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у всіх на устахнаші герої

Поляки Помітили, як «ковбасить» 
росіян від безвізового режиму 

Плакали, коли розвісили 
малюнки в бліндажіПоПовнюємо ряди 

“громадянської 
Позиції”

Gazeta Wyborcza: кожен представник кремля рішуче стверджував, що громадяни "бандерівського києва" 
дочекаються хіба що "вух дохлого осла", а не "безвізу", але відкриття кордонів змушує росіян задуматися. 

день дітей на Передовій

гуртуйте навколо себе однодумців

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

націоналісти в іспанії 

вони приєднались до акції

Голова Козятинського осередку ПП 
“Громадянська позиція” Тетяна ЛО-
ЗІНСЬКА, (068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

віктор Ціхан від 
Центру інноваційного 
розвитку дитини 
Easy English передав 
для ато малюнки та 
кришечки

галина середіна знову 
принесла кришечки 
(186)

Марина, приносить 
кришечки вже не 
вперше, збирав син 
богдан

катерина, дмитро і тарас 
славінські передали одяг і 
320 кришечок

на козятинщині одні сварки 

 У редакції газети “RIA-Козятин” 
минулої п’ятниці, 9 червня, відбулося 
засідання політради Козятинського 
осередку партії “Громадянська по-
зиція”. На порядку денному стояло 
два питання: звіт про виконану роботу 
за травень цього року та поповнення 
осередку новими однопартійцями.

Ми обговорювали і оцінювали дії 
нашого лідера Анатолія Гриценка. 
Однопартійці згідні з його політикою 
—  не брати в партійні списки осіб від 
олігархів. Тому ми працюємо і надалі 
на добровільних засадах. Адже гроші 
олігархи дарма не дають. Вони хочуть 
за фінансування політичної партії 
впливати на ситуацію через своїх став-
леників. Тож “Громадянська позиція” 
може розраховувати тільки на власний 
ресурс. А поповнити касу партії можна 
тільки винятково за членські внески. 

Активісти від “Громадянської по-
зиції” завжди приносять інформацію 
про людей, яку не можна замовчувати. 
На жаль, багато мешканців не знають 
своїх прав і наш актив через газету 
доносить до людей правду. 

Сьогодні до наших лав прийшли 
семеро козятинчан. Вони поповнили 
наші ряди та замінили тих, хто не 
хоче чекати і працювати безкоштовно. 
Такі — хай ідуть.Таким байдуже, яка 
партія, який прапор, яка країна. 

А за Гриценка в одній газеті не на-
пишеш. Та, мабуть, це єдиний політик, 
який не підбирає собі запитань при 
зустрічах з громадскісьтю, на які має 
відповідати. Гриценко — війсковий 
стратег і, коли був міністром оборони, 
армія фінансувалася в повному об-
сязі. Злі язики кажуть, що Гриценко 
розвалив армію. Запевняю, після того, 
як він дав покази на 11 посадових 
осіб, які керували і зараз керують 
державою, діяльність його перевіря-
лась “під мікроскопом”.  І, якби щось 
було проти нього, вже була б відкрита 
кримінальна справа. Отож, наш лідер 
нічого не розвалював. Він лиш заста-
вив військових приватизаторів легкої 
наживи доплатити за майно армії. Гри-
ценко як відповідальний політик, хоче 
через парламент провалити “Мінські 
домовленості”, які не діють і діяти 
не будуть. Тому що вони написані в 
Кремлі і виконати їх означатиме повну 
капітуляцію України.

Зараз Анатолій Степанович за-
ймається об’єднавчим процесом 
політичних партій, що мають дер-
жавницьку  позиц ію,  до  таких 
входять:”Європейська партія” Ми-
коли Катеринчука, “Народний 
контроль” Дмитра Добродомова, 
“Дем-Альянс” Василя Гацька,

“Сила Людей” Віталія Ковтуна, 
“Рух нових сил” Михайла Саакаш-
вілі. 

До речі, до останнього є питання 
від простих однопартійців. Саакашвілі 
— популіст, не показав себе на посту 
губернатора Одещини. 

— Він не популіст,— каже наш екс-
міністр оборони. — Йому навмисно 
дали цей пост, щоб поховати його 
політичне майбутнє. А народу України 
він бажає добра…

Шановні наші читачі, мешканці 
Козятина, запрошую всіх бажаю-
чих поповнити ряди “Громадян-
ської позиції”. Не будьте пасивни-
ми. Слава Україні!

тетяна лозінська

Дійшла на передову чергова 
передача від волонтерського 
центру “RIA-Козятин”. У теле-
фонній розмові з нашим зем-
ляком Михайлом взнали, що 
дуже перейнялися військові 
поробками та дитячими ма-
люнками. 

Розвісили їх у бліндажі 
і не могли стримати сліз. 
Стверджують, що під витво-
рами дитячих рук і лайка при-
пинилася…

Воїни дякують всім ді-
ткам, які малювали для них. 

Також вдячність передають 
директору м’ясокомбінату 
Михайлу Зікраню за пере-
дані м’ясні консерви. “Дуже 
смачно”, — кажуть.

Нагадую, що триває акція 
“Купи і принеси пачку 
цигарок, сірників та пару 
носків, або щось одне, і ми 
сформуємо посилку для пе-
редачі в зону АТО”.

До речі, наш краянин Михай-
ло зараз отримав поранення 
в руку і потрапив у госпіталь 
у Дніпропетровськ. Будемо 
молитися, що він видужає і не 
втратить руку.  

Микола Мединський

Воїни на передових позиціях 
по особливому відчувають те, 
що наша боротьба ведеться за 
майбутнє наших дітей.

День захисту дітей ми разом 
із бійцями батальйону імені 
генерала Кульчицького  від-
значили в прифронтовій зоні в 
межах м. Попасна, с. Камишо-
ваха Донецької області. Розпо-
чали свято з молитви батьків за 
всіх дітей українського народу. 
Пройшла цікава програма, під-
готовлена діточками. Зі словом 
привітання до дітей звернувся 
заступник по роботі з особовим 
складом батальйону Володимир 
Пастушок. Він разом із капіта-
ном, начальником штабу Оле-
гом Швецем привіз подарунки 
дітям. Військові поділилися з 
нами та дітьми козацьким бойо-
вим духом.

На завершення провели мо-
литву із дітьми за батьків. 
Пройшла виховна розмова із 

наголосом необхідності любові 
до Матері України. Адже основа 
нашої Перемоги полягає у фор-
муванні світогляду майбутніх по-
колінь у державотворчому руслі.

вони фУндаМент Май-
бУття України. Сам Христос 
нас призиває оберігати дітей та 
забезпечувати їм всі умови для 
розвитку, як  духовного, так і наці-
онального. Наш прямий обов'язок 
допомогти їм пізнати Христа, від-
крити дверцята дитячих сердець 
для правди, для добра, для Ісуса.

Бо саме вони, наші діти, 
являються фундаментом май-
буття для нашого українського 
народу.

«Пустіть дітей! Не бороніть 
їм приходити до мене» (Мт. 
19:13), — призиває нас Господь. 
А ще — оберігати дітей від 
всякого роду спокус цього сві-
ту — від брехні та лицемірства, 
від злоби та агресії. Їхні дитячі 
серця, немов губка втягують все 
те, що відбувається в середови-

щі, в якому вони зростають. Тож 
створити сприятливу атмосферу 
для щасливого дитинства та 
формування особистості — 
святий обов'язок кожного із нас 
та запорука здорового духу у 
майбутньому.

Тож ми повинні пам'ятати і 
про відповідальність перед Гос-
подом за неналежне виконання 
свого батьківського обов'язку, 
чи неналежне ставлення до 
проблем дітей у суспільстві за-
галом.

Христос звертається, напо-
умлюючи кожного із нас: "А 
коли хто спокусить одного 
з цих малих, які вірять у 
Мене, то краще йому було би 
прив’язати жорновий камінь 
на свою шию і кинутися в 
море." (Мрк. 9:42).

Як відлуння Євангельської на-
уки звучать слова 41 пункту 44-
рьох правил Життя Українського 
націоналіста: “Люби і опікуйся 
дітворою, як майбутнім нації”.  
СЛАВА УКРАЇНІ!!!

іван вовк, голова Української 
патріотичної асоЦіаЦії “воля”

За сприяння голови грома-
ди "За права, честь і гідність 
українців в Іспанії" ветерани 
московсько-української війни 
— гранатометник добровольчої 
чоти "Карпатська Січ" та акти-
віст Резерву Дивізії "Галичина" 
у Львівській області Михайло 
Лапчук відвідали могилу офі-
цера Дивізії Зброї "Галичина", 
незламного патріота України, 

доктора гірничих наук, старій-
шини української спільноти в 
Іспані Теодора Барабаша.

До скромного гробівця ро-
дини Барабашів на відомому 
в Мадриді цвинтарі Альмудена 
делегацію супроводжувала 
донька пана Теодора - Соня 
Барабаш Бустельо. Їй ми вру-
чили книгу "Українська Дивізія 
"Галичина". Пані Соня була при-
ємно вражена нашим візитом. 
Також ми спільно обговорили 
важливі моменти щодо уві-

ковічнення пам'яті Теодора 
Барабаша на його малій бать-
ківщині - у селі Малий Ходачків 
Тернопільської області.

Саме завдяки настановам 
пана Теодора "Гуртуйте на-
вколо себе однодумців", було 
засновано в Іспанії об'єднання 
українських націоналістів Укра-
їнська Патріотична Асоціація 
“Воля”. Назавжди українці 
повинні пам'ятати його пораду 
— послуговуватися у своїй ді-
яльності заповідями Декалогу 

українського націоналіста, зо-
крема навчитися говорити про 
справу не з ким можна, а з 
ким треба. Вічна пам'ять, честь 
і слава! 

Кремлівські ЗМІ оплакують 
важку долю українців, яких Єв-
ропа "образила", коли дозволила 
їм приїжджати до себе без віз. 
Як передає ZN.ua, про це на 
сторінках Gazeta Wyborcza пише 
оглядач Вацлав Радзивинович, 
додаючи, що улюблена газета 
Володимира Путіна "Комсомоль-
ская правда" звернулася до по-
етичних метафор, написавши, що 
українці тепер можуть "побачити 
Париж і померти, але букваль-
но". На "Першому" телеканалі 
Дмитро Кисельов розповідав про 
непоправну образу, яку європей-
ці нібито завдали громадянам 

України. Адже перетнути кордон 
"стане складніше", поїздку на За-
хід можуть собі дозволити менш 
8% українців, і візову лібераліза-
цію можуть в будь-який момент 
скасувати. І взагалі, не зрозуміло, 
чому це українці стають в черги 
за біометричними паспортами, 
щоб потім на кордоні над ними 
знущалися європейці. Але, як 
пише оглядач, насправді росіяни 
"роздратовані тим, що" укрофа-
шісти "отримали те, чого росіяни 
ще не скоро дочекаються". "Ска-
сування віз для українців стало-
сильним ударом для Кремля. Ко-
жен його представник протягом 

трьох років рішуче стверджував, 
що громадяни "бандерівського 
Києва "дочекаються, хіба що" вух 
дохлого осла "(улюблена при-
казка Путіна), а не "безвізу". Але 
відкриття кордонів змушує росіян 
задуматися. 

Особливий привід для рефлек-
сій отримали жителі Криму, для 
яких "безвіз" був потрібен навіть 
більше, ніж людям з інших ре-
гіонів України. А тепер, завдяки 
Путіну, саме їм дісталися "вуха 
дохлого осла", - пише польський 
оглядач. 

У свою черг у,  видання 
Rzeczpospolita писало, що поль-

ські компанії бояться безвізу для 
України. Роботодавцям не виста-
чає робочих. І вони бояться, що 
українські заробітчани почнуть 
шукати більш вигідні умови робо-
ти в Західній Європі. 

Безвізовий режим не дає права 
на працевлаштування і стосується 
тільки туристичних, навчальних 
та ділових подорожей. Однак 
в Польщі не дуже вірять в су-
ворість цієї умови. Нагадаємо, 
що опівночі 11 червня в восьми 
перших державах-членах Євро-
пейського Союзу почалася дія 
безвізового режиму для грома-
дян України, які подорожують з 
біометричними паспортами. Таким 
чином, почав діяти регламент 
ЄС про візову лібералізацію з 
Україною.

підготУвав влад лісовий

діана гУлбіані

“Безвізом” скористалися поки 
лиш троє людей, усі інші пасажи-
ри летіли з візами та “паперови-
ми” закордонними паспортами.

 Перші вінничани скористали-
ся безвізовим режимом, який 
стартував 11 червня, у глуху  ніч. 
Близько 12 ночі пасажирів цього 
рейсу зустрічали фуршетом у Ві-
нницькому аеропорту. Відліт був 
запланований на 00.50.

— Спробуйте шампанське: гар-
не, французьке, — каже гостям 
директор аеропорту Ярослав 
Мазурець.

Щодо нових “безвізових” на-
прямків директор аеропорту мов-
чить: каже, що все ще на рівні до-
мовленостей, а тому і озвучувати 
нові можливості поки немає сенсу.

— Більшість все ж їде з тради-
ційними паспортами, але є кілька 
пасажирів, які їдуть з біометрич-
ними. І, дійсно, їм, окрім паспор-
та, підтвердження мети перебуван-

ня, та фінансової спроможності, 
нічого додатково здавати не тре-
ба.  Це все та сама історія, що й 
з візою, просто нема необхідності 
декларувати її в консульствах та 
посольствах. Поки у нас, окрім 
Польщі, Тель-Авів безвізовий та 
Туреччина, — розповів він.

— Поки що зареєстрували 60 
людей. У принципі, усе, що треба 
від пасажирів з біометричним пас-
портом — так це, власне, сам до-
кумент і зворотній квиток, — роз-
повіла журналісту Ольга Гарбазей, 
агент з реєстрації пасажирів.

Сім’я Боднарчуків — Микола, 
Катерина та Сашко — у Польщу 
зібралися у гості.

— Я б не сказав, що із введен-
ням біометричного режиму щось 
значно змінилося. Віза у нас на 
2 роки, оформлювали, щоправда, 
протягом місяця. Їдемо до родичів 
відпочити. Напевно, пізніше ві-
зьмемо біометричні паспорти. Але 
поки що не бачимо сенсу, — каже 
батько сімейства Микола.

Тим часом, прямо на вході до 
аеропорту стоїть Салтан — служ-
бовий “бежевий” лабрадор із 
"шоколадним" носом. 

Його хазяїн-прикордонник каже: 
Салтан поки що нічого "кримі-
нального" у валізах пасажирів не 
знайшов.

Заступник начальника відділу 
прикордонного контролю штабу 
Могилів-Подільського прикор-
донного загону Андрій Дейнека 
розповів журналістам, як при-
кордонники готувалися до безвізу.

— Контроль який був "до", та-
кий і зараз здійснюється: спочатку 
прикордонний, потім — митний. 
Тому громадяни, які їдуть за кор-
дон із біометричними паспортами, 
проходять ті ж самі процедури, 
що й ті, які по візі виїжджають.

Зі 120 місць літака “Українських 
авіаліній”, зайняте було 61 місце. 
З усіх пасажирів тільки троє осіб 
полетіли з біометричними паспор-
тами: двоє журналістів та підпри-
ємець із Немирова.

уночі з вінниці у Польщу Полетів 
Перший “безвізовий” авіарейс

Хвірточна війна директора училища
Михайло ШУляк

Після  опублікування статті в 
газеті “RIA-Козятин”  «Чи знає 
Стецюк, що його проклинають 
учні технічного училища», 
відразу цей керівник-”педагог з 
європейським нахилом” “миттє-
во” відреагував. Місце 2-метро-
вого паркану, поруч з завареною 
хвірткою, через які існувала 
можливість перелізти, щоб не 
обходити кілометр з важкими 
домашніми валізами, був підня-
тий ще майже на метр.

Мало того, він змусив пра-
цівників ДЮСШ поруч, тільки 
за рогом з чорного ходу,  піти 
на матеріальні витрати і робити 
ще один вхід з будівництвом 
тротуару для дітей, які вимушені 
перелазити через закриті ворота 
і заварену хвіртку. Це для про-
ходу на територію спортзалу і 
гуртожитків.

