвіТно-виборна 
конференція районної 
органіЗації веТеранів

робочий виїЗд 
до біЛопіЛЬсЬкої 
амбуЛаТорії

непомірні премії Та нераціонаЛЬне 
викорисТання бюджеТниХ кошТів – реЗуЛЬТаТи 
перевірки місЬкої Лікарні

461438461438

КОНКурс
Козятинська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної по-

сади – головного спеціаліста організаційного відділу Козятинської районної 
ради. До конкурсу допускаються громадяни України, які мають повну вищу 
освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та відповідну 
професійну підготовку. Володіють державною мовою, володіють персональним 
комп’ютером у режимі користувача та не досягли граничного віку перебування 
на службі в органах місцевого самоврядування. Стаж роботи в органах місце-
вого самоврядування (на державній службі) не менше 3-х років. Документи 
приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування 
оголошення, за адресою: м. Козятин вул. героїв майдану, 20, район-
на рада. За інформацією звертатись за телефонами: 2-21-23, 2-21-38.

Департаментом охорони 
здоров’я Вінницької обласної 
державної адміністраці ї 22 
серпня 2019 року було про-
ведено комісійну перевірку 
КП «Козятинська міська лі-
карня Козятинської міської 
ради» та КП «Козятинська 
центральна районна лікарня 
Козятинської районної ради», 
зокрема проаналізовано стан 
фінансового та кадрового за-
безпечення обох лікарень, ор-
ганізацію лікувального процесу.

Свій коментар по даному 
питанню засобам масової ін-
формації надав голова район-
ної ради Віктор Слободянюк.

-  Аналіз офіційної довідки 
результатів перевірки є під-
твердженням тому, що було 
зроблено все задля того, щоб 
ослабити медичну галузь Ко-
зятинщини, - зазначає Віктор 
Миколайович. – Це не просто 
здогадки голови ради чи голов-
ного лікаря Козятинської ЦРЛ.

В той час, коли не ви-
стачає коштів на заробітну 
плату працівникам районної 
лікарні, які трудяться без 
вихідних та понаднормово, 
міська лікарня захлинається 
від надлишкового фінансуван-
ня. Далі витяг з довідки: «З 
січня по липень 2019 року 
працівникам КП «міська 
лікарня» Козятинської місь-
кої ради» виплачено премії 
на загальну суму 1 166 027 
грн., в тому числі розпо-
рядженням Козятинської 
міської ради за підсумками 
роботи виплачується премія 
головному лікарю лікарні 
Євтушку О.П. в розмірі 300% 
посадового окладу. Крім 
того, персоналу виплачу-
ється заохочення в розмірі 
посадового окладу та за 
складність та інтенсивність 
в роботі всього на суму 984 
120 грн. Особові карточки 
до перевірки не надано».

-  Бухгалтери отримують 
преміювання в розмірі трьох 
та двох з половиною окладів, - 
продовжує розповідати Віктор 
Слободнюк. – Тарифні розряди 
частині медичного персоналу 
лікарні встановлено з пору-
шеннями, а лікарі без категорій 
також отримують гарні доплати 
за інтенсивність та ненормова-
ний робочий день, хоча, як усі 
знають, міська лікарня працює 
за графіком з 8:00 год. до 
16:00 год., субота,неділя – ви-
хідний, а там, де люди працю-
ють цілодобово, наразі кінці 
з кінцями звести неможливо. 
Ми не проти того, щоб лікарі 
міського лікувального закладу 

отримували гарну заробітну 
плату, але не за рахунок інших.

 Міська влада при будь-якій 
нагоді у всьому звинувачує 
голову районної ради, який не 
включив їх у співвласники. Але 
ж це суперечило б чинному 
законодавству, адже юридич-
но неможливим є створення 
міськрайонної лікарні, може 
існувати лише або міська або 
районна лікарня. На цьому 
наголошувала директор Де-
партаменту охорони Вінниць-
кої ОДА Людмила Грабович.

-  Проведено також перевірку 
терапевтичного та неврологіч-
ного стаціонарних відділень 
міської лікарні. Частина хворих 
не повинна була проходити 
лікування в закладі, а могла 
пролікуватись на денному ста-
ціонарі амбулаторії. Витяг з 
довідки «до 90% пацієнтів 
поступають до терапевтич-
ного відділення по направ-
ленню лікарів первинної 
ланки, а саме сімейних 
лікарів міського ЦПмсД. 
якість направлень від ліка-
рів первинної ланки вкрай 
незадовільна. у направлен-
нях, в більшості випадків, 
відсутні необхідні обстежен-
ня (загальний аналіз сечі, 
крові, еКг), лише поодинокі 
випадки наявного рентген-
обстеження ОгП. Біля 80% 
даних пацієнтів показів до 
госпіталізації не мали».

Тобто, бачимо тут елемент 
корупційної складової – близь-
кі родичі міського голови спря-
мовують до лікарні людей, які 
не підлягають стаціонарному 
лікуванню, а за цим стоять бю-
джетні кошти – гроші містян. 
На жаль, дуже вміло гарною 
картинкою та вихваляннями 
про створення, ніби-то, про-
сто незамінної лікарні міська 
влада замилила очі грома-
ді. То чому на сьогоднішній 
день така необхідна лікарня 
не може забезпечити повно-
цінний лікувальний процес?

На неодноразові звернення 
районної ради та централь-
ної районної лікарні щодо 
укладення договорів на на-
дання медичної допомоги жи-
телям Козятина і оплати за 
дані послуги, на жаль, місь-
кою владою проігноровані.

Відповідно плану використан-
ня бюджетних коштів на 2019 
рік значну суму адміністрацією 
лікарні спрямовано на заку-
півлю медикаментів та виробів 
медичного призначення – 1 
982 434 грн., а також на за-
купівлю продуктів харчування 
– 1 080 439 грн., видатки на 

відрядження – 251 000 грн. 
але, як зазначено у довідці, не 
можливо встановити правиль-
ність обрахунку даних потреб, 
адже для перевірки не надано 
план роботи ліжка, план ліжко-
днів та конкретизовані роз-
рахунки щодо затверджених в 
плані використання бюджетних 
коштів на 2019 рік. Також не 
надано первинних документів 
по використанню коштів на 
проведення ремонтних робіт.

Виявлено порушення у про-
веденні тендерних закупівель: 
«Протягом січня-серпня по-
точного року в електронній 
системі ProZorro в допо-
рогових закупівлях відсут-
ні угоди про закупівлю 
та сертифікація. З метою 
уникнення процедури від-
критих торгів на капітальний 
ремонт в лікарні проводять-
ся допорогові закупівлі».

-  Не залишилось поза ува-
гою перевірки і те, як свавільно 
міське керівництво розподі-
ляє кошти медичної субвенції. 
Впродовж І півріччя 2019 року 
з міського бюджету м.Козятин 
до районного бюджету для ра-
йонної лікарні виділено кошти 
в сумі 5 670 136 грн., в тому 
числі кошти медичної субвенції 
– 3 656 636 грн. Тобто, як за-
значається у довідці «більша 
частина коштів передбачена 
для КП «Козятинська міська 
лікарня», а для КП «Козя-
тинська центральна районна 
лікарня», де надається більш 
профільна та дороговартісна 
медична допомога жителям 
міста Козятин (хірургічного 
профілю, травматологічно-
го, реанімаційного, кардіо-
логічного, неврологічного, 
акушерського тощо) перед-

бачено лише 20,4 % від 
обсягу медичної субвенції. 
таке нерівномірне розпо-
ділення коштів медичної 
субвенції призвело до утво-
рення значного дефіциту 
коштів в КП «Козятинська 
центральна районна лікар-
ня». За розрахунками під-
приємства незабезпеченість 
коштами по заробітній платі 
до кінця поточного року 
складає 7 550 000 грн., по 
нарахуваннях на заробіт-
ну плату 1 661 000 грн».

Також у довідці зазначено, 
що «в міській лікарні відсут-
ні 60% видів стаціонарної 
допомоги, які мають надава-
тись вторинним рівнем (ди-
тинство, пологова допомога, 
хірургічна допомога). Крім 
того, приймальне відділення 
міської лікарні не готово 
для надання екстреної та 
невідкладної медичної до-
помоги. головним лікарем 
Козятинської міської лікарні 
затверджені покази і про-
типокази для здійснення 
госпіталізації до зазначеної 
лікарні, які по своїй суті 
відповідають завданням лі-
карні відновного лікування».

У висновку довідки за ре-
зультатами перевірки вказано 
наступне: «враховуючи на-
явність терапевтичного та 
неврологічного відділень в 
центральній районній лікар-
ні, а також їх функціональну 
потужність, необхідності у 
функціонуванні терапевтич-
них і неврологічних ліжок 
в міській лікарні немає.

Зазначені дані свідчать 
про спроможність та біль-
шу спрямованість міської 
лікарні до надання реабі-

літаційних та фізіотерапев-
тичних послуг пацієнтам.

Понаднормова кількість 
ліжок призводить до нера-
ціонального використання 
наявних фінансових, матері-
альних та кадрових ресурсів, 
порушень у дотриманні за-
тверджених протоколів ліку-
вання даної категорії хворих 
та погіршення якості надан-
ня допомоги терапевтичного 
профілю пацієнтам Козя-
тинського району в цілому.

стосовно господарсько-
фінансової діяльності за-
кладу КНП «Козятинська 
міська лікарня» - мають 
місце суттєві порушення 
фінансово-бухгалтерської 
діяльності та проведен-
ня тендерних закупівель».

Підсумовуючи,голова район-
ної ради Віктор Слободянюк 
наголошує, що покривала такий 
стан справ Вінницька ОДА на 
чолі з колишнім керівником 
та нинішніми заступниками 
– Крученюком та Гижком.

-  Я несу відповідальність за 
свої слова. Ці особи робили 
все задля того, щоб знищи-
ти Козятинський район. Але 
незважаючи на такі складні 
умови та серйозні труднощі 
Козятинська центральна район-
на лікарня розвивається. Вона 
буде лікарнею інтенсивного лі-
кування із відповідною матері-
ально-технічною базою та висо-
кокваліфікованим персоналом, 
до якого можуть приєднатись 
лікарі із Козятинської міської 
лікарні. Ми не ділимо медиків 
на міських і районних – це 
фахівці нашого району, які ма-
ють отримувати гідну заробітну 
плату та стояти на сторожі 
здоров’я жителів Козятинщини.

 18 жовтня 2019 року відбу-
лась звітно-виборна конферен-
ція районної організації ветера-
нів України, в якій взяли участь 
керуючий справами виконавчого 
апарату районної ради Анатолій 
Колісний, представники рай-
держадміністрації, управління 
соціального захисту населення, 
громадських організацій району.

