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На сесії міськради перелік 
порушеНь зашкалив 

лелеки півмісяця чекають 
допомоги від чиНовНиків с.3
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Створимо “вікно життя”, щоб допомогти тим, хто злякавСя бути мамою  
с.2

у1956 році він давив жінок і дітей в угорщині і 
ніякого відношення до другої світової війни не має

КозятинсьКий танК 
та «победобесіє»

398551 продовжеННя ст.2

едуард БуровськиЙ

Напередодні Дня Перемоги довелось 
мені бути  у компанії друзів та знайомих. 
Пристойна компанія. Дружньо та весело. І 
раптом одна знайома з неочікуваною люттю 
почала обурюватись тим, що в місті хотіли 
демонтувати танк “встановлений на честь 
визволителів міста від фашистів”. 

Я трохи у курсі цієї історії, тому заува-
жив, що встановлений у Козятині танк 
взагалі ніякого стосунку не має не 
тільки до визволителів міста, а взагалі 
до останньої світової війни. Мене одразу 
накрили, як то кажуть, «мокрим рядном». Я 
промовчав, розуміючи, що не час і не місце 
для сварки. Але надалі, розмовляючи із 
земляками, я зрозумів, що: по-перше — 
брехня по Козятину ходить. А по-друге,  
дехто з нашої молоді взагалі переконані, 
що  встановлений у Козятині на перехресті 
вулиць Куликівського і Незалежності танк 
першим увірвався до нашого міста при його 
звільненні (?!). Тому мушу дещо пояснити у 
міру своїх знань і можливостей.

Встановлений у Козятині танк ІС-3 впер-
ше вийшов з воріт заводу у травні 1945 
року і з зрозумілих причин брати участі у 
боях фізично не міг, а тим більше ви-
зволяти Козятин. Та танки марки “Іосіф 
Сталін третьої модифікації” таки встигли 
повоювати… Саме ними у 1956 році да-
вили жінок і дітей у Будапешті, коли 
Угорщина намагалась вирватись з со-
ціалістичного раю. 

От таке вам, дорогі земляки, втулили на 
постамент, аби ви гордились! А ви говорите: 

«Какая разница!»? Різниця у тому, що лю-
дину, котра не знає своєї історії, дуже про-
сто збити на манівці всіляким пройдисвітам 
і заставити її вірити у хибні ідеї і молитися 
фальшивим божкам. Тому і говорять, що 
той, хто не знає минулого, не має майбут-
нього. І поки для вас не буде різниці, у що 
і як вірити, нічого у цій країні не зміниться.

На мою думку, цей танк став монументом 
завдяки тому, що комусь у козятинському 
РК КПУ заманулося мати свій танк. Ну, 
як у багатьох радянських містах. А так як 
нічого нормального на роль монументу не 
знайшли, то поставили, що було під рукою. 
Мало того. Дітям по школах почали розпо-
відати, що саме цей танк першим увірвався 
в Козятин! 

Я свого часу по роботі проїхав багатьма 
містами СРСР. Бачив багато танків на поста-
ментах. Але такого маразму, як у Козятині 
не бачив ніде! Звісно, ніхто не перевіряє, чи 
справді танк, що стоїть біля залізничного 
вокзалу у Бердичеві, першим увірвався у 
місто, але принаймні ні у кого не виникає 
сумніву, що цей танк справді воював з фа-
шистами. От так цей танк і стоїть. 

Хто знає, той сміється, або плюється, 
а хтось і досі вірить у байку. А більшості 
просто «какая разніца!» Можна було б і з 
покрівельної бляхи вирубати однак «какая 
разница!»

Але, завдяки «братам-сусідам», почалась 
в Україні нова війна і почався волонтер-
ський рух, і почали волонтери думати, як 
фронту допомогти. 
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у всіх на устахпро все

козятинський танк та «победобесіє»
продовжеННя. ПОЧАТОК» стор.1

на ГрушевсьКоГо майже навпроти суду — небезпечна яма на дорозі

“ГромадянсьКа позиція” вимаГає ухвалення 
нових заКонів

пам’ять про заГиблих нацГвардійців 
в ато увіКовічнили у мармурі

має бути 
“віКно життя”

об'їхати її важко тому, що по один бiк загорожа, а по iнший — бордюр

безхатченкам нікому допомогти. депутат каже:“хай летять собі!”

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

лелеКи залишилися без своГо Гнізда

едуард БуровськиЙ

От тоді і зародилась у гарнень-
ких голівках дівчаток-волонтерок 
думка відремонтувати танк і 
відправити його на фронт. А 
коли стало зрозуміло, що це не 
реально, то хотіли  просто здати 
його на брухт, на виручені ко-
шти купити те, що необхідно 
для фронту. А замість танка 
встановити обеліск воїнам-визво-
лителям від вдячних козятинців. 
На мою думку, це аж ніяк не 

образило б пам'ять про визво-
лителів. Але коли порахували, 
скільки буде коштувати втілення 
такої ідеї у життя, то зрозуміли, 
що воно того не варте і від ідеї 
відмовились. От і усе! При чому 
тут: «забувають, не поважають, 
викривляють історію» і таке інше? 
Як на мене, то саме цей танк і 
є символом брехні і викрив-
лення справжньої історії. Це 
моя особиста думка і я маю на 
неї право. До вшанування визво-
лителів Козятина, а тим більше до 
вшанування всіх загиблих у війні 

вона аж ніяк не стосується.

про пам'ять і вшаНуваННя 
Прошу подумати про те, що ми 

здебільшого не знаємо, де і як 
гинули у тій війні наші пращури. 
Але, якщо вони загинули, коли їх 
з кавалком цегли гнали на куле-
мети або, коли гнали під дулами 
на мінні поля (а і перше, і друге 
мало місце масово), то як би вони 
поставилися до того, що сьогодні 
ви, користуючись їх ім’ям, так 
палко захищаєте символи тієї вла-
ди, котра по-звірячому позбавила 

їх життя? 
В Україні сьогодні не існує лю-

дей, які відмовляються вшанову-
вати пам'ять тих, хто воював і тих, 
хто у війні загинув. Ну так нас 
виховували колись і так сьогодні 
виховують і влада, і церкви. Що б 
там хто не казав, а це таки прав-
да! Це у нас у крові. Це святе. Бо 
війна торкнулась кожної родини. 
І, якщо ваші рідні не повернулися 
з війни, а мої повернулися, але 
з підірваним здоров’ям і пішли з 
життя завчасно, то це не означає, 
що мені ця втрата не болить. 

Але існує велика армія тих, 
хто імітує непримиренну бо-
ротьбу з тими, хто “не вшано-
вує і забуває”. За це їм добре 
платять вороги України. Тому 
не потрапляйте під їх вплив і не 
шукайте зради там, де її немає 
і бути не може. І не плутайте 
пам'ять і вшанування з победо-
бесієм.

Від редакції: Уявіть,  якою 
буде реакція угорців, які приїдуть 
з будь-якою місією до Козятина? 
Чи приємно буде тут зустріти 
танк-вбивцю їх народу?

катериНа чекаЙ

Через людську безпорадність 
та байдужість чотири лелеки 
втрачають надію оселитися на 
звичному місці. До редакції газе-
ти “RIA-Козятин” звернувся ко-
зятинчанин Олександр Ільчук. 
Від імені мешканців вулиці Ма-
тросова він попросив посприяти 
вирішенню проблеми.

 — Леле-
к и  б і л ь ш е 
п’ятдесяти ро-
ків прилітають 
і живуть над 
моєю хатою, 
— розповідає 
з болем у го-
лосі  мешканка 
вулиці Матро-
сова Галина 

Козачук. — Ми колись всією 
вулицею купували стовпи, робили 
лелекам гніздо. А зараз ніхто з 
чиновників не хоче й пальцем по-
ворухнути, аби допомогти птахам 
зробити нову домівку.

— Зробіть 
щось! — каже 
з і сльозами 
інша жителька 
вулиці Галина 
Колом і єць . 
— Птах без 
гнізда —  це ж 
як людина без 
хати. Прилітає 
одна лелека, 
пос то їть  на 

стовпі на одній ніжці, а потім улі-
тає. Птиця ж не винна, що старе 
гніздо впало, а нового люди не 
можуть встановити!

Мешканці вулиці вважають 
птахів рідними. Вони завжди з 
нетерпінням чекають повернення 
лелек і радіють, спостерігаючи за 
крилатими красенями.

Але цього року сталася ката-
строфа. У квітні чотири птахи 
прилетіли до свого гнізда. Не 
встигли оселитися, як воно впало. 
Це було ще 3 травня. І по цей 
день птахи прилітають на рідне 
місце, сумно сидять деякий час 
на стовпах і летять. У літніх меш-
канців вулиці серце обливається 
кров’ю, коли вони бачать безпри-
тульних лелек.

марНе ходіННя каБіНетами 
чиНовНиків. — Ми не могли 
просто  дивитися на страждання 
птахів, тому я вирішив діяти, — каже 

Олександр Ільчук. 
Помітно, що безрезультатне хо-

діння по кабінетах досить сильно 
вивело чоловіка з рівноваги. За 
словами пана Олександра, він 
звернувся у “Відродження”. Там 
йому відмовили. Сказали, що це 
не їхня сфера діяльності і напра-
вили до рятувальників. Пожежни-
ки сказали, що теж нічим допо-
могти не можуть. Тоді мешканці 
звернулися до міського голови. 

— Він був на якійсь нараді, 
майже півдня прочекали, — роз-
повідає пан Ільчук. — Нарешті 
прийняв один з його заступників. 
Він пообіцяв вирішити цю про-
блему до свят. Це було 6 трав-
ня. Лише 10-го числа приїхали 
зранку РЕМівці, подивилися, по-
говорили між собою та поїхали. 
Приїхали знову після обіду на 
вишці. Зрізали старий стовп, на 
якому раніше було лелече гніздо.

На куті вулиць Матросова та 
Трудової стояло два дерев’яних 
стовпи. Вони давно вже не під-
ключені до електроструму. На 
старішому було гніздо лелек. 
Зараз лишився новіший стовп, і 
на ньому мешканці хочуть обла-
штувати місце для нового гнізда. 
Олександр Михайлович навіть 
дає для цієї цілі колесо від вело-
сипеда.

— Я кажу РЕМівцям — при-
чепіть колесо на стовп, я ж сам 
не можу на таку висоту залізти, а 
у вас вишка! — обурюється пан 
Олександр. — А вони почали 
придумувати причини для від-
мови: то в них дроту нема, щоб 
колесо прикріпити, то стовп, який 
залишився, вже теж трухлявий. 
Я їм вказую, що поруч стоїть 
опора, хай той стовп до неї при-
кріплять! Але електрики забрали 
розпиляний старий стовп із со-
бою та поїхали.

влада відБулася двома 
дзвіНками. Люди вирішили 
знову звернутися до  представни-
ка влади — пішли на повторний 
прийом до  міського  голови. Мера 
знов не було в кабінеті. Секретар 
ради Костянтин Марченко ви-
слухав історію та зателефонував 
до начальника рятувальників. Там 
повідомили, що домовилися з РЕ-
Мівцями. Начальник електроме-
реж Ігор Мульський повідомив 
нові деталі справи. 

Виявилося, що стовп, який за-
лишився, аварійний і його теж 

треба спиляти. А колесо для гніз-
да лелек РЕМівці запропонували 
причепити на горіх, який росте 
поблизу. Тільки треба трохи гілок 
на ньому пообрізати. Але меш-
канці вулиці, зі слів пана Муль-
ського, на це не погодилися. Тоді 
електрики зібралися і поїхали, 
робити там їм було вже нічого.

Люди ж заперечують, що така 
розмова була.

Вирішення проблеми лелечого 
гнізда Ігор Аркадійович бачить 
тільки в прикріпленні велосипед-
ного колеса до горіха. 

— Якщо ж мешканці вулиці 
Матросова проти, то хай вибача-
ють, — каже він. — Електрики й 
так вишку даремно приганяли. На 
аварійному стовпі гнізда не буде.

Ось так “допоміг” представник 
влади пан Марченко.

депутат відморозився. У 
редакції газети колегіально  було  
вирішено за допомогою звернутися 
до  депутата. 

Хто у них обраний по округу, 
не знали. А виявляється, то Таїса 
Радіна, у якої і магазин в тому 
мікрорайоні. Зателефонувавши 
їй, почули обіцянку якомога ско-
ріше вирішити цю проблему.  

Уже в понеділок була інша 
пісня. По телефону вона повідо-
мила журналістам газети “RIA-
Козятин”:

— Я нічого на можу в цій ситу-
ації зробити. Депутат — не Гос-
подь Бог. Як я змушу електриків 
зробити гніздо на стовпі? Самій 
полізти й звити? Це ж гніздо ніх-
то не руйнував, воно само впало, 
ніхто не винен. На горіх люди не 
хочуть колесо для гнізда чіпляти, 
кажуть, що лелеки  там не будуть 
жити. Птахи політають-політають 
та й знайдуть нове місце.

птахи полетять шукати 
кращих людеЙ . — Руйнувати 
лелечі гнізда категорично  заборо-
нено, бо  ці птахи занесені в Чер-
вону книгу, —  кажуть в обласній 
станції юних натуралістів. 