 Просто дивує, як цей керів-
ник, коли він давав інтерв’ю 

газеті «Рабочее слово» (№4 2015 
р.), то проявляв бажання навчати 
учнів з Європи та інших країн. 
А в Козятині обтягнув поверх 
існуючого паркану навколо те-
риторії гуртожитків  та спортзалу 
колючий дріт. Щоб діти рвали 
штани і сукні?  І вони їх рвали, 
рвали і дріт. Тоді прийшла думка 
директору підняти паркан ще на 
метр. Щоб змусити учнів  всу-
переч здоровому глузду з вок-
залу добиратися в гуртожиток з 
важкими валізами в непогоду не 
через існуючий  майже  півсто-
ліття вхід, а через чорний. Роз-
ташований за кілометр — заїзд.

У перехожих виникає думка: 
невже це уже заклад, де знахо-
дяться злочинці або підозрювані 
у скоєнні злочину? Уявіть собі, 
як би відреагувала місцева влада 
на такий «д…….м» у Києві чи об-
ласному центрі.  А козятинська 
місцева влада  без будь-якого 
спротиву покорилася «педаго-
гічному» принципу: “Я сказав 

люміній, а не алюміній”. Мало 
того, навіть пішла на матеріальні 
затрати  для будівництва поруч з 
існуючим ще одного  входу для 
дітей ДЮСШ. А існуючий нехай 
буде завареним.

Дивує, що в 21 столітті в 
країні, яка життям і кров’ю 
здобуває європейські прин-
ципи, існують ще такі керів-
ники, тим більше педагоги, 
зі сталінськими методами 
виховання. Сьогодні студенти в 
учбовому закладі мають сучасні 
демократичні та європейські 
погляди на життя. А пострадян-
ські керівникіи-педагоги своїми 
методами намагаються виховати 
покірність і слухняність у них. Це 
нонсенс. Такі методи, перш за 
все, виховують у молоді прихова-
ну внутрішню агресію і внутріш-
нє не сприйняття  в майбутньому 
будь-яких дій керівників.

 Р. S. У газеті «Рабочее сло-
во» 24-30 січня 2015 року за №4 
опублікована стаття «В Європу 

дорога починається у Козятині». 
У ній Андрій Стецюк (дирек-
тор Козятинського профучи-

лища залізничного транспор-
ту) дає інтерв’ю про “досягнення 
і бажання”.
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влад повх

Ще на слуху, коли батько ви-
хованця дитсадочка доказав через 
суд непрофесійність та неком-
петентність керівника закладу. 
Постанова суду — тому доказ. А 
наша поінформованість базується 
на співпраці з позивачем.

Нове звернення до нас тепер вже 
персоналу про правовий та суспіль-
ний захист свідчить лише про одне 
— в дошкільному закладі №6 
вибудована система авторита-
ризму керівника. І базується він 
далеко не на християнських ціннос-
тях. Як до дітей, так і до персоналу.

Виглядало б це, як “бла-бла”, 
якби не постанова суду. А тепер 
одна з виховательок на межі 
життя та смерті опинилась в 

лікарні. Газета “RIA-
Козятин” максимально 
сприяла, щоб вказана 
ситуація набула розго-
лосу, з однією метою 
— упередити зловжи-
вання. Укладена угода 
з працівницею дає нам 
можливість бути компе-
тентними по суті справи, 
про що ми повідомимо 
громадськість.

Є всі підстави кло-
потати перед депутата-
ми про встановлення 
онлайн-спостереження 
в дитячому навчально-
му закладі. А, можливо, 
буде достатньо — тільки 
у кабінеті керівниці.

на тему сьогоденняПро все

ботулізм — найтяжке Харчове отруєння отруйного карася 
Продали у магазині

один Під слідством, інший - Помер у реанімаціїна службу за контрактом

на «гарячій» лінії мінохорони здоров’я 
повідомили: «В україні вакцини нема, 
шукайте за кордоном…» 

обурені мешканці села журбинці під стінами райради. Відеоматеріал на сайті https://
kazatin.com/Kryminal/silskogo-golovu-zhurbintsiv--kozachenko-volodimir-oleksandrovichza-
zlo-10613731.html

багатодітна родина ютиться в одній кімнаті Підвищена зона ризику не 
ПереХодка, а дитячий заклад №6

керівника змусили Повернути Пасовище 

“діти - наше майбутнє” буває різне

урок для нашиХ чиновників

а другий дитсадок 
Хвалять! 
в’ячеслав гончарУк

У редакцію газети “RIA-
Козятин” прийшли батьки дітей, 
які відвідують один з дитячих 
садочків міста. Кажуть, напишіть 
про нашу директорку — дуже 
хороша людина і було б до-
бре, щоб про неї написали в 
газеті.

За хороші вчинки ми за — тому 
й відразу пішли за вказаною 
адресою. На місці, де перебува-
ють дошкільнята, нас привітно 
зустріла директор установи. Та 
з позиції, яку вона зайняла, ста-
ло зрозуміло, що є заборона 
— правда, не офіційна, але 
словесна, на спілкування з 
газетою. Про це вголос ніби не 
говорять. Та в спілкуванні з ко-

лективами, залежними від влади, 
таке явище відчувається. І  згада-
ний дитячий садочок в тому числі. 
Колективи культури, шкільні і 
дошкільні заклади освіти ста-
ють заручниками від позиції 
влади. Під різними приводами, 
вони намагаються переконати 
працівників бюджетної сфери, що 
газета “RIA-Козятин” погана і пе-
рекручує факти. Хоча чемпіоном 
по перекручуванню фактів 
якраз і є провладна газета. 

А дитсадку, де ми були, 
батьки висловлюють велику 
подяку, за турботу про їхніх 
дітей.  Ми шкодуємо, що приві-
тання  з’являються в такій формі. 
Та що поробиш, коли влада не  
хоче, щоб хтось когось вітав, 
крім них. 

влад повх

Через зловживання владою, 
сільський голова Журбинець 
Володимир Козаченко знехту-
вав інтересами громади. Люди 
об’єдналися. За допомогою пре-
си, змусили його повернутись в 
рамки правового поля.

Суть конфлікту зводиться до 
того, що могло пропасти пасо-
вище, яке перепрофілювали 
під приватизацію.

Тактично і стратегічно держава 
заклала для громад на переспек-
тиву розвитку села пасовища. Їх 
не зберігають, а майже скрізь 
приватизують. Аби поставили 

крапку в розвитку приватного 
обійстя. По-простому — позба-
вили селян і село взагалі жити 
і працювати для тих поколінь, 
що саме тут живуть і мають на-
родитися.

Подібні керівники повинні 
розуміти, що якщо немає па-
совища — немає села.

іван остапчУк

Не так давно аграрії Вінниць-
кої області та Козятинського 
району були учасниками Все-
українського страйку проти 
продажу землі сільськогоспо-
дарського призначення. 

У Київ з’їхалися хліборо-
би з багатьох сіл України і 
чиновники-аграрії. Усього в 
столиці зібралося близько 25 
тисяч протестуючих. 

Як відзначили самі учасни-
ки акції і це прозвучало по 

районному радіо, влада їх не 
почула. Спікер парламенту 

Андрій Парубій до народу не 
вийшов. Не підтримала вимогу 
та не приєдналася до протест-
ної акції аграріїв “борець за 
правду й справедливість” 

Юлія Тимошенко. Можливо, 
своє обурення  вона висловить 

пізніше. Ще один “народний 
захисник” нардеп Олег Ляш-
ко вирішив, що його можуть 
неправильно зрозуміти в коа-

ліції, з якою він часто голосує, 
і не підтримав мітингуючих. 
А хлібороби мали на нього 

таку надію, що хто-хто, а Олег 
Валерійович  знову корову до 

Верховної Ради приведе.
 Адже з коровою мітингу-

вальників видно краще. Та 
Ляшко, мабуть, тут ні до чого. 
Скоріш за все, корова відчула і 
другий раз не хотіла йти з по-
пулістом. 

Зрозуміти учасників акці ї 
можна, вони обурені діями вла-
ди. Тільки серед протестантів 
були чиновники, які в своїх ка-
бінетах так само не помічають 
простих людей. Отож вчіться 
чути інших, щоб вас почули 
колись.

в'ячеслав гончарУк

У перший день літа, 1 черв-
ня, відзначали Міжнародний 
день захисту дітей та “Олім-
пійський день”. У святкових 
заходах взяли участь учні 20 
шкіл Козятинського району. А 
ще спортсмени ВПТУЗТ, дитячих 
спортивних закладів міста, ви-
хованці відділення інваспорту і 
майбутні чемпіони - вихованці 
дитячих садочків ”Лелека”, “Со-
нечко”, “Теремок”, ”Горобинка”. 
Учасники святкової церемонії, 
крім дошкільнят утворили ко-
лону, яка пройшла вулицями 
міста. У голові колони спортсме-
ни несли прапор України, “Олім-
пійський прапор та символ олім-
пійського руху — факел. Цього 
року його несли ветерани спорту 
Леонід Трончук та Володимир 
Шульга. До учасників спортивних 
змагань звернулися очільники 
міста та районної влади. У сво-
єму привітанні вони нагадали, 
що спорт і діти - наше майбутнє. 
І, вручивши грамоти ветеранам 
спорту Козятинщини від облас-
ного відділення Національного 
“Олімпійського” комітету Украї-
ни,   невдовзі роз’їхались. Були 
впевнені, що професіонал своєї 
справи Валерій Швець проведе 
святкові заходи на найвищому 
рівні. Пройшли змагання з та-
ких видів спорту. “Олімпійський 

пробіг”, змагання із стрітболу, 
пляжного волейболу та міні-фут-
болу (“кубок юних олімпійців”). 
У цілому, в змаганнях взяли 
участь 46 команд. Усі змагання 
проходили на різних спортивних 
майданчиках.  

 
Футболісти були представлені 

21 командою сильної статі і шість-
ма дівочими колективами. Пляжні 
волейболісти були представлені 
13 парами, решта спортсменів 
представляли скіатлон. Футбо-
лісти змагалися в трьох вікових 
категоріях. Наймолодші — учні 
2-5 класів розташувалися в такій 
послідовності: перше місце було 
за  школярами з села Перемога. 
Другими — з Самгородка. На 
третій сходинці фінішували фут-
болісти школи №9 села Козятина. 
У середній групі учнів 7-8 класів 
тріумфаторами стали школярі 
Самгородецького ЗНВК, на другу 
сходинку п’єдесталу пошани під-
нялись майстри шкіряного м’яча 
села Вернигородок. Вони й  учас-
ники велопробігу Вернигородок-
Білопілля. А замкнули призову 
трійку в своїй віковій категорії 
вихованці школи-інтернат-гімназії.

Красиву і змістовну гру пока-
зали старшокласники. 4 команди, 
які вийшли в півфінал  були при-
близно одного рівня. Усі ключові 
поєдинки футбольних зірок шкіл 
району проходили в напруженій 

боротьбі і виявляли переможця 
тільки в післяматчевих пенальті. 
Найщасливішими в спортивній 
неофіційній лотереї були гравці 
інтернату. Вони й завоювали 1 
місце. Лауреатами срібного кубка 
стали футболісти з села Йосипів-
ка. Третіми призерами були учні 
залізничного училища. 

Кращими серед слабкої статі 
стали золоті дівчата  з Дубово-
Махаринецької школи. Срібними 
призерками стали учениці з села 
Перемога. 

А бронзові нагороди дістались 
школяркам з Йосипівки. 

Команди-призери у всіх вікових 
категоріях ще мали нагородже-
них в таких номінаціях “Кращий 
воротар”, “Кращий нападник”, 
“Кращий гравець”. Більше номіна-
цій організатори не передбачили, 
але, якщо б визначали найбільш 
дисциплінованих, то ними були 
б дошкільнята. Вони прийшли, 
перемогли, взяли нагороди за 
перемогу і пішли, не кинувши на 
стадіоні навіть папірця. 

У номінації “Самих вихованих 
футболістів” лаври дісталися б 
школі №9 села Козятина і Вер-
нигородецькій ЗНВК. Вони свої 
місця дислокації на стадіоні зали-
шили в пристойному вигляді, що 
не можна сказати про інших. На  
місцях, де перебували  шкільні 
команди, залишились розкидані 
порожні пляшки від води та за-

лишки целофану. Тільки не буде-
мо звинувачувати у всьому учнів... 

 
Час, який провели деякі 

команди на стадіоні, тривав 
сім годин. Ось тут і потрібно за-
питати тих, хто так любить дітей. 
Як так сталось, що діти, які від-
стоюють честь школи, залишились 
навіть без води після полудня? Я 
вже мовчу про відсутність хар-
чування учнів. У деяких школах 
тільки повідомили, щоб шкільні 
спортсмени взяли з собою гроші. 
Тільки де на стадіоні “Локомотив” 
є магазин чи хоч кіоск, щоб щось 
купити? Якщо діти, і правда, наше 

майбутнє, то їх нам потрібно бе-
регти зараз. 

Який високий чиновник поціка-
вився, як там те наше майбутнє 
себе почуває.Чи може  вивезти 
їм якогось бутерброда, чи хоч 
стакан чаю. Чи діти нам потрібні 
тільки для того, щоб про них на-
гадувати тільки з високої трибуни 
і виглядати такими хорошими? 
Був випадок, коли один із трене-
рів шкільних футбольних команд 
покинув своїх учнів і поїхав до-
дому. Йому дуже далеко їхати. 
А хіба учням, яких він привіз на 
змагання, ближче додому до-
биратися?  

в’ячеслав гончарУк

У селі Михайлин Козятинського 
району живе багатодітна роди-
на Канцевих. Глава сімейства 
Сергій, його дружина Інга та 
п’ятеро їхніх діток. Сини Юрій 
(9 років), чотирирічний Назар 
та дворічний Денис. А ще доля 
подарувала цій сім’ї двох доньок 
близнят Віку і Вероніку. За-
раз дівчаткам виповнилось по  4 
місяці.

Багатодітних сімей є багато. І 
держава таким сім’ям виділяє до-
помогу на дітей і по безробіттю. 
Та зростання цін як на продукти 
харчування, так і на предмети по-
буту, не відповідають пільгам, що 
виділяються законом. Та якось 
такі сім’ї пристосовуються до 
складних умов “життя” і живуть.

Та в цій родині пристосову-
ватись складніше. Їхній глава 
сімейства — інвалід. Журналісти 
газети “RIA-Козятин” відвідали 
місце проживання багатодітної 
родини.

Коли ми були в Михайлині, до-
рослих Канцевих вдома не було. 
Вони поїхали в село Кашперівку 
купувати корову. А спілкування 
зі старшим сином сім’ї Юрієм не 
зовсім вийшло. Який вік дитини 

— такі й відповіді. Пішли за до-
помогою до сусідів і односельців 
сім’ї інваліда.

Відповіді були різні. Критичні 
винесемо за дужки. У кожного 
нашого співрозмовника була 
окрема думка. Та все зводило-
ся до одного — це не п’яниці і 
не дебошири. Люди, як люди, 
кажуть односельчани, а жити 
не вміють.

У минулому році, розповідає 
пані Марія, вони купили козу. 
А восени скотину зарізали. Поки 
було тепло, коза паслася. Не ста-
ло трави — нічим було годувати. 

На Марій у Михайлині пощас-
тило — їх виявилось аж чотири. 
Ще були Галина, Сергій, Анатолій 
і ті, хто не назвався.

У сільраді зустрілися із секре-
тарем Валентиною Кушніренко, 
лікарем Марією Прадун і голо-
вою села Миколою Поліщуком. 
Секретар Валентина Василівна 
відзначила, що умови, в яких 
проживає сім’я, дійсно жахливі.

— Ми пропонували інше житло 
з багатьма кімнатами. Та родина 
не погоджується на перехід. У тій 
оселі, що ми пропонуємо, госпо-
дарюють гризуни. А як видворити 
непроханих гостей, пані Інга не 
знає, чи не хоче. А на облік для 

житла сім’я не стає.
Лікар Марія Володимирівна Інгу 

вважає ідеальною мамою. Жи-
вуть у злиднях, а діти доглянуті. 
З точки зору догляду за дітьми 
претензій нема. Діти набирають 
вагу.

Сільський голова Микола Ана-
толійович каже:

— Є багато питань, коли сіль-
ська рада може допомогти цій 
сім’ї та вони за допомогою звер-
таються через когось. А якщо 
приходить сам, то давай йому все 
і відразу.