На розгляд звітно-виборної 
конференції було винесено 
наступні питання: звіт голови 
районної організації ветера-
нів України,  ревізійної ко-
місії,  вибори районної ради 
та  президії ради ветеранів,  
голови організації, ревізійної 

комісії та  делегатів на об-
ласну конференцію ветеранів.

Присутні заслухали звіт Во-
лодимира Бондаренка  про ро-
боту  ради районної організації 
ветеранів в період з травня 2015 
року по жовтень 2019. Він де-
тально зупинився на проведеній 
роботі організації ветеранів за 
звітний період, підбив підсумки 
попередніх років та окреслив 
завдання  та шляхи розвитку 
ветеранського руху на наступ-
ний 4-річний період, зупинив-
ся на актуальних проблемах.

Делегати конференції визнали 
роботу ветеранської організа-
ції задовільною, подякували 

її керівнику та знову обрали 
головою районної організації 
ветеранів України Володими-
ра Васильовича Бондаренка.

У ході засідання обрано 
президію та раду районної 
організації ветеранів, ревізійну 
комісію, делегатів на звітно-ви-
борну конференцію Вінницької 
обласної організації ветеранів. 

За поданням Козятинської 
районної організації ветеранів 
грамотами районної держав-
ної адміністрації та район-
ної ради, за активну та плід-
ну працю серед ветеранської 
спільноти відзначено кращих 
ветеранів сіл та селищ району.

Минулого тижня відбулась чергова перевірка готовності до відкриття 
новозбудованої Білопільської  амбулаторії. З робочим візитом до ам-
булаторії завітали голова районної ради Віктор Слободянюк, заступ-
ник голови райдержадміністрації Ігор Булавський, начальник центру 
технічного та фінансового нагляду за діяльністю закладів охорони 
здоров’я Алла Бриль, головний лікар РМЦ ПМСД Валентина Лобченко, 
сільський голова Віктор Якимчук.

У ході огляду об’єкта зазначено, що так і не виправлено ряд недолі-
ків, на які було вказано підряднику під час минулого візиту на початку 
місяця. Також не надано документацію, згідно з якою можна було б 
встановити відповідність виконаних робіт проекту.

До відкриття амбулаторії відбудеться ще одна зустріч, на якій буде 
прийнято остаточне рішення щодо закінчення будівництва.
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Багато своїх робіт Ната-
л ія  прос то дарує .  Дех-
то  в в ажає  це  дивним .

— Часто мене називають 
дивачкою, тому що роздаю, 
— продовжує жінка. — Але 
мені подобається це. Це ба-
жання дарувати людям те-
пло і знайти себе. Так, як 
я себе шукала, коли малий 
хворів, і у мене вийшло.

Деякі з робіт майстрині на-
віть потрапили за кордон.

— Колись Лілія Павлівна (ди-
ректор Музею історії міста — 
авт.) замовляла у мене тарілку 
з українськими мотивами і потім 
познайомила мене з хлопцем з 
Ізраїля, — розповідає Наталія. 
— А він син одного з шести на-
ших шанованих воїнів-афганців, 
Олександра Сушка. І я почала 
спілкуватися з цим хлопцем і 
кажу: «Чекай-но, це не в тебе 

там стоїть тарілка?» і описую її. 
А він каже: «Так, я зараз сиджу, 
на неї дивлюся». Тобто, вийшло 
так, що моя тарілка у нього в 
хаті кілька років, а ми позна-
йомилися через якийсь період.

Сьогодні Наталія Баштова - 
науковий співробітник Музею 
історії міста. Вона і надалі 
продовжує займатися руко-
діллям та час від часу про-
водить майстер-класи. Пере-
ймає ї ї досвід і син Ілля.

— Позаминулого року була 
ніч музеїв, — додає жінка. — 
Ми збирали 10 майстрів з різних 
видів прикладного мистецтва. 
І одним із десяти був Ілля. Він 
навчав і дорослих, і дітей, як 
складати орігамі. Він вміє по-
казати так, щоб захотілося 
робити. Журавликів робили, 
розповідали історію, як дівчин-
ка хвора журавликів робила.

деякі роботи потрапили за кордон

наші люди новини

Ліками вона ЛікуваЛа сина, 
а рукодіЛЛям — свою душу

біЛЬше пеЛюшок Та ТепЛі 
комбінеЗони. як оновиЛи бебі-бокси

овочева дискоТека в п’яТій шкоЛі

Героїня нашої публікації — майстриня декоративно-прикладного мистецтва Наталія Баштова. Її історія 
про те, як вистояти та не впасти духом, коли чуєш, що у твоєї дитини страшний діагноз

допомога. Уже рік в Україні, при виписці з пологового відділення, новонародженим діткам та 
породіллям видають пакунок з одягом, іграшками, пелюшками та засобами для гігієни. З часом бебі-
бокси почали оновлювати та доукомплектовувати. Як за рік змінилися пакунки для малюків, та що 
тепер входить у бебі-бокс?

ірина шевчук

Урядова програма «пакунок 
малюка» розпочалася мину-
лого року у жовтні. Відгуки 
батьків різнилися щодо цього 
нововведення. Багато хто зне-
важливо ставився до таких 
подарунків держави, мовляв, 
речі в ньому не якісні, а пам-
перси та пелюшки дешеві і 
нікудишні. Інші ж вважали це 
за щастя і висловлювали вдяч-
ність. Адже безкоштовні бебі-
бокси містять все необхідне 
для малюка на перших порах .

З часом бебі-бокси почали 
оновлювати та доукомплекто-
вувати. Так, з вересня цього 
року Міністерство соціальної 

політики збільшило їх напо-
внення  — з 28 до 38 найме-
нувань. Як повідомляють у 
преслужбі соцполітики, пакет 
наповнили, зокрема, удвічі 
більшою кількістю пелюшок 
(6 штук). Також з'явилися нові 
розміри дитячих шкарпеток (на 
вік 4-6 місяців). З одягу до-
дали демісезонний комбінезон 
з капюшоном і синтепоновим 
наповнювачем. Крім того, у 
нових пакетах будуть килимки 
для розвитку з м'якими дугами 
і підвісними іграшками, губ-
ки для купання і спеціальний 
гребінь. А для молодих мам у 
бокси додали по пачці післяпо-
логових і звичайних прокладок.

Щоб дізнатися, яка ситуація 
з бебі-боксами у Козятині, ми 
звернулися до акушерсько-
пологового відділення Козя-
тинської центральної лікарні. 
Старша акушерка Ірина По-
плавська розповіла, що пер-
ший  бебі-бокс був виданий 22 
жовтня минулого року. З того 
часу їх всього видано 357 штук. 

— Кожний бебі-бокс ви-
дається дитині при виписці, 
— каже Ірина Поплавська. — 
З вересня їх оновили. Стали 
якісніші костюмчики, бодіки, 
пелюшки. Видача пакунків йде 
регулярно. До лікарні нам їх 
доставляє перевізник. По 30 

штук у відділення. Кожного 
дня ми звітуємо на департа-
мент охорони здоров’я і на 
соцполітику, скільки бебі-бок-

сів було видано кожної доби. 
Наприклад, в цю неділю нам 
було доставлено 30 штук. Ма-
мочки дуже задоволені. Є сім’ї, 

які не можуть дозволити собі 
гарні якісні речі для новона-
роджених. Тому для них бебі 
бокси надзвичайно корисні.

«Пакунок малюка» є безпо-
воротною адресною соці-
альною допомогою та вида-
ватиметься на кожну дитину, 
незалежно від матеріального 
стану родини. Отримати його 
зможуть мати, батько, родичі 
або патронатний вихователь 
новонародженої дитини в 
пологовому будинку. Жод-
них додаткових документів 
не потрібно – лише довідка 
про народження дитини.

довідка

євгенія ропотан з вівсяників народила хлопчика. При виписці їм видали оновлений бебі-бокс

олена удвуд

Наталія Баштова у свій час отримала 
дві вищих освіти та має аж три професії: 
економіст-фінансист, інженер-механік 
та провідник міжнародного сполучен-
ня. Хоча жодного дня не працювала 
за спеціальністю. Колись разом із 
чоловіком тримала магазин сантехніки, 
тож вміє робити зовсім не жіночі речі.

— Я навчилася паяти опалення, за-
пускати станції насосні, — розповідає 
Наталія. — Я можу змінити кран в кухні, 
вмію працювати з перфоратором. Я лю-
блю навчатися. Зате водити автомобіль 
і розбиратися в нотах — це не моє.

життя у чотирьох стінах

Проте в одну мить довелося кар-
динально змінити свій спосіб життя. 
Причиною цього стала хвороба молод-
шого сина Іллі. Йому поставили діагноз 
аутоімунне захворювання. Це хвороба, 
яку неможливо вилікувати. При ній 
клітини імунітету атакують органи, наче 
віруси. В Іллі постраждали колінні су-
глоби та очі. Тоді йому було п’ять років.

— Коли казали, що це невиліковно, 
що краще не буде, я відповідала: «Я 
не приймаю, це не наш діагноз». Лі-
кар мені в Охмадиті казав: «Я вперше 
бачу таку прибацану мамашу». Це 
дослівно. Я кажу: «Тільки тому, що 
я не прийняла як вирок ваш діагноз? 
Ви дуже хороша людина, але люди 
помиляються. Ми будемо боротися».

Так Наталії довелося покинути ро-
боту і зачинитися у чотирьох стінах, 
щоб займатися дитиною. Синові да-
вали ліки, які пригнічують імунітет, 
тому будь-яка незначна інфекція була 
вкрай небезпечною для організму.

— Коли твоя дитина, яка не хво-
ріла взагалі, у 5 років перестала 
бачити — це дуже страшно. Малий 
сліпнув, — продовжує жінка. — 46 
уколів гормонів йому робили під око 
для того, щоб врятувати зір. Організм 
сприймав око як щось чужорідне. 
Так само з колінними суглобами 
було. Потрібно було подавлювати 
імунітет. Кварцова лампа була в хаті і 
ми практично не виходили з кімнати.

Телевізор Наталія не вмикала, 
тому що це подразнювало синові 
очі. Можна було лише вмикати му-
зику. Весь день жінка проводила з 
Іллею. Час на себе знаходився лише 
ввечері, після того, як дитина за-
синала. Відволікатися допомагали 
майстер-класи, які шукала в Інтернеті.

— Я дивилася фотографії, або якісь 
відео, — каже жінка. — Мені подо-
балося, що люди створювали і розпо-
відали, і це була позитивна енергетика 
створення добра. Я дивилася їх у за-
хваті. Потім я взяла бісер. Перший день 
мені здавалося, що кострубаті в мене 
руки, що нічого не зможу створити. 
У мене вийшло простеньке намисто і 
мені здалося, що це дуже не гарно. На 
другий день руки вже мене слухались.