При цьому, щоправда, уточню-
ють: засобів впливу на губителів 
природи в юннатів немає. Учи-
тель-природолюб Анатолій 
Костогриз із села Ялтушків 
Барського району, який понад 
30 років спостерігає за цими 
птахами, каже, що чорногузи все 
одно заново поставлять скинуті 
гнізда.

— Для них дуже важливим є 
вибір місця для виведення потом-
ства, — стверджує пан Анатолій. 
— Енергетики це добре знають. 
Але й у птахів є межа терпінню. 
Терпіти наругу вони можуть не 
довше, як три роки. На четвертий 
полетять шукати кращих людей. 

Утім, у будь-якому селі, якщо 
там є лелеки, вам розкажуть про 
пригоди, пов'язані з цими птаха-
ми. Не тільки білокрилі тягнуться 
до людей. 

Люди теж помічають, що 
якісь невидимі душевні ниточки 
зв'язують їх із чорногузами. 
Хоча є й такі, кого бусли чомусь 
дратують, і вони готові палицями 
гнати їх геть.

у сусідНіЙ польщі еНерге-
тики розроБили моделі 
лелечих гНізд. Доведено: своє 
потомство  лелеки виводять лише 
в Україні. У  теплих краях вони 
рятуються від холодів. Хоч яка там 
теплінь, а все одно повертаються 
додому. У Польщі, наприклад, їх 
набагато менше. Летять вони туди 
від нас. Два роки тому Західний 
орнітологічний центр, що знахо-
диться у Львові, провів зібрання 
природолюбів західних і централь-
них областей держави. 

У складі польської делегації 
були енергетики. Вони не тільки 
розповіли, як пильнують за кож-
ним лелечим гніздом на електро-
стовпах, а й показали кілька варі-
антів гнізд, розроблених спільно 
з природолюбами. Ставлять їх 
точнісінько на тому місці, куди 
птахи починають зносити матері-
ал для своєї оселі. Усі такі гнізда 
закріплюють над дротами. Якщо 
птахи ігнорують поміч, польські 
енергетики поруч ставлять іншого 
стовпа і на нього переносять дро-
ти, але гніздо не чіпають.

Прикмети, пов’язані з леле-
ками. В Україні є багато прикмет 
про погоду, пов’язаних із білим 
лелекою. Він приносить тепло і 
забирає його назад у вирій. Рано 
прилетів — буде тепле літо. Ле-
лека починає непокоїтися — на 
погану погоду. Активно тріщить 
увечері дзьобом — завтра буде 
сонячний день. Стоїть на одній 
нозі — значить, треба чекати 
похолодання. Якщо не відлітає 
далеко від гнізда, а тримається 
поблизу, — на негоду. Коли птах 
погожого дня тримається сухого 
місця, то й наступний буде со-
нячним. Перед тим, як здійметься 
вітер, лелеки довго кружляють 
біля своїх гнізд. Є й землеробські 
прикмети, пов’язані з бузьками. 
Наприклад: заклопотали лелеки в 
гнізді — час садити цибулю.

У народних казках та легендах 
білий лелека завжди виступає як 
позитивний герой, що допомагає 
людям у скрутному становищі, 
приносить щастя, удачу, багат-
ство.

Від редакції: Після виходу 
публікації на нашому сайті та 
обговорення теми в соцмережах, 
сталися позитивні зміни. Меш-
канка вулиці Матросова Галина 
Коломієць знов нанесла візит 
до міського голови після напо-
лягання колективу редакції. Мер 
пообіцяв жінці, яка звернулась 
до нього зі слізьми і благаннями, 
що допоможе. Але не раніше, 
ніж за два тижні. Тоді електрики 
будуть проводити планові роботи 
на вулиці Матросова. Вони, мож-
ливо, встановлять новий стовп та 
причеплять на нього колесо для 
нового лелечого гнізда. 

Чи дійсно мер виконає свою 
обіцянку? І чи дочекаються меш-
канці вулиці та лелеки обіцяного?

катериНа чекаЙ, в'ячеслав гоНчарук

Продавчиня магазину, який 
знаходиться навпроти самої ями, 
Світлана обурена тим, що за 
стільки років ніхто не може від-
ремонтувати дорогу.

— Ніде в Козятині нема такої 
дороги! — каже вона. — Суд, 
центр міста, парк, діти… і таке 
робиться! Це ганьба! Просто 
нема слів! Якось у цю яму май-
же перевернулася коляска з 
дитиною. У однієї жінки туди 
впав мобільний телефон. Я до-
помагала його шукати. Для цього 
прийшлось вичерпувати воду з 
ями лопатою. Руки майже по 
лікоть занурювалися у воду й 
багнюку, які назбиралися в ямі. 
Ледь виловили мобільник! Якось 

я з друзями поставили дерев’яні 
перегородки тут над  цією прір-
вою. Але вони  день простояли,  
а вночі хтось забрав. 

Невже так багато коштів треба 
на те, щоб залатати хоча б цю 
дорожню “пастку”?

Розповідають, що один чоловiк 
на скутері туди влетів. То закінчи-
лось все травмпунктом. 

Подібна пастка на перехресті 
вулиці Катукова і провулку Пере-
моги в районі училища. 

Туди також не доходять наші 
комунальники?

А ось яму на перехресті Героїв 
Майдану та Підгорбунськеого в 
районі поліції все ж засипали... 
після чергового фотографування 
нашим кореспондентом цього 
місця. 

20 квітня 2017 року в електричці, яка при-
була в столицю з Козятина, знайшли ново-
народжену дівчинку. Згорток з дитиною ви-
явили фастівські машиніст електропоїзда 
Олександр Левенець і його помічник 
багатодітний батько Руслан Коляденко. 
Зараз немовля знаходиться в одній з дитя-
чих лікарень столиці під наглядом лікарів. За 
інформацією медзакладу, дитина була квола, 
видно, що не ссала молока, пуповина замо-
тана скотчем, у люльці, в комбінезоні на дитя 
3 років. Скоріше всього, народжена дівчинка 
була не в лікарні… Її мати розшукується по-
ліцією.

Журналісти вирушили на пошуки рідних 
дівчинки і провели власне розслідування. У 
студії на телебаченні «Стосується кожного» 
велика кількість присутніх намагалась зро-
зуміти, чи є альтернатива для жінки, яка 
раптом злякалася бути мамою.

Тут зібралися лікарі, психологи, пред-
ставники церкви, відомі співачки, політики, 
багатодітні мами та навіть ті, хто колись за-
лишив новонароджених дітей напризволяще… 
Останніх називали зозулями. Вони ридали і 
закликали породіль, які їх почують, ніколи не 
покидати своїх новонароджених.

Свідомі українці закликали жінок не бояти-
ся і народжувати дитину, навіть, якщо існує 
брак коштів. Але обов’язково в пологовому 
відділенні. І, якщо вирішили залишити, то за-
лишити саме там, де немовля буде доглянуте. 
Є ж багато матерів, які не можуть народи-
ти, отож їм буде за щастя забрати дитину 
в свою сім’ю. А якщо не в пологовому за-
лишати дитину, то є будинки матері і дитини. 
Подібний функціонує у Козятині на вулиці 
Пролетарській, 91.

Тримала слово і прийомна мати, яка усино-
вила, удочерила і виростила до 30-ти дітей. 
“Приходили і зозулі до мене поплакати — 
всім дарувала тепло, — розповіла жінка.

Найважливіше, що я почула на цій передачі, 
це те, що в багатьох містах створені так 
звані “Вікна життя”. Це спеціально облад-
нане місце на території лікарні з дзвінком. Де 
анонімно у віконечку можна залишити маля. 
На жаль, не вистачає поінформованості на-
селення, що таке існує. 

Як сказав один з присутніх на “Стосується 
кожного” чоловіків, ми не не в Радянському 
Союзі, не потрібно боятися осуду і пресингу. 
Головне, малюку залишити життя і здоров’я.

Залишається побажати і нашим медзакла-
дам відкрити “Вікно життя”. Зважаючи, що 
сумний досвід з новонародженим в місті мали 
на початку року. Коли неповнолітня мама ви-
кинула його на мороз з п'ятого поверху. 

Газета “RIA-Козятин” інформаційно під-
тримає відкриття “Вікна життя”. Якщо медза-
клади пробуксують, саме такі вікна могли б 
взяти під постійну опіку церковні громади. А 
основне зусилля по інформованності необхід-
но спрямувати на навчальні заклади.  

ігор Новосад

Вкотре політична партія "Громадянська 
позиція" взяла участь в мітингу біля стін 
парламенту, результатом якого стала під-
писана представниками партії резолюція 
з вимогою до Президента та Верховної 
Ради України ухвалити наступні законо-
проекти:

1. Проект Закону про вибори на-
родних депутатів України (№1068-2 від 
11.12.2014)

2. Проект Закону про спеціальну тим-
часову слідчу комісію Верховної Ради 
України з розслідування справи про усу-
нення Президента України з поста в по-
рядку імпічменту (№2278 від 03.03.2015)

3. Проект Закону про внесення змін 
до Конституції України (щодо недотор-
канності народних депутатів та суддів)
(№1776 від 16.01.2015)

4 .  Проект За-
кону про внесен-
ня змін до деяких 
законів України 
(щодо недоторкан-
ності народних де-
путатів)(№5487 від 
05.12.2016)

5 .  Проект За-
кону про всеукра-
їнський референ-
дум (№2145а від 
23.06.2015)

Прийняття вищезазначених законів до-
поможе кардинально змінити політичне 
життя в Україні, зняти з порядку денного 
так звану мажоритарку, як найбільш ко-
румповану складову виборчого процесу, 
а також припинити монополію олігархіч-
них партій на парламент. Прийняття цих 
законів підсилить відповідальність Пре-

зидента, народних депутатів та політич-
них партій за надані виборцям обіцянки 
та зобов'язання. Посилиться контроль 
громадянського суспільства за владою.

Маю надію, що наші старання отрима-
ють розуміння і підтримку в українсько-
му суспільстві. Як кажуть: "вода камінь 
точить". Тож ми тиснемо на владу, щоб 
виконувала свої обіцянки!

лідія палазнікова 
передала речі 
для нуждених та 
кришечки (750 шт)

подружжя славінських 
катерина та юрій принесли 
дитячі речі. Запрошуємо 
багатодітні сім'ї

олександр васильвоч кедись з села 
великий степ передав продукти 
харчування, вирощені власними 
руками на суму 1057 грн. Продукти 
передані в учбовий центр де проходять 
військовий вишкіл та реабілітацію 
добровольці

тетяНа лозіНська

До 50-річчя військової 
частини 3008 на її території 
12 травня відкрили пам’ятний 
меморіал військовим, які 
загинули у 2014-2016 роках 
на  війні з російським агре-
сором. 

Це солдати Сергій Де-
рен та Віктор Кулібаба, 
старший лейтенант Олек-
сандр Мoскалюк, молод-
ший сержант Олександр 
Кoлівoшкo, старший сол-
дат Сергій Павлюк та 
підпoлкoвник Олександр 

Каплінський.
Козятинський — Олек-

сандр Москалюк. На заході 
побували дружина Ірина 
Москалюк та її дочка Со-
фія.

— Наплакалися до схочу.., 
— тільки так прокоментувала 
поїздку пані Ірина. 

У відкритті меморіалу 
взяли участь військові по-
братими, родичі загиблих, 
військовослужбовці частини. 
З офіційних — командувач 
Національної гвардії України 
генерал-лейтенант Юрій Ал-
леров, губернатор Валерій 

Коровій та голова обласної 
ради Анатолій Олійник.

Присутні вшанували хви-
линою мовчання пам'ять 
військовослужбовців. 

Священнослужителі про-
вели освячення пам’ятного 
меморіалу та панахиду за 
загиблими воїнами. Пройшло 
покладання квітів.

На одній із сторін мемо-
ріалу біля герба України є 
такі рядки: "А знаєте, війна 
колись закінчиться. Із часом 
відбудуються міста. 

Але ніколи не повернуться, 
Всі ті, кого забрали небеса".
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ми і владапро все

Чиновники кажуть, що фонди матеріальної допомоги міськради вичерпані
влад повх

У одному з номерів газети ми 
розповідали про дії голови сіль-
ради, який прописав людину в 
хаті без згоди господаря.

Мова йде не про кого-небудь, а 
нині діючого голову Вернигоро-
децької сільської ради.

Хотілось би назвати його 
паном Володимиром Гуп’яком. 
Але через його брехню в газеті 
Юрчишина на офіційній сторінці 
Козятинської районної ради (на 
яку виділили 50 тисяч гривень), 
він мені не брат, не сват. А по-
військовому, недруг. Він для мене 
конкретний зрадник України, без 
честі і без совісті. 

Коли у Вернигородку хоронили 
полеглого воїна АТО, що родом 
з цього села, на його роковини 
по смерті із щогли біля сільської 
ради було знято український 
прапор. Не приспущено прапор, 
не підкреслено трагізм чорною 

смугою, не оголошено траур в 
селі. Заяв до СБУ та поліцію про 
те, що вкрали прапор, голова 
села не писав. 