Ми можемо допомогти їм з 
деякими матеріалами. Та білити 
їм хату ніхто не буде. 

—То що потрібно, щоб ця 
сім’я жила в кращих умовах? 
— запитав журналіст у очільника 
села. 

— Інструктора, щоб навчив 
їх правильно жити, — відпо-
вів сам.

І навів приклад з колодою де-
рева. На дорозі спилювали ава-
рійні дерева. Одне таке дерево 
приглянулось Сергію. Дай йому 
дерево на дрова, каже. Дав — 
сім’я бідна. Через пару днів знов 
приходить. Дай ще дерево. Ти 
ж взяв, кажу йому. Я те дерево 
віддав тещі. Ось так і живуть 

вони. Люди нормальні, а жити 
не вміють.

— У них були кращі умови в 
побуті, — розповідає сусідка 
Галина. — Та хату вони продали 
своїй сестрі, а жити пішли до ма-
тері Інги. Щось не заладилось і 
вони купили хату, яка тепер їм не 
підходить. Перебуваючи в Михай-
лині ми почули тільки розповіді 
не підтверджені ніякими доку-
ментальними даними. Та позиція 
сільського керівництва збігається 
з думкою односельців.

Тільки якось дивно. Не злодії, 
не п’яниці чи дебошири, а жити 

не вміють. 
Як повідомили в Козятинсько-

му районному центрі соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та 
молоді, ця сім’я отримує три 
види допомоги від держави.

Пенсія по інвалідності;
Державна допомога по мало-

забезпеченим дітям;
Державна допомога при наро-

дженні дитини.
Це складає 7 тисяч гривень 

на місяць.
І буде отримувати четверту 

допомогу, як сім’я п’яти і більше 
дітей...

Марина лехова
 
Медики 10 червня повідомили 

поліцію про непритомного 45-річ-
ного мешканця села Пиківець. 
Чоловіка із травмами голови госпі-
талізували в реанімацію.

— Було встановлено, що 
тілесні ушкодження чоловік 

отримав на території власного 
домогосподарства під час бійки 
зі своїм знайомим.

 Під час застілля чоловіки посва-
рились та побились. У ході бійки 
38-річний приятель потерпілого 
руками та ногами побив його. Зло-
вмисник раніше не потрапляв в 
поле зору поліцейських, — кажуть 

у відділі комунікації поліції Ві-
нницької області.

За даним фактом правоохоронці 
відкрили кримінальне проваджен-
ня. 

 
Р. S. Як стало відомо, потер-

пілий 12 червня від отриманих 
травм помер

Військова частина 3028 Національної гвардії України запро-
шує на військову службу за контрактом чоловіків віком від 
18 до 40 років, які не мають судимості та придатні за станом 
здоров'я.

Держава гарантує стабільне грошове утримання від 7 
200 грн, соціальний пакет (медобслуговування, пільги, мож-
ливість безкоштовного навчання та здобуття спеціальності).

Звертатись за адресою: м. Калинівка, вул. І. Мазепи, вій-
ськова частина 3028, тел.: (043-33) 2-11-18; (043-33) 40-16.

катерина чекай

За токсичними властивостями 
ботулінічний токсин переважає 
всі відомі токсини інших мі-
кробів. У шлунку і кишківнику 
ботулотоксин не тільки добре 
зберігається, а й значно підви-
щує свою біологічну активність 
при дії ферментів трипсину і 
панкреатину.

Спори збудника  містяться у 
грунті. Паличка ботулінуса широ-
ко розповсюджена в навколиш-
ньому середовищі. Джерелом 
її є людина і тварина. Спори 
ботулінуса відрізняються надзви-
чайно високою стійкістю проти 
дії фізичних і хімічних факторів.  
Висока концентрація кухонної 
солі не впливає на ботулотоксин.

 Як повідомляє Управління 
державного нагляду за дотри-
манням санітарного законо-
давства Головного управління 
Держпродспоживслужби у Ві-
нницькій області, інкубаційний 
період (період розвитку хвороби) 
ботулізму коливається від 2-3 го-
дин до 6-10 діб, але найчастіше 
становить 4-72 години. У інку-
баційному періоді відбувається 
всмоктування токсину з кишків-
ника у лімфатичну та кровоносну 
системи, а потім — міграція його 
до центральної нервової системи, 
де виникає незворотна фіксація 
отрути. У фіксованому стані в не-
рвових клітинах отрута ботулізму 
не може бути нейтралізована 
навіть масивними дозами анти-
токсичної сироватки.

 Симптоми та розвиток хво-

роби
У більшості випадків хвороба 

починається з появи неспецифіч-
ної симптоматики (нездужання, 
загальної слабкості, головного 
болю). Через кілька годин не-
специфічні прояви змінюються на 
специфічні. Починають перева-
жати нервово-паралітичні прояви 
внаслідок порушення діяльності 
нервових центрів, які регулюють 
функції слинних і слізних залоз, 
м'язів носоглотки та обличчя. До 
ранніх симптомів захворювання 
належать поступово зростаюче 
порушення зору (двоїння в очах, 
опущення вік та інше). Потім ви-
никає параліч м'якого піднебіння, 
язика, глотки, гортані, порушення 
мовлення аж до повної втрати 
(атонія), акту жування та ков-
тання. Унаслідок паралічу м'язів 
обличчя змінюється його вираз 
аж до невпізнання. Парези м'язів 
шлунка та кишківника виклика-
ють значні порушення моторної 
функції кишок, які супрово-
джуються стійким запором та 
утворенням газів. Пульс приско-
рюється, а температура тіла, як 
правило, нормальна або нижче 
норми. Хвороба найчастіше три-
ває 4-8 діб (в окремих випадках 
3-4 тижні). Смерть настає, зазви-
чай, від дихальної недостатності 
при повній свідомості.

 
Шляхи зараження

До харчових продуктів збудни-
ки ботулізму можуть потрапляти 
різними шляхами.  М'ясо, напри-
клад, може забруднюватися у 
процесі забою і розбирання туші 

тварин. Сьогодні, коли майже 
всі надають перевагу домашній 
консервації, потрібно бути вкрай 
обережними. Адже характерною 
особливістю збудника ботулізму 
є те, що він розвивається в умо-
вах відсутності кисню, зокрема, 
в закритих банках. Паличка 
ботулізму може розмножуватись 
у продукті «гніздом», тобто ура-
жати обмежену ділянку якогось 
(твердого) продукту, тому не всі, 
хто вживав даний продукт, має 
ризик захворіти. 

як УникнУти отрУєння
Щоб уникнути страшної хво-

роби, потрібно, перш за все, не 
виготовляти в домашніх умовах 
м'ясні, рибні, грибні консерви з 
герметичною закруткою, засо-
ловання і маринування грибів 
проводити в діжках, емальова-
ному посуді з вільним доступом 
повітря. 

Рибу після вилову відразу ж 
потрошити, промивати холодною 
водою і зберігати в морозиль-
нику.

Не допускати забруднення туш 
свиней вмістом кишківника. При 
консервуванні овочів і фруктів 
дотримуватися технології приго-
тування, використовувати лише 
свіжі, ретельно вимиті овочі і 
фрукти. Суворо дотримуватися 
правил обробки банок, кришок 
і режиму теплової обробки про-
дуктів. Не купувати продукти хар-
чування на стихійних ринках, зо-
крема консервовану продукцію.

Будьте обережними та уваж-
ними!

віктор скрипник 

В’ялений карась, якого з’їли 
батько й син Шевчуки з Липо-
вецького району, виявився отру-
єним збудником ботулізму. Ря-
тівну сироватку лікарі порадили 
шукати за кордоном. В Україні її 
нема. Уточнили: часу у них п’ять 
діб, інакше… 

Батько Віктор Володимирович 
(62 роки) перебував у вкрай 
важкому стані. Дружина Тамара 
каже, що в чоловіка навіть не 
стало сил розмовляти, найбільше 
їх злякали судоми тіла… У сина 
Вадима (31 рік) захворювання 
протікало у легшій формі. Усе 
одно температура доходила до 
39 градусів. Незважаючи на це, 
Вадим вирішив зателефонува-
ти на гарячу лінію Мінохорони 
здоров’я (МОЗ). Думав, допо-
можуть.

 — Сироватки проти ботулізму 

у нас справді нема, — таку відпо-
відь почув у телефонній слухавці. 
Найбільше вразив спокійний тон 
у голосі чиновника.

— Тут людина помирає, а їй 
радять шукати ліки за кордоном. 
Для чого тоді нам таке міністер-
ство? — говорить чоловік.   

Обох пацієнтів поклали у ре-
анімаційне відділення. Старшого 
Шевчука лікарям вдалося, як 
кажуть в народі, витягнути з того 
світу. Чи допомогла протиботулі-
нічна сироватка (яку знайшли у 
сусідній країні), лікарі не можуть 
ствердно відповісти. Її вводили 
уже на шостий день від початку 
отруєння. Раніше рідним пацієнтів 
не вдалося придбати. 

Шевчуки кажуть, що будуть 
звертатися до суду, позиватися 
до дирекції маркету. Вони ви-
тратили значну суму на лікування. 
Але зараз для них найважливіше 
– поставити на ноги батька. 
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війна як Постановочне шоу

кримінальна хроніка

Відверта розмова з атовцем, який пережив пекло і вистояв
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в'ячеслав 
гончарУк

Л ідер  пар т і ї 
« Гр о м а д я н с ь к а 

позиція» Анатолій 
Гриценко розкритику-

вав нинішню пенсійну систему 
в Україні. Про це він сказав у 
Кропивницькому в ефірі теле-
каналу «TTV»:

— Нинішня ситуація ганеб-
на абсолютно. Тому що, коли 

такі, як моя мама, які працювати 
усе життя, отримують по 1400 
гривень пенсії, а дехто і менше 
1000 гривень, то вони не те, що 
нормально жити, вони ліки не 
можуть собі дозволити купити. 
Коли діти хворіють на легке 
ОРЗ, то йдеш в аптеку, купуєш 
ліки і бачиш, що це половина ма-
миної пенсії. Якщо щось склад-
ніше, то треба віддати все. Тому 
це неправильно, коли люди, які 

працювали все життя, живуть не 
гідно, щось треба робити.

Лідер «Громадянської пози-
ції» пропонує закласти в пен-
сійну реформу справедливі 
принципи, які, він впевнений, 
отримають підтримку людей.

— Розмір пенсії повинен за-
лежати від трьох показників, 
— стверджує екс-міністр обо-
рони. — Перший – це трива-
лість робочого стажу: хто довше 

працював, у того більша пенсія. 
Другий - від розміру зарплати: 
хто отримував більшу зарплату, 
робив більше внесків в пенсій-
ний фонд, у того більше пенсія. 
Третій - надбавка плюс 10% 
за особливі умови праці для 
тих людей, які втрачають своє 
здоров’я більше, ніж інші.

Таким чином, за словами по-
літика, вдасться уникнути «зрів-
нялівки», коли ті, хто працювали 

20 років, і ті, хто працювали 50 
років, мають однакову пенсію.

Також, на думку Гриценка, 
максимальна пенсія не по-
винна відрізнятися від міні-
мальної більше, ніж у 10 ра-
зів. Зараз дехто отримує менше 
1000 гривень, а судді Конститу-
ційного і Вищих судів отримують 
по 250-300 тисяч гривень пенсії. 
Такого не було ніколи, навіть в 
СРСР.

нинішня пенсійна система – несправедлива
блог

Микита 
панасенко

 
— Коли ми 

проводили таку 
операцію минуло-

го року, то піймали 
19 злочинних груп, — каже 
головний обласний поліцей-
ський Юрій Педос. — Ре-
зультат був відчутний. Наша 
область межує з іншою дер-
жавою, тому ми маємо бути 
пильними. Поставимо кілька 
постів на в’їздах-виїздах з 
міста та у деяких районах.

За словами Педоса, зупи-

нятимуть для перевірки во-
діїв авто з інших областей, 
а також по орієнтування.

— Якщо нам хтось повідо-
мить про водія, який порушує 
правила дорожнього руху 
або скоїв злочин, ми його 
зупинимо і будемо з’ясовувати 
обставини.

Також головний правоохоро-
нець області розповів про те, 
що зараз у поліції бракує лю-
дей, які б працювали у складі 
груп реагування на дорогах. 
Не вистачає 46 чоловік. Але 
припускає, що завдяки прове-
деному набору до лав поліції, 

до кінця місяця вдасться за-
крити вільні вакансії.

Ще Педос сказав, що з 
16 червня у районах по-
чнуть працювати новенькі 
Mitsubishi Outlander, які 
нещодавно Вінницька об-
ласть отримала від Мініс-
терства внутрішніх справ.

— Ми спеціально відпра-
вимо ці машини у віддалені 
райони, щоб люди, які там 
живуть, відчували себе у без-
пеці, — каже Юрій Педос. 
— Я особисто тестував ці ма-
шини. І хочу сказати, що вони 
дуже якісні.

поліцейські готуються ловити заїжджі банди. 
для цього будуть перевіряти авто з інших областей

блог

влад лісовий

Російські письменники-
класики не дуже добре 

відгукувалися про свій на-
род. Деякі їхні цитати на сво-

їй сторінці в соцмережі Facebook виклав 
український військовий Алекс Петров. 

"Тяжелый русский дух, нечем 
дышать и нельзя лететь" , — Олек-
сандр Блок

"Московия — русь тайги, монголь-
ская, дикая, звериная", — Олексій 
Толстой

"Не народ, а скотина, хам, дикая 
орда душегубов и злодеев", — Ми-
хайло Булгаков

"Наиважнейшею приметою удачи 
русского народа есть его садистская 
жестокость", — Максим Горький

"Русский есть наибольший и наина-
глейший лгун во всем свете", — Іван 
Тургєнєв

"Народ, который блуждает по Ев-
ропе и ищет, что можно разрушить, 

уничтожить только ради развлече-
ния", — Федір Достоєвський

"Русские — народ, который ненави-
дит волю, обожествляет рабство, 
любит оковы на своих руках и ногах, 
любит своих кровавых деспотов, не 
чувствует никакой красоты, грязный 
физически и морально, столетиями 
живёт в темноте, мракобесии, и 
пальцем не пошевелил к чему-то 
человеческому, но готовый всегда 
неволить, угнетать всех и вся, весь 
мир. Это не народ, а историческое 
проклятие человечества", — Іван 
Шмельов.

"Ах, как тяжело, как невыносимо 
тяжело порою жить в России, в этой 
вонючей среде грязи, пошлости, лжи, 
обманов, злоупотреблений, добрых 
малых мерзавцев, хлебосолов-взя-
точников, гостеприимных плутов — 
отцов и благодетелей взяточников!" 
— Іван Аксаков

Військовий додав: "Вони ж про себе 
ж ..."

"прощай, немытая россия": в мережі пригадали 
ще більш гострі цитати російських класиків

блог Поповнюйте свій слов-
никовий запас диво-
вижними українськими 

словами, вживайте їх на 
відпочинку і на роботі, і ви 

вразите людей своєю начитаністю.

Барва – колір, забарвлення; ха-
рактер, тон, колорит, манера, відтінок 
викладу, виконання.

Бляшанка – посуд з бляхи для 
довготермінового зберігання харчових 
продуктів у герметичному середовищі.

Ґречний – шанобливо ввічливий у 
поводженні з людьми. Чемний, галант-
ний, люб’язний.

Громовиця – те саме, що блискав-
ка. Гуркіт і тріск, що супроводжують 
електричні розряди в атмосфері. Те 
саме, що гроза.

Дармовис – предмет, який чіпля-
ють, підвішують до чого-небудь для 
прикраси тощо. Підвіска, брелок.

Захаращувати – класти що-небудь 
у великій кількості і безладно запо-

внювати все місце, весь простір. Загро-
маджувати, скупчувати щось у великій 
кількості й загороджувати цим прохід, 
місце, простір

Зашарітися – почервоніти, вкритися 
рум’янцем, засоромитися.

Квапитися – намагатися робити що-
небудь швидше, поспішати.

Навісніти – втрачати розум, боже-
воліти, шаленіти, скаженіти, лютувати, 
сатаніти від злості.

Накладанець – шматок хліба з мас-
лом, ковбасою, сиром, шинкою, ікрою 
тощо. Бутерброд або канапка.