«він сказав — я не інвалід»

Через місяць Наталія вже мала 
в доробку з десяток різноманітних 
намист. Дизайн жінка придумувала 
сама. Попри це, вони їй не подо-
балися, мали якийсь дитячий вигляд.

Син тоді був на індивідуальному 
навчанні, до них додому приходи-
ла вчителька. Якось вона поміти-
ла коробочку з виробами Наталії.

— Я побачила, як у неї трясуться 

руки, коли вона побачила цих 15-20 при-
крас, — продовжує Баштова. — Вона 
сказала: «Кажи ціну, я їх всі заберу». 
Вчителька запевняла, що настільки ці-
каві вироби були, що такого не бачила 
ніде. Мені важко було розставатися 
з ними. Принесли за них гроші і на 
перших порах у мене був шок від того, 
що мені гроші не цінні. І після цього 
я вже навчилася виплітати запросто.

Життя почало потроху налаго-
джуватися. Синові ставало легше.

— Ми коли приїхали (в Охмадит 
— авт.) не через два місяця, а через 
рік і два місяці, то лікарка аж здиву-
валася, як це. Тому що є діагноз, є 
протоколи, за якими лікують і не від-
ступають. А я нетрадиційно лікувала. 
Я настільки малого переконала в тому, 
що він здоровий, що навіть коли йому 
по зору можна було продовжити ін-
валідність, він сказав — я не інвалід.

своїми майстер-класами до-
помагала іншим

Згодом Наталія почала працювати у 
Територіальному центрі і ділитися своїм 
досвідом з іншими. Там вона навчала 
людей користуватися комп’ютером, 
проводила різні майстер-класи.

— Люди могли прийти і сказати: «А 
я хочу, наприклад, піони з паперу з цу-
керкою всередині», — каже майстриня. 
— Коротка молитва, бо ніколи не ро-
била цю річ. І ти сідаєш і згадуєш, коли 
квітка висипається, які листочки у неї. 
З паперу починаєш вирізати, складаєш 
і воно якось само в руках складається.

Часто рукоділля, якому навчала 
своїх учнів Наталія Баштова, допо-
магало їм пережити життєві перипе-

тії та відволіктися. Точно так само, 
як колись бісероплетіння допомо-
гло їй під час складного періоду.

— Дуже багато приходило людей, які 
були зневірені в собі, не хотіли жити, — 
згадує Наталія. — Була одна жінка. Так 
вийшло, що тоді вона поховала чоловіка, 
потім сина поховала і вона приходила в 
чорному. Каже: «Я прийшла тільки поди-
витися». Потім прибігла: «Я 18 тарілок за 
два тижні зробила. У техніці декупаж».

Наталія Баштова виготовляє різні 
речі: від букетиків для наречених та 
прикрас із бісеру до оформлення 
тарілок у техніці декупаж. Вміє вона 
і розписувати писанки, чому також 
навчає інших. Від майстер-класів, які 
проводить, жінка й сама заряджа-

ється енергією. Бо їй подобається 
постійно бути в русі, коли безліч 
справ і все потрібно робити швидко.

— Для мене найкращий урок був, 
який я згадую, це коли 80 дітей одно-
часно брало участь у майстер-класі 
в бібліотеці, — ділиться майстриня. 
— На великому екрані показували 
писанки. На двох дітей була одна 
свічка, ложечка, олівці. Це був не-
ймовірний майстер-клас. Я шла додо-
му, у мене голова паморочилася від 
втоми. Тому що 80 крашанок, які ти 
розмальовуєш, а потім їх ще треба у 
фарбу занурювати. В мене були руки 
невідомого кольору. Але драйвово було 
те, що купа дітей і всі тримають оті 
яєчки, і в них горять очі — оце класно.

Цю тарілку наталія баштова подарувала музею історії 
міста. Вона оформлена у техніці декупаж, а краї оброблені 
гофрованим папером

Ця масивна прикраса називається гердана. Їх виготовляють вручну, або на 
спеціальному станку

в’ячеслав гончарук

Учні початкових класів шко-
ли № 5 в четвер, 17 жовтня, на 
подвір’ї свого навчального закла-
ду проводили пізнавально-роз-
важальну дискотеку під назвою 
«Овочева дискотека». Дівчатка-
третьокласниці одягли віночки, 
виготовлені з опалого листя де-
рев. У такому вбранні вони нага-
дали всім присутнім на дискотеці, 
що настав період «Золотої осені» 
— період збору овочів з городу. 
Діти в образах помідорів, огір-
ків, перчинок, гарбузів, бобових 
культур відгадували загадки на 
овочеву тематику. Справившись 
із завданням, «школярі-овочі» 
виходили на ганок школи і під 
музичний супровід виконували 
танець, який підхоплювали всі 
школярі. Коли вся «городина» 
була представлена, до них при-

єдналися ще й «фрукти» та 
«ягоди». З загадками-відгадками, 
танцями та музикою пройшло 
півгодини пізнавально-театраль-
ного шоу під відкритим небом. 

– Ми започаткували в нашій 
школі такий цікавий захід як 
«Тиждень осені». Такою осін-
ню, як у цьому році, ми хочемо 
насолоджуватися якнайдовше. 
Тому проводимо в школі щось 
цікаве для дітей. Нещодавно ми 
проводили майстер-клас «Зо-
лота осінь», зараз організували 
«Овочеву дискотеку», попереду 
– «Овочевий квест», – каже 
організатор повчально-розва-
жального заходу Лілія Українець. 
– На «Овочеву дискотеку» ми 
вийшли вперше. Намагаємося 
нетрадиційно та динамічно прово-
дити виховні заходи, щоб нашим 
дітям було цікаво, корисно, піз-
навально. А найголовніше, щоб 

вони після таких заходів хотіли 
ходити до школи і навчатися. Такі 
новинки повинні сприяти позитив-
ному іміджу школи, позитивному 
ставленню учнів до навчання.

Хто допомагає вам у про-
в е д е н н і  т а к и х  з а хо д і в?

— Першими дійовими особами 
в таких заходах є самі діти по-
чаткових класів, їхні батьки та 
педагогічний колектив школи.

Такі заходи на свіжому по-
вітрі ви будете продовжувати?

— Так, поки буде дозволяти 
погода. Коли буде прохолодно, 
будемо їх проводити в примі-
щенні. Дітям це подобається, 
– сказала педагог-організатор

Справді подобається. Про це 
нам розказала учасниця овочевої 
дискотеки, першокласниця Маша.

– Усе дуже добре. Я стільки 
ще ніколи не танцювала, – по-
ділилась враженнями дівчинка учні початкових класів школи № 5 на овочевій дискотеці
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Містечко Козятин згадується у 
книзі «Список населених пунктів 
Київської губернії» 1900-го року. 
Там вказано, що на території міста 
функціонувала однокласна народна 
міністерська школа та залізничне 
двокласне технічне училище. Осно-
вним джерелом інформації про 
освіту на наших землях є Пам’ятні 
книжки навчальних округів. Вони 
видавалися з 1889 до 1917-го року. 

Нас цікавить Київський навчальний 
округ, до якого входило наше місто. 

виділяли 4360 рублів 

У одній з таких книг, датованій 
1899-им роком, міститься інформа-
ція про два навчальних заклади у 
Козятині. Один з них — Козятин-
ське двокласне сільське народне 
училище. Засноване у 1878-му 
році як однокласне, а 1896-го 
перепрофільоване у двокласне.

Розташовувалося училище при 
залізничній станції й утримувалося 
за рахунок Південно-західної за-
лізниці. Щороку на фінансування 
закладу виділяли 4360 рублів на рік.

Станом на 1899-ий рік там на-
вчалося 220 хлопців і 149 дівчат.

Завідував училищем Григорій Ва-
силевський. Він мав квартиру та річ-
ний заробіток у розмірі 720 рублів.

Законовчителем був священик 
Павло Завадинський. Він за свою 
роботу отримував 240 рублів на рік.

В училищі викладало де-
с я т ь  в ч и т е л і в .  Половина 
з них мала службові квартири.

Серед предметів, які вивчалися 
— гімнастика, рукоділля, музика.

«Співи викладає завідувач учи-
лища; влаштовано хор; виклада-
ється також і музика. Учениць 
навчають рукоділлю», — йдеться 
у тексті історичного джерела.

попередниЦя другої школи

Наступний навчальний заклад, 
який ми знайшли у книзі — сільське 
однокласне початкове народне учи-
лище. У «Пам’ятній книжці» вказано, 
що воно розташоване у зйомному 
приміщенні у селі Козятині. За-
сноване 1884 року. На утримання 
навчального закладу виділяли 557 
рублів, в тому числі 226 з казни.

У 1899 році там навчало-
ся 86 хлопчиків і всього 6 ді-
вчат. Вчителем працював Михай-
ло Соловйов. За свою працю 
він отримував 330 рублів на рік.

Законовчителем був священик 
Павло Завадинський. Той самий, 
який працював у Козятинському дво-
класному сільському училищі. Тут він 
отримував 90 рублів на рік. Співам 
навчав псаломник Захарій Сташев-

ський. Тут також було створено хор.
Оскільки «Пам’ятна книжка Ки-

ївського учбового округу» вийшла 
за рік до «Списку населених пунктів 
Київської губернії», який ми згадува-
ли вище, можна припустити, що дво-
класне сільське народне училище та 
однокласне початкове народне учи-
лище — це і є залізничне двокласне 
училище та народна міністерська 
школа. Відповідно, міністерська 
школа — однокласне початкове 
училище, а залізничне училище — 
це двокласне народне училище.

Який з цих двох навчальних за-
кладів був попередником сучасної 
школи № 2 — судити важко. За ло-
гікою, міністерська школа, тобто од-
нокласне початкове училище, мала 
б дати початок школі № 2. Проте 
приміщення сучасної другої школи 
зведене 1896 року. Цього ж року, 
як вказано у «Пам’ятній книзі», було 
перепрофільоване Козятинське дво-
класне сільське народне училище.

праЦювало 27 вчителів

Ці два навчальні заклади згаду-
ються і в іншому, більш пізнішому 
джерелі — «Пам’ятній книжці на-
родних училищ та інших навчаль-
них закладів Київської дирекції 
на 1914–1915 навчальний рік».

Вказано, що Козятинське дво-
класне сільське народне училище 
розташовувалося у двох примі-
щеннях — власному та зйомно-
му. Рік заснування співпадає з 
попереднім джерелом — 1878 
рік, проте рік перепрофілюван-
ня інший — 1895. Очевидно, 
десь була допущена помилка.

На утримання навчального закла-
ду управління Південно-західної за-
лізниці виділяло 16124 рублі на рік.