Таке рідко буває, але житель 
села Верболози, яке входить до 

складу Вернигородецької сільра-
ди, інвалід Володимир Лемешко 
— соціально не захищений. Він 
звернувся в газету “RIA-Козятин” 
за допомогою. І, дякуючи нам та 
Козятинському місцевому центру 

з надання безоплатної правової 
допомоги, через суд доведено, 
що сільський голова Володимир 
Гуп’як — державний чиновник, 
що без честі і гідності брехун.

На запит суду не надав відпо-

віді та копії документів. А як він 
міг їх подати? Це було б стовід-
сотково кримінально. У суд не 
з’явились, ані відповідач, ані його 
представник.

Отож прийняв суд рішення 
(копія додається праворуч), 
яке відповідає правді.

За мою практику, в моїй при-
сутності, це перший випадок, 
коли, як кажуть, голого та босого 
захистив суд.

Для громади Вернигородецької 
сільської ради залишається  бути 
пильними. Ворог поряд. Якщо не 
ворог, то його слуга. Слуга не 
громади, а місцевих окупантів. 
Що наживають свої статки шля-
хом правового блуду, обману, ко-
рупції та казнокрадства. Відомо, 
що така персона — одна на село 
і як звати його, ви здогадуєтесь.

Р.S. Ініціюємо складання про-
токолу відносно сільського го-
лови, згідно з законом про 
корупцію.

На суд, на жаль, відповідачі не прийшли

поряд з портретом жінки з косою пенсіонер 
дмитро мокринін живе у напіврозвалюсі

хвора пані мокриніна вже не має надії на 
допомогу нового мера — зневірилась 

інвалід та онКохвора живуть 
в нелюдсьКих умовах

яК у місті дороГи 
роблять

яК пузир три мільйони ділив

дороГа з руди на КатуКова

 отримали смс «вашу КартКу заблоКовано» - не реаГуйте

суд визнав незаКонною прописКу

ЄвгеНіЙ БіліНськиЙ, депутат 
міськради

Є такий мультик - «Як козаки 
за сіллю ходили», я ж вам хочу 
розповісти реалії Козятина - «Як 
Пузир 3 000 000 грн ділив». Сесія 
проводилась, як і завжди, при 
«демократичному очільнику» за 
канонами диктатури: перелік по-
рушень просто зашкалює. 

виділити 1 млН грН На сміт-
тЄсортувальНу ліНію Без 
проектНо-кошторисНої до-
кумеНтації? Та, будь ласка. Але 
є ще більший абсурд: водночас 
виділяти 80 000 грн на цю саму 
ПКД. Тобто, документація ще не 
готова, але ви давайте «на касу» 
1 000 000 грн коштів громади, а 
ми вже самі потім за 80 000 грн 
скорегуємо ПКД під апетити Пу-
зиря та Малащука. 

далі за дороги. При повному 
фінансовому забезпеченні про-
грами по ремонту доріг, Малащук 
просить ще додатково 580 510 тис. 
грн на капітальний та 104 490 тис. 
грн на поточний ремонт. Усе то 
добре, але де цей самий довго-
очікуваний ремонт? 

Версія Пузиря: недобросовісні 
депутати цькують на нас пере-
вірки і тому ми йдемо довшим 
шляхом – тендером. 

Версія Малащука: під дудку 
очільника співає пісню, що тен-
дери просто довго відбуваються. 

Що відбувається насправді: 
бюджет міста на 2017 рік при-
ймається ще до 25 грудня 2016 

року. Усі інші міста оголошували 
тендер майже одразу і зацікав-
лені виконавці робіт вже давно 
розхапали ці пропозиції. Наш же 
«великий» фахівець в сфері ЖКГ 
прокидається лише в лютому-
березні, коли всі підрядні фірми 
вже зайняті, оголошує тендер, 
який не відбувається за відсут-
ністю пропозицій, а потім, після 
двох провалів тендера, укладає 
пряму угоду зі всім відомим під-
приємцем та вимагає (з достовір-
них джерел) 20% «відкату». Для 
чого це робиться, я думаю всі 
зрозуміли. 

Окремо по поточному ремонту: 
більших казок я ще не чув… Ма-
лащук запевняє, що він великий 
фахівець в публічних закупівлях 
та діє тільки згідно з законом, 
але чомусь забуває про ст.2 
п.1 ЗУ «Публічні закупівлі», де 
ясно сказано, що до порогу в 
200 000 грн та порогу в 1,5 млн 
на проведення робіт, тендер не 
обов’язковий. Але виявляється, 
що він не обов’язковий лише 
тоді, коли потрібно красти гроші 
через газету Науменко, через 
завищені ціни закупівлі лавок 
та ремонту тротуарів у депутата 
Малишевського і т .д., а ось коли 
є можливість зробити людям 
дорогу, то, виявляється, тендер 
потрібний. 

Інакше кажучи – це елемен-
тарний саботаж по ремонту до-
ріг на користь кишені Пузиря та 
Малащука. 

На кінець сесії самий десерт. 
Як завжди, повне ігнорування 
прав депутата та порушення ре-

гламенту. Було дві пропозиції: за 
проект рішення в цілому, та окре-
мо, без виділення 50 000 грн на 
послуги проведення аудиту, до-
цільність якого ще теж під питан-
ням. З першого разу, кишенькові 
депутати не проголосували вда-
ло. Після профілактичної бесіди 
прямо з президії, піджавши хвос-
ти, за пропозицією Пузиря питан-
ня ставиться на переголосування 
та все ж приймається. Хоча це 
незаконно, як і у випадку з пере-
голосуванням за премію очільни-
ку, яке відбувалось раніше. Друга 
пропозиція без виділення 50 000 
грн на аудит взагалі ігнорується. 
Так само, як і заява депутата 
Панчука, що його пульт чомусь 
сам проголосував «за». Ось це 
вже явна технічна помилка, яка 
зобов'язує поставити питання на 
переголосування. Але Пузир знов 
її ігнорує. 

Коли ж цей безлад (сесія) за-
кінчився, ображений хлопчик 
одразу дав вказівку опублікувати 
результати голосування та ви-
світлити в статті, яка ж опозиція 
погана, адже в проекті були і 
виділення коштів на ремонт шкіл. 
Ось так, як завжди, власну кише-
ню Пузир прикриває інтересами 
дітей. Де його мужність? Напевно 
також продав… 

Cитуація після пуБлікації 
статті в соцмережах. Офіцій-
ні ресурси міської ради дали "від-
повідь" на неї, яка була абсолютно  
не коректною, як для представників 
органів місцевого  самоврядуван-
ня. Це публікація “Депутати-кри-

куни: чи буде Козятин «чисте 
місто»? Хто проти аудиту освіти 
міста? Чи бути ремонту даху в 
школі №2?”

У ній все зводилося до осо-
бистих образ та зведення ра-
хунків  і абсолютно не йшлося 
про конкретні відповіді на вагомі 
звинувачення в порушенні законів 
та можливих корупційних дій. 
Коли ж громада міста також за-
цікавилася цією темою, та почала 
ставити питання на офіційних 
ресурсах міської ради, коментарі 
жителів просто видалили. Дока-
зом є скріншоти на моїй сторінці 
в ФБ.

Також зауважу, що звинува-
чення в нашу сторону в начебто 
перешкоджанні позитивних змін 
- абсолютний наклеп. Адже ми 
були проти окремих сумнівних 
пунктів з явною ознакою марно-
тратства коштів громади, а не 
проти всього проекту-рішення. 

Згідно з регламентом, мер по-
винен був врахувати пропозиції 
та ставити їх на голосування 
в порядку надходження, чого 
зроблено не було. На переголо-
сування, з порушенням, ставився 
один і той же проект з сумнів-
ними пунктами. Коли ж депутат 
Панчук наголосив, що його пульт 
несправний і постійно сам дає 
голос "за", Пузир проігнорував 
явну помилку в роботі системи 
Рада та просто закрив сесію, що 
також є грубим порушенням як 
регламенту, так і закону. 

Також в статті від міської ради 
були зазначені підроблені комен-
тарі від опозиційних депутатів. 
Слова, зазначені там, абсолютно 
вирвані з контексту, а начебто 
відсутній зв'язок з депутатом Ро-
жуком — брехня. 

P. S. У ютубі розміщено окре-
мо частину запису сесії, де від-
бувалися вище зазначені дискусії.

...Тільки  це не знахідка 
родовища геологами.  Цю за-
лізну руду завезли 

В’ячеслав Гончарук
До редакції ”RIA-Козятин” за-

телефонували  мешканці вулиці 
Катукова. Вони повідомили. що 
в районі залізничного училища 
після дощу на дорозі з’являється 
велике штучне озеро. Воно за-
вдає громадянам великого кло-
поту — ні пройти, ні проїхати. 
Представники преси прибули на 
місце події. Озеро знайшли, але 
воно вже обміліло.

Поспілкувавшись з іншими 
мешканцями цього мікрорайону, 
зрозуміли, що картина виглядає 
таким чином.

На перехресті вулиці Катукова 
з провулком Перемоги — низови-
на. Раніше стічні води від дощу і 
танення снігу збігали в каналіза-
цію. Та згодом комунальники за-
блокували таке сполучення через 
те, що вода з доріг, за їхніми 
словами, виводить з ладу каналі-
заційні комунікації. От і розлива-
ється тут тепер таке озеро. 

— Велика кальобуха дошкуляє 

нам тільки під час дощу і день-
два після нього, - каже один з 
мешканців цього мікрорайону. 
— А от дорогу висипали камін-
ням, яке привезли залізничники. 
Разом з залізною рудою в за-
сипочний матеріал для дороги, 
мабуть, потрапили і хімікати, що 
перевозяться залізницею. Від 
висипаної дороги ми потерпаємо 
більше, ніж від калюжі. Самі від-
чуваєте, який стоїть аромат. А 
під час вітряної погоди пил від 
залізної руди і різних хімікатів 
летить нам в очі. 

Тільки шкода, що ті, хто привіз 
цей дорожній настил, живуть зна-

чно далі від нас. До них цей пил 
не доходить... 

 Останнім часом українцям час-
то надходять СМС-повідомлення 
«Вашу картку заблоковано» з 
проханням зателефонувати за 
вказаним номером телефону. Не 
підозрюючи, що їх обманюють, 
люди набирають номер і ...попа-
дають на гачок шахраїв. Як же 
відрізнити повідомлення, що на-
дійшло від аферистів, від справж-
нього, надісланого банком? Про 
це, а також про основні правила 
безпеки для користувачів платіж-
них карток читачам "RIA-Козятин" 
розповів директор департа-
менту електронної комерції і 
платіжних засобів Ощадбанку 
Володимир Москаленко.

 

як людям На такі смс реа-
гувати і НаЙголовНіше - як 
відрізНити фальшиве смс-
повідомлеННя від БаНків-
ських повідомлеНь? На жаль, 
в Україні спостерігається сплеск 
шахрайства по відношенню до 
користувачів банківських карток. 
Шахраї, використовуючи номери 
різних мобільних операторів, роз-
силають повідомлення з текстом 
нібито від банку. Хочу привернути 
увагу читачів: від банку відправ-
лення подібних смс неможливе! 
Ми направляємо клієнтам тільки 
інформацію про рух грошових 
коштів на рахунках і рекламні 
повідомлення.

 Відмітна особливість надісла-
них банком повідомлень у тому, 
що, по-перше, в імені відправника 
завжди вказується Oschadbank, 
тобто повідомлення надходить 

виключно від Oschadbank і з 
жодних інших номерів надійти не 
може. По-друге, банк ніколи в по-
відомленні не просить йому пере-
дзвонити. І по-третє, клієнт може 
зв'язатись з банком тільки за 
телефоном Контакт-центру: 0 800 
210 800, який завжди вказується 
у повідомленні. Отже, головна 
порада: якщо ви одержали поді-
бну смс з невідомого номера, в 
жодному разі не передзвонюйте 
по телефону, що вказаний в тако-
му повідомленні. Інакше кажучи, 
ви ризикуєте втратити свої кошти. 
Обов'язково передзвоніть до 
Контакт-центру і повідомте про 
одержання підозрілої смс. Ну, а 
якщо ви підозрюєте, що хтось 
використовує вашу конфіденційну 
інформацію, негайно блокуйте 
картку. Це можна зробити са-
мостійно в веб-банкінгу «Ощад 
24/7» або зателефонувавши до 
Контакт-центру.

 

а що відНоситься до коН-
фідеНціЙНої іНформації? Це 
номер картки, термін її дії,  CVV2/
CVC2 код,  одноразові паролі 
для операцій в Інтернеті, кодове 
слово, PIN-код, паролі доступу в 
«Ощад24/7» та інше.

 
а чому така велика роз-
силка Надходить НіБито 
від ощадБаНку? Вал фальши-
вих повідомлень надсилають клі-
єнтам різних банків, в основному 
великих, що випустили найбільшу 
кількість платіжних карток. Тому 
що потрапити на клієнта такого 

банку простіше. Такого роду смс 
одержують навіть клієнти, які не 
користуються банківськими картка-
ми. Шахраї влаштовують масовані 
розсилки по  телефонних базах 
безвідносно до категорії абонента, 
навмання, шляхом підбору теле-
фонних номерів.