Ошелешити – надзвичайно здивува-
ти, вразити, приголомшувати.

Поцупити – вкрасти що-небудь у 
когось, потягти звідкись.

Руханка – фізичні вправи, які ви-
конуються з метою оздоровлення ор-
ганізму, зарядка.

Фіранка – шматок тканини або 
тюлю, яким запинають вікно, двері 
тощо, занавіска, штора.

Хмаросяг – дуже високий багато-
поверховий будинок, що сягає хмар, 
хмарочос.

15 українських слів, які замінять наш суржик
блог
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наталія Мостова, http://mi100.
info

  
“А ви, мабуть, і не чули про 

ЛАП? Бо ж не лише там були кі-
борги. У Луганському аеропорту 
українські воїни так само героїч-
но пережили пекло і вистояли”. 
Один із перших айдарівців Мак-
сим Арехта теж пройшов крізь ту 
криваву гієну, разом із побрати-
мами прокладаючи коридор до 
ЛАПу. Молодий вояка з Віннич-
чини, який нещодавно оселився 
на Косівщині, вже майже два 
роки як демобілізований. Але на 
цьому не збирається закінчувати: 
поки на фронті стріляють — нема 
чого відсиджуватися вдома.

 
на крові. “Тепер війна якась 
дивна стала, — замислено  каже 
Максим. — Наче постановочне 
шоу. А багато хлопців-патріотів 
вірять. Взяти хоча б контрабандну 
торгівлю з ОРДЛО. Тим, хто бо-
ровся з контрабандою, не дали 
належних повноважень. Спочатку 
були мобільні групи, потім вони ко-
ординувалися самі собою, ловили 
контрабандистів, нагинали — і все. 
Артемівський суд усіх відпускав. 
Мобільні групи створювали рух, 
але більше віртуальний”.

А далі контрабанда розквітла, 
до неї залучили навіть військових, 
причому на рівні декотрих коман-
дирів. Згадайте вбивство волон-
тера Ендрю, який втрутився, і, 
ймовірно, намагався загальмувати 
наркотрафік через лінію фронту. 
Дійшло до того, що з сепарами 
іноді почали вже не воювати, а 
спілкуватися. І це дуже погано, 
адже відкривається багато мож-
ливостей для їхньої розвідки і 
вербування наших військових.

 Максим пригадує, що у 2014-
му війна була геть іншою — ми 
нічого не контролювали. Влада 
тоді дуже розгубилася, зброю 
видавали всім добровольцям. 
Бідолахи не так за країну вболі-
вали, як перелякалися за власні 
гроші, думали, терористи пороз-
пилюють їхні заводи на Донбасі. 
Потім бізнес вдалося убезпечити 
й швидко зметикували, як тепер 
можна заробляти. “На крові”, — 
додає боєць.

 Один із побратимів хлопця, що 
побував у полоні, якось скаржив-
ся: “Поясни мені, брате, як так 
виходить. Мій знайомий їздить у 
ДНР картоплю продавати — бо 
вигідно. Там кілограм по 10 гри-
вень. Приїхав. Продав. Поїхав. І 
за місце не треба платити. Але 
зате платить багато на укра-
їнській стороні, наприклад, за 
пропуск авто. У ДНР плату не бе-
руть, бо їм картопля дуже треба”.

Коли Арехта воював, не про-
пустив жодної автівки з контр-
абандою. Довго не церемонився 

— одразу блокував. Коли везли 
продукти, то ще півбіди — про-
пускали, але, коли машина на-
пхана цигарками і алкоголем, то 
зрозуміло, навіщо і куди.

“Скільки ще має відбутися гу-
манітарних бід, смертей і розрухи 
на окупованій території, аби міс-
цеві зрозуміли, що немає і бути 
не може ніяких ЛНР і ДНР, — 
лютує Максим. — Хіба що вони 
такі ж ідейні, як і ми…”

 
Москаль – Це Москаль. 
Арехті ще з часів служби в армії 
подобалася військова справа, але 
за це заняття платили мізер. “Тоді 
зарплата сержанта становила біля 
2500 грн, тобто, десь 350 доларів 
США (долар ще був по 8 грн), — 
міркує воїн. — А тепер військовий 
отримує близько 8000 грн, або ж 
300 доларів США. То зарплату 
дійсно підвищили?”

До Революції гідності Максим 
свято вірив, що росіяни — брат-
ній народ: так запевняли в школі 
на уроках історії. Після армії 
певний час він навіть працював 
у Росії.

 На Майдан 22-річний хло-
пець поїхав лише через лють на 
оскаженілих міліціонерів. Там 
познайомився з українською 
інтелігенцією і почав прозрівати. 
Додому вже не вертався — од-
разу в “Айдар”. У квітні 2014-го, 
коли почалися гострі події у 
Слов’янську, Максим із побрати-
мами остаточно зрозуміли: мос-
каль — це москаль.

 Коли видали зброю, страшно 
не було. Злякався, коли побачив, 
що її видали також і геть не на-
вченим добровольцям. 

Здавалося, наче вони не до 
кінця тямили, навіщо запобіжник 
на автоматі. “Волосся дибки 
ставало, — каже Максим. — Тим 
паче, я напам’ять знав статут 
ЗСУ, який успадкували ще з ра-
дянських часів і який написаний 
кров’ю. Усе прораховано: без 
потреби не націлюй зброю на 
людину — часом вона випадково 
вистрілює; хочеш перевірити на-
явність патронів — стріляй лише 
вгору в повітря, бо може зрико-
шетити”. На початках, аби лише 
не бути в таборі з добровольця-
ми-дилетантами, Арехта постійно 
просився на пости — здавалося, 
там безпечніше.

 
таМ ніхто не кричить “Ура!”

Війна — не місце для емоцій. 
Основне завдання тут — вижити 
і не втратити боєздатності. Або 
ти, або тебе. Якщо довго дума-
тимеш — станеш тим, що “тебе”. 
Не вижив — не виконав бойове 
завдання. “Це так прописано, — 
додає Максим, — а за фактом 
ми звісно ж кипіли емоціями, 

здебільшого ненавистю і гнівом. 
Адже до нашої хати нахабно 
вдерлися і відбирають нашу 
землю. Решта — ганебні сепара-
тисти, які зрадили свою країну, 
щойно піднявши чужий прапор”.

Найважче було після перших 
«трьохсотих». На фронті насправ-
ді все зовсім не так, як показу-
вали в радянських фільмах про 
Другу світову війну. Там ніхто не 
кричить “Ура!”.

Максиму дуже боляче згаду-
вати про те, як фактично здали 
Луганський аеропорт. “Айда-
рівці” тоді тісно співпрацювали 
з солдатами ЗСУ. Поки хлопці 
гідно трималися в аеропорту, ті, 
що перебували в тилу на задніх 
позиціях, самовільно відступили, 
залишивши чимало боєприпасів. 
«Злякалися потужних обстрілів, 
чи що? Й досі гадки не маю”, — 
каже Арехта.

 Оскільки в обороні з’явилися 
“вікна”, українські блокпости по-
чала займати ДРГ “Русич”, яка 
складалася з пітерських добро-
вольців. “По всіх частотах у рації 
наші тоді передавали: “Щось не 
так. Нас напевно лишили”, — 
пригадує боєць. “Русичі” тоді 
вибили майже всю групу “айда-
рівців”, які поверталися із зачист-
ки — з Металіста до Щастя, а 
також багато вояків 80-ї окремої 
десантно-штурмової бригади, що 
проривалися з аеропорту.

- Багато тоді своїх близьких 
товаришів утратили? 

— Я не хочу відповідати на це 
запитання. 

— В які моменти було мо-
рально найважче?

 — Не хочу відповідати… Да-
вайте далі.

 Вистачало й зрадницьких, чи 
то просто безглуздих наказів, які 
віддавали “паркетні” військові. 
Наприклад, взяти СПГ і знищити 
два танки. Це все одно, що йти з 
луком проти ворога з автоматом 
у руках.

 У всіх складних операціях 
“айдарівці” завжди йшли по-
переду. Першими заходили в 
Георгіївку, Хрящувате, Лутугине. 
Лише потім заїжджали танки… 
Часто за документами йшли дві 
сотні “айдарівців”, а насправді 
їх було лише сто. “Можливо, так 
відбувалося, аби батальйон не 
розформували через недостатньо 
велику кількість вояків, — при-
пускає Арехта.

 — А може через те, що де-
котрі просто відмовлялися брати 
участь в операціях. Моя група ні-
коли не відмовлялася. Ми завжди 
йшли, коли треба було”.

 
я повернУся. Після важкого  
поранення п’ять осколків і досі 
залишаються в Максимовому тілі. 

Медики сказали, що немає сенсу 
витягувати. Із фронту чоловік му-
сив піти через ультиматум дружини 
Андріани, теж бійця “Айдару” з 
позивним “Малиш”. Будучи вагіт-
ною, дівчина заявила, що піде з 
передової лише разом із коханим. 
“Знаючи відчайдушну вдачу Ан-
дріани, я побоявся, що вона таки 
зважиться народжувати просто в 
окопі”, — сміється Максим.

 Коли дочекався народження 
синочка, боєць підписав коротко-
строковий контракт на службу в 
морській піхоті. 

Думав, що потрапив до елітних 
військ, а натомість розчарувався. 
Попри потужну фізичну і психо-
логічну підготовку, на полігоні 
дуже бракувало озброєння, тех-
ніки, а про жалюгідне харчування 
не хочеться й згадувати. Напри-
клад, недоварену рисову кашу з 
огірком, а як пощастить, то ще 
шматок соленого сала. Хіба це 
норма для морського піхотинця? 
Якось навіть пошесть дизентерії 
мало не почалася. Справу хутко 
зам’яли. Сказали, що нічого не 
було.

 “Забезпечення ЗСУ настільки 
жахливе, — каже воїн. — Хтось 
добряче гроші відмив. Там є кого 
посадити. Ба більше — декого 

треба розстріляти. 
Приміром, зробили берці-

лабутени, в яких і пробігти 
неможливо — відразу криваві 
мозолі утворюються. У формі 
вистачає раз проповзти — ткани-
на настільки неякісна, що зразу 
тьмяніє чи взагалі дереться. При-
ходиш на стрій, а тобі кажуть 
купувати за власний кошт нову 
форму, бо ця вже нещасна”.

 Протягом усіх навчань Арех-
та жив єдиною метою — знову 
воювати в АТО. Принаймні, так 
морпіхам обіцяли протягом пів-
року. Максим більше не хотів 
чекати і “дембельнувся”. Одразу 
через місяць вояків таки відпра-
вили в АТО.

“Мабуть, тоді мені не судилося 
повернутися на фронт, – усміха-
ється “айдарівець”. – Але зро-
блю це все одно”.

 До знайомства з дружиною 
Максим ніколи не бував на Івано-
Франківщині. Воїн каже, часто 
чув, що це край, де буяє патріо-
тичний дух. Тож дуже здивувався, 
коли, оселившись на Прикарпатті, 
дізнався, що чимало місцевих 
батрачать у Росії. А на запитання, 
чому, багато відповідають щось 
на кшталт: “Хіба не все одно, 
кому податки платити?”

7 червня
У козятинчанки шахраї виманили 

гроші, які знаходилися на її бан-
ківській картці.

8 червня
У Непедівці чоловік помер в 

своєму помешканні. Він задихнувся 
димом внаслідок пожежі, яка ви-
никла через паління в ліжку в стані 
алкогольного сп’яніння.

У козятинчанина з гаража вкра-
ли автомобільний двигун та вело-

сипед.
У Козятині на вулиціі Незалеж-

ності біля “Укртелекому” сталася 
дорожня пригода. Козятинчанин 
на бусі “Фольсваген” збив дівчинку 
з Ружанського району, коли вона 
перебігала дорогу. Потерпіла отри-
мала забій коліна і госпіталізації 
не потребувала. 

9 червня 
Шахраї під приводом продажу 

масажного пояса “розвели” козя-

тинчанку на гроші.
А в іншого жителя нашого міста 

невідомі “обнесли” дачний буди-
нок: вкрали гроші, електродрель 
та інший домашній скарб.

10 червня
У глухівчанина в місцевому кафе 

вкрали мобільний, який він зали-
шив на столі без догляду.

У мешканця Козятина з будинку 
вкрали електроінструменти.

11 червня

У Махнівці сталася аварія — во-
дій автомобіля “Мерседес” з міста 
Рахів не пропустив автомобіль 
“Міцубісі”, яким керував киянин. 
Внаслідок зіткнення в козятинську 
лікарню з різного роду тілесними 
ушкодженнями госпіталізовано 
трьох пасажирок обох автомобілів.

У козятинчанина вкрали одяг, 
який він залишив сушитися.

12 червня
У жителя Залізничного з га-

ража вкрали риболовні спінінги. 
У скоєнні злочину обгрунтовано 
підозрюється 31-річний житель Ві-
нниці. Викрадене вилучене.

Жителька Іванківців повідомила 
поліцію, що невідомий 11 червня 
вкрав продукти з супермаркету в 
Козятині і що дана особа знову 
знаходиться в цьому супермар-
кеті. Слідчо-оперативна група 
встановила, що це був 69-річний 
козятинчанин. 

трагедії через пияцтво, крадіжки та дтП

вероніка лЮбіч

Відповідно до нової редакції 
Закону "Про внесення змін у 
деякі законодавчі акти України 
стосовно вдосконалення порядку 
проходження воєнної служби", до 
лав ЗСУ вперше призвуть офіце-
рів запасу. 

Мова йде про громадян ві-
ком до 43 трьох років, які про-
йшли військову кафедру, склали 
необхідні іспити, мають наукову 
ступінь не нижче бакалавра та 
придатні до служби в армії за 
станом здоров'я.

У Вінницькій області вже ви-

значилися із кандидатами на 
призов.

— Ми плануємо призвати 39 
офіцерів запасу, з них семеро 
жінок. Очікуємо, що 17-18 червня 
вони вже будуть у навчальних 
центрах. Загалом армії необхідні 
спеціалісти за фахом "бойове 
застосування механізованих під-
розділів", "бойове застосування 
автомобільних підрозділів", а 
також зв'язківці, фінансисти, по-
літологи і представники технічних 
професій, — розповів начальник 
відділу військового обліку і бро-
нювання Вінницького обласного 
військкомату Олег Гонтаренко.

майже 40 офіцерів запасу з 
вінничини пройдуть строкову 
службу в армії 
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на ПоЗИтИві жИття КоЗятИнЩИнИ

кубок Поділля з жиму лежачи зібрав всю україну

цікаве дозвілля у таборі "Skyline" 

ще один “юний знавець біблії”
Ми запитали У козятинчан Що ніколи не закінчиться?

віктор (25), поМічник МаШиніста і 
ірина (20), тиМчасово не праЦЮє:

— Еволюція.

ігор трохиМович (80), 
пенсіонер:

— Хотілося, щоб життя!

ірина (53), нач. слУжби 
охорони праЦі:

— Кохання.

таня (24), оператор 
коМп’Ютерного наборУ:

— Час.

володиМир (50), 
залізничник:

— Корупція і брехня.

олександр (32), 
підприєМеЦь:

— Вічність.

Ми запитали У козятинчан де ви купуєте взуття?

аня (14) і тиМУр (12), Школярі:

— У “Світі взуття” і “Пер-
лині.” 

олександр (44), МаШиніст:

— Найчастіше — в найде-
шевшому — “Скарлет”. 

наталя (43), доМогосподарка, анжеліка 
(11), Школярка і карина (3):

—У “Перлині”.

євген (26), охоронеЦь:

— На ринку.

Марія, пенсіонер:

— Коли як, напри-
клад, в “Скарлет”.

тетяна (47), фінансист:

— У різних магазинах. 
У тому числі в “Скарлет”.

насичене творче життя Хто не ввійшов 
до фіналу, 
залишається 
Повірити в себе

ірина МоскалЮк

На базі Вернигородоцької шко-
ли з 29 травня по 7 червня пра-
цював мовний табір відпочинку 
«Skyline» з денним перебуван-
ням дітей. У таборі відпочивало 
58 учнів 1-8,10 класів нашого 
навчально-виховного комплексу 
«Школа – дитячий садок».

Це був повноцінний літній від-
починок з метою оздоровлення.