На той момент було укомплекто-
вано 16 груп. В училищі навчалося 
470 хлопчиків та 294 дівчинки.

«При училищі є гуртожиток для 
тих, хто живе на лінії, показовий 
садок з оранжереєю та парниками, 
змішаний оркестр, дитячий хор 
і теслярська майстерня, введена 
військова гімнастика для хлопчиків, 
шведська гімнастика для дівчат та 
ліплення з глини. Училище володіє 
обширними навчальними посібни-
ками», — вказано у історичному 
джерелі. Як бачимо, за 15 років 

училище неабияк розвинулося, та й 
фінансування збільшилося у 4 рази.

Завідувачем училища пра-
цював Микола Хітьков. Він мав 
службову квартиру й отри-
мував за рік 900 рублів .

Працювали чотири законовчителі, 
серед яких ксьондз Микола Кура-
товський. У штатному розписі було 
27 учителів. В училищі викладали 
німецьку та французьку мови. Був 
при навчальному закладі і свій лікар, 
Микола Ільїн. Вказано, що він за 
свою працю зарплати не отримував.

Є згадка і про Козятинське 
однокласне сільське народне учи-
лище. Вказано, що воно було 
двокомплектне і розташовувалося 
у містечку Козятин. У попередньо-
му джерелі було написано, що 
це саме училище в селі Козятині. 
Очевидно, була допущена помилка.

Вказано, що відкрили цей на-
вчальний заклад 18 жовтня 1884 
року. Тобто, рік заснування співпа-
дає із попереднім джерелом, що 
дає підстави стверджувати, що цей 
самий навчальний заклад описано 
і в «Пам’ятній книзі Київського 
навчального округу» за 1899 рік.

На утримання училища щоро-
ку виділяли 1261 рубль, в тому 
числі 780 з державної казни.

Навчалося станом на той навчаль-
ний рік 66 хлопчиків та 26 дівчаток.

«Є 437,5 кв . саж. зем-
лі, на якій розведений садок 
та город», — вказано у книзі.

Завідував навчальним закладом 
Михайло Мордашко. Він отриму-
вав 420 рублів та ще додатково 
30 рублів за викладання співів 
та 20 рублів за викладання гім-
настики. Мав службову квартиру.

В училищі працював один за-

коновчитель та вчителька .

про школу № 9

У цьому історичному джере-
лі згадується ще й третій на-
вчальний заклад — Козятинське 
однокласне початкове народне 
училище, земське, чотирьохкомп-
лектне. Відкрите 15 листопада 
1913 року. Розташовувалося у дво-
поверховій кам’яній будівлі. При 
закладі була одна десятина землі, 
на якій розвели садок та город.

Завідував училищем Велислав 
Солган. Він отримував 740 рублів 
на рік і мав службову квартиру. 
У навчальному закладі працював 
один законовчитель та три вчителі.

Імовірно, цей навчальний за-
клад — школа № 9, що роз-
ташована у селі Козятині.

На сайті школи №9 у розді-
лі “Історія школи” вказано, що 
приміщення навчального закладу 
було збудоване у 1913 році. “Тоді 
це було Козятинське земське по-
чаткове народне чотирьохкомплек-
тне училище”, - йдеться на сайті.

Як навчальний заклад міг потра-
пити до списку, якщо він у селі Ко-
зятині? Справа в тому, що в дорево-
люційних історичних джерелах Ко-
зятин згадується просто як містечко. 
Тобто, про те, що окремо є село 
Козятин, а окремо місто не вка-
зувалося. До прикладу, у «Списку 
населених пунктів Київської губер-
нії» 1900-го року згадується лише 
містечко Козятин, у якому було 506 
дворів. Хоча точно відомо, що місто 
на той час вже існувало, адже офі-
ційна дата заснування — 1874 рік. 
Окремо вказується лише село Іван-
ківці, яке тоді носило назву Янківці.

На карті Шуберта 1863 року 
теж позначено Козятин, проте 
село, в яке входило кілька вулиць 
сучасного міста. На території ниніш-
нього Козятина позначений лише 
хутір, який був за газконторою в 
районі провулку Кондрацького, 
а також вокзал станції Козятин. 
Не сучасний, а той, який функціо-
нував до побудови нового, тобто 
товарна станція на вулиці Винни-
ченка. Сьогодні це приміщення 
пенсійного фонду та міського архіву.

скіЛЬки учиЛищ буЛо у коЗяТині?
освіта. Давні історичні джерела кінця ХІХ - початку ХХ століття свідчать про те, що у нашому місті було 
кілька навчальних закладів. Серед них народні училища. Розповідаємо, скільки їх було та чим вони 
відрізнялися від нинішніх навчальних закладів такого типу

Тепер докладніше про ці 
навчальні заклади. Колишні 
училища — це зовсім не ті 
навчальні заклади, які ми сьо-
годні називаємо училищами. 
Адже сучасне училище — це 
заклад вищої освіти першого, 
найнижчого рівня акредитації.

А однокласні та двокласні 
народні училища — це зви-
чайні земські школи. Про-
сто на той час вони на-
зивалися народними учили-
щами відомства Міністер-
с тва народної  просв і ти .

Відповідно, Козятинське 
сільське однокласне початко-

ве народне училище 1884 року 
— це початкова школа. Згідно 
з сайтом Вікіпедії, навчання у 
таких закладах тривало про-
тягом чотирьох років. В таких 
училищах було два класи.

К о з я т и н с ь к е  о д н о -
класне початкове народ-
не училище 1913 року — 
це теж початкова школа.

Інша справа — Козятинське 
двокласне сільське народне 
училище 1878 року. Врахову-
ючи кількість учителів, це не 
був заклад початкової освіти. 
Адже у початкових школах ви-
кладачів було значно менше.

училища — не зовсім училища

Фрагмент карти шуберта 1863 року. На території 
сучасного міста позначено лише хутір, який 
розташовувався за газконторою

школа №9 у селі козятині. Джерело https://bit.ly/2MGo8pH

школа №2. Один з найстаріших навчальних закладів у місті
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 ПРОДАМ
  1 ëèñòîê ïëîñêîãî øèôåðà 1.5 õ 1 ì., ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü ïàé. 067-
584-85-58
  2 ñ³÷êàðí³ â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 9 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  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 íà 40 ë³òð³â. 063-311-90-77
  Áóðæóéêà êðóãëà, ñòàíäàðòíà, çàâîäñüêà. 063-143-61-18
  Âåëîñèïåä Àðä³ñ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-152-83-25
  Âåëîñèïåäè íåäîðîãî ð³çí³ ïî â³êó ³ ñòàí³, òîíêîøêóð³ ãîð³õè 1.5 ð. 
á³ëüøå 100 øò., ìàñëî ïåðåðîá. 30 ë. ³ òðàíñôîð. 10 ë., áðîíüîâàíèé 
3-õ æèëüíèéì³äíèé ïðîâ³ä 25 ì., àñáåñòîâà òðóáà 4 ì., êë³òêè êðîëÿ÷³, 
åë.ë³÷èëüíèê, ç/÷àñòèíè äî âåëîñèïåäà. 068-334-66-72, 099-675-67-
79, 093-940-96-11  
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèòÿ÷å ë³æêî, ìàíåæ. 093-596-41-56, 098-597-08-78
  Âºòíàìñüê³ ñâèí³. 097-800-18-58
  Â³ç äåðåâÿíèé íà ðåçèíîâîìó õîäó. 096-628-56-15
  Â³ç ê³ííèé, ïëóã ê³ííèé, êóëüòèâàòîð ê³ííèé, ñ³÷êàðíÿ. 067-338-12-16
  Â³êíà á/ó äëÿ áóä³âíèöòâà òåïëèö³. 097-098-77-23, 063-625-29-4 ñ3