За такою схемою в смс спо-
віщають про виграш автомобіля 
і необхідність сплатити внесок, 
про блокування картки та ін. Це 
так званий соціальний інжиніринг, 
який здійснюють добре навчені 
різним психологічним прийомам 
люди. Розрахунок простий: паніч-
на, рефлекторна реакція людини, 
яка отримала смс. Клієнт банку 
відразу відреагує на повідо-
млення про блокування картки і 
зателефонує.

Шахраї можуть представлятися 
співробітниками безпеки банків, 
НБУ, установ соціальної сфери і, 
здійснюючи психологічний тиск, 
наполягати повідомити їм конфі-
денційну інформацію про картку, 
яку категорично не можна роз-
голошувати ні знайомим, ні сто-
роннім, ні особам, які називають 
себе співробітниками банку. На 
жаль, є люди, які попадають на 
гачок шахраїв, і дзвонять за вка-
заним ними номером телефону. 
В результаті дехто втрачає свої 
кошти. Закликаю клієнтів бути 
більш пильними і уважними, не 
реагувати легковірно на всілякі 
хитрощі зловмисників.

 
НапевНо, такі застережеН-
Ня стосуються і дзвіНків, 

що НіБито Надходять від 
БаНку? Абсолютно правильно. 
Поміркуйте самі: навіщо банку 
дзвонити клієнту і цікавитись у 
нього  даними, що зберігаються в 
банку? Запам'ятайте, співробітники 
банку ніколи не дзвонять клієн-
ту з невідомого номера з метою 
отримати будь-яку конфіденційну 
інформацію. У такому разі, не від-
кладаючи, зверніться до Контакт-
центру та повідомте про дивний 
дзвінок. Якщо в банку підозрюють 
шахрайські дії з карткою, то не 
стануть дзвонити клієнту, а відразу 
заблокують картку. Тому негайно 
переривайте дзвінок шахрая.

 
Багато хто вважаЄ, що в 
БаНку продають Бази клі-
ЄНтів, іНакше як шахраї На 
Них виходять? Це виключено. 

Конфіденційна інформація про 
картки клієнтів надійно зберіга-
ється в процесингу банку. До неї 
має доступ обмежене коло співро-
бітників. Щороку банк проходить 
підтвердження на відповідність 
міжнародним стандартам безпеки. 
Як я вже говорив, шахраї роблять 
розсилку, вдаючись до підбору но-
мерів. Не виключається покупка 
баз телефонних номерів у різних 
організацій. Згадайте, скільки 
разів останнім часом вас проси-
ли назвати свій номер телефону, 
наприклад, коли ви оформляли в 
якомусь магазині дисконтну картку.

 Часто шахраї називають перші 
чотири цифри банківської картки 
для того, щоб переконати люди-
ну, що дзвонить саме співробіт-
ник банку. Але не всі знають, що 
вони завжди однакові в рамках 
певного карткового продукту.

 
як ще можНа уБезпечити 
сеБе від шахраїв? Щонайпер-
ше слід підключити смс-банкінг, 
щоб мати можливість доступу до 
інформації про історію руху коштів 
на своєму рахунку. Ще один спосіб 
захистити гроші - встановити ліміти 
на зняття готівки, розрахунки в 
торговельній мережі та гео-лімі-
ти. Для безпечних онлайн-покупок 
ми радимо відкривати віртуальну 
картку. Клієнт може відкрити її 
самостійно в веб-банкінгу та по-
повнювати безпосередньо перед 
здійсненням покупки через Інтер-
нет. Закрити таку карту він також  
сам зможе в будь-який момент.

в'ячеслав гоНчарук

У редакцію газети “RIA-Козятин” 
звернувся мешканець нашого міста 
пан Василь і розповів таку історію. 
Він разом зі своїми хворими батьками 
проживає в аварійному будинку.  Бать-
ко Дмитро Васильович має проблеми 
зі шкірою тіла. Мати Марія Яківна 
онкохвора. Будівля, в якій вони про-
живають, стара.

Ще в далекому 1991 році батьки 
стали на квартирний облік. За час, що 
минув, черга майже не просунулася. 
Коли були молодшими та фізично здо-
ровими і мали кошти, то з  ремонтом 
будинку ніяких проблем не виникало. 
Та тепер події розгорнулись таким 
чином, що без сторонньої допомоги 
не обійтися. 

Звернулися до очільника міста за 
допомогою. Спочатку мати отримала 
обнадійливий лист з міської ради та-
кого змісту. 

“Шановна Марія Яківна! На Ваше 

звернення на ім’я міського голови 
від 24 12 1915 р щодо надання Вам 
матеріальної допомоги повідомляємо. 
Що на кінець 2015 року фонди мате-
ріальної допомоги вичерпані. Однак в 
бюджеті на 2016 ріку затверджено від-
повідні фонди як для депутатів міської 
ради, так і для міського голови. Отже, 
в 2016 році Ви маєте змогу звернутися 
за наданням матеріальної допомоги  
до міського голови, або до депута-
тів міської ради. Ваше звернення 
обов’язково буде розглянуте і по ньо-
му буде прийнято відповідне рішення. 
Для того, щоб Ваше звернення було 
розглянуто в позитивному плані, до 
заяви додайте копію паспорта і т.д.”

Для чого потрібно було випроміню-
вати таку промову, коли допомогу не 
думали давати? А таких повідомлень 
в сім’ї інвалідів назбиралося сім. З 
точки зору закону міська рада на 
провулок Водопровідний відправляла 
документи. З точки зору людяності 
(та де та людяність), це відписки, які 

нічого не міняли для сім’ї Мокриніних. 
Єдине, що змінилось в онкохворої 
жінки, то це, що вона перевтілилась з 
шановної Марії Яківни в громадянку 
Мокриніну.  

За законом, вона дійсно відпо-
відальна за своє житло, якому по-
винна давати лад на підставі (ст.151 
Житловий кодекс Української РСР). 
Та чи все у нас робиться за законом? 
Чи в нас закон тільки для тих, хто 
скаржиться на владу? Для чого у нас 
фонд міського голови? Виконкоми, 
сесії міської ради. Невже тільки для 
того, щоб подвоювати чиновникам 
зарплату у вигляді преміальних за 
хорошу роботу?  

Останній документ, який з’явився 
в оселі Мокриніних — талон про 
прийняття звернення про надання 
безоплатної вторинної правової допо-
моги. Побачимо, що буде. 

Можливо, не доведеться подружжю 
Мокриніних скаржитись потім ще й в 
Апарат Верховної Ради.

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” звернулися 
мешканці провулку Кірова. Там проводився плано-
вий ремонт дороги. За словами активістів Валентини 
Лефтер та Юлії Латушкіної, дорогу почали роботи не 
правильно. Не розгорнувши щебінь на всю ширину про-
їжджої частини, стали його засипати піском. На дорозі 
були не засипані ділянки з нерівностями. І тільки з по-
явою представника преси, працівники дорожньої служби 
почали виправляти недоліки.

Мабуть, вони не читали розпорядження прем’єра? Чи 
може пан Гройсман робив заяву не для комунальників 
козятинських: “Хто буде погано ремонтувати дороги, 
буде виправляти недоліки за свій рахунок”?

Активісти розповіли подробиці ремонту дороги. На по-
чатку провулку, що від складу, живе працівник бригади 
комунальників. Він біля свого обійстя насипав більшу 
товщину щебеню, ніж по всьому провулку. Мешканці за-
телефонували до начальника управління ЖКГ пана 
Малащука. Він пообіцяв людям, що сам не приїде, але 
пришле свого зама. Прибув “Іван”. Саме так його люди 
запам’ятали. Він дав доручення бригаді виправити не-
доліки. Мешканцям провулку пан Вовкодав пообіцяв 
до суботи, що минула, виправити недоліки. Та в суботу 
ніхто не працював.

А в понеділок, 15 травня, стали сипати пісок! Про 
недоліки всі забули! Наші земляки знову почали теле-
фонувати у ЖКГ. Той самий Малащук пообіцяв знову 
прислати “зама”. На 13 годину він так і не з’явився, що 
і передбачали люди. Тому всі надії були на журналістів 
“RIA-Козятин”...  
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влада на Козятинщині — суцільне Гі*но. Гімн уКраїни тут ні до чоГо
влад лісовиЙ

Якщо жук народився на го-
роді, то це зовсім не означає, 
що город належить жуку. Якщо  
ти при владі в Козятині, то це 
зовсім не означає, що весь 
бюджет міста і району нале-
жать тобі. Важливо усвідомити, 
що це територія незалежної 
держави України. Подобається 
- живи. Не подобається - до по-
бачення. Шуруй туди, куди очі 
бачать. Це для людей свідомих 
власної гідності та честі. На 
жаль, Козятинщині не потала-
нило. При владі такі суперові 
майстри-жуки і так щільно злі-
пилися до купи, що громада на-
віть не розуміє (раз мовчить), у 
якому гі*ні живе. Найстрашніше 

— яке гі*но ще її чекає.
Розвалена медицина Козятин-

ського району. Не створення 
медичного територіального 
округу — це добре продуманий 
стратегічний план, на чолі яко-
го депутат ВР з його холуями 
О. та Мафіком. До яких прима-
зався головний лікар К. 

Практично, ці особи на ділі 
приватизували медицину 
району. Створили такий собі 
приватний гнійник, де живуть 
вказані персони. Хоча, якщо 
подивитись вивіски на фаса-
дах лікарні, зовсім інше. Там 
пише: «Козятинська центральна 
районна лікарня Вінницької об-
ласної ради». На ділі, це давно 
не так. Залишилась тільки ви-
віска.

Черв'яки великі, порушуючи 
процедуру правил закупівлі 
медикаментів, тепер купують 
все - від тампона до інших 
ліків - тільки в одному закла-
ді у Махнівці, що належить 
черв'яку-Мафіку. А так як це 
пряма корупція, а у нас немає 
чиновників, є тільки черв'яки, 
вони не несуть ніякої відпо-
відальності. З’ясовується, що 
всякі прокурори, поліцаї, есбе-
ушники — то також черв'яки, 
тільки вони мікроскопічні. 
Живуть в тому самому гі*ні, 
і  не заважають основним 
черв'якам наживатися. І поти-
хеньку з мікроскопічних стають 
вагомими черв'яками при владі.

Відомо, що більшість персо-
налу добросовісно працюють 

під керівництвом черв'яків і 
мовчать. А як їм не мовчати? 
Скажеш, то гноярка так на-
смердить, що без роботи за-
лишися. І вигоди ніякої. Плюс 
проблеми. Плюс довго смер-
дітимеш.

Тепер уся медицина сіл зу-
пинилася через відсутність 
палива для автомобілів. Ви-
являється, черв'як зірвав про-
ведення тендерів на закупівлю 
палива. Зірвав свідомо. Бо така 
собі Сова, то також приватна 
власність черв'яка Мафіка. І всі 
потягнуться. А куди дітись? За-
правлятись — тільки у Мафіка. 
Це також корупція. 

Тут до нього, кажуть, приска-
кали поліцаї з Вінниці. Так він 
їх послав “на..й”. А ті — бац і 

склали протокол про коруп-
цію. Та складали так тихо, щоб 
ніхто не взнав. Я так думаю, 
щоб потім поторгуватись і по-
класти в кишеню шелестючі 
преференції.

Ну й найпотішніше — при-
значення такого собі пер-
сонального пердуна М. в.о. 
керівника відновної медици-
ни району. Не зважаючи, що 
тому 68 років і він втратив за 
десятиліття будь-яку медичну 
кваліфікацію. Переконаний: він 
добре удобрить гноярку. Що 
він  відтяпає Мафіку, не маємо 
здогадок. Але час покаже, на 
яке гі*но прилипне М.

(Автор пільгами не користу-
ється).

Готуємося до "дня Кар’єри" не яКісні харчові продуКти — 
причина хвороб і смерті

навіть по гривні від кожного врятують його від безжалісного болю
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 Більше 10 областей України охопить масштаб-
ний день кар'єри "PROFIT DAY". Це серія заходів, 
які поєднають у собі ярмарок вакансій, тренінги, 
майстер-класи та презентації від роботодавців.

Як зазначають організатори події, перш за все 
захід призначений для тих, хто шукає можливості 
працевлаштування чи бажає визначитись із май-
бутньою роботою.

- Цього року  День кар’єри "PROFIT DAY" ми 
проводимо вже втретє. За цей час значно зросли 
масштаби заходу, збільшилась кількість міст-
учасників та потенційних партнерів. 

Незмінним залишається одне – це допомога 
у пошуку роботи. Молоді люди зможуть більше 
дізнатися про професії або навіть спробувати 
працевлаштуватися. З іншого боку, це хороша 
можливість компаніям знайти собі молодих і мо-
тивованих фахівців - розповів керівник проекту 
Святослав Абрам'юк.

У 2017 році День кар’єри триватиме у різних 
містах з 17 травня по 10 червня. Проведуть 
заходи у Луцьку (17 травня), Вінниці (20 травня), 
Харкові (18 травня), Дніпрі (27 травня), Львові 
(27 травня), Тернополі (25 травня), Мелітополі (24 
травня) та Івано-Франківську, Києві, Запоріжжі, 
Краматорську.