Організація відпочинку перед-
бачала різноманітність вибору 
заходів, можливість кожного 
вихованця задовольнити свої по-
треби. Вівся фоторепортаж подій 
у таборі.

Кожного дня з вихованцями 
проводилися конкурси, віктори-

ни, театральні, концертні дійства, 
ігрові програми «Ура, канікули!», 
рухливі ігри «Disco «English in 
notes», «Робота над проектами 
«Summer of Мy Dream», «Birthday 
train», «English Practise», гра-
подорож «Шукачі скарбів», кон-
курси малюнків до англійських 
казок, музики, малюнків на 
асфальті «Мрії збуваються», 
«Малюю природу свого краю», 
конкурсні програми «Галявина 
цікавого Name Three Colours Hot 
Seat». 

Діти завзято готувалися до цих 
заходів. Жодна перемога – чи то 
колективна, чи то особиста – не 
була залишена без уваги. Загони 
та діти-переможці нагороджува-
лись призами. Завдяки конкурс-

ній роботі, діти із задоволенням 
відвідували табір. 

Пройшли цікаві і пізнавальні 
екскурсії до Козятина у басейн 
«Дельфін», у Вінницю до зо-

опарку, кінотеатру. Переглянули 
англомовні дитячі казки, фільми 
та мультфільми. 

Особливі емоції у дітей викли-
кало проведення спортивних зма-

гань «АВС Basketball, All On One 
Side». Приємно запам’ятались 
випуски періодичних, стендових 
видань, робота прес-центрів у 
рамках профілю зміни. 

сергій радько презентував роботу про сімейні цінності

катерина чекай

У неділю, 11 червня, в ві-
нницькому спортивному комп-
лексі “Аквамарин” пройшов Ку-
бок Поділля з жиму лежачи. На 
змагання приїхали спортсмени з 
різних куточків України.

Організатор змагань — ві-
нничанин Олександр Півнюк. Це 
вже другий Кубок Поділля, який 
він проводить. Перший відбувся 
у жовтні минулого року.

Цьогоріч у змаганнях взяли 
участь близько 40 спортсменів. 
Крім вінничан були гості з об-
ласті (Жмеринка, Гнівань, Бар, 
Копайгород (Барський район) і 
Калинівка), з Житомира, Воло-
димира-Волинського та Балти 
(Одеська область). Найстаршому 
спортсмену було 48 років, най-
молодшим по 17.

У змаганнях брали участь три 
дівчини. Цікаво, що одна з них, 
Катерина Каськун, тренується у 
свого чоловіка Віталія Каськуна, 
багаторазового чемпіона об-
ласті з пауерліфтингу та жиму 
лежачи.  Він теж брав участь 
у змаганнях. Чемпіонська сім’я 
зайняла призові місця!

Суддями були багаторазові 
чемпіони України, Європи та 
світу з пауерліфтингу та жиму 
лежачи — Ірина Шкарапута, 
Іван Чупринко та Віталій Коло-
мієць. Вони пильно слідкували 
за технікою виконання вправи 
та не давали учасникам змагань 
халтурити.

Змагання проходили у три 
етапи. Перший потік включав в 

себе всіх жінок та чоловіків у 
категоріях до 59 кг та до 66 кг. 
Другий — чоловіків у категоріях 
до 74 кг, до 83 кг та до 93 кг. 
Третій потік — чоловіки вагою 
до 105 кг, до 120 кг й понад 
120 кг.

Завдяки налагодженій робо-
ті суддів-асистентів, змагання 
пройшли швидко й без зами-
нок. Глядачі раділи перемогам 
спортсменів та підтримували їх 
під час невдалих спроб.

 
Серед жінок у категорії до 

57 кг друге місце зайняла ви-
щезгадана Катерина Каськун з 
результатом 55 кг.  А золото 
отримала учасниця параолімпій-
ських ігор майстер спорту між-
народного класу Мар’яна Шев-
чук. Дівчина вижала 122,5 кг.

У категорії понад 63 кг 1 міс-
це з результатом 87,5 кг зайняла 
Дар’я Шпакова.

Усі дівчата — вінничанки.
 
Серед чоловіків у категорії до 

59 кг 3 місце посів Іван Кухар з 
Бару — результат 70 кг. Віктор 
Смичук з Володимира-Волин-
ського зайняв 2 місце, він вижав 
110 кг. І перше місце в цій ваго-
вій категорії з результатом 120 
кг отримав вінничанин, учасник 
параолімпійських ігор майстер 
спорту України Борислав Не-
кротюк.

 
Категорія до 66 кг. Третє міс-

це зайняв Богдан Павличко з Ві-
нниці, результат — 102,5 кг. Срі-
бло отримав також вінничанин 

Олександр Грибов, він вижав 
110 кг. І перше місце — Дмитро 
Камінський з Копайгорода з 
результатом 120 кг.

 
У категорії до 74 кг Володи-

мир Мельник з Калинівки вижав 
140 кг і зайняв перше місце.

У категорії до 83 кг призові 
місця розподілилися наступним 
чином:

Третє місце — Олександр За-
бродін з Гнівані, результат 157,5 
кг. 2 місце посів вінничанин 
Володимир Добриднюк (190 кг). 
І трохи легший за нього Бог-
дан Тодоренко (Гнівань) зайняв 
перше місце також здолавши 
190 кг.

У категорії  до 93 кг Володи-
мир Сітко (Вінниця) вижав 160 
кг і зайняв 3 місце. На друго-
му - з результатом 170 кг теж 
вінничанин Віктор Слободяник. 
Андрій Ільницький з Житомира 
отримав золото за результат 
185 кг.

 
Категорія до 105 кг: 2 місце 

зайняв Євген Фаліштинський (Ві-
нниця) з результатом 155 кг. На 
першому — також вінничанин 
Сергій Лебідь, який здолав вагу 
160 кг.

У категорії до 120 кг призові 
місця отримали спортсмени з 
Вінниці: Владислав Крат (ре-
зультат 197,5 кг) — 3 місце; 
Владислав Комар (200 кг) — 2 
місце і Віталій Каськун отримав 
золото (222,5 кг).

 
У суперважкій категорії по-

над 120 кг спортсмен з Балти 
Ігор Франко здолав вагу 160 кг 
й посів друге місце. А перше 
зайняв вінничанин Олександр 
Горовенко з результатом 165 кг.

 
У абсолютній першості призо-

ві місця розподілились так:
Третє місце серед жінок за-

йняла Катерина Каськун. 2-ге 
отримала Дар’я Шаповал. На 
першому — Мар’яна Шевчук.

Серед чоловіків бронзу отри-
мав Володимир Добриднюк. На 
другому місці опинився Богдан 
Тодоренко. І золото виборов 
майстер спорту України Віталій 
Каськун.

Газета “RIA-Козятин” вітає пе-
реможців! І бажає всім спортс-
менам завзятості у досягненні 
мети! Сподіваємось, що в на-
ступних змаганнях візьмуть 
участь та переможуть і наші 

краяни.
Як розповів газеті “RIA-

Козятин” Олександр Нанов-
ський, майстер спорту з кла-
сичного жиму, козятинчани не 
поїхали на Кубок Поділля через 
низьку мотивованість.

— На жаль, поки що у наших 
спортсменів недостатній рівень 
підготовки до подібних змагань, 
— каже він. — У Козятині нема 
професійних тренерів з даного 
виду спорту. Більшість козя-
тинських спортсменів-силовиків 
тренується, беручи інформацію 
з інтернету. 

 А це зовсім не те, що поради 
та контроль кваліфікованого 
тренера. Особисто в мене за-
раз нема планів щодо наступних 
змагань. Я тренуюсь тільки для 
підтримки форми. Побачимо, 
можливо до осені ситуація змі-
ниться. 

катерина чекай
 
Життя на пенсії виявилося дуже 

цікавим у Валентини ПіралоВої. 
Родом вона із Баку, але доля скла-
лася так, що з чоловіком приїхали 
жити в наш маленький Козятин. 

Окрім захоплення квітами, які 
вона вирощує у себе на приса-
дібній ділянці, пані Валентина — 
майстриня. 

Вона зрозуміла, що не зможе 
просто сидіти перед телевізором 
цілими днями. Доля дала їй мож-
ливість урізноманітнити дозвілля. І 
пані Піралова скористалася цим на 
всі 100 відсотків.

— П’ять років тому я пішла на 
масаж до терцентру, — розпові-
дає жінка. — А там саме збирали 
людей для ансамблю “Подоляни”. 

Я пішла на прослуховування. 
Керівник ансамблю Нінель Домб-
ровська відразу відкрила в мене 
талант солістки. Я потрапила на 
самий початок діяльності “Подо-
лян”. Тут зустріла багато цікавих 
людей, які стали моїми найкращи-
ми друзями!

Одного разу в терцентрі учас-
никам ансамблю запропонували 
відвідувати різні курси.

— Я із задоволенням закінчила 
курс комп’ютерної  грамотності, — 
згадує пані Валентина. — Після 
закінчення всі повинні були зро-
бити невеличкий фільм. Я з цим 
впоралася раніше від усіх і, мабуть, 
краще. Бо саме мою роботу повез-
ли до Польщі, як показову. Глядачі 
після перегляду встали й почали 
голосно аплодувати. Мені розпові-
ли, що нашому представнику тоді 
сказали: “Якщо у вас пенсіонери 
знімають такі фільми, то уявляємо, 
як у вас гарно жити!”

Знання, набуті на курсах 
комп’ютерної грамотності, Валенти-
на Піралова активно використовує 
у повсякденному житті. Спілкується 
з родичами та знайомими у соцме-
режах та через Скайп.

Крім комп’ютерних, пані Вален-

тина відвідувала курси приклад-
ного мистецтва, які вела Наталя 
Баштова.

— Наталя — майстриня на всі 
руки! — з захопленням каже пані 
Валентина. — Вона викладає деку-
паж, макраме, вишивку, вироби з 
соленого тіста, бісероплетіння. Я із 
задоволення вивчала всі ці напрями 
рукоділля. За її словами, в 5-річ-

ному віці вона ходила з матір’ю 
на курси вишивання. Їй там так 
подобалося! Ось і збулася мрія ди-
тинства! І пані Валентина навчилася 
рукоділлю. За весь час зробила 
близько 300 поробок. Багато з них 
були на виставках в музеї історії 
міста, у Вінниці у “Експоцентрі”. 
Багато робіт вона дарує — на всі 
свята готує сувеніри друзям.

— Свої роботи я виставила в 
інтернеті. Люди з різних країн дуже 
цікавляться моїми виробами. На 
День міста я планую зробити ви-
ставку, на якій будуть представлені 
мої нові роботи. Не хочу розпо-
відати про них, хай це буде при-
ємним сюрпризом для всіх!

Крім ансамблю “Подоляни” пані 
Валентина бере участь у народно-
му аматорському хорі “Прометей”, 
яким керує Валентина Гарнага.

— Приходиться встигати всю-
ди! — сміється Валентина. — Не 
хочеться нічого полишати. 

Мені дуже подобається колектив 
“Прометея”, у нас такий дружний 
колектив! Ми постійно їздимо ви-
ступати по району та області. Були 
у Глухівцях, в Гнівані, Жмеринці.

Ще Валентина Піралова пише 
вірші. 

— Пишу я поки що тільки росій-
ською мовою, — каже Валентина. 
— Але планую написати цикл ві-
ршів українською. Де тільки взяти 
час? (сміється).

 
побажання лЮдяМ після 
50-ти.  — Коли виходиш на пенсію, 
не можна сидіти вдома біля телеві-
зора чи навіть комп’ютера, — вважає 
пані Валентина. — Треба продовжу-
вати активне життя. Усе те, що я 
планувала у молодості — освоїти 
макраме, вишивання, плетіння тощо, 
але відкладала на потім — на пенсії 
я надолужила. І навіть більше, ніж 
планувала. Треба йти в люди, за-
йматися улюбленими справами, від-
відувати різні гуртики. При терцентрі 
їх багато — на будь-який смак. І, 
звичайно, — побільше позитиву!

в'ячеслав гончарУк

Пройшов другий відбірковий 
тур “Козятин має таланти”. 
Свою майстерність показали 19 
конкурсантів. Це танцювальний 
ансамбль”Візаві” (молодша гру-
па), вокалісти Влад Шкільнюк, 
Катерина Аксьонова, Катерина 
Стрільчук, Євгенія Лукасевич, 
Юлія Лесик, Артем Сичевський, 
Анна Чернецька, Софія Костюк, 
вокальний квартет “Позитив” 
та квартет хлопців “Козачата”, 
саксофоніст Олесь Мисюра сам 
та в дуеті з Анною Прилуцькою, 
танцювальні колективи ансамбль 
“Візаві” (середня група), колектив 
“Фієрія”, танцювальна студія “Зо-
рянка АРТ” середня група, ан-
самбль бального танцю “Візаві” 
старша група, танцювальна студія 
“Зорянка АРТ” старша група. І 
воркаут-колектив “The Best”.

Усі учасники відбіркового туру 
виступили добре. Великим здо-
бутком можуть пишатися ті, хто 
ще добре ходити не навчився, а 

вже пробує танцювати. І не біда, 
що малюки після свого виступу 
не знали, куди іти. Це перший 
їхній виступ на великій сцені.

Якщо журі учасникам конкурсу 
виставляло оцінки, то глядацький 
зал ставив свою оцінку після 
кожного виступу артистів. Іноді  
оцінка глядачів буває справедли-
вішою за суддівську. Найбільшу 
підтримку глядачі дали  Артему  
Сичевському, квартету  “По-
зитив”, старшій групі “Візаві” і 
старшій групі “Зорянка АРТ”. 
Які похибки помітило журі у ви-
ступі дівчат з квартету “Позитив”, 
відомо тільки суддям. Конкурс є 
конкурс, перемагає сильніший. А 
тим, хто не пробився до фіналу, 
потрібно готуватись до наступ-
ного року. У найменших ще все 
попереду.

 Головне, що вони вже на сце-
ні і їм пощастило з тренером. 
Виявилося, що деякі вокалісти 
обрали на конкурс не ту пісню…

Але ви талановиті! Повірте в 
себе!   

катерина чекай

У місті Острог першого черв-
ня пройшов конкурс “Юні зна-
вці Біблії”. Серед учасників був 
і козятинчанин Сергій Радько. 
Він отримав грамоту за кращу 
презентацію своєї творчої ро-
боти на тему “Сімейні цінності”.

Нагадаємо, що три козя-
тинчанки — Анна Діденко, 
Єлизавета Карпюк та Наталія 
Тененчук — теж стали пере-
можницями цього конкурсу в 
кінці квітня. Тоді конкурсним 
завданням був твір “Міцна сім’я 
— міцна держава”. 

— Я вперше поїхав на кон-
курс “Юні знавці Біблії-2017”, 
— розповідає Сергій. — Він 
відбувся в національном універ-
ситеті Острозької Академії. Там 
було дуже цікаво. 

Для учасників конкурсу про-
вели екскурсію по Академії. 
Спочатку потрапили в храм, 
ми там молилися. Побували в 
аудиторії, де проходили тести 

по Біблії. У тестах були питання 
по притчах, про Новий Заповіт. 
Відповіді на деякі питання я не 
знав, але на переважну біль-
шість впевнено відповів. Далі 
ми презентували свої творчі ро-
боти на тему “Сімейні цінності”. 
Ці роботи ми готували вдома і 
відсилали їх на конкурс. 

Усіх учасників розділили на 
різні групи за віком. 

У групі Сергія було близько 
20 осіб.

З усієї України на участь у 
конкурсі подали дуже багато 
заявок. А відібрали лише оди-
ниці — найобізнаніших дітей.

— Я ходжу на гурток хрис-
тиянської етики уже 4 роки, — 
каже школяр. — Мій вчитель 
Андрій Горниш. Дуже цікаво 
взнавати про життя Ісуса Хрис-
та, Біблію, про божі творіння. Я 
вивчаю дорослу Біблію, дитячу 
вже прочитав. Усього до на-
шого гуртка ходить 15 дітей. 
Ці заняття змінили моє став-
лення до життя та думки про 

різні речі. Гурток навчає мене 
доброзичливості, терпінню, 
молитві, милосердю, любові 

до Бога, до ближніх. Крім за-
няття християнською етикою, я 
захоплююсь спортом, люблю 

дивитися фільми, читати книги, 
інколи граю в комп’ютерні ігри. 
У планах на літо — поїхати із 
моїми батьками на море.