  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëî ïàêåò, â³äêðèâí³, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ ç 
ñêëîïàêåòîì 0.7 õ 1.03 - 4 øò., õîëîäèëüíèê á/ó. 063-616-18-22
  Â³òðèíà ï³ä ñêëîì (êóáè), ìîæëèâà ï³ä êîíäèòåðñüê³ âèðîáè, ãðèëü. 
063-234-29-75
  Âóã³ëëÿ. 073-429-56-52
  Ãàçîâà ïëèòà íîâà Á³ëîðóñüêà Gefest - 1 200. 096-705-97-87, 
093-063-15-05
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ (ïåðøà ë³í³ÿ â³ä êðèíèö³), äàõ åðîðóáåðî¿ä, 
ñâ³òëî, ë³÷èëüíèê, óòåïëåíèé, ñòàí íîâîãî. 093-430-38-47
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçó ãàðíó. 093-531-84-12
  Ãí³é - ïåðåãí³é, ãåíåðàòîð ÌÒÇ-80 íîâèé â óïàêîâö³ ç äîêóìåíòàìè 
íåäîðîãî. 068-041-47-47
  Ãðàíóëÿòîð, áåòîíîì³øêàëêà, ìëèí. 097-154-49-36
  Ãðàíóëÿòîð, áåòîíîì³øêàëêà, ìëèí. 097-154-49-36
  Äâ³ âåëèê³ õóñòêè ç êèòèöÿìè, äâà ïîäâ³éí³ äåðåâÿí³ â³êíà, äâ³ êë³òêè 
äëÿ øèíøèëè, âñå äåøåâî. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äèâàí, êð³ñëî êîìïëåêò, øàôà, õîëîäèëüíèê Ñíàéãå, äèâàí 
ï³äðîñòêîâèé, ïîëè÷êà êíèæêîâà, ë³æêà. 063-188-37-92, 067-594-17-07
  Äèòÿ÷à 2-õ ÿðóñíà êðîâàòêà ç êîìïþòåðíèì ñòîëèêîì. 067-942-
97-52
  Äèòÿ÷å ë³æêî äåðåâÿíå ç 0-10 ðîê³â, òåëåâ³çîð í³ìåöüêèé GRUNDIG, 
îä³ÿëî âàòíå äèòÿ÷å ÷åðâîíå, îä³ÿëî ïóõîâå ïîëóòîðíå ÷åðâîíå. 067-
769-64-01, 093-522-27-53
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîðîæêè íîâ³, ìàãíèòîôîí íåïðàöþþ÷èé, ïðîãðàâà÷ ç 
ïëàñòèíêàìè, àêâàðèóì, êë³òêà äëÿ ïàïóã, ðàìè ç ñòåêëîì,
  Äðàáèíà ìåòàëåâà, ìàíãàë 900 ãðí., ãàç. áàëîí, ÿùèêè äåðåâÿí³ 
3 øò. 100 ãðí., ëàâî÷êè, äðàáèíè ìåòàâåë³. 067-137-87-38, 063-
346-24-22
  Äðîâà äóáîâ³ (îáð³çêè â³ä äîñîê). 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ðóáàí³, ê³íü, ñàí³. 097-307-51-64
  Äðîâà ðóáàí³. 2-10-87, 099-137-28-93
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä (ãðàá, äóá, ÿñåí). 063-398-67-27
  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, ñìîëà,  øïàëåðè â³í³ëîâ³, áðóñêè äåðåâ‘ÿí³. 
096-467-88-03
  Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ. 067-889-16-25
  Åëåêòðîìîá³ëü äèòÿ÷èé â³äì³ííèé ñòàí, âñ³ ôîòîãðàô³¿ òà ïèòàííÿ 
ïî òåëåôîíó. 093-907-98-54
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäàêîâ» ñ.Ñèãíàë, 15 ñîò., º ôóíäàìåíò, 
êðèíèöÿ. 063-406-44-27, 063-229-18-45
  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, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåì. ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì ð-í Ïîëå ×óäåñ. 093-758-32-78
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 15 ñîò., ïðèâàòèçîâàíà.  093-600-11-98
  Çåðíî ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà ñóõà. 099-359-77-03
  Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè 175/70 R 13, ïðóæèíè çàäí³ íà ÂÀÇ. 
096-846-87-64
  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
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ãðóøåâñüêîãî 16/1. 093-799-13-49
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 20 â³äåð íåäîðîãî., ãåíåðàòîð Ç²Ë-130 ðîáî÷èé 
ñòàí, 3-õ ôàçíèé äâèãóí 1 000 ãðí. 063-294-52-66, 067-451-84-62
  Êèëèì îâàëüíî¿ ôîðìè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ëþñòðà. 067-738-60-93
  Êèëèìè, 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
  Ê³íü ðîáî÷èé 7 ðîê³â.  096-650-69-14 Â³êòîð
  Ê³îñê ìåòàëåâèé. 093-515-96-02
  Êîìï’þòåð, 5 òåëåâ³çîð³â, ìàãí³òîëè, àâòîìàãí³òîëè, òåëåôîíè, 
ðàä³îòåëåôîíè, êîëîíêè ÀÑ 2 õ 18 W (Sven), êîìïðåñîð ²òàë³ÿ, 
ïåðôàðàòîð, äðåëü, ïàëàòêà, ë³æêî-ìàíåæ, âàçîíè, áåçïåðåá³éíèêè. 
093-140-74-34
  Êîíâåêòîð ãàçîâèé â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-368-56-12
  Êîíòåéíåð ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ðîáî÷³: áîò³íêè, ÷îáîòè, 
êîñòþìè, ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå, ðó÷íà äðåëü. 097-575-60-55, 
093-013-65-24
  Êîðìîâèé áóðÿê 3 ãðí./êã. 067-349-52-39, 063-623-02-56
  Êîðîâà á³ëà ç ñèâèìè ïëÿìàìè ç 3 òåëÿì ò³ëüíà 5 ì³ñ. 067-319-
08-49
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà. 063-648-20-99
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì, 4 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 097-204-40-78
  Êîðîâà ñ.Êîðäèø³âêà. 097-612-82-29
  Êîðîâà ÷åðâîíà ñòåïîâà. 097-406-67-60
  Êîðîâà, òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 067-896-28-24
  Êîðîâà, òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. 067-193-31-36

  Êîòåë ãàçîâèé íàïîëüíèé Äàíêî-18 á/ó, òðóáà à/ö 23 ñì. äîâæ. 3.6 
ì., ïîìïà Ç²Ë-130 â çáîð³. 063-113-22-18
  Êîòèê øîòëàíäñüêèé â³ñëîâóõèé òèãðîâîãî êîëüîðó 3 ì³ñ., ïðèâ÷åíèé 
äî òóàëåòó, ïðèâèòèé 500 ãðí., àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 097-793-55-95
  Êðîë³ «Á³ëèé ïàíîí», ìîëîäíÿê 1.5 - 2 ì³ñ., ìÿñî êðîëÿ. 093-998-
07-40
  Êðîë³ íà ðîçâ³ä ³ íà ì’ÿñî. 068-753-34-61
  Êóêóðóäçà ñóõà 3 500 ãðí./òîíà. 066-247-57-54, 068-865-48-28 Òîë³ê
  Êóêóðóäçà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 097-843-01-38
  Ì\ï áàëêîíí³ äâåð³ íîâ³, âõ³äí³ ìåòàëåâ³ äâåð³, áóðæóéêó. 073-060-
50-42, 068-700-52-65
  Ìàãàçèí íåäîðîãî ç ìåáëÿìè 14 êâ.ì., âóë.Â³íí³÷åíêà 3. 063-311-
65-88, 097-396-47-56
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê. 063-629-01-49, 097-
446-20-46
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà 1 000 ãðí. 093-831-70-22
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé ç ïåðåäïëóæí³êîì äî ìàëîãî òðàêòîðà. 098-826-
20-26, 063-774-02-91
  Ïîë³ðîâàí³ ñò³ë, äèâàí, øêàô, ñåðâàíò. 093-206-66-31
  Ïîëóøóáîê ç ÷îðíîáóðêè â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ð.54-56. 067-
355-14-45
  Ïîðîñÿòà (ï³äñâèíîê). 096-909-16-40
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ, Ïåòðåí, Äþðîê. 097-489-14-77, 097-112-29-08
  Ïîðîñÿòà ìÿñíîãî íàïðÿìêó 16-17 êã. ïîðîäè Ïåòðåí, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè. 098-222-24-04
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Äþðîê - Ïåòðåí. 097-934-28-25
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè âàãîþ 14-15 êã. 067-300-17-72
  Ïðèõîæó 280 õ 210 õ 45, áàòàðåþ îïàëåííÿ á/ó, âñå â ãàðíîìó 
ñòàí³, äåøåâî, ïåíîïëàñò äëÿ ôàñàäó 2 óïàêîâêè. 063-741-21-86, 
098-542-94-77
  Ïøåíèöÿ íà ïîñ³â ñîðò Ñêàãåí ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-26-86
  Ïøåíèöÿ. 097-154-49-36
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ñàäæàíö³ ãîð³õà 3-4 ðîêè, ãîð³õ ìÿêèé. 098-273-98-91, 093-961-
09-62
  Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ùî äâ³÷³ äàº ïëîäè, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ñîðòîâà. 
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робота та оголошення

Здам в оренду приміщення 23 кв.м., 
2 пов., маг. "Абсолют" вул.Грушев-

ського 23, центр, вхід з двору. 
067-753-67-42

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

(098) 913-35-20 
Цегла "рвана" від виробника

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

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

067-442-17-71

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

кімн. кв. 063-854-94-76

Здається робоче місце перукаря, 
майстра манікюру та

 кабінет для нарощування вій. 
063-278-58-50 Наталія

Продам будинок с.Сокілець, заг. пло-
ща 79.5 кв.м, газ, вода, 25 сот. землі, 

госп. будівлі. 096-177-84-84

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

Продам дрова колоті. 093-697-73-43

Продам 2-х кімн. кв., м.Козятин 
вул.Г.Майдану 8 + погріб в підвалі. 

067-843-88-04

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 приміщення магазину 55 кв.м., 
центр. 067-757-89-25

(097)688-63-57 
"Рвана" цегла. Помірні ціни

(098) 913-35-20 Блочок~Цегла 
"рвана"~від виробника

Здам будинок вул.Грушевського 155, 
зі всіма зручностями, 10 сот. землі, 

можливо викуп. 067-753-67-42

Пропала собака породи "Пікінес" в 
районі Талимонівка. Прохання по-
вернути за винагороду. 
063-760-59-63

Куплю Грецький горіх, можливий 
самовивіз. 096-022-48-09

Продам кукурудзу. 067-789-97-76

РеМОнт
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36
Будівельні та зварювальні послуги. 063-304-
66-10
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска, шпалери. Якісно, з досвідом. 067-
889-16-25
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зрізка небезпечних дерев. 098-607-86-69 Ілля

РОбОтА
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
На роботу запрошується механік, з/п 9 000 
грн. 063-145-76-77
Запрошуємо дівчину віком 19-25 років на 
роботу в кав'ярню "Майстерня Кави" (м-н 
Абсолют 1 пов.).063-818-09-84
На роботу потрібен продавець в магазин про-
довольчих товарів. 093-341-64-08
На постійну роботу запрошується робітники 
паркетного цеху .м.Козятин вул.Довженка 
36(біля Сока-Україна). 067-430-79-37, 093-
756-39-33, 067-410-40-44
На постійну роботу в продуктовий магазин 
потрібен: продавець, бухгалтер з досвідом 
роботи. 063-234-29-75
В продуктовий магазин потрібен продвець на 
підміну, центр. 067-757-89-25
Підробіток в Козятині для чоловіків до 40 
років, садово-городні роботи, гнучкий гра-
фик, 30 грн\год. 067-388-29-77, 093-750-
77-68
Запрошуємо на роботу продавця. 073-124-
23-63
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
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
з а п р о ш у є т ь с я :  О п е р а т о р - к а с и р 
Різноробочий. Ми гарантуємо: З/п 7500-
10000 грн (з податками). Компенсація хар-
чування. 067-430-02-80
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робота 
Пропоную 

продавець, вул.Грушевського, 31, "Комора". З/п 320 грн/день. 
Г/р 8.00-21.00, 2/2 тижнi. Касовий апарат. Бажано досвiд. 
Тел.:(067) 620-00-88 