Як і в попередні роки, проект спрямований на 
підтримку внутрішньо переміщених осіб.

 -  Згідно з соцопитуванням 90%  внутрішньо 
переміщених осіб називають основною пробле-
мою - це працевлаштування. Проте сьогодні мало 
хто про це говорить. Надіємось, що  завдяки 
нашому проекту ми зможемо вирішити проблему 
працевлаштування як для безробітної молодої 
людини, так і для молодих осіб, які вимушено 
переїхали, — зазначає голова ВМГО "Моло-
діжний центр працевлаштування" Роман 
Мельник.

Більше про подію на сайті: profitday.info

іваН смолич, лікар гігіЄНіст, 
ветераН праці

Шокуючою була надрукова-
на інформація в “Газеті по-
українськи” 28 квітня 2017 року. 
Поїли, а на ранок Оля не про-
снулася. А їли тільки суші, які 
замовили на вечерю з ресторану. 
Суші — це рибний продукт з 
сирої риби. При обстежуванні та 
розслідуванні було встановлено, 
що це ботулізм. Він розвивається 
блискавично. Інкубаційний період 
триває від кількох годин до 1-2 
діб. Хворі вмирають від зупинки 
дихання.

З початку року в різних закла-
дах харчування столиці отруїлися 
близько 70 людей. Летальних 
випадків не було. Про це гово-
рить керівник Держпродпо-
живслужби Києва Олег Рубан. 
У мас-медіа 2016 року у місті 
Кам’янець-Подільський Хмель-
ницької області повідомлялось 
про  тяжку токсикоінфекцію в го-
телі “Ксенія”. 109 дітей захворіло  
після харчування в готельному 

комплексі. Лабораторно встанов-
лено діагноз “дизентерія”.

у чому причиНа отруЄНь
Основна причина — це зло-

чинне рішення нашого уряду 
колишнього прем’єра Яценюка 
про заборону планового ведення 
контролю за підприємствами гро-
мадського харчування і об’єктів 
торгівлі, органами санітарної 
служби, ветеринарної і в даний 
час держпродспоживчої служби. 

Як результат, при розсліду-
ванні фактів отруєння людей 
виявляється:

Порушення правил приймання 
на роботу працівників без прохо-
дження медичних оглядів.

Відсутність медичних книжок.
Персонал не проходив навчан-

ня за програмами санітарного 
мінімуму.

Під час приготування страв, в 
тому числі салатів, були допущені 
грубі санітарно-технологічні по-
рушення.

Використовували сировину без 
сертифікатів відповідності.

Кухонний інвентар застосову-
вався не правильно (особливо 
розділочні дошки) одночасно для 
сировини та готової продукції.

Виробничий лабораторний 
контроль не проводився.

Харчове отруєння — токсико-ін-
фекція — це серйозна патологія, 

яка вражає весь організм. І без 
професійного лікування можуть 
виникнути тяжкі ускладнення.

Основні її прояви — нудота, 
блювання, підвищення температу-
ри, проноси. Час від споживання 
страви до прояву хвороби, так 
званий інкубаційний період, може 
бути від кількох годин (ботулізм) 

до декількох днів (сальмонельоз). 
Це залежить від дози інфекуван-
ня, особливостей організму та 
віку хворого. Дуже важливо не 
займатися самолікуванням, а не-
гайно звертатися до спеціаліста.

переїдаННя НеБезпечНе. Мій 
знайомий, збираючись на гостини, 
бере з собою медпрепарати (біле 
вугілля, фестал, карсил тощо), по-
яснює мені, що  це не на випадок 
переїдання.

Лікарі швидкої допомоги вже 
знають про збільшення викликів 
на отруєння після свят.

Окрім отруєнь, спостерігається 
загострення хронічних гастритів, 
панкреатитів, холециститів тощо. 
Причина в тому, що не виконуєть-
ся просте правило пригорщі — не 
переїдати. Вставати із-за столу з 
почуттям, що ще щось могли б 
з’їсти.

Шановні читачі, прислухайтесь 
до цих простих порад. І приготов-
лені для вас страви стануть чин-
ником здоров’я та задоволення. 
Будьте здорові та діяльні.

в'ячеслав гоНчарук

Ідучи базарною територією, 
яка прилягає до “Хлібодару” 
(вулиця Земляка), звернули ува-
гу, що продаються гриби. Вони 
можуть з’являтися і раніше, але 
це, коли тривалий час тепло на 
дворі. А тут, коли ще і не було 
справжнього тепла, вже виросли 
піддубці.

Як повідомив грибник із ста-
жем Олександр, їстівні гриби 
з’являються в період цвітіння 
бузку. І якби в цей період тем-
пература повітря була вищою, то 
не тільки б виросли піддубці, а й 
підосичники, підберезники, білі 
гриби і сироїжки. 

До речі, бажано сироїжки бра-
ти зелені, сині і червонуваті. Щоб 
не сплутати з блідою поганкою.

з’явились 
перші їстівні 
гриби

вечір у музеї 
хочуть 
перетворити 
на ніч

у електричках 
їздять люди 
бідні. тому їх 
ігнорують

На концерті для матерів всі розплакались

андрій просить допомогти всіх, хто може

влад повх

так розповідають. "Генеральним ди-
ректором" Укрзалізниці" вибрали Войцеха 
Балчуна з Польщі. Войцех молодий, але 
супер-успішний керівник найбільших поль-
ських підприємств. Спочатку він проявив 
себе керівником найбільшого польського 
банку PKO BP, а потім досяг кар'єрних 
висот, очолюючи польську залізницю PKP 
Cargo. Там він провів масштабну реор-
ганізацію системи управління, перетво-
рив PKP Cargo практично в конкурента 
Deutsche Bahn (німецька компанія, осно-
вною залізничний оператор - УНІАН), ви-
вів компанію на IPO і пішов у заслужену 
відпустку. Успішний чоловік успішний у 
всьому. Войцех схожий на нашого Славу 
Вакарчука, який є лідером найуспішнішої 
рок-групи і відомий у Польщі. До речі, 
вже 4 роки пан Балчун очолює наглядову 
раду польських авіаліній LOT.

Бачимо і відчуваЄмо На соБі. Тепер, 
що стосується нас особисто. Не дуже час-
то, але хоча б раз в місяць шпандьоримо з 
Козятина до столиці. Не приватним тран-
спортом, а електричкою. Туди і звідти 
- радощів мало. Раніше човгало літом 
і зимою десять вагонів. Тепер — шість. 
Оце і все, що для нас зробив доброго 
пан Балчун. Набив людьми електрички 
до безтями. Це назвав модернізацією. 
Люди дійсно штурмують вагони. Доходить 
до рукоприкладства. Матюки кругом, як 
добрий день. Сумки, запахи, плач дітей. 
Штовханина дуже підходить мазохістам. 
Проходи забиті сумками та людьми. Кому 
уступати місце, не зрозуміло. Хворі, діти, 
вагітні, пенсіонери — без сумніву, сидять. 
Але над ними в проході висять, спирають-
ся, плюються ще зо три десятки людей. 
Тієї ж категорії. І усе це не одну хвилину, 
а три години 15 хвилин, а то і більше.

Отож, весь Козятин, що як волоцю-
ги побираються в електричках, дуже 
“вдячні” за вдалу модернізацію відрізка 
дороги Козятин-Київ. І не кому-небудь, а 
пану Войцеху Балчуну.

вероНіка люБіч

«Ніч у музеї» — американський 
фентезійно-пригодницький коме-
дійний фільм 2006 року. Сюжет 
оповідає про розлученого батька, 
який намагається заспокоїтися, 
справити враження на свого сина та 
знайти свою долю. Він претендує на 
роботу нічним сторожем в Амери-
канському музеї природної історії 
міста Нью-Йорк, а потім виявляє, 
що експонати через магічний єги-
петський артефакт, оживають уночі.

Сьогодні, 18 травня, вперше 
музей історії міста Козятина, що 
знаходиться на вулиці Грушевсько-
го, 15, буде працювати до 23.00 
години. З нагоди Міжнародного 
дня музеїв пропонується захід "Ніч 
у музеї". 

З повідомлення про таку унікаль-
ну подію йдеться: “знайомство з 
давніми іграми та розвагами, що 
стали традиційними в Україні, мож-
ливість оживити листівку давнини, 
екскурсії при ліхтарях”.

тетяНа лозіНська

Уже 15 років хворіє меш-
канець Козятинського райо-
ну глухівчанин Андрій Крав-
чук. 5 липня йому виповниться 
19 років. У школу він ходив до 
9 класу, потім вчителі ходили до 
нього, проводили індивідуальне 
навчання. Назва його паскудної 
болячки “Червона вовчанка”, 
яка з роками деформувала хре-
бет та суглоби, майже “з’їла” 
нирку.

Родина живе тільки тим, що 
лікує Андрія. Коли йому легше, 
він працює в соцмережах і веде 
активний спосіб життя, має дру-
зів-однолітків.

Наша газета не вперше пише 
про нього, оголошуючи збір 
коштів на лікування в Ізраїлі. 
Бажаючих допомогти не багато. 

Нещодавно Андрію робили 
чергову операцію, на яку пішли 
кошти від проданої квартири се-
стри мами Андрія — тітки Тама-
ри. Під час реабілітаційного пе-

ріоду зараз у нього запалення 
суглобів, куди вживляли 
пластини. Обидві ноги стали в 
колінах, як голови… Лікарі про-
писали цикл уколів “Хуміра”. Як 
розповіла газеті бабуся хлопця 
Тетяна, ціна одного 15 тисяч 
гривень і родина не в змозі 
придбати зараз ні одного (!). 
А потрібно прийняти більше 
двадцяти. Отож, Андрій зараз 
долає страшний біль. Бабця Те-
тяна від імені родини Кравчуків 
прохає всіх людей допомогти 
— хто чим може.  

— Я дзвонила навіть Ринату 
Ахметову, — каже бабця Тетя-
на. — Номер його благодійного 
фонду знайшли в інтернеті. Там 
відповіли, що з Вінницької об-
ласті нікого не обслуговують . 
Виходить, там десь люди, а ми 
скотиняки…

Разом з родиною з редак-
ції відправлені листи в різні 
Благодійні фонди, зокрема, 
у фонд Тимофія Ногорного. 
Чекаємо допомоги, акуму-

люємо кошти на рахунку 
Андрія Володимировича 
Кравчука в Укрсиббанку на 
рахунку 26254010499702, інн 
3598010834. 

Хочу звернутись до громад-
ських організацій, створити 
рух по збору коштів Андрію на 
уколи, щоб врятувати юнака від 
нестерпного болю. Всі відповід-
ні папери про його хворобу зна-
ходяться в редакції газети “RIA-
Козятин”, за адресою 22100 м. 
Козятин, вул Незалежності, 39, 
emeil: tetyana.lozinskaya@gmail.
com. Контактний телефон 
родини 097-6-778-35

в'ячеслав гоНчарук

День матері, що припадає 
на 14 травня, святкували в 
п’ятницю, 12-го. Саме в цей 
день святкова церемонія для 
берегинь домашнього затишку 
пройшла в багатьох містах 
України. 

Матерям Козятина влаштува-
ли святковий концерт в місько-
му Будинку культури. Відкрила 
концертну програму співачка 
Віталіна Бльшанек. Майже 
заповнений зал оцінив талант 
вокалістки своїми оплесками. 
Ансамбль “Скрипаль”, ви-
конуючи музичну композицію 
“Балада про матір”, багатьох 
у залі довів до сліз. За тих, хто 
ціною свого життя дарує нам 

спокій, ми повинні пам’ятати 
кожен день, кожну годину. Та, 
на мою думку, матерів загиблих 
воїнів потрібно підтримувати ко-
жен день. Але і для них свято 
повинно залишатися святом. Як 
вони сприймуть, це вже інша 
справа. Втративши своїх синів, 
вони залишились матерями. У 
День захисника Вітчизни. У по-
минальний день на Алеї Слави. 
Ось там їх потрібно підтримати, 
коли вони заплакані наодинці 
з синами.

Не скоро ожив глядацький 
зал. І не у всіх настрій був уже 
святковий. Не всі змогли відійти 
від того, що говорили дівочі 
скрипки. Навіть неодноразові 
переможці і призери всеукраїн-
ських конкурсів танцювальний 

колектив “Візаві” не всіх 
вивели із стану жалю. Хоча 
за їхній виступ в іншій ситуації 
глядачі аплодували б стоячи. Та 
все ж після виступів вокалістів 
дитячого ЦДЮТ “Зорянка 
АРТ” зал став аплодувати гуч-
ніше. Порадували представниць 
сімейного затишку дует труби 
і саксофона в виконанні 
Олеся Місюри та Дениса 
Цимбаровича. Та й циганський 
танок колективу “Елегія” ні-
кого не залишив байдужим. 
Діана Бондарець виконала 
пісню про Україну. Старша 
група “Зорянки АРТ” — за-
хоплюючий танець. Завершила 
концертну програму улюблени-
ця шанувальників співу Тетяна 
Фабіцька.

змагатимуться талаНови-
ті . У міському будинку культури 
розпочинаються відбіркові тури 
на конкурс “Козятин має талан-
ти”. Проходитимуть вони 6 та 13 
червня о 15.00.