— Предмет основи християн-
ської етики є по суті головним 
у шкільній програмі, хоча його 
й відносять на периферію, — 
розповів газеті Андрій Горниш. 
— Він формує та розвиває  у 
дитині закладені Богом талан-
ти. Допомагає учням пізнати 
Божий світ. Навчає любити 
Бога, ближніх, змінює думку 
учнів про себе: хто вони, звід-
ки. Тобто навчає їх бути кра-
щими. Найголовніше завдання 
предмету — зробити дітей 
морально досконалими. І це, 
звісно, відіб’ється на їхньому 
майбутньому і на майбутньому 
держави, тому що вони члени 
нашого суспільства.

 Чим буде більше таких ді-
тей, як Сергій, чим більше буде 
впроваджена християнська 
етика у шкільну програму, тим 
буде краще для України. 
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У нас начальник самый лучший,
Какого можно пожелать
И вот сегодня выпал случай
Вас с Днем рожденья поздравлять.
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,

Пускай на каждую задачу
Найдется верное решение.
Пусть будет все с семьей в порядке,
Здоровья крепкого, терпенья
И отдыхать не забывайте
Успехов, мудрости, везения.

Поздравляем с Днем рождения

С уважением: Ваш коллектив.

Храбана Геннадия Андреевича

Вдячна пацієнтка Сенік Олена Олексіївна

У день Вашого професійного свята хочеться 
сказати багато теплих та лагідних слів на 
Вашу адресу. Ви - запорука нашого здоров'я, Ви 
- наші рятівники та спасителі у самі найтяжчі 
хвилини нашого життя! Низький уклін Вам 
за Вашу невтомну працю та щире і відкрите 
серце. Завдяки Вашій турботі та професійній 
майстерності у людини з'являється віра та 
надія на одужання і це найголовніше.
Від усієї душі бажаємо Вам здоров'я, щастя та 
безхмарного неба. Нехай усе у Вас буде добре!

Щиро вітаємо з Днем 
медичного працівника

Головного лікаря 
Євтушка О.П., 

Паламарчук Н.В.,
а також мед. працівників 

Джаман В.П, Джаман Т.Б.,
Джаман Є.П.

Бажаємо  успіхів у роботі, 
натхнення, миру, благополуччя.

Родина Джаманів.

Вітаю з  днем медичного працівника колек-
тив неврологічного відділення та завідуючу 

Вітюк Тамару Олександрівну 
"Козятинської лікарні відновного лікування"
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Вітаємо з 55-річчям
Фарафонова 

Анатолія Миколайовича
Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

З любов’ю та повагою вся родина

Від усього серця
17 червня Вітаємо з 30-річним Ювілеєм

дорогого чоловіка, батька, сина, зятя

Іскру 
Сергія Васильовича

Наш славний і рідний, 
найкращий у світі,
З тобою нам завжди 
затишно і світло,
Ти гарний господар 
і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі.
Що вмієш підтримати 
словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили.
У дружній родині усі ми щасливі.

З любов'ю: дружина, син, батьки, 
теща, тесть, племінник, племінниця.

Бажаємо здоров’я, мирного неба над 
головою,рідної землі під ногами, 
мудрості, затишку і любові в наших 
оселях і,головне, - не втрачати надії 
на краще майбутнє – воно обов’язково 
настане, бо ми того варті! Зі святом!

Шановні колеги, ветерани праці, 
пенсіонери, воїни – медики!

ВІТАЄМО ВАС З ПРОФЕСІЙНИМ 
СВЯТОМ – ДНЕМ МЕДИЧНОГО 

ПРАЦІВНИКА!

Сокоринську Л.М., 
Сокоринського І.М.,

старшу медичну сестру 
Літвінчук Ю.Л.,
 Джаман Ю.Л.

Бажаємо  успіхів у роботі, на-
тхнення, миру, благополуччя.

Родина Джаманів.

Щиро вітаємо 
з Днем медичного працівникаГоловний лікар Філії "Хмільницька СЕМД"

 І.Г.Браславська
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продам 
  3-õ íèòî÷íèé îáåðëîã á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ 700 ãðí. 098-
537-10-36
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-
49, 067-430-75-88
   Àâòîìîá ³ëüí ³  ï ³äéîìíèêè,  åëåêòðîâèíòîâ ³ , 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Áàíêè 3 ë., 0.5 ë. 097-341-00-58
  Áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., òåëåâ³çîðè êîëüîðîâ³. 063-696-
40-14
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òàð³ëêè,  
óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), 
ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Áäæîëîñ³ì’¿, ïàêåòè 4-õ ³ º ðàìî÷í³ íà Óêðà¿íñüêó ³ 
Äàäàíîâó ðàìêó, âîùèíà, â³ñê, ï³äìîð,ïðîïîë³ñ ³ íàñòîÿíêè 
ç íèõ. 2-11-64, 097-170-90-05 
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëà íîâà, ïîñèëåíèé ïðèöåï 
äë ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîåëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò 
íîâà, ðåéñè, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, åëåêòðîçâàðêà Êåíòàâð, 
àâòîãåí. 068-216-34-20
  Á³ëà Áðàìà íà ïëåì’ÿ. 2-11-64 ï³ñëÿ 20:00, 097-170-90-05
  Á³íîêëü ÁÏÖ5 8 õ 30. 098-419-98-65
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Áîðîíà âåëèêà, âàëè 2 øò. ä³àì. 7.5 ìì 3 ì., öèë³íäð 
ã³äðàâë³÷íèé. 097-506-21-62
  Áîñîí³æêè íàðÿäí³, äóæå êðàñèâ³ íà êàáëóêó, ñ³ðîãî 
êîëüîðó ð.39. 063-502-68-94, 097-046-11-75
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ 
äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Âàçîí Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, 
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 
097-643-40-14
  Âàííà ÷àâóííà á/ó. 093-409-34-54
  Âåëîñèïåä «BRAVO» ï³äðîñòêîâèé, êðàâ÷ó÷êà ³ç ñóìêîþ. 
093-705-62-44
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
073-060-50-73
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 2-6 ðîê³â. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 
3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-
34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Â³êíî ì\ï á\ó 158 õ 93.  093-87-25-666
  Âóã³ëëÿ, öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà 4 000 øò. 063-279-
94-04
  Âóëèêè, ìåäîãîíêà. 068-044-06-21
  Âóëèêè, ðàìêè á/ó. 096-277-73-90
  Âõ³äí³ äåðåâÿí³ äâåð³ á/ó, ïëèòà ãàçîâà á/ó, ïëóæîê äëÿ 
ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³, êîëþ÷à ïðîâîëîêà. 068-058-13-46
  Ãàçîâà ïëèòà «King», á/ó 1 000 ãðí., â³äåîêàìåðà 
«Panasonic» ï³ä ì³í³-êàñåòó + äîêóìåíòè + ñóìêà + êàñåòè - 
700 ãðí. 068-051-93-60
  Ãàçîâèé êîòåë á/ó Ëóãàíñüêèé. 063-386-14-76
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 

òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³, ç äîêóìåíòàìè. 063-494-81-91
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-058-13-46
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30 ç 3.20 
- 16 000 ãðí., òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä îäÿã. 097-722-73-93, 
093-795-10-33, 097-967-32-90
  Ãàðíó ïåðèíó, 2 âåëèê³ ïîäóøêè, òà÷êó ç îäíèì êîëåñîì, 
öåãëà ÷åðâîíà òà âîãíåòðèâêà, áàíêè 3-õ ë., áóòë³, çà ï³â ö³íè 
êàñòðþë³ àëþì. âåëèê³. 2-15-96
  Äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 2 øò. ç â³òðàæåì, 2 øò. áåç ñêëà 
çàâîäñüêîãî âèð-òâà. 097-441-41-01
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê îäíî ôàçíèé (çàâîäñüêèé). 093-
508-92-92
  Äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ + êîðîáêà, ñòàëåâà áàòàðåÿ 
Êåðì³ (Í³ìå÷÷èíà). 063-741-21-86
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äçåðêàëî - òðèëÿæ, ï³àí³íî Óêðà¿íà. 067-602-24-87
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Hippo» â ãàðíîìó ñòàí³, ñ³ðîãî êîëüîðó, 2 â 
1, ñóìêà, ñ³òêà â³ä êîìàð³â, íåäîðîãî. 093-091-53-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, äèòÿ÷à êðîâàòêà âñå á/ó, ãàç. áàëîí 
ñåðåäí³é, îáîä ç³ øïèöÿìè äî âåëîñèïåäà,åë.äâèãóíè 0.7 - 0.7 
Êâò., äèò. ìàøèíêà íà ïåäàëÿõ. 063-767-93-56
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äèòÿ÷à êîëÿñêà íåäîðîãî. 
073-029-63-24, 068-546-67-73
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 300 ãðí. 096-836-89-04
  Äèòÿ÷³ ðå÷³ íîâ³ òà á/ó â³ä 0 äî 1 ðîêó íåäîðîãî, õëîï÷èê - 
ä³â÷èíêà, âàííî÷êà ñèíÿ. 063-190-87-62
  Äðîâà, á/ó øèôåð. 063-054-32-91, 096-442-67-70
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ 
â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ, êàðòîïëÿ 
äð³áíà, ñ³òêà äëÿ ïðîö³äæóâàííÿ ìåäó, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-
294-82-38, 2-12-13
  Åëåêòðî áðèòâà Õàðê³â, òåëåâ³çîð Panasonic. 2-32-43, 093-
943-01-10
  Åëåêòðî âåëîñèïåä ç Ãåðìàí³¿, ãàðíèé ñòàí. 097-114-12-07
  Åëåêòðî ñêóòåð 3-õ êîë³ñíèé äëÿ ³íâàë³ä³â. 063-736-45-34
  Çàï÷àñòèíè á/ó ìîòî, ÈÆ - ßâà, âñå â íàÿâíîñò³. 068-123-
49-30
  Çàï÷àñòèíè äî Æèãóëÿ á/ó, ìàéæå âñå â íàÿâíîñò³. 097-
989-09-52
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000 ãðí. 
063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 141. 096-569-91-85
  Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âåñåëèé. 
098-338-01-16
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 16 ³ 15 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà. 097-
511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 
067-430-75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç 
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, 
ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 
093-647-76-72

  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068-
729-24-65
  Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, êóêóðóäçè. 068-038-30-12
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  Êàá³íà ìàëà äî ÌÒÇ-80. 096-456-22-41
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, ãèðÿ 32 
êã. (ñïîðòèâíà). 096-463-00-66
  Êàðëèêîâèé ï³âíèê ³ êóðî÷êà. 068-512-77-70, 093-017-
83-99
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ³ ñåðåäíÿ. 098-829-60-34
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-917-21-53
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà ³ ñåðåäíÿ, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè. 093-
849-93-36
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ òâàðèíàì. 097-624-12-00
  Êàðòîïëÿ, ï³ð’ÿ. 2-14-37, 093-837-14-24, 067-265-60-50
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà ó ãàðíîìó ñòàí³, äîâæ. 4 ì. 063-854-
55-41
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 
ï³ñëÿ 17:00
  Êîçà Çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, äðóãèé îê³ò (øóòà).  098-259-
39-20
  Êîçà ³ 2-õ êîçåíÿò 2 ì³ñ. ñ.Âåðíèãîðîäîê, íåäîðîãî. 
067-903-64-60
  Êîçè ä³éí³. 067-445-75-52
  Êîçëèê íà ïëåìÿ Àëüï³éñüêà ïîðîäà. 096-906-45-10
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ 
ãîäóâàííÿ â ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîìïþòåð 2-õ ÿäåðí. Intel - 3 Ããö. ÎÇÓ-2 ãáò + HDD-80 
Ãáò. + â³äåî Ðàäåîí 2600 ÕÒ + ìîí³òîð LCD Samsung17« + 
êëàâ³àòóðà + ðàä³îìèøêà 2 500 ãðí., ÌÔÓ + ÑÍÏ4 1 000 
ãðí. (ïðèíòåð + ñêàíåð). 096-797-90-53
  Êîíäåíñàòîð 100 ÏÔ, åëåêòðî äâèãóí 380 õ 220 2.8 Êâò 
1435 îá./õâ. 098-974-32-72
  Êîíòåéíåð 5 ò., ñîôà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-647-76-
72, 066-140-79-63
  Êîíòåéíåð ö/ð ðèíîê 1 ðÿä. 097-011-22-11
  Êîðîáêà â³êîííà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 
1.20 ñì., õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70, 
093-041-69-49
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 067-705-85-98
  Êîðîâà ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
  Êîðîâà ñ.Ñåñòðèí³âêà. 063-149-02-18
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-760-84-09, 
063-287-60-42
  Êîðîâà, êîçà, 2 êîçåíÿò. 097-204-11-65
  Êîðîâó ò³ëüíó 8 ì³ñ. 097-582-23-37

  Êîòåë Äàíêî, òâåðäîïàëåâíèé, ãàðíèé ñòàí 12 Êâò. 097-
690-98-02
  Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, 
ñòóëà, çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 093-
510-45-63
  Êðîâàòü 1-ñïàëüíà áåç ìàòðàöà, ñò³ë, êð³ñëî íà êîëåñàõ. 
096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êðîëèöÿ ³ êðîëåíÿòà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ âåëèêî¿ ïîðîäè íà 
ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Êðîëèöÿ ïðîñòî¿ ïîðîäè 6 ì³ñ. 096-979-21-18, 063-828-
27-30
  Êóêóðóäçà ñóõà. 067-762-83-02
  Ëèñòè ñòàëüí³ îöèíêîâàí³ 140 õ70 õ 0,7.  093-234-93-05
  Ë³æêî ï³äë³òêîâå ïîëóòîðíå, ç îðòîïåäè÷íèé ìàòðàöîì, ç 
øóôëÿäàìè, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Ëîøà (êîíèê) 11 ì³ñ., ñ.Éîñèï³âêà. 096-231-90-76 
  Ëîøè÷êà 1 ð³ê. 096-721-59-37
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, âóëèêè ñèñòåìè Äàäàí, ðàìêè, 
ï³äøèïíèêè 206. 2-70-03
  Ìåäîãîíêè 2 øò., áäæîëî ïàêåòè, áäæîëîñ³ì’¿. 098-419-41-
37, 063-662-12-74
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 6 ïîë. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-
300-17-96
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê - äèâàí ðîçêëàäíèé òà äâà êð³ñëà â ãàðíîìó 
ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé, ñâ³òëèé. 093-262-01-97
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, òåëåâ³çîð â äîáðîìó ñòàí³. 096-152-82-97, 
063-335-97-80
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-
38, 096-467-88-94
  Ï³àí³íî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-641-50-09
  Ï³àí³íî. 063-701-46-32
  Ï³íîáëîê 600 õ 200 õ 300 ìì. 096-725-68-41
  Ïëèòà åëåêòðè÷íà 4-õ êàìôîðíà ç äóõîâêîþ á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà (íå àâòîìàò) ïðÿìîêóòíî¿ ôîðìè â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
âèòÿæêà á/ó 250 ãðí. 063-588-29-18
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 097-792-04-59
  Ïîðîñÿòà 13-15 ³ 15- 18 êã.   068-941-44-47, 093-206-65-61, 
068-941-44-47
  Ïîðîñÿòà. 097-514-67-47
  Ïîðîñÿòà. 098-925-10-50
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà,  ïàëèâíèé 
áàê 180 ë. , ãåíåðàòîð ÀÈ 24  80 À, 28 V, ï³äøèïíèêè ð³çí³, íîâ³, 
ðåìí³ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, Ò40, ðåìåí³ òà ï³äøèïíèêè íà êîìáàéí 
«ªí³ñåé», ðåì³íü âåíòèëÿòîðà, «ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð 