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

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

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

<@ogol_osn:>Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Вели-
кий 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, кон-
структори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua
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096-717-97-88
  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
  Ñîêîâèæèìàëêà «Saturn» 400 ãðí., ïð³íòåð «EPSON» 500 ãðí. 063-
992-03-21
  Ñòîëà ç äåðåâèíè ÿñåíà, ïîñåðåäèí³ îâàë ç äóáà, ð.1.50 õ 0.80 ì. 
097-762-38-77
  Òåëåâ³çîð «Amcol» ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Òåëåâ³çîð Samsung âåëèêèé., íåäîðîãî. 068-962-41-59
  Òåëåâ³çîð á/ó Ñàìñóíã. 067-355-14-45
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã (âåëèêèé), íåäîðîãî. 063-393-53-66, 067-589-
80-67
  Òåëåâ³çîð ñìàðò «Ñàìñóíã 50. 2019 ð.â. 063-197-03-26
  Òåëåâ³çîð, ñò³íêà ê³ìíàòíà, øàôà, êðîâàòü 1 ñïàëüíà, á³äîí 
àëþì³í³ºâèé, áóòèëü ñêëÿíèé 20 ë³òð³â. 063-53-08-382
  Òåëåôîí Ëåíîâî S668t ðîáî÷èé 1 300 ãðí. 067-274-19-73
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 098-441-04-44, 098-264-55-62
  Òåëè÷êà íà êîðîâó, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-648-20-99
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíîãî ä³àì., âåëèêà íàêîâàëüíÿ òà ò³ñêè. 063-
143-61-18
  Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð â äîáðîìó ñòàí³. 067-917-95-29 Îëåíà
  Òþêè ìàë³, ÿ÷ì³íêè ³ ïøåíè÷í³. 098-587-31-69, 067-429-73-29
  Òþêè, ìîðêâà, áóðÿê ñòîëîâèé. 093-786-42-06
  Óìèâàëüíèê ç³ ñòîéêîþ, áåç ñòîéêè, áàíêè 1 ë., ëîì ìðàìîðíèõ 
ïîë³ðîâàíèõ ïëèò. 067-502-10-70
  Ó÷àñòîê çåìë³ 5 ñîò., ð³âíèé, ÷èñòèé, ðîäþ÷èé, àáî çäàì â îðåíäó, 
ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó ç äîêóìåòàìè âóë.Ìàòðîñîâà. 093-937-65-00
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Samsung», áàíêè 3-õ ë. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð-2 1 000 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 
Ñàìñóíã íà 3 êã. 2 000 ãðí., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 1 300 ãðí. âñå á/ó, 
ïðèñòàâêà Ò-2 ç ê³ìíàòíîþ àíòåíîþ 300 ãðí. á/ó, äîñòàâêà. 096-
983-19-62
  Õîëîäèëüíèê Êðèñòàë 408, ãàç. ïëèòà á/ó, 2 ñòîëè êóõîíí³ 80 õ 80. 
097-508-08-00
  Öåãëà ÷åðâîíà, á³ëà, ï³íîáëîêè, êîíòåéíåð 5 ò. 073-060-52-14, 
067-462-87-91
  Öèðêóëÿðêó, áàíêà 3ë - 12 ãðí., ñåíî. 067-368-56-14, 2-23-74
  Öóöåíÿòà çàõ³äíî-ñèá³ðñüêî¿ ëàéêè 3 ì³ñ., 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. 097-793-55-95
  Öóöåíÿòà ìèñëèâñüêî¿, í³ìåöüêî¿ òàêñè, ÷èñòîêðîâí³, áàòüêè ðîáî÷³, 
îðêàñ ÷îðíèé, äóæå ðîçóìí³. 068-216-34-20
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà, íîæíà, íåäîðîãî. 093-017-71-21
  Ùåïè ÿáëóí³, ãðóø³, ÷åðåøí³ òà ñîðòîâî¿ âåëèêî¿ îæèíè. 063-776-
65-12, 067-151-26-11
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ãàðàæ öåÃëÿíèé 18 êâ.ì., ïàêåò äîêóìåíò³â, âóë.Ã.ìàéäàíó 27à (â 
öåíòð³). 067-843-88-04
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  неРухОМість
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Äîâæåíêà, îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-
31-57
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð. 093-704-31-57 
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé 
ç ïîãð³áîì. 096-585-77-45, 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 ê³ìí. êâ. 1\2 áóäèíêó â ñ. Éîñèï³âêà, ³íä. îïàëåííÿ, âîäà, ãàç, 
ñòàí æèëèé, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ, ãîñï. áóä³âë³. 096-904-
13-52, 068-95-45-263
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ð-í 1 øêîëè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, ì/ï â³êíà, äâåð³, 
íîâà ñàíòåõí³êà, ³íä. îïàëåííÿ, 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, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ïëîùà 48.5 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì. 097-643-35-23

  2-õ ê³ìí. êâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì òà íîâèìè ìåáëÿìè, âóë.Êàòóêîâà 
39, 3 ïîâ. 073-500-80-87
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí, 
ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â  ì³ñò³ Êîçÿòèí 
àáî Â³ííèöÿ, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âáóäîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 095-217-
98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 063-287-33-21
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò, òåïëà 
ï³äëîãà (êóõíÿ, ñàí.âóçîë), âåëèêèé áàëêîí, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 62 
êâ.ì. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-
555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ºâðî-ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 
093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ê³ìíàòè âåëèê³, ³ìïîðòíèé êîòåë, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, â³êíà, ³íòåðíåò, 2-õ 
ïîâ. ãàðàæ, ï³äâàë, á³ëÿ áóäèíêó 1 ñîò. çåìë³. 096-176-45-23
  Àáî îáì³íÿþ ï³â áóäèíêó ð-í Á³ëà Êàçàðìà. 098-011-73-90
  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 62 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ 
ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 
096-037-00-70
  Áóäèíîê â öåíòð³, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ. 098-597-08-78, 
093-596-41-56
  Áóäèíîê â öåíòð³. 063-289-04-55
  Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 68, º âñ³ óìîâè â áóäèíêó, ñàä, ãîðîä 0.06 ñîò. 
067-972-22-83, 063-606-61-24
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç ðåìîíòîì. 068-
898-10-84, 098-702-68-18
  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. 097-223-
77-75 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., ãîñï. áóä³âë³, 10 ñîò., ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Äåïîâñüêèé 
2. 063-646-35-22
  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-
431-23-07, 097-056-19-78
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, 10 ñîò. çåì. ä³ë-êà, ç ìåáëÿìè, ð-í 3 øêîëè. 
093-704-31-57
  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. Ïðîëåòàñüêà124, ãàç, îïàëåííÿ,  
ãîñïîäàð÷³ áóä³âë³, 15,5 ñîòîê, àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó.  
096-017-20-03
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ãàç. 
îïàëåííÿ, âîäà, ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà  
çåì. ä³ë-êè 18 ñîò. (11 ñîò. çåìë³ ï³ä âåäåííÿ ñàä³âíèöòâà), 2 âåëèêèõ 
ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³. 097-196-79-35 Çîÿ
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç, ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
063-069-64-68, 098-476-07-40
  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 ð-í Á³ëà Êàçàðìà âóë.Òîëñòîãî, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., ãàç, 
âîäà, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 066-290-66-98 Âîëîäèìèð
  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 ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-698-73-29
  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.  097-791-28-63
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ â öåíòð³, ãàç, âîäà, 40 ñîò. ãîðîäó, ïîãð³á, 
ñàðàé. 098-394-47-36
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð ñåëà), 83 êâ.ì., ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³êíà ì/ï, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 
068-346-54-35
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, 100 êâ.ì., â öåíòð³ ñåëà á³ëÿ ñòàâó, 
ãàðíå ì³ñöå, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
096-411-74-71

  Áóäèíîê ñ.Äóáîâ³ Ìàõàðèíö³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáëüîâàíà, 
ãîñï. áóä³âë³, 25 ñîò. ãîðîäó, íåïîäàë³ê º ñòàâîê, ð³÷êà. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà âóë.Ë³ñîâà, ãàç, âîäà öåíòðàëüíà, ïîãð³á, 
ãîðîä 30 ñîò. 063-207-01-18, 073-463-34-76
  Áóäèíîê ñ.Éîñèï³âêà. 063-311-90-77
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ò.Øåâ÷åíêà 18 ï³ä äà÷ó.  063-688-67-35
  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.Çàîçåðíà 20. 063-892-52-68
  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.Ìàõàðèíö³, âñå º, 0.60 ãà çåì. ä³ë-êà. 098-829-60-34, 
096-973-22-80
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.Çàð³÷÷ÿ 4. +48500839704 Viber, 068-004-
37-36
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 75 êâ.ì., º ãàç, âîäà, ñêâàæèíà, êðèíèöÿ, ñàí.
âóçîë., ãîðîä 40 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, áàãàòî êâ³ò³â, äî Êîçÿòèíà 
2 êì., äî àâòîáóñà 2 õâ., äî åëåêòðè÷êè 15 õâ. 063-625-64-76, 098-
298-45-97
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Òåðåøêîâà 36, ãàç, âîäà, 2 ïîãð³áà, äâ³ ë³òí³ 
êóõí³, õë³â, ó÷àñòîê 38 ñîò. 096-382-25-83
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³àí³âêà, ãëèíîáèíà îáêëàäåíà öåãëîþ, ãàç, ÷àñòêîâ³ 
çðó÷íîñò³, 44 ñîò., ïëîäîâ³ äåðåâà. 067-307-85-54
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, âóë.Âîäîêà÷íà 73, 90 000 ãðí. 093-209-06-88, 
097-955-65-90
  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 íà êâàðòèðó. 093-753-73-25
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³, º áåð³ã ç ðîäí³êîì. 093-022-62-64, 068-869-
81-99
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âåëèêèé, ë³òíÿ êóõíÿ, 3 ñàðà¿, âåëèêà â³ðàíäà, 
ãîðîä 25 ñîò., ñàäîê, äî áóäèíêó ï³äâåäåíà âîäà, îïàëåííÿ ãàç. 063-
523-80-94 Êîëÿ
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê, çåì. ä³ë. 6.3 ñîò., ãàç, âîäà, ë³òíÿ, êóõí, ñàðàé, ïîãð³á, 

ãàðàæ, êîëîäÿçü, âóë. 9-ãî ñ³÷íÿ 65. 098-564-57-58, 063-372-03-39
  Áóäèíîê, ïðîâ. Äæåðåëüíèé (Ê³ðîâà) 096-10-700-47
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì, äîãëÿíóòà. 093-058-78-66
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 3 ê³ìí., êóõíÿ, ñàíâóçîë, ãàç. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 2 
ñàðà¿, îêðåìèé âõ³ä, êðèíèöÿ, ïîðÿä äèò.ñàäîê, ìàãàçèí, àâòî.çóïèíêà, 
ç/âîêçàë, 2 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 096-351-93-13, 097-309-32-09
  Ó÷àñòîê ç³ ñòàðèì áóäèíêîì íà Òåëèìîí³âö³ âóë.Ãðèáàëüîâà 42. 
063-234-29-75
  ×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
 3-õ ê³ìí. êâ., 85 êâ.ì., âóë.äîâæåíêà 105à êâ.20. 097-269-04-07, 
093-299-70-64

  АВтОМОтО
  ÂÀÇ 2101 1975 ð.â., áåíçèí, íåäîðîãî, íà õîäó. 097-
449-53-84
  ÂÀÇ 2104 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 

067-455-52-90
  ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 
096-804-47-51
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 
096-264-75-92
  ÂÀÇ 2109 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-258-47-55
  ÂÀÇ 21110 2005 ð.â., íå áèòèé, íå ôàðáîâàíèé. 
067-492-84-43
  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
  Êîìáàéí Êëàññ Êîíñóë â äîáðîìó ñòàí³. 097-
577-26-86
  Ì³í³ òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097-

4
6
1
6
1
0

461787

462189



14 RIA-К, Четвер, 24 жовтня 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 15 RIA-К, Четвер, 24 жовтня 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 063-738-63-10 

пам'ятаємо, любимо, сумуємореКлама 

24 жовтня 2019р.