Заявки приймаються в місько-
му будинку культури до 5 червня 
(телефон для довідок 2-45-59). 
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Сигнальську “горлицю” одягнув колись катеринчук

службові собаКи охороняли євробачення

зустріч зі співочими серцями

розумне совеня

вКлоніться матерям

18 травНя — деНь вишиваНки

тетяНа (48), чиНовНик:

— Дуже легко сприй-
маю зміни.

валеріЙ (48), слюсар:

— Чого боятися? Легко сприй-
маю зміни.

тетяНа (33), касир:

— Дивлячись, які зміни, 
але зазвичай з радістю.

Наталя (43), соцпрацівНик:

— Боюсь змін, важко 
перестроїтись.

Борис тимофіЙович (70), 
пеНсіоНер:

— Легко ставлюсь до змін.

сергіЙ (52), машиНіст:

— Не боюсь, зміни за-
вжди на краще.

ми запитали у козятиНчаН ви боїтеся змін, чи сприймаєте їх легко?

юлія (61), кур’Єр:

— Вдягну, я сама ви-
шиваю для всієї родини.

людмила (42), підприЄмець:

— Обов’язково вдягну.

олексіЙ (42), працівНик 
локомотивНого депо

— Обов’язково!

леся (33), у декреті та стаНіслав (5):

— Старший син в школу вдяг-
не.

олексіЙ (24), депутат міськради 
та олег (33), учасНик ато:

— Обов’язково вдягнемо.

олег (21), тимчасово Не 
працюЄ:

— Обов’язково вдягну.

ми запитали у козятиНчаН чи вдягнете ви 18 травня вишиванку?

аНтоН (16), школяр:

— Друг Антон.

аліНа (23), студеНтка:

— Мій хлопець Артак.

Наталя машталер (47), працівНиця 
козятиНськиЙ мрцз:

— Подруга Людмила Кудимець, 
засновник ГО “Територія добра”

едуард (26), тимчасово 
Не працюЄ:

— Мій друг Ігор.

олексіЙ (21) і аНдріЙ (21), 
студеНти:

— Мій брат Андрій. Мій брат 
Олексій.

людмила (32) і тетяНа (32), 
тимчасово Не працюють:

— Дурних нема, всі в міру 
розумні.

ми запитали у козятиНчаН хто серед ваших знайомих найрозумніший?

вид на дніпро

У культурі практично будь-якого народу є речі, які 
яскраво відображають його особливу національну тра-
дицію. Вишиванка в Україні — яскравий приклад і під-
твердження цьому. Історія вишиванки своїми витоками 
сягає в незапам’ятні часи. Ще за свідченням знаменитого 
давньогрецького історика, географа і мандрівника Ге-

родота, елементами вишиванки був прикрашений одяг 
скіфів, які проживали в наших землях в період VIII ст. до 
н. е. - IV ст. н. е. У ході сучасних досліджень, наприклад, 
на Черкащині були знайдені срібні бляшки з фігурками 
чоловіків, датування знахідок VI ст., дослідження яких по-
казали ідентичність елементів одягу і орнаменту вишивки 

українського народного костюма XVIII-XIX століть.
День вишиванки — поки ще не офіційне і відносно нове 

народне свято, покликане сприяти єдності і культурному 
відродженню всього багатонаціонального українського 
народу. Воно відзначається в третій четвер травня. У 2017 
році День вишиванки припадає на 18 травня.

Привіт. Друже. Мене звати 
Джемі. Я дуже розумне малень-
ке совеня. Я знаю декілька мов. 
Для мене вивчати іноземні мови 
– це одне задоволення. Якщо 
захочеш, я тебе також навчу, як 
навчання перетворити на веселу 
гру. По-перше, треба добре зна-
ти, де в житті можуть знадоби-
тися іноземні мови. Сьогодні я 
познайомлю тебе з професіями, 
яким вкрай потрібна англійська 
мова.

1. Журналіст
Журналісти часто працюють 

за кордоном, готують репортажі 
в інших країнах, беруть інтерв'ю 
тощо. Англійську розуміють 
майже скрізь, тому її знання не 
буде лишнім в бесідах і з висо-
копоставленими чиновниками, і з 
пересічними громадянами.

2. Економіст
Велика кількість українських 

підприємств співпрацюють з іно-
земним капіталом. Західні інвес-
тиції, безліч компаній з головним 
офісом за кордоном та вихід 
українських компаній на світо-

вий ринок вимагають не тільки 
висококваліфікованих фахівців 
в певних сферах діяльності, 
але й придбання нових знань і 
навиків або удосконалення вже 
існуючих.

Знання англійської мови є од-
ним з найбільш затребуваних та 
пріоритетних навиків. Свій рівень 
мови іноді потрібно продемон-

струвати навіть до співбесіди, 
адже багато фірм закликають 
бажаючих отримати посаду 
надсилати резюме англійською 
мовою.

3. Актор/музикант
Кожен актор мріє отримати 

статуетку «Оскар». Це так пре-
стижно пройтися по червоній до-
ріжці, відчути себе зіркою. Але 
згадайте, коли зірки виходять 
сцену, якою мовою вони виголо-
шують свою промову? Звісно ж, 
англійською. Тому для того щоб 
вийти на міжнародний рівень, і 
актору і музиканту потрібно зна-
ти англійську.   

4. Юрист
Наша держава є активним 

суб'єктом міжнародного права 
і знання іноземної мови дозво-
ляє працювати з іноземцями, в 
юрисдикціях іноземних держав 
і колізіях юрисдикцій. Також 
громадяни України знаходяться 
на 3 місці за кількістю звернень 
до Європейського суду з прав 
людини., а позовні заяви туди 
подаються англійською мовою.

5. Науковець
Уявіть себе видатним науков-

цем. Ви захочете залишатись в 
Україні, чи поїдете за кордон? 
Звісно ж, ви захочете досягнути 
більшого. І тоді вам і знадо-
биться англійська, без якої ваші 
винаходи просто не зрозуміють.

6. Рекламіст
Відома компанія General 

Motors зазнала фіаско, намагаю-
чись вивести на ринки Латинської 
Америки свій новий автомобіль 
Chevrolet Nova. Як незабаром 
з'ясувалося, No va іспанською 
означає "не може рухатися".

Компанія Coca-Cola довгий час 
не могла підібрати свою назву 
для продажу в Китаї. Справа в 
тому, що китайці вимовляють на-
зву цього напою як "Кекукела", 
що означає "Кусай Воскового 
Пуголовка". Компанія була зму-
шена перебрати 40 тис. варіантів 

написання своєї торгової марки, 
перш ніж було вибрано "Коку 
Коле", що означає "Щастя в 
роті". Тому рекламістам перед 
тим як виходити на міжнародний 
ринок потрібно вивчити не тільки 
англійську.

7. Ресторанно-готельний 
бізнес

Багато іноземців навідують 
нашу країну кожного року. Тому 
і не дивно, що на посадах в цій 
сфері потрібно знати англійську. 
Вас просто не зрозуміють, якщо 
ви не будете володіти хоча б од-
ною іноземною мовою. А робо-
тодавці майже скрізь вимагають 
знання англійської.

Перелік професій на цьому не 
закінчується, тому йдемо вперед, 
вивчаючи іноземні мови.

З повагою, Джемі.
За матеріалами greenforest.

com.ua

катериНа чекаЙ

Колектив народної твор-
чості “Горлиця” об’єднує 
жінок з села Сигнал та Та-
тусівки. Засновниці хору — 
директор Будинку культури 
села Сигнал Людмила За-
ремблюк та завідувачка бі-
бліотеки Лариса Мельник.

— Жінки Сигналу та 
Татусівки давно хотіли зі-
брати пісенний колектив, — 
розповідає пані Людмила. 
— Шість років тому ми з 
Ларисою Мельник створи-
ли з творчими місцевими 
жительками хор “Горли-
ця”. Співаємо стрілецькі, 
українські народні й навіть 
естрадні пісні. 

Як акапельно, так й під 
музику. Наш художній 
керівник Борис Сичев-
ський акомпанує на баяні, 
підбирає фонограму. Зараз 
колектив складається з 
одинадцяти учасниць. Це 

Тетяна Гайдучок, Олена Бе-
резівська та Надія Салаць-
ка з Титусівки, Людмила 
Комарівська, Євгенія Жу-
ківська, Оксана Міщенко, 
Катерина Чубатюк, Ольга 
Яценко, Ніна Дем’янчук, 
Людмила Заремблюк, Ла-
риса Мельник — з Сигнала. 
Найстаршій учасниці хору 
62 роки, наймолодшій — 
30. Ще є постійні ведучі 
— Андрій Нестеренко і 
Анастасія Пинчук.

— Репетиції у нас від-
буваються у приміщенні 
Будинку культури та у біблі-
отеці три рази на тиждень, 
— каже пані Людмила. — 
Виступаємо ми майже на 
всі свята у Сигналі та інших 
селах району. 22 травня в 
Сокільці буде святковий 
концерт до Дня села. 
Запрошуємо на наш ви-
ступ!

Раніше учасниці хору ви-
ступали в своїй повсякден-

ній одежі. Але пані Людми-
ла звернулась до депутата 
ВР Миколи Катеринчука і 
попросила посприяти по-
кращенню сценічного обра-
зу учасниць “Горлиці”. Пан 
Катеринчук із задоволення 
побував на виступі талано-
витих співачок, зняв співи 
на відеокамеру й пообіцяв 
допомогти у придбанні 
костюмів. І стримав слово. 
За що співачки йому дуже 
вдячні.

Ще при клубі села Сиг-
нал, крім “Горлиці” є гуртки 
юнацького читання під ке-
рівництвом Лариси Мельник 
та сольного співу, який веде 
Людмила Заремблюк. У 
планах ще багато цікавих 
змін та нововведень. За 
словами завклубу, “Гор-
лиця” з радістю прийме 
до свого колективу нових 
учасників: жінок й чоловіків 
будь-якого віку, які люблять 
народний спів.

іриНа мариНич, оксаНа 
зюлковська

Українці відзначили 14 травня 
день найдорожчої у житті людини 
— Матері. Це найважливіші жінки 
для кожного з нас. 

12 травня випала нам, матусям, 
бабусям і прабабусям, нагода по-
трапити на свято "Вклоніться ма-
терям" до 2-А класу школи №5. 
Зібралася величезна кількість 
гостей. Прекрасна налагоджена 
робота класного керівника 
Ірини Слободяник та всього 
класу з перших хвилин дійства 
занурила нас в атмосферу свята. 
Хочемо сказати, що наші дітки 
з нетерпінням чекали його, щоб 
приємно вразити гостей своїми 
талантами та креативністю. 

Школярі порадували насиче-

ними, яскравими та 
емоційними момен-
тами. Дійство було 
наповнене щирим 
гумором, піснями, 
танцями, грою на 
фортепіано. При-
сутні моментами 
сміялися, як діти, а 
моментами пускали 
сльози від щирих, 
але ще по-дитячому 
наївних побажань. 
Артисти були непе-
ревершені, а голо-
вне - згуртовані. 

Після завершення свята в кори-
дорах школи можна було почути 
схвальні відгуки мам і бабусь, а 
це найвища оцінка для організа-
торів.

В усьому цьому велику подя-

ку заслуговує класний керівник 
Ірина Михайлівна. Це вчитель від 
Бога, яка віддається нашим ді-
ткам на всі 100 відсотків. Кожен 
учень закоханий у свою першу 
вчительку, так як вона піклується 
за кожну дитину, а головне за-

лучає до цікавих проектів, свят, 
конкурсів, екскурсій і т. д. Також 
хочеться сказати слова подяки 
усім причетним до втілення цього 
прекрасного свята у наше життя. 
Ми впевнені, що наші діти — це 
гарне майбутнє.

катериНа чекаЙ

Козятинські кінологи забез-
печували охорону громадського 
порядку у Києві під час “Євро-
бачення-2017”. Як розповів газеті 
“RIA-Козятин” інструктор-кінолог 
Виробничого підрозділу Козя-
тинського загону воєнізованої 
охорони регіональної філії Пів-
денно-Західної залізниці Юрій 
Забєлін, особовий склад здій-
снював патрулювання вокзально-
го комплексу Київ-пасажирський.

— Усе було досить спокійно, 
— каже Юрій Вікторович. — 
Одне з моїх чергувань припало 
на 9 травня. Ось тоді дуже багато 
зустрічалось людей напідпит-
ку. Але, як тільки вони бачили 
патрульних з собакою, то від-
разу починали поводитися більш 
адекватно. Собака дисциплінує 
(сміється). Ще два рази зверта-
лися до нашого патруля стосовно 
підозрілих пакетів. Ми перевірили 
— все там було чисто.

 

юріЙ заБЄліН 25 років пра-
цюЄ кіНологом. Почав кар’єру 
інспектора-інструктора кінолога у 
Розділянському райвідділі Одесь-
кої області. У  складі української 
оперативної групи Юрій Вікторович 
брав участь у Придністровському 
конфлікті. Зі службовою собакою 
арештував 250 злочинців. Був на-
городжений медаллю “За заслуги 
у справі охорони, захисту і по-
рятунку людей”. У 2015 році пана 
Юрія мобілізували до Збройних 
сил з посади інструктора-кінолога 
воєнізованої охорони Укрзалізниці. 
Більше двох років він прослужив у 

184-му навчальному центрі у місті 
Старичі.