ÌÒÇ, íîâèé. 097-431-23-13, 093-11-23-713
  Ïðèõîæà 180 õ 230 õ 35. 063-384-00-72
  Ïðèöåï äî àâòî, á³äîí àëþì., äâåð³ äåðåâÿí³ ïîëóòîðí³ ç 
äâîõ ïîëîâèí, øâåéíà ìàøèíêà, çåðíî ïøåíèö³ ³ êóêóðóäçè, 
öåãëà á/ó, áàðàí 7 ì³ñ. 093-707-94-71, 063-344-14-45
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, ñòàí íîâîãî. 097-495-88-36
  Ïøåíèöþ, îâåñ, êîêóðóäçó, ÿ÷ì³íü. 068-941-44-47
  Ïøåíèöÿ. 096-727-43-90
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
  Ñ³íî ñóõå ëþöåðêè â Êîçÿòèí³ çà ³íòåðíàòîì, ãàðàæ êîîï. 
Æèãóë³. 063-736-47-19
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 
480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè 
âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñïàëüíÿ â õîðîøîìó ñòàí³ (øàôà, ë³æêî, êîìîä, äçåðêàëî), 
êîë³ð â³ëüõà. 097-966-44-02
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â íîâèé, öåïî÷êà 
÷îëîâ³÷à ç ñð³áëà 123 ãðí. 063-343-04-10
  Ñòàö³îíàðíèé òåëåôîííèé àïàðàò íîâèé, òåëåâ³çîð á/ó 
Ñàìñóíã, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà á/ó Ïîäîëêà. 093-406-75-28
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Òåëèöÿ 1.7 ì³ñ. 093-943-98-10 Ìàøà
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà, ñïîê³éíà, ãàðíà, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-726-15-46
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. 097-307-51-64, 063-607-16-22, 098-291-77-
54, 063-346-24-62
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. íà êîðîâó. 098-903-68-45, 093-403-61-70
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 
125 ãðí. 063-502-62-62
  Òóìáà äëÿ òåëåâ³çîðà â ãàðíîìó ñòàí³ ç³ ñêëîì. 063-716-
77-38 Îëÿ
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, òþëü, ïðàñêà. 
2-12-24, 093-884-86-66
  Òþíåð â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Óïðÿæ ê³ííà, ëþì³í³ñöåíòíà ëàìïà. 097-330-30-15
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 
067-772-36-78
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. ð-í Ïîëå ×óäåñ ÏÐÁ. 063-332-77-74, 
2-77-53
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. Ïîëå ×óäåñ - 2 000 ãðí. 098-419-41-41
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, 
íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, 
åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, ïî÷àòî 
áóä³âíèöòâî çàáîðà, º áëîêè ³ êîíòåéíåð, 5 òè ð³÷íèé 

ôðóêòîâèé ñàäîê, òåðì³íîâî. 067-778-27-75
  Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó âóë.Ãðèáàëüîâà. 063-234-29-75
  Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, òîðãîâ³  òà îô³ñí³ ìåáë³, âàãè 
åëåêòðîíí³, ð³çí³ ìîí³òîðè, ñèñòåìí³ áëîêè, êëàâ³àòóðó. 097-
449-53-15
  Õîëîäèëüíèê Äíåïð 1-êîìåðíèé, ðîáî÷èé. 063-020-88-81, 
067-152-60-80
  Õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé ó ãàðíîìó ñòàí³, äèâàí 
ðîçêëàäíèé â äîáðîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð LG ðîáî÷èé, äðàáèíà 
àëþì³í³ºâà ìàëåíüêà. 097-324-11-50
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå, ãàðíèé ñòàí. 097-878-11-70
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ä³àì. 40, 50. 093-140-74-81
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ ÷èñòîêðîâíî¿ òàêñè, îðêàñ ÷îðíèé, 
ìèñëèâñüêà. 068-216-34-20 
  Öóöåíÿò òàêñè. 067-491-12-27
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà Ïîäîëêà â ãàðíîìó ñòàí³. 097-046-
11-75, 063-502-68-94
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 
067-307-70-94
  ß÷ì³íü ÿðèé íà êîðì. 096-801-20-71
  ß÷ì³íü. 097-428-32-93
 Áðóùàòêó «Ïîêîñòîâêà» 10õ10õ5 14 ì.êâ òåë 093-371-69-67
 Õë³áîï³÷ LG, áàãàòîôóíêö³îíàëüíà ìîæå ðîáèòè ìàñëî òà 
éîãóðò 096-20-89-206
 Ãàðàæ êîîï. æèÃóë³ 6 õ 4 íàêðèòèé øèôåðîì, íàâïðîòè 
åñòàêàäè, ñòàí äîáðèé. 067-770-39-71, 073-421-72-87
 øàôè - ñòåëàæ³ òîðÃîâ³. 067-757-89-25
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухомість
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-
80-70
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä. îïàëåííÿ.  
063-141-11-22
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8, 
1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. 
îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-053-
47-49
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 ïîâ., 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. 063-177-94-80

  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âóë.
Êîòîâñüêîãî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà òåõí³êà, 
öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà 18.3 êâ.ì., ãàç. 
êîòåë, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 
093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå. 063-491-
32-77, 093-147-79-07
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 
ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 063-274-
92-51
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-63-38, 093-
556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí æèëèé. 
098-271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ÏÐÁ. 068-507-23-67
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
õîðîøèé òèõèé äâ³ð. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
äîìîôîí, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 096-684-19-57, 
063-541-10-96
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ. 067-902-
94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-
31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 
5, â íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ 90 000 ãðí. 073-131-80-11
  2-õ ê³ìí. êâ., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, íåäîðîãî. 097-350-
36-33, 073-350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 8/2, íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ðåìîíò, 2 ïîâ., ïëîùà 41 
êâ.ì., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 063-523-80-94 Íàòàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà âóë.
Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 
098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, 
âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, 
ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, 
øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà 
êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í 
ÏÐÁ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. 
ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï â³êíà, ñòàí æèëèé. 
063-177-94-80
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ç áàëêîíîì. 093-810-94-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-
305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 
096-463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 
êâ.ì., æèëà 28.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, 
äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ àáî 
îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò. 063-198-
46-57

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé 
ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà ³ êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 068-786-06-18 
ï³ñëÿ 17:00
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³,åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, 
âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 
063-277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, 
ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 093-189-78-98
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ 
ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., 
íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. 
ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð àáî îáì³íÿþ íà 
2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ï³äâàë, ð-í 
ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ 
ãàðàæà, òåðì³íîâî. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., 43.9 êâ.ì., 2/2, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 063-
504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., áóäèíîê öåãëÿíèé ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 
2/14 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, º êîìîðà, ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, ç 
ìåáëÿìè. 097-029-91-04, 073-026-54-87, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 9, 
íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12, 
067-605-04-95
  3-õ ê³ìí. êâ., â îäíî ïîâ. áóäèíêó (íå áàðàê), 76 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
íîâ³ â³êíà, äâåð³. 097-926-36-51 Ëåñÿ, 068-501-13-90 Àðòåì
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-301-93-19, 063-503-42-36
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-430-
23-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, 
ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå êóòîâà, 
ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæí³ ñòåë³, 
100 ë. áîéëåð, ì/ï áàëêîí, óòåïëåíèé, ïîãð³á, ³íòåðíåò. 073-
110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 
(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 
ê³ìíàòè îêðåì³, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç, ñâ³òëî, âîäó, 2 ëîäæ³¿, 
âåëèêèé ï³äâàë, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, 
íåäîðîãî. 063-530-81-25, 096-249-49-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó ³ îïàëåííÿ, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç 
ìåáëÿìè. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 

42
42
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реКЛама та огоЛошення реКЛама та огоЛошення

399478

399475

399477

39
93

98
39

94
50

39
94

76

рЕмоНт, послуги
Копаю криниці та каналізації. Виготовляю 
хатки для криниць. 096-379-68-79, 063-
226-20-36
Копка будь-яких складностів, заливка, 
стяжка, покраска, ламінат, також підсобні 
роботи. 093-892-27-71
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Будівельні та підсобні   роботи. 093-76-76-
784
Надаю послуги з виконання робіт: кладка 
камінь-бут, цегла, блок, поклейка шпалер.
Звертатися: 0685347378 Віктор

400538

40
05

21

400158

40
00

96

40
05

42

40
05

37

40
01

03

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

39
94

49

39
94

53

39450139
94

01

Уроки Англійської по м.Козятин
063-875-68-77

Здам в оренду 
приміщення в магазині "RICH". 

093-100-10-35, 063-178-82-43

Продам 3-х кімн. кв., вул.Незалеж-
ності 7(біля танка), 1/5, заг. площа 

70.7 кв.м., ремонт, інд. опалення, 
кімнати окремі, паркет, балкон, 

лоджія, можливо під офіс чи 
магазин, є гараж біля будинку. 

067-932-49-25 з 9:00 до 20:00

Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" вул.

Перемоги 41. 097-449-53-15

Продам 3-х кімн. кв., біля школи №3, 
70 кв.м., 2 балкона, 2 підвала, інд. 

опалення, заходь і живи, недорого. 
067-125-91-30, 063-208-70-56

393800 ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш" 
каменообробне підприємство

 запрошує на постійну роботу:
 • фрезерувальників каменю
 • коліїв плит та блоків
 • упраковщиків готової 
 • продукції
 • розбуровщиків  граніту
 • слюсарів-ремонтників
 • електриків
Наша адреса: с. Макхнівка, вул. Київська, 45. 

Звертатись за телефоном: 097-284-30-01.

 398095 

398439

399051

400534

399625

39
72

35

робота
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
На роботу в кафе потрібен кухар, бармен 
та офіціант. 097-426-70-75, 063-676-53-02
На роботу в готель потрібен адміністратор, 

399542

400544

тел: 063-66-20-675 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 (можливо на дому) 
freelance, вільний графік

вік від 40-55 років. 067-927-15-58, 063-
676-63-02
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Потрібен водій на асенізаторну машину. 
093-209-06-52
На роботу потрібен грузчик. 093-875-71-67
На постійну роботу у магазин потрібен 
касир (дівчина до 30 років без шкідливих 
звичок) та нічний продавець. 067-609-10-
49, 093-925-92-67
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется 
бармен - официант. 093-189-68-45
«Вертиевский кирпичный завод» в Нежин-
ском р-н, Черниговской обл.Приглашает 
на роботу от 18 до 60 лет. проживание, 
питание. З/п до 6000 грн. 050-706-82-77
Маляр срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье.  097-504-79-05
Плиточники срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 

зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье.  097-504-79-05
Штукатуры срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье.  097-504-79-05
С о р т у в а л ь н и к  т р о т у а р н о ї  п л и т -
ки (різноробочий) на підприємство у 
м.Бровари (Київська область).Заробітня 
плата договірна. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування.  067-538-21-75
Машин іст  автокрана  22-32т .  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вахтовий 
метод роботи 15/15, або повний місяць. 
Надаємо житло та харчування.  067-538-
21-75
На постійну роботу в "Гостинний двір" 
запроошується бармен зі стажем роботи. 
067-604-87-29, 093-998-29-77
В Ветеринарну аптека м. Козятин 
запрошуємо на роботу працівника з 
відповідною освітою. Спеціалістам з інших 
міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
(службова квартира) 067-264-80-25
Запрошується менеджер з продажу непро-
довольчих товарів та днівний охоронник. 
Вимоги: комунікабельність, зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заро-
бляти. 063-269-75-25
На работу срочно требуется -бармен, -офи-
циант 093-911-81-10 
Запрошуємо на постійну роботу фармацев-
та. Графік роботи 2/2. 097-877-97-33
Терміново потрібна доглядальниця-домо-
господарка по догляду за хворою жінкою 
робота тиждень через тиждень, цілодобове 
проживання. 067-491-18-89, 067-403-69-

80, 093-920-72-02,  066-760-19-26
На роботу запрошуються: касир, водій,  
торговий агент. 067-430-02-80 

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.1. Однокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Слов'янка, поверх: -/12/ц, 
площа: 43/16/16, торг, термiн., євро, меб.,техн. 
Цiна: 33000у.о, тел.: (063)255-56-25, (098)122-00-
74 

1.2. Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, 50-р.Перемоги, поверх: 6/8/-, 
площа: 63/32/20. Цiна: 621693, тел.: (097) 555-
57-55 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 5/5/ц, площа: 
67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан. Цiна: дог., тел.: 
(097)250-10-05, (093)411-33-51 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, м.Козятин, поверх: 2/-, вул.Заозерна. Цiна: 
1002638, тел.: (067) 242-55-06 

1.8. Дiлянки 

 с.Вабля, площа: 8 с, 37км вiд Києва. Цiна: 4000у.о., 
тел.: (067) 787-79-86 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-
41, (068)003-25-53 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

МАН-TGA, 2007 р/в, колiр срб., об'єм двиг.: 10400, пробiг: 

647, торг, обмiн, рефрежератор. Цiна: 985163, (097) 908-67-
77 
Фiат-Добло, 202015 р/в, об'єм двиг.: 1900д, можл.в розстрочку, 
2500грн/мiс. Цiна: 165000, (098) 683-84-89 

8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

9. робота 
9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 405 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму надає 
фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на роботу. 
Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Реалiзатори на сезон на пляжi Одеси. Прожив., харчув. безкошт. 
З/п вiд 300 грн. Тел.:(063)106-82-22, (098)288-63-89 

11. продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 
063-349-51-27

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Ïóøê³íà 
28, åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 
093-091-00-50
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà 
ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-141-11-22
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, 
â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, 
ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê, âñ³ âàð³àíòè. 063-
289-24-74, 068-519-07-04
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., ïîðó÷ ñòàâîê. 
097-029-91-70
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ (âîäà â³ä 
ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-
55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ó÷àñòîê 9 ñîò., 
ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 067-195-97-02
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, 
äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, 
êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 
098-971-88-04
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ãàç, âîäà, 
êðèíèöÿ. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 81 êâ..ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ãàéäàðà 15, ãàç òà ï³÷íå 

îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 068-210-03-98
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., 8 ñîò. çåìë³, º îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, 
âàííà, êàíàë³çàö³ÿ, íà ïîäâ³ð’¿ º ñàðà¿, ãàðàæ, ìîëîäèé ñàäîê, 
º ì³ñöå äëÿ äîáóäîâè, äî öåíòðó 15 õâ., àâòîáóñíà çóïèíêà 
100ì., ïîðó÷ ìàãàçèí. 063-628-93-81
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 8.6 
ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 
067-783-36-23
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-
624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 
7 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, 
ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. 
ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 
093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/5, º ãàç, êðèíèöÿ. 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà (10 õâ. â³ä öåíòðà), âñ³ çðó÷íîñò³, 
10 ñîò. çåìë³, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê àáî îáì³íÿþ íà 
ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-
44-47
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-677-24-
52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîò. çåìë³. 
096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 10 
ñîò. çåìë³, âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 
063-296-46-17
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³ â 
áóäèíêó, ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097-529-50-42 Òàíÿ
  Áóäèíîê ãàç, âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., íåäîðîãî. 
098-073-76-85
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + õë³â, 
êðèíèöÿ, 096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º 
ñàä, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, âàíà, òóàëåò, âîäà ãàðÿ÷à 
³ õîëîäíà, ³íòåðíåò, ìàéæå âñ³ ì/ï â³êíà. 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 20 ñîò. 
çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó 
á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ñ.Ñîê³ëåöü Êîçÿòèíñüêèé ð-í, âóë.Øåâ÷åíêà 16. 093-785-

79-12
  Áóäèíîê æèëèé, ñ.Òèòóñ³âêà ïðîâ.Âîðîøèëîâà. 093-917-
24-17
  Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ ñòàâó. 063-141-11-22
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, 
òóàëåò òà êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ. 
097-556-89-55
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà 
ïðèâàòèç., âóë.Ê³ðîâà. 099-152-83-71
  Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, 
÷àñòêîâèé ðåìîíò, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, íîâ³ ìåáë³. 097-189-67-03, 
063-255-49-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî 
øêîëà, ñàäî÷îê, âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä. 063-
297-16-02, 096-901-76-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
  Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-784-45-97
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. Êè¿âñüêà, 8, ç 
ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. áóä³âë³. 067-986-47-25, 
093-093-89-25
  Áóäèíîê íîâèé 2016 ð., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ - â 
áóäèíêó, êîâàíèé çàáîð, íåäîðîãî, âóë.Êàòóêîâà 4. 067-757-
47-79
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 
12 ñîò. 067-462-84-17
  Áóäèíîê ïîòðåáóº ðåìîíòó âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî 
(Ùîðñà) 137. 097-455-86-11, 068-762-81-58, 093-922-18-28
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà âàííà 
îêðåìî, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-66-00
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ç ãàçîì, êðèíèöÿ á³ëÿ öåðêâè. 
097-324-11-50
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-317-
42-50
  Áóäèíîê ñ.Â³âñÿíèêè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, 
ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 90 ñîò. 068-003-51-61, 096-266-
31-54
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé. 097-842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 
093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, äîêóìåíòè 
â ïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47 (êîë.Æîâòíåâà 45). 
093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, 
âîäà àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 097-688-63-33, 
2-48-83
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ áàòàðå¿, 
ãàç, âîäà â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 
063-717-86-78, 068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå 
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Вічно сумуючі: рідні та близькі.