№43 (1063)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації серії ВЦ №
1013-371ПР  
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:
 ТОВ “Редакція газети “РІА КОЗЯТИН” 

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

Дизайнер: Максим Сорока

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397

Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення № 190342

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

45
58

97

46
14

28

462617

4
6
1
8
2
8

4
6
2
1
8
7

577-26-86
  Ìîòîöèêë íîâèé 2019 ð.â., Ñïàðê 125 
Ñ2-2Ñ. 093-124-61-65, 097-186-28-81
  Ìîòîöèêîë Ê-70 â çîáð³ áåç äâèãóíà 
òà êîðîáêè. 097-154-49-36
  ×åð³ Àìóëåò 2007 ð.â. 063-024-71-15

  КуПЛЮ
  Àâòî á/ó. 067-914-75-05
  Âàííà ç ã³äðîìàñàæîì. 097-618-69-42
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí,  ïë ³âêó ,  ïëàñòèêîâ ³  áóòèëêè, 

àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãëèíó. 093-668-77-43
  Ãðåöüêèé ãîð³õ, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-
022-48-09
  Äîðîãî áàòàðå¿ ,  êîëîíêè,  ñòàð ³ 
õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, 
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65, 098-500-10-54
  Çåì. ä³ë-êà ç äîêóìåíòàìè íà áóäèíîê. 
063-191-10-90
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ 
àáî îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî 
áåçíàë. 063-143-61-18

  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êóêóðóäçó 1 ò. ñóõó, øïàëè äåðåâ‘ÿ á/ó, 
êàðòîïëþ äð³áíó, êàñòðóëþ ç í/æ ñòàë³ íà 8-10 
ë. 2-30-43, 097-255-51-60
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîêîñè, 
ìîòîáëîêè, ìëèíè, åë.ìëèíè, åë.äâèãóíè â³ä 2 

ÊâÒ äî 4 ÊâÒ. 068-216-34-20
  Ïåðèíè, ïîäóøêè, á/ó õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãîð³õè, òåëåâ³çîðè äîðîãè. 
068-275-55-16
  Ï³ñîê. 093-668-77-43
  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
  Ö³ëèé ãîð³õ, äîðîãî. 096-979-21-18, 063-
828-27-30

  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 
063-629-01-49
 àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 
äîðîÃî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 âàÇ, ÇàÇ, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà ó 
áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-682-50-85

  МінЯЮ
  Áóäèíîê ãàç. â Êîçÿòèí³ íà êâàðòèðó. 068-
753-34-61
  Áóäèíîê íà êâàðòèðó. 093-058-78-43

Чи є заклад який може сьо-
годні гарантувати  працев-
лаштування? Так! Сміливо на 
це питання може відповісти Ві-
нницька ІТ-Академія. Чому так?

Тут готують виключно за такими 
спеціалізаціями по яких випускники 
гарантовано працевлаштуються 
- це програмування, ручне і авто-
матизоване тестування, веб-дизайн, 
проектний менеджмент. Метою 
закладу, яка поставлена ще при 
заснуванні, було визначено гаран-
товане працевлаштування кожного 
випускника. Заклад успішно реалі-
зує дану ціль. Усі випускники уже 
працюють за спеціальностями на 
яких навчались. В чому секрет?

Викладачі-практики та навчання 
на реальних проєктах. Ще у давні 
часи  єдиним дієвим способом, 
для того, щоб дійсно чогось на-
вчитись, потрібна була практика 
в Майстра. Сьогодні, це теж діє. 
Кожен наш студент отримує в 
першу чергу практичні знання і на-
вчається усьому не у теоретиків, а 
саме у ІТ-спеціалістів. Це більше, 
ніж 50 викладачів, які працюють в 
ІТ-компаніях і знають “всю кухню 

зсередини”. А це важливо. Ці люди 
чітко розуміють, яку краще методи-
ку застосувати. Також знають, що 
за 3 місяці спеціалістом не станеш. 
Після експрес-курсів потрібно, ще 
мінімум рік-півтора (а можливо і 
більше), щоб засвоїти і самостійно 
закріпити ту “верхівку айсберга”, 
яку вивчили. Далі потрібно ще про-
ситись попрацювати на проєктах. 
У Вінницькій ІТ-Академії вчать пра-
цювати студентів на реальних про-
єктах, що діють саме сьогодні. За 
словами наших випускників “круто, 
що є доступ до таких “монстрів” 
ІТ-індустрії. Головне скористатись 
таким шансом і не соромитись за-
питувати”. Наші викладачі завжди 
допоможуть і дадуть цінну пораду.

Командна робота - це ще один 
із ключових моментів навчання в 
ІТ-Академії. Студенти опановують 
навики, які безпосередньо пов’язані 
з фахом (hard skills) і ті, які можуть 
знадобитися в будь-якій галузі 
(soft skills). Коли ти, весь такий 
спеціаліст, йдеш влаштовуватись на 
роботу, тебе обов’язково запитають 
про твої скіли. Якщо ти не вмієш 
працювати в команді, то ти ніко-

му не потрібен. 
Яка престиж-
на ІТ-компанія, 
а саме в таких 
працюють наші 
випускники, хоче 
брати до себе 
“недоспеціаліс-
та”, який не зможе влитись в ко-
лектив? Відповідь очевидна. В ІТ-
Академії формують команди, які 
разом із професійним ментором 
розбираються у різних завданнях. 
Не поодинокий випадок, коли ці-
лими сформованими командами 
“забирають” до себе в компанію 
випускників Вінницької ІТ-Академії. 

Мотивоване середовище друзів-
однодумців. Кожен день навчання 
в ІТ-Академії - це кропітка і напо-
леглива робота. Ви знаходитесь 
серед команди однодумців, яка 
ще більше стимулює навчатись 
і розвиватись.  Тут легко знайти 
друзів: іноді це майбутні колеги, 
з яким, вже через рік-півтора, ви 
радісно святкуватимете успішне за-
вершення проєкту. Наші випускники 
мають впевненість у завтрашньому 
дні. Вони точно знають, що чекає 

попереду. Попереду - робота у 
міжнародних ІТ-компаніях, висо-
кі зарплати, поїздки за кордон, 
нові знайомства та перспективи. 

Вміння адаптуватись. Якщо ви 
думаєте, що одним махом освоїти 
все одразу - ви глибоко помиляє-
тесь. Технології не стоять на місці. 
Просто вгледіти за всіма змінами і 
«навчитися» абсолютно всьому на-
перед неможливо. Академія навчає 
найголовнішого - вчитись і бути 
готовим до змін. З імовірністю 80% 
ваші знання втратять актуальність 
в перспективі найближчих років. 
Статистика лякає. Та наші випус-
кники чудово володіють обраними 
спеціалізаціями і можуть легко 
адаптуватись під будь-які зміни. 
Наприклад, Максим Почебут, дирек-
тор освітніх програм EPAM Ukraine, 
говорить наступне “Я вважаю, що 

не важливо яку мову програму-
вання і яку платформу фахівець 
спочатку вибирає. Критично важ-
ливо виробити глибинне розуміння 
принципів інженерії, сформувати 
інженерне мислення. Це допоможе 
правильно шукати потрібну інфор-
мацію в майбутньому і формувати 
криву своєї кар'єри”. Цей вислів 
стосується не лише програму-
вання, а усього ІТ-середовища.

Якщо ви прагнете знайти себе 
в ІТ і гарантовано працювати 
після завершення навчання - лас-
каво просимо до Вінницької ІТ-
Академії. А для талановитих 
абітурієнтів є можливість навчатись 
безкоштовно =) Деталі на ita.in.ua. 

вінницька іт-академія
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гаранТована робоТа 
в іТ чекаЄ на Тебе!

  Різне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó 
÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, 
áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, 
ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì ãàðíåíüêèõ êîøåíÿò. 063-46-26-191, 
096-419-25-27
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ 2 ì³ñ., äóæå äîáð³ ìèøîëîâè. 
063-605-88-19
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè 1 ì³ñ. 098-273-98-91, 093-
961-09-62
  Â³ääàì õîðîøîãî ïåñèêà. Ïðèáèâñÿ õëîï÷èê, îõàéíèé, 
íåâåëèêîãî, ñåðåäíüîãî çðîñòó. 093-788-91-96
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2 ä³â÷èíè àáî æ³íêó, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ê³ìíàòà îêðåìà. 063-523-80-94 Ãàëÿ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî äîðîñëîãî ÷îëîâ³êà àáî 2-õ 
ñòóäåíò³â, öåíòð. 063-694-97-19
  Â³çüìó õëîïöÿ íà êâàðòèðó. 2-12-24, 093-884-86-66, 
093-331-26-84
  Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÀ ¹825856, âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ëåñàê Òà¿ñè 
Âîëîäèìèð³âíè 14.12.2005 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ  Ëàãîâñüêèé Àíàòîë³é 
Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà 
æèëèé áóäèíîê âèäàíèé Ãëóõ³âåöüêîþ ñ/ð íà ³ì’ÿ Áåçíîùóêó 
ªâãåíó Àíäð³éîâè÷ó 28.12.1989 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà 
æèëèé áóäèíîê âèäàíèé Ãëóõ³âåöüêîþ ñ/ð íà ³ì’ÿ Ðà÷èíñüêèé 
Êàçèìèð Ìàðòèíîâè÷ 01.10.1992 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî òèì÷àñîâå ïîñâ³ä÷åííÿ â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàíîãî 
¹ 22100/347 íà  ³ì’ÿ Ëóöþê Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çàãóáëåí³ êëþ÷³ â³ä àâòîìîá³ëÿ â ð-í³ ïåðåõîäêè äåïî 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-963-03-36
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ñóáñèä³¿, ³íä. îïàëåííÿ 1 800 
ãðí. + êîì. ïîñëóãè. 096-415-61-69
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³. 063-553-29-38
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-274-31-07
  Çäàì áóäèíîê â ì³ñò³. 073-060-52-14, 067-462-87-91
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð íàâïðîòè ìàã.«Ðîìàøêà». 2-00-18, 
067-837-52-27
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì, öåíòð, 2 ïîâ. 093-731-64-70
  Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê, ï³÷íå îïàëåííÿ. 097-812-26-80

  Çäàì íåâåëèêó ÷àñòèíó áóäèíêó, ãàç. îïàëåííÿ. 063-
320-98-35
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç ó÷àñòêîì, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
093-347-08-55
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó îêðåìèé âõ³ä, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çðó÷íîñò³ íà äâîð³. 063-419-00-38, 098-278-28-56
  Çí³ìó 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í 
ÏÐÁ àáî öåíòð. 093-518-76-47
  Íîòàð³óñ Áàðñüêà ².Î. (ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 16/3), 
ïîâ³äîìëÿº âñ³õ çàö³êàâëåíèõ â òîìó îñ³á, ùî 15.12.2012 
ð. â³äêðèëàñü ñïàäùèíà äî ìàéíà ïîìåðëî¿ ²âàíþê Îëåíè 
Ìèêîëà¿âíè
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç³ 
çðó÷íîñòÿìè. 097-736-08-47
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. ÷è áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-
316-34-87
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ç ³íâàë³äí³ñòþ. 097-
300-31-13
 Çí³ìó ÷àñòèíó áóäèíêó àáî 1-ê³ìí. êâ., íåäîðîÃî. 068-822-
37-05
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Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 24.10 по 30.10

овен 
Зорі радять Овнам у стосунках легше 
реагувати на конфліктні ситуації та не під-
даватися емоціям. Ви знаєте, чого хочете, 

тому зберіться з силами та йдіть до цілі, а також не 
забувайте приділяти увагу своїй другій половинці
.