— Неоціниму матеріальну та 
моральну допомогу кінологам 
та собакам навчального центру 
надавали волонтери, — каже 
Юрій Вікторович. — Зокрема, 
кінологічний центр “Ягуар” і його 
керівник Олександр Платоненко, 
волонтерська спільнота “Друзі 
собак”, волонтери Галина Шаман-
ська, Ярослав Карпюк, інструктор 
школи охоронних собак “Альфа” 
Євгеній Френкель, Владислав 
Кузьмук та багато інших. Дуже 
вдячний їм за все!

плоди досвіду
Під час служби Юрій Забєлін 

написав книгу про підготовку 
штурмових та бойових собак. Ця 
книга наразі використовується у 
навчальній діяльності різних кі-
нологічних підрозділів Збройних 
сил України.

Зараз військовий повернувся 
до роботи у Державний розплід-
ник службових собак на посаду 
інструктора-кінолога службо-
вого собаківництва. До речі, це 
поки що єдина в Міністерстві 
шляхів сполучення в Україні 
подібна кінологічна служба. 
Тут готують племінних службових 
собак для охорони всіх відділів 
Укрзалізниці. 

чотирилапі воїНи. У Козятин-
ському розпліднику знаходиться 
чудово  облаштована смуга пере-
шкод для тренування собак та 
дуже потужна матеріальна база 
засобів для дресирування.

Інструктори-кінологи тренують 

собак для обхідно-караульної та 
дозорної діяльності. “Чотирилапі 
воїни” перебувають на повному 
продовольчому, ветеринарному 
і, навіть, речовому забезпечені. 
На них заведена повноцінна до-
кументація, в якій є дані від дня 
народження до медичних спо-
стережень.

Особовий склад розплідника 
відібраний дуже ретельно. Таких 
спеціалістів, які тут працюють, 
— одиниці на всю Україну. 

— Службові собаки можуть за 
слідами знайти противника і, при 
потребі, затримати його чи ло-

калізувати зловмисника, — роз-
повідає Юрій Забєлін. — Єдина 
умова — слід повинен бути 
свіжим, тобто не старішим, ніж 8 
годин. Ці “кудлаті вояки” вміють 
стримувати свої тваринні інстинк-
ти, повністю виконувати всі ко-
манди кінолога, розрізняти своїх 
та чужих, адекватно реагувати на 
людину чи звіра. Навчений пес — 
незамінний помічник для несення 
вартової служби. Для гарної ро-
боти “чотирилапих бійців” потріб-
но враховувати багато різноманіт-
них чинників. Зокрема, й погодні 
умови. І не варто переоцінювати 
можливості тварин — не все так 
гарно і ефектно, як показують 
у кінофільмах. Із собаками по-
трібна щоденна і кропітка праця, 
а головне — турбота, якісний 
догляд і взаєморозуміння.

роБота продовжуЄться. 
Безпосередній начальник команди 
Дорожнього  розплідника Козяти-
на — Богдан Пясковський. Під 
його керівництвом працюють наш 
герой Юрій Забєлін, інструктор 
службового собаківництва Воло-
димир Франчук, лікар ветеринар-
ної медицини Марія Свінціцька 
і вожаки-провідники службових 
собак Микола Остапюк, Віта-
лій Грабовецький, Олександр 
Шклярський та Юрій Тимощен-
ко. Це дружній та перевірений ча-
сом колектив.

Попереду в працівників Ко-
зятинського розплідника важка 
праця з підготовки та розведення 
службових собак, які дуже по-
трібні нашій державі, з огляду на 
ситуацію на Сході країни.

фотографуЄмо прекрасНе

БогдаН куБашевськиЙ

Спішу всім повідомити, що у 
Фейсбуці вже відкрита сторінка 
“Юний фотограф”. Запрошую 
всіх додавати туди світлини з 
позитивними моментами. Зверта-
юсь до своїх однолітків та всієї 
молоді. Є домовленість, найкра-
щі, розміщати на сайті kazatin.
com та  друкувати на шпальтах 
“RIA-Козятин”. Можливо, в по-
дальшому знайдуться спонсори, 
які відзначать фотографів.

А це мої вдалі фотки. До но-
вих зустрічей! Приєднуйтесь! 

деревовидний 
піон

мій брат сашко 
баскетболіст

під час концерту онуки
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17.05.17 р. Вітаємо з 50-річчям
Джеджулу Світлану Євгенівну

Дозвольте, матусю, 
нам Вас привітати
І найтепліші слова 
Вам сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце.
Доти пташина і цвіт під 
віконцем.
Доти краса, доти поміч, 
розрада.

Живіть нам, матусю,
Сто років на радість.
Спасибі Вам рідна,
За ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили,
За хліб на столі.
Спасибі Вам, 
МАМО, 
уклін до землі.

З любов'ю: коханий чоловік, дочки, зяті, 
внуки: Лєна, Максим, Артем, сестра з сім'єю, батько.

398448

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили.
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшла Ти в онуках і дітях!
Хай доля дарує щирі хвилини
У дружньому колі і в колі родини!

З повагою колектив терапевничного 
відділення КП "КЦРЛ".

Олійник 
Галину Павлівну

15.05.17 р. Вітаємо з 50-річним Ювілеєм

Від усього серця вітаємо дорогу донечку, 
маму, дружину, невістку, тітоньку 

з 30-річним ювілеєм 21 травня

Іскру 
Людмилу Павлівну

Минуло 30 літ відтоді,
Hа небі зіронька зійшла,
Hедаром кажуть у народі,
Та зірка щастя принесла
Ми вітаєм і бажаєм
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
Все в житті 
        було прекрасно,
                   Щоб усе могло і 
                                вмілось,
             Квітувало, веселіло!
         Щоб в сім’ї завжди було
          Любов, повага і тепло!

З любов’ю: чоловік, син, 
батьки, племінник, 
свекри.

Наша рідненька - найкраща у світі
З тобою нам завжди затишно й світло
Спасибі за ласку за руки умілі
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро.
Живи нам на радість в здоров'ї та мирі
Хай Бог милосердний з високого неба,
А Матінка Божа Цариця святая
Дарує щасливі та довгі літа!

23  травня  святкує  своє  50-річчя Кохана дружина, 
найкраща матуся, турботлива бабуся

З любов'ю: чоловік Славік, доньки Таня і Оля,
зять Віктор, онучки Юлюся та Катруся.

Красовська 
Юлія Юріївна

18 травня Вітаємо з 30-річним Ювілеєм
дорогу донечку, сестричку, тьотю

Ковтонюк Тетяну Миколаївну

З любов’ю: батьки, сестра 
з чоловіком і дітьми.

Мы тебя поздравим хором,
Этот возраст – самый цвет:
Не шестнадцать и не сорок,
А всего-то тридцать лет,
Из бокалов вина брызнут,
Тридцать лет – не ерунда,
Сколько сделано по жизни
К этим тридцати годам!
Что-то не срослось – не страшно,
Скажем мы тебе теперь:
То, что не сбылось однажды,
Еще сбудется, поверь.

23.05.17 р. Святкуватиме своє 18-річчя люба донечка та онучка

Слєба 
Вікторія 

Миколаївна
Ми тебе Вітаєм із великим святом
І тобі бажаєм радості багато.
Виростай розумна, добра і красива,
Будь в житті, Вікуся, ти завжди щаслива,
А для своїх друзів щира й вірна.
Радісних усмішок, квіточок гарненьких,
Вогнику завзяття у очах маленьких.
Гарно тобі вчитись, щоб багато знати,
Бо всього цікавого в світі є багато.
Щоб в житті не знала ти, горя і біди,
Щоб тобі щастило всюди і завжди.

З любов’ю: мама Наташа, тато Коля,
бабушка Галя, дід Микола.

Хай щастя сьогодні зорею світить
Вісімнадцять найкраща пора.
Для Тебе – усі найчарівніші квіти,
Ласкаві, ніжні і добрі слова.
Хай юність й краса твої процвітають,
Доля успіх безцінний несе,
Теплом і любов’ю завжди очі сяють,
Й задумане здійсниться все!
З любов’ю: д. Руслан, т. Люда, кум Віталій з сім’єю.

Слєба 
Вікторія Миколаївна

23.05.17 р. Святкуватиме своє 18-річчя люба племінниця і кума

За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля тобі шле добро і щастя,
Міцне здоров'я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.
Педагогічний колектив СЗШ № 9

Марочкіна 
Наталія Миколаївна

23 травня святкує свій День народження 

Зірка небесна яскраво світила,
Гарну новину нам сповістила,
Що цієї світлої, доброї днини
В нашої матусі нині іменини!
Від усього серця Вам даруєм
Букет найкращих побажань
Піднести їх нам любо,

До 100 живіть без хорувань
І правнуків ведіть до шлюбу.
А ще бажаємо ми Вам
Щоб холод в душу не закрався,
Щоб в серце смуток не прийшов,
І щоб ніхто не здогадався,
Який Вам рік уже пішов.

Вітаємо кохану дружину,щиру матусю,люблячу бабусю,милу прабабусю з ювілеєм

Кривунець
Лідію Петрівну 

с.Козятина

Чоловік,син,дочки,зяті,невістка,внуки,правнучки Маряна,Валерія,Каріна.

Нехай мрії Ваші збуваються, 
Починання зухвало тривають, 
Нові ідеї до Вас знаходять шлях, 
І нехай хвилинка буде відпочинку! 
Нехай затишним буде Ваше вогнище домашнє, 
Кожен новий день дивом справжнім стане, 
Багато теплих слів ми Вам бажаємо, 
Тому що цінуємо ми Вас та поважаємо!

З повагою друзі та однопартійці.

Гвелесіані 
Олександра Георгійовича

Вітаємо з днем народження    20 травня

398553

398553

398510

398508

Є ювілеї досить різні
Та є одна з найкращих дат
Коли вітає вся родина
Тобі сьогодні – 50.
Хай життя твоє квітує 
цвітом
І день народження при-
ходить знов і знов,
А доля хай дарує з кожним 

роком
Міцне здоров’я, щастя і 
любов.
Хай Мати Божа тебе 
оберігає
Від зла, хвороби і журби.
Нехай Господь добра по-
силає
Сьогодні, завтра і завжди. З любов'ю: дружина, доньки, 

внуки, зяті.

Павлюка 
Василя Васильовича

16 травня Вітаємо з 50-річним Ювілеєм

продам 
  2 ðåëüñè ïî 4 ì. 067-761-98-56 
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî äåðåâÿíå ç êîâàíèìè åëåìåíòàìè ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³ 2 500 ãðí., äâ³ òóìáî÷êè + òðèëÿæ 1 500 ãðí. 096-266-63-62 
Ñâ³òëàíà
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí ðîçêëàäíèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «Ðîëåò» íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-
587-13-81
  Àáî çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 067-349-52-48
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 
067-430-75-88
  Àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, â³êíà á/ó 140 õ 140, åë.äâèãóíè 
äëÿ ïðàëüíèõ ìàøèí. 093-375-06-61
  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
  Áàðàí 6 ì³ñ., á³äîí àëþì., äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ç 2-õ ïîëîâèí 
ïîëóòîðí³, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, øâåéíà íîæíà ìàøèíêà, ïðàëüíà 
ìàøèíêà. 093-707-94-71, 063-344-14-45
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 60 ðåáåð. 063-684-23-
83, 096-559-83-23
  Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà âåñü ³íâåíòàð. 097-
149-12-94
  Áäæîëè ñ³ì’¿, ñèñòåìè Äàäàí. 063-577-33-13
  Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè, ïàêåòè 4-õ ðàìêîâ³ íà Óêðà¿íñüêó ³ 
Äàäàíîâó ðàìêó, âîùèíà, ÿðèé â³ñê, ï³äìîð,ïðîïîë³ñ. 2-11-64, 
097-170-90-05
  Áäæîëîñ³ì¿, ñìò.Ðóæèí. 096-120-98-37 Ïåòðî ²âàíîâè÷
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëêà íîâà, ïðèöåï ïîñèëåíèé 
äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, ìëèí 3-õ 
ôàçíèé, ³íâåðòîðíà çâàðêà. 068-216-34-20
  Áåòîíí³ îãîðîæ³ áëîêè 200 õ 200 õ 400. 067-365-66-28
  Áåòîíîì³øàëêà. 073-004-08-59
  Á³äîí àëþì³í³ºâèé. 093-022-88-06
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè áóä³âåëüí³ ôóíäàìåíòí³ 40 õ (1.10), (1.20), (1.30), (1.40) - 4 
øò., 50 õ (90), (1.40) - 2 øò. 097-690-98-02
  Áîò³íêè, êîñòþìè õ/á, ôîðìåí³ óêð.çàë³çíèö³, ðîáî÷³ ðóêàâèö³, 
ò³ëîãð³éêè, ðîáî÷³ õàëàòè, êîñòþìè á/ó âèõ³äí³. 097-575-60-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà 
ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  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
  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63