9 червня минуло 9 днів, як пішов з життя
чоловік, дідусь, прадідусь

Кулібаба 
Володимир Петрович

Будь-ласка пом'яніть, 
хто знав вчителя 
фізичного виховання 
школи №5,
тихою молитвою.

Жена.

19.06.17 г. проходит 40 дней 
как ушёл из жизни любимый муж

Федченко 
Евгений Семёнович

Ты ушел в мир иной
Чья же в этом вина?
Оглянулась вокруг,
А вокруг тишина.
Как же ты там родной,

Как ты там без меня?
А в ответ ни души
Боль и страх. Я одна
Помню, тоскую.ПП «БУДІМІДЖ» 

цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 

на роботу 

працівники
067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

399571

Вічно сумуючі: дружина Кристіна, син Нікіта, дочка Софія та всі рідні.

18.06.17 р. минає 5 років,
як пішов з життя чоловік, люблячий батько

Присяжнюк Андрій 
   Володимирович

П'ять років смутку
П'ять років жалю
П'ять років спогадів
Про тебе наш 
дорогенький!
Про теплу усмішку твою
Про очі, руки, голос,
Як хочеться 
торкнутися тебе

До твого серце 
пригорнутись
Ми дуже любимо тебе і 
пам'ятаємо.
І віримо – в Небеснім 
Царстві ти живий.
Лиш це вгамовує наш біль.
Ти завжди в наших серцях.

Дружина, доньки, зяті, онуки та вся родина.

18 червня минає 1 рік, як пішов із життя 
дорогий чоловік, люблячий батько, дідусь

Войтко 
Микола Федорович

Ми не можемо повірити в те, 
що тебе не стало серед нас.
Нашій печалі немає меж.
Завжди будемо берегти світлу 
пам'ять про тебе.
Спи спокійно, наш рідненький.
Хай земля тобі буде пухом
Та вічне Царство Небесне.

Родина Федченко висловлює 
щиру подяку тим хто був 

поряд в тяжку хвилину скор-
боти друзям, однокласникам, 
співробітникам Локомотив-
ного Депо, вокзалу Козятин, 

та міському споживчому 
товариству,а також 

Михайлову В.В.

19.06.17 р. минає 40 днів, як пішла із життя 
дорога людина, турботливий батько, дідусь

Федченко 
Євгеній Семенович

Завжди ти в пам'яті залишишся у нас.
І по життю ти будеш вічно з нами.
Улюблений наш батько, чоловік,
дідусь рідненький.
Ти для нас був самий...!
Пам'ятаємо, сумуємо, молимось.

Дружина, діти, онуки.

19 червня минає 1 рік,
 як пішла з життя

Корніюк 
Галина Андріївна
Як боляче без тебе, 
рідна, жити,
Душа ридає, 
тужить і болить,
Ніким тебе 
не можна замінити,
І сльози ллються, 
як струмок біжить.
За все, за все 
ти нас прости,

Що не змогли 
тебе спасти.
Тобі земля хай 
буде пухом,
І вічна пам'ять 
в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших 
серцях.

Вічно сумуючі: чоловік, куми, похресниця.

Вічно сумуючі: чоловік, донька, внук, сестра, друзі, племінники, знайомі.

17.06.17 р. минає 9 днів, як пішла з життя
  Орел 

Тетяна Трохимівна
Вже стільки днів 
пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішла з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.

На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті 
ти залишила,
А скільки людям 
ти добра зробила.

Вічно сумуючі: подруги Галина, Тетяна, Людмила, діти, внуки, сваха.

16.06.17 р. минає півроку з дня смерті

Сергєєвої Любові
Ніяк не можем
 ми збагнути,
Що ти пішла навік від нас,
Ніяк не можем ми забути
Твої страждання 

в смертний час.
Прости за те, 
що не зуміли
Тебе від смерті вберегти.
Тебе нам дуже бракує.

îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé 
ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ïåðåìîãà ãàç, âîäà, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 10 ñîò. 
ãîðîäó, íåïîäàë³ê â³ä òðàñè. 063-390-43-55
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê âóë.Ìèðó (öåíòð), ñàðàé, ïîãð³á, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà, ãàç, 13 ñîò. ãîðîäó. 067-889-25-50 
Âàëåðà
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, 35 ñîò., âóë.
Ëîç³âñüêà. 067-661-26-14
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-
97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé, 0.5 ãà çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, º äåðåâà, 
êóù³. 097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 097-
970-66-63
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, 60 êâ.ì., 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 12 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, êîìîðà, 
º ãàç, âîäà, ä³þ÷à ï³÷. 063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  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.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 
14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âóë.
Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ 
â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ æèâè, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á êàìÿíèé, òóàëåò, âàííà, 
âîäà, ãàç. îïàëåííÿ â áóäèíêó, 12 ñîò. ñàä - ãîðîä, îãîðîæà, 
öåíòð, âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåðì³íîâî, ð-í Ì’ÿñîêîìá³íàòó âóë.
Êàòóêîâà 16. 067-592-84-05
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â 
ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî   
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ ïîâåðõîâèì, º ö/
âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ãàðàæ, ñàí.âóçîë ïîãð³á. 096-702-36-28, 
063-294-75-66
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç 
áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 093-631-
88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì á³ëÿ òóíåëÿ. 093-220-
53-22
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-264-
46-76, 093-018-62-77
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, 
âõ³ä îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-
69-79, 093-896-03-78
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî 22. 098-443-90-98
  Ñàäèáà â ñ.Æóðáèíö³ 0.50 ãà. 097-756-61-98
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì. 067-274-
64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 

øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 093-188-18-
21, 063-386-02-00, 068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó, íåäîðîãî. 097-149-
46-33, 063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 
063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà. 097-003-98-15
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, 
âîäà, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 096-725-
68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç (êâàðòèðà), öåíòð. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà, âóë.Ëèñåíêà 3/1 
(á³ëÿ âåò. àïòåêè). 063-727-42-74
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
(ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, 
ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-
04-95, 067-297-96-18
 áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-515-
77-21
 áóäèíîê ì.êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), ïîðÿä äèò.ñàäîê, 
øêîëà, âîêçàë, çàÃ. ïëîÙà 84 êâ.ì., ö/âîäà, Ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, 
òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàäîê, Ãîðîä, Ãîñï. áóä³âë³, ì/ï 
â³êíà, äâ³ð ïëèòêà. 908-798-05-27
 áóäèíîê öåÃëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 11 ñîò. ç ñòàðèì áóäèíêîì, Ãàç ó 
äâîð³, òåðì³íîâî, íåäîðîÃî. 063-504-04-78

  аВтомото
  Fiat Doblo Jtd 2005 ð.â., 1.9 ñèí³é ìåòàë³ê, â äîáðîìó 
ñòàí³, äèñêè òèòàíîâ³. 067-187-06-98
  Àâòî ñèãíàë³çàö³ÿ òà ö/çàìîê, íåäîðîãî. 093-227-64-67
  Àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü Ç²Ë (êîëãîñïíèê). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü ÌÀÇ (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  ÂÀÇ 21013 ãàç-áåíçèí 29 000 ãðí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð çåëåíèé. 098-724-70-55
  ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 096-
778-87-12
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, 1.6, 16 êëï. 063-259-
20-00
  ÂÀÇ 21112 2003 ð.â., íà Çàêîðäîíí³é ðåºñòðàö³¿ (³çäèòü 
1 ð³ê íà Óêðà¿í³), 1.5 ³íæ., 16 êë. 40 000 ãðí. 063-974-69-30
  ÂÀÇ 21150 êîë³ð ïåðëàìóòðîâî-çåëåíèé «Ñî÷³», äâ. 1.5, 
2006 ð.â., ãàç-áåíçèí. 098-355-06-85, 093-858-00-25
  ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà), 2010 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, ãàç-
áåíçèí. 093-731-17-10, 098-298-04-94
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà, ÷îðíà 2000 ãðí. â õîðîøîìó 
ñòàí³. 097-058-07-46 Àíäð³é
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ. 067-937-45-39
  Äåî Sens 2006 ð.â., ñåðåáðèñòîãî êîëüîðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ 
âàð³àíòè. 096-747-11-42
  ÇÀÇ «Ñëàâóòà» 2005 ð.â., 1.2 êàðá., êîë³ð ñèíÿ ïåðëèíà, 
çðîáëåíèé êàï. ðåìîíò äâèãóíà, çàì³íà ñò³éîê, íîâèé 
êàðáþðàòîð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà 35 000 ãðí. 063-625-

75-16, 068-023-70-93
  ÇÀÇ íà çàï÷àñòèíè. 097-619-25-89
  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ 2101-2109-110, Äåé Ëàíîñ, Íåêñ³ÿ, 
Îïåëü Âåêòðà À. 095-014-50-80
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
  Çàï÷àñòèíè á/ó ìîòî, ÈÆ - ßâà, âñå â íàÿâíîñò³. 068-
123-49-30
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-
72, 066-140-79-63
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-
98-01, 093-884-97-24
  Ìîòîöèêë ÇÎÍÃ ØÅÍ 150-10 2013 ð.â., 7 òèñ. ïðîá³ã. 
097-205-13-69, 063-296-82-80
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ òà çàï÷àñòèíè äî 
íüîãî. 068-058-13-46
  Ìîòîöèêë ßÂÀ â õîðîøîìó ñòàí³. 096-878-35-07
  ÌÒÇ-80 ïðîñòèé ïåðåäîê íîâèé ç êîëåñàìè. 096-456-
22-41
  Ïîãðóç÷èê Ëüâ³âñüêèé ðîáî÷èé ç äîêóìåíòàìè. 067-
937-45-39
  Ðåíî Êåíãî 2009 ð.â., 63 Êâò, 1.5 D ïàñàæèð, åëåêòðî-
ñêëî, êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 220 òèñ. êì., â õîðîøîìó 
ðîáî÷îìó ñòàí³ 192 000 ãðí. 095-014-50-80
  Ñêóòåð, äâà êîëåñà â³ä ìîòîðåëåðà «Ìóðàâåé». 098-
974-32-72
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà äî íüîãî íîâèé 
êîìïëåêò. 096-395-18-01
  Òðàêòîð Ò-156 (ïîãðóç÷èê). 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ  íà õîäó. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ð³ãàòà 1989 ð.â., 1.9 ä. 068-700-46-28, 063-328-
68-42
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô-2, 1.6 òóðáîäèçåëü 1988 ð.â. 097-205-
13-69, 063-296-82-80
  Õîíäà Òàêò 30 ç àâòîìàò-í³æêîþ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-

769-69-29 Ñåðã³é

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 
093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â öåíòð³, ñ.Êîçÿòèí³ äî 170 000 ãðí., 
òåðì³íîâî. 063-398-83-24, 097-137-22-97 Ñâ³òëàíà
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ã³ïñîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-722-
16-07, 073-161-68-33
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ - ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ïðèöåïè, á/ó òðóáó 32-40 ìì., ëèñòîâå çàë³çî 
1.0 - 2 ìì., óãîëêè 20-40 ìì., ñòóï³öè Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, 
³íîìàðêè, åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ 3-4 ìì. 068-216-34-20
  Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ 
÷àñè. 097-529-10-20
  Òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 ìåäàë³, çíà÷êè, ïàïåðîâ³ Ãðîø³, ñòàòóåòêè òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 
068-045-20-79

  міНЯЮ
  2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â ð-í³ ó÷èëèùà,íå êóòîâà, 2-é ïîâåðõ íà öåíòð.  
096-440-64-93
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè íà 1-ê³ìí. - 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà ç 
äîïëàòîþ. 093-704-31-57

  раЗНоЕ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ãàðíå ³ ãðàéëèâå êîøåíÿ - 
õëîï÷èê. 096-350-53-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-
731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-
26-84
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî  ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà 

æèòëîâèé áóäèíîê âèäàíå 9 ñåðïíÿ 1989 ðîêó 
Áðîäåöüêîþ ñåëèùíîþ ðàäîþ íà ³ìÒÿ Êîëîì³ºöü 
Òåòÿíè Ãíàò³âíè çà àäðåñîþ ñ. Áðîäåöüêå, âóë. 
Ïîëüîâà, 17 ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÿ 
Áàòþê Çàõàð Ìàêñèìîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî çàéíÿòòÿ 
àäâîêàòñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþêà Þð³ÿ 
Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíèé ðþêçàê, õòî çíàéøîâ â³äãóêí³òüñÿ. 

098-599-77-95
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-181-02-00, 099-372-
73-60, 096-450-95-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-703-95-61
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-191-88-13
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 
093-031-24-52
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 097-263-47-53, 093-
485-01-72
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14

  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 18 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, 
ìàãàçèí. 063-934-30-93
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîù. 30 êâ.ì. âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-766-78-40
  Çäàì â îðåíäó ñàäèáó 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ àáî 
ïðîäàì. 095-406-36-06, 050-328-43-98
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 19 êâ.ì. - 500 
ãðí./ì³ñ. 097-690-30-42, 063-258-89-10
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 096-909-09-81
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-277-16-73, 063-293-
14-19
  Çäàì êâàðòèðó á³ëÿ ç/âîêçàëó. 067-277-16-73, 063-
293-14-19
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 
093-488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 
093-488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-
46-34, 5-25-42
  Çíàéäåíî ÷åðâîíèé ãàìàíåöü. 093-409-34-54
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., àáî 2-õ ê³ìí. êâ. (Êîçÿòèí) ò³ëüêè 
ç ñóáñèä³ºþ. 067-797-78-27 Êàòÿ
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, 3 ãîäèíè â äåíü, îïëàòà 
õîðîøà. 2-76-89, 097-377-37-72
  Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà ë³òíüîþ æ³íêîþ, 
ñ.Òèòóñ³âêà ç 8:00 äî 17:00. 096-158-70-65
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53

овен 
прораховуйте кожний крок 
заздалегідь, спонтанні дії  ні до 
чого путнього не приведуть.
телеЦь 
довіртеся внутрішньому голо-
су, якщо ситуація вимагатиме 

швидкого рішення.
близнЮки 
тиждень обіцяє цікаві події, які 
обіцяють не тільки успіх, а й 
прибуток.
 рак 
зараз краще плисти за течією й 
берегти те, що вже маєте

.
лев 
у вас з'явиться можливість 
обернути все собі на користь  , 

головне – діяти впевнено і без поспіху.
 діва
роботи, різних доручень, про-
хань і невідкладних справ буде 

аж занадто.
терези 
ймовірно, доведеться займати-
ся тим, про що навіть й гадки не 

мали, настав час для зміни діяльності.
скорпіон 
початок тижня принесе якісь 
розчарування, клопоти й не-

порозуміння.
стрілеЦь 
 у середині тижня знадобиться 
вміння домовлятися й шукати 

нову інформацію.
козеріг 
не квапте події, сприймайте їх 
такими, якими вони є насправ-
ді, а не якими ви хочете бачити.
водолій
 Вдалий період для чогось но-
вого, у тому числі зміни місця 
проживання, навчання.
риби 
 Час віддавати борги, дякувати, 
підбивати якісь підсумки. ймо-

вірні цікаві зустрічі та поїздки.

ГОРОСКОП
з 15.06 по 21.06

39
84

41

400541

39
89

79

неділя, 18 червня

+ 14  + 17 0С
+ 20  + 19 0С

середа,  21 червня

   + 17   +  20 0С
   + 23    + 20 0С

вівторок, 20 червня

 + 17  +  20 0С
+ 26  +  21 0С

понеділок, 19 червня

+ 15    +  19 0С
+ 22    +  19 0С

субота, 17 червня

  +  16    +15 0С
  +  16    + 19 0С

пятниця, 16 червня

  + 12   + 18 0С
  + 22     + 19 0С

четвер, 15 червня

+ 12    +15  0С
+ 17    + 17 0С

Прогноз погоди

399054

39
94

72

40
03

93