тельЦі 
варто бути більш рішучими та не боятись 
брати ситуацію у свої руки. Якщо ви хочете 
зробити приємне для свого партнера, то не 

варто вигадувати щось фантастичне та складне у 
втілення. Самотнім Тельцям також варто набратися 
впевненості у собі.

близнюки 
Близнюкам цього тижня варто більше 
себе проявляти у стосунках, адже навряд 
чи плавання за течією дасть очікувати ре-

зультат. Також зорі радять менше шукати негатив у 
своїй половинці та не забувати про сильні сторони
.

рак 
У Раків в стосунках буде доволі спокійним 
та приємний тиждень, адже романтична 
натура цього знаку Зодіаку періодично 

проявлятиметься та тішитиме другу половинку. А 
от самотнім представникам варто попрощатись з 
осінньою хандрою та взятись за нові справи.

лев 
Леви цього тижня можуть кардинально 
змінити стан справ у всіх сферах свого 
життя. Лише від них залежить, наскільки 

вдалим буде результат. Тому спробуйте по-
зитивніше дивитись на все, що відбувається 
навколо. Зараз у вас доволі незвичайний 
період у житті.

діва
Зорі радять Дівам нарешті розпрощатися з 
минулим, щоб спокійно насолоджуватись 
теперішніми. Діви надто переймаються 

через те, що вже не повинно їх хвилювати. До того 
ж, час зрозуміти, хто заслуговує бути поряд з вами.

терези 
У закоханих Терезів справи настільки добре, 
що чимало людей можуть їм позаздрити. 
Однак це не щасливий збіг обставин, а пре-

красне ставлення у парі та порозуміння. А от тим, хто 
стикається з проблемами, краще їх обговорювати 
зі своєю половинкою, а вже тоді робити висновки.

скорпіон 
Скорпіони надто розпиляються на інших 
замість того, щоб приділити більше своєї 
уваги коханій людині. Забудьте про свою 

надмірність та проявіть турботу та ласку, якщо не 
хочете залишитись наодинці зі своїми тарганами.

стрілеЦь 
Стрільцям цього тижня потрібно уважніше 
ставитись до своєї половинки та не забува-
ти ділитись з нею планами. Попереду у вас 

чимало спільних пригод, які принесуть вдосталь 
позитивних емоцій, тому варто показати вашу 
впевненість у партнері.

козеріг 
Зараз доволі активний період, коли вдо-
сталь справ, які треба виконати прямо за-
раз. Однак це не причина повністю відсто-

ронюватися від близьких людей, адже їхнє життя 
також може змінюватись за час вашої відсутності.

водолій
Закохані Водолії цього тижня просто 
купатимуться в океані любові та турботи. 
Не забувайте ділитись ніжними почуттями 

і з другою половинкою. А от самотнім варто зосе-
редитись на самореалізації та менше перейматись 
через особисте життя.

риби 
Не забудьте викроїти час для приємних 
сюрпризів для половинки, а також спро-
буйте бути м'якшими зі своїм оточенням. 

А от тим, хто ще у пошуках ідеальної коханої 
людини, не варто засмучуватись через дрібниці та 
піддаватись осінній хандрі. 

СеРеДА, 30 жОВТНЯ

+  1 0С  +  2 0С
+  7 0С  +  2 0С

вІвторок, 29 жовтня

+  6 0С   +  3 0С
+  9 0С    +  5 0С

понедІлок, 28 жовтня

+  9 0С   +  10 0С
+  14 0С   +  10 0С

СУБОТА, 26 жОВТНЯ

+  8 0С  +  9 0С
+  18 0С  + 11 0С

П'ЯТНицЯ, 25 жОВТНЯ

+  9 0С    +  7 0С
+  19 0С    +  13 0С

недІля, 27 жОВТНЯ

+  10 0С  +  8 0С
+  20 0С  +  12 0С

чеТВеР, 24 жОВТНЯ

+  8 0С    +  7 0С
+  19 0С    +  11 0С

Погода у Козятині 

4
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найсиЛЬніший в учиЛищі 
ЗаЛіЗничників микоЛа брагін
змагання сильних. Козятинське МВПУзт (міжрегіональне 
вище професійне училище залізничного транспорту) 
завжди гостинно відкриває свої двері для змагань в 
багатьох видах спорту. От і в минулий четвер, 17 жовтня, тут 
пройшли «Богатирські ігри» серед силачів училища

в’ячеслав гончарук

На змагання «Богатир училища» вийшли вісім 
«залізних» хлопців, які за своєю фактурою не 
нагадували атлетів-стронгменів. Як виявилося 
пізніше, хлопці перед стартом трохи більше 
місяця щоденно тренувалися. Коли судді узго-
дили між собою порядок та виконання вправ, 
представили атлетів. Це Андрій Варванський, 
Дмитро Іваніцький, Микола Брагін, Роман 
Житній, Віктор Михайловський, Володимир 
Назарук, Василь Швидюк та Артур Тишкун.

Після урочистого в ідкрит тя бога-
тирського турніру, хвилиною мовчан-
ня під мелодію «Пливе кача» пом’янули 
всіх, хто віддав своє життя за наш спокій.

Після всіх заходів спортсмени вийшли на пер-
шу вправу, яку стронгмени охрестили «пробіжка 
фермера». Потрібно було якнайшвидше перенести 
на 30 метрів два балони, загальною масою 130 кг.

Друга вправа «Лог-ліфт», підняття коло-
ди над головою на кількість разів за півтори 
хвилини. Вправа номер 3 «Супер йок» — пе-
ренесення коромисла на плечах (вага 120 
кг на 30 метрів) Четверта вправа кантування 
гумової покришки вагою 200 кг за дві хви-
лини. У п'ятій вправі «Арм-овер-арм» атлети 
тягли автомобіль вагою три з половиною тон-
ни. Вправа номер шість «Карусель конона».

Перед кожною вправою спортсменів на важко-
атлетичний майданчик виходила група підтримки 
за участю танцювального ансамблю «Колорит» чи 
вокалістів залізничного училища. А коли атлети 
з артистами відпочивали, організатори змагань 
проводили спортивно-розважальний конкурс. 
У конкурсі на швидкість випити три маленьких 

пляшки води. Перемогла в тій вправі Марина.
— Почуваюся чудово,  — сказа-

ла  п ереможниц я .  — Але  б і л ьше 
в такому конкурсі участі брати не буду.

Оголошували результати, починаючи з остан-
нього місця. За підсумками шести вправ, 
володарем бронзової нагороди став Дмитро 
Іваніцький. Коли було названо срібного при-
зера, яким став Віктор Михайловський з Сиг-
налу, підстрибнув переможець «Богатирських 
ігор» Микола Брагін. Козятинчанина відразу 
привітали його мама та дідусь. Усі богатирі-за-
лізничники отримали нагороди від спонсорів та 
організаторів заходу. Розібравшись з подарун-
ками, спортсмени з організаторами, суддями, 
групою підтримки зібрались для колективного 
фото та побажали спортсменам перемог на на-
ступних змаганнях. Адже «Богатирські ігри» в 
залізничному училищі вже стали традиційними.

З чемпіоном змагань Миколою Брагіним ми 
поспілкувалися, коли він тільки отримав золоту 
нагороду. Запитали, яку він обрав професію?

— Я вчуся на помічника маши-
н і с т а  е л е к тр о во з а  т а  т е пло во з а .

— Розкажи, як і  вправи найваж-
че далися тобі на цих змаганнях і 
як ви готувалися до залізної гри.

— Найважчі були вправи «Коромисло» та 
«Годинник». Годинником ми в училищі на-
зиваємо «Карусель конона». Весь вересень 
і половину жовтня ми щоденно тренувалися. 
Без підготовки з такою вагою жодної вправи, 
мабуть, не виконаєш. Це мої другі змагання. 
У п’ятнадцятирічному віці я зайняв четверте 
місце. Цим видом спорту буду займатися й на-
далі. Адже сила необхідна кожному чоловікові.

богатир училища микола брагін на останній вправі «карусель конона»

- Кохаааанииий, я прийшлаааа!
- Знову п’яна? Ось і йди туди, де пила!
- Алло, дівки! Зараз прийду, я відпросилася.

- Ти любиш малювати?
- Ну так, а з чого ти взяв?
- По бровах бачу.

Алло, Галю, а ти де хочеш побути: на морі чи в 
лісі?

- Ой, ну звичайно на морі, Іване! А ти що, 
путівки береш?

- Та ні, вибираю освіжувач повітря для туалету...

Вночі міліція зупиняє п'яненьку дамочку: 
- Куди поспішаємо? 
- На лекцію. 
- Хто ж у такий час лекції читає? 
- Чоловік!

У школі на випускному побилися фізрук і 
трудовик. Переміг трудовик, тому що карате - це 
карате, а молоток - це молоток.

- Дорогий, у мене росте животик, здається, я 
вагітна.

- Ага, ну да. Я навіть знаю, хто батько.
- Хто?
- Комбінат кондитерських виробів.

Лікарю, ви знов не той зуб рвете!
- Та не може бути! Це вже останній!

Приходить Вовочка в аптеку і каже: 
- Можна щось від болю?
- Хлопчику, а що в тебе болить?
- Поки тато не прийшов з батьківських зборів, 

то нічого, а потім буде видно.

- Ой, сіль розсипалася.
- Це до сварки.
- Може, обійдеться?
- Ні, коханий. Я вже налаштувалася.

Прийшло сьогодні смс від оператора: "Спілкуй-
ся з друзями в три рази більше!"

У мене або печінка не витримає, або з дому 
виженуть...

анекдоти