  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, êàðòîïëÿ âåëèêà 1 êã./3.00, 
íàñ³íüîâà 1 êã./2 ãðí. 067-765-95-63
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé â õîðîøîìó ñòàí³ íà 5 ðîê³â. 097-380-23-63
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé äâîêîë³ñíèé ç äîïîì³æíèìè êîëåñàìè. 063-653-
92-22
  Âåëîñèïåä Ñàëþò, Çàïîðîæåöü ÇÀÇ 968 Ì íà çàï÷àñòèíè. 063-265-
66-76
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/ó. 093-036-19-27
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44, äâ³ äîâã³ âèïóñêí³ ñóêí³ ÷åðâîíîãî òà ìîëî÷íîãî 
êîëüîðó. 067-316-91-84
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðåêðàñè äëÿ ìàøèíè. 098-879-58-37
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ ßðî÷êè, 40 ãðí./1 êã. 096-
969-45-99 ²ãîð
  Â³ç â äîáðîìó ñòàí³ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-028-73-15
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, 
ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, êàðí³çè, áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Âóëèêè, ðàìêè ñèñòåìè Äàäàí, êàí³ñòðè 20 ë., ï³äøèïíèêè 206, 
ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè. 2-70-03
  Âóëèêè. 097-756-75-89
  Ãàçîáåòîí 100 õ 288 õ 600 20 øò., 13 ãðí./øò., êëåé äî íüîãî. 093-
998-06-58, 098-542-94-77
  Ãàçîâèé ë³÷èëüíèê 700 ãðí., 2 êîíâåêòîðà ãàçîâ³ 1 500 ãðí., 
ìîðîçèëüíà êàìåðà 5 500 ãðí. â ãàðíîìó ñòàí³, âñå íîâå. 098-826-39-91
  Ãàðàæ á/ó ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé «Âîëãîâñüêèé», çàâîäñüêèé ð 6.30 õ 
3.20 - 16 500 ãðí. 097-967-32-90, 093-795-10-33, 097-722-73-93
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ á/ó 1 øò., ïëèòè 
ãàçîâ³ á/ó 1 øò., âõ³äí³ äâåð³ ç äåðåâà á/ó 1 øò., êîëþ÷à ïðîâîëîêà 
îöèíêîâàíà. 068-058-13-46 Àíàòîë³é
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-544-46-74
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 096-107-00-47
  Ãàðàæ. 068-753-34-43
  Ãàðàæ³ ìåòàëåâèé á³ëÿ òóíåëÿ, ³ 2 ïî âóë.Ñîê³ëåöüê³é. 093-995-37-56
  Ãàðíåñåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöóíÿòà Êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 6 òèæí³â 
(ëèøèâñÿ õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000 ãðí. 063-600-58-51
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
574-95-93
  Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè, ìóçèêàëüíà êîëîíêà, çåì. ä³ë-
êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äåðåâ’ÿíèé ñò³ë äîâæ. 3 ì. â êàðêàñ³ (áàçà äëÿ àëüòàíêè), ê³ííà 
ðîçïàøêà äëÿ êîïàííÿ, ñàä³ííÿ êàðòîïëÿ íà 2-õ êîëåñàõ. 096-644-37-44   
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-
474-73-30, 093-984-74-88

  Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, ðîçêëàäíèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Äèâàí, äâ³ êðîâàò³ áåç ìàòðàö³â ïî 300 ãðí., ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, 
êîâðè 2 õ 3, êàðòîïëÿ, íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 3 â 1, Chicco óí³âåðñàëüíà. 093-018-62-75
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà VIKI â ãàðíîìó ñòàí³ äóæå çðó÷íà, äëÿ õëîï÷èêà 1 
550 ãðí. 093-029-83-94
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë. 063-773-28-96
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ÒÀÊÎ 2 â 1, ç/ë, ìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê, õîðîøèé 
ñòàí. 093-785-67-18, 097—021-23-83
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà, çåì. ä³ë-êà 0.17 ãà ïðèâàòèç. ç îáîõ ñòîð³í 
ãàç, åëåêòðîìåðåæà, ³íòåðíåò, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-767-14-26, 097-
740-97-76
  Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî 2-5 ðîê³â, ëàì³íàò, ïëèòêà ïîëîâà ³ íàñò³ííà, 
äèâàí ³ êð³ñëî. 096-983-93-18
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 2-6 ðîê³â ô.Ìóñòàíã, ÷åðâîíî-ñèíüîãî 
êîëüîðó 550 ãðí. 093-090-91-10, 098-525-00-25
  Äèòÿ÷³ êîëÿñêè, êðîâàòêè, åë.äâèãóíè 0.8 Êâò, äèòÿ÷à ìàøèíà, äèò. 
ïðèñòàâêà Ñåãà-2, ãîäèííèê ÷àñ³â ÑÐÑÐ. 063-767-93-56
  Äèòÿ÷³ ðå÷³ â³ä 0 äî 6 ð, íåäîðîãî, ðîçïðîäàæ. 063-384-03-72, 
097-308-18-89
  Äî¿ëüíèé àïàðàò, ï³âíèê Êîõ³íõ³í Êàðë³êîâèé ÷îðíèé. 063-791-27-
17, 096-904-15-30
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  ÄÑÏ 0.41 õ 1.20 - 50 ãðí./1 êâ.ì. 067-753-67-42
  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
  Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, 
ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë (á³ëÿ äîðîãè), Ï³âäåííå øîñå 74 11 + 10ì. 097-
663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º ãîñ. àêò, íåäîðîãî. 093-925-
93-81

  Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ð-í êîëèøíüîãî ÑÒÎ (âóë.Ñóâîðîâà). 
067-129-82-31, 063-293-14-06
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 093-416-14-49
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âåñåëèé. 098-338-
01-16
  Çåì. ä³ë-êà Ïîëå ×óäàêîâ 15 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-
44-27, 096-561-86-23
  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 ñîò. ³ 15 ñîò. 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
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà ³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 
067-779-47-57
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã - 200 êã. 063-600-58-51
  Êàðòîïëÿ äð³áíà òà ïîñàäêîâà. 063-026-27-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 067-265-60-50, 093-837-14-24
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà äëÿ êîðìó òåðì³íîâî 5 ãðí./â³äðî. 097-642-20-12, 
093-488-80-62, 2-11-85
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, ìîæå áóòè äëÿ ñâèíåé. 073-058-41-21, 097-
628-48-13
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà, âîéëî÷íå ïîêðèòòÿ 2 õ 4 ì. 2-48-83, 097-688-
63-33
  Êàðòîïëÿ õàð÷îâà ñ.Êîçÿòèí. 093-837-14-24, 097-241-54-91
  Êèëèì íîâèé 4.5 õ 2.40, ïàðîâàðêà Â³òåê íîâà, áî÷êà æåë³çíà 200 ë., 
êðóãè àëìàçí³ Ä400, ëþöåðêà ï³ä âèêîñ çà ³íòåðíàòîì. 063-736-47-19
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó. 
067-779-47-57
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà, äâà ïëåòÿíèõ øêàôà, òðèëÿæ, äâ³ ïðèêðîâàòí³ 
òóìáî÷êè á/ó. 063-649-90-85
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè. 096-427-77-64, 095-770-63-87
  Êîçà ç êîçåíÿòàìè. 096-573-18-75, 063-437-02-42
  Êîçà Çààíåíñüêî¿ ïîðîäè ç 2 îêîòîì (øóòà). 098-259-39-20
  Êîçà ïåðâ³ñòêà, êîçåíÿòà ïî 2 ì³ñ. 067-756-06-27
  Êîçà ñ.Êîçÿòèí, ìîëîêî ñóïåð, áåç çàïàõà. 050-802-07-02, 2-07-29
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, 
åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
  Êîìá³êîðì äëÿ ïåðåïåë³â. 097-887-92-54, 063-120-25-40
  Êîíäåíñàòîðè á/ó îïòîì ÊÁÃ-ÌÍ 4 ì F x 600V-26 øò., ìàðêè ËÑÅ 
- 13,75 ì F x 400 V 20 øò., ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà Ïîëå ×óäåñ, áàíêè. 
097-207-88-44
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-665-46-38
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-311-99-25
  Êîðîâà ç 7 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-799-72-43
  Êîðîâà ìîëî÷íà, äîáðà, ò³ëüíà 6 òåëÿì, 8 ì³ñ. 20 000 ãðí. 096-772-
01-94
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ремонт, послуги

Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
Покрытие и ремонт криш, установка рынв 
водостоков. Ворота, заборы из метало-
профиля, бетона. Кладка из газо блока, 
укладка тротуарной плитки. 063-736-44-94, 
097-660-01-68
Криниці копаємо, чистимо, поглиблюємо. 
097-452-54-48, 063-141-28-33 Олександр 
Михальчук
Пиляю дерева аварійні, непотрібні, недо-
рого. 063-792-34-18
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
Виконую роботи: сан-вузли, гіпсокартон, 
залив (бетон, самовирів), підлога, ламінат, 
фундамент, став. забор, монтаж, демонтаж, 
зварювальні роботи. 063-304-78-72
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
Виконуємо роботи: утеплення будинків, 
кароїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 
093-312-79-32, 096-423-75-84
Каменьщик,Камінь БУД.Кладка 068-534-
73-78 Віктор

робота
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 150 
- 210 грн./доба, м.Козятин вул. П.Орлика 
16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 093-781-
70-14, 0432-520822, 066-151-19-12
На постійну роботу потрібен перукар. 097-
560-54-33
На роботу потрібен майстер з підключення 
інтернету, з/п 10 500 грн. 063-966-99-77 
Юрій
На роботу потрібен спеціаліст по 
діагностиці та налаштуванню комп'ютерної 
техніки. 063-966-99-77 Юрій
Для роботи на державному підприємстві 
потрібен кухар. Характер роботи розїзний, 
заробітня плата від 4 000 грн. 067-467-
33-99
Потрібен один чи два каменярі, кладка ка-
меню під фундамент паркану, с.Козятин. 
093-256-07-32, 099-232-74-97
На роботу потрібні продавець - вантажник, 
помічник повара. 063-384-04-56
В дитячий розважальний центр потрібні 
аніматори.  063-384-04-56
На постійну роботу в Козятині потрібен 
охоронник. Графік 1\2 з\п 200 грн./доба. 
063-931-24-54
На роботу в кафе "Хуторок" потрібен 
офіціант. Тел.: 067 264 95 70; 093 145 82 
34
«Вертиевский кирпичный завод» в Нежин-
ском р-н, Черниговской обл.Приглашает на 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

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

398556 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.
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роботу от 18 до 60 лет. проживание, пита-
ние. З/п от 3000 до 6000 грн. 0507068277
Запрошується менеджер з продажу не-
продовольчих товарів, денний охороник. 
Вимоги: комунікабельність, зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заро-
бляти. 063-269-75-25
Монолитчики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Каменщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в стро-
ительную компанию. Зароботная плата 
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067-
508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Сварщики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную 
компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-
59, Ирина
Адміністратор в готель (хостел) у м.Києві. 
Заробітня плата від 3500+%. Прожи-
вання на місці. Робота в м.Києві. Тел.: 
0685235944, 0674456686

 Нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, житл/стан, термiн.. Цiна: 23000у.о, 
тел.: (097) 212-61-47 

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 

комерцiйна нерухомiсть 
Продам 

Кафе, бар, ресторан, м.Рiвне, 2 пов., 873 кв.м. Цiна: 
11405836, тел.:(097) 114-47-54 

Примiщення вiльного призначення, м.Калинiвка, 1 
пов., 2576 кв.м. Цiна: дог., тел.:(098) 684-39-56 

 Будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

 автомобiлi 
 Продам або обмiняю 

Фiат-Добло, 202015 р/в, об'єм двиг.: 1900д, можливо пiд ви-
плату 2500гр/мiс. Цiна: дог., (097) 784-83-20 

 Здам в оренду 
Будь-яке авто, 1-й внесок. Цiна: дог., (068) 734-36-31 

 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 

робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 350 тис.грн.+6 тис.грн на харч., донорства 
яйцеклiтини до 18 тис.грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-
02, (063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

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 

Охоронцi чоловiки, жiнки (вахта). З/п 5000. Тел.:(093) 647-35-34 

Охоронцi, термiново. Доба через двi, з/п вiд 150 грн/доба. 
Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

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

Прибиральники в м.Київ. Робота позмiнна (деннi/нiчнi на вибiр). 
Житло. 5000-6500 Тел.:(067) 526-84-35 

ТОВ "Сяйво" потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахта. Проїзд, житло 
оплачується. Тел.:(095) 341-19-02 

 продукти харчування, тютюн, алкоголь, 
с/г продукцiю 

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

Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

 різне 
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 
445-66-67, (093) 096-43-44

  Êîðîâà ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-357-10-40
  Êîðîâà ÷îðíà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ïîðîñÿòà äî 100 êã. Â’ºòíàìö³. 097-750-
05-22, 093-064-82-74
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 8 ðîê³â Êîçÿòèí. 063-608-38-25
  Êîðîâà. 068-041-82-19
  Êîðîâó ÷åðíî-ðÿáó. 098-245-76-02
  Êîðïóñà äî ê³ííîãî ïëóãà 3 øò., êîëåñà äî ÃÀÇ-66 2 øò. ñòóï³öè ç 

ï³äøèïíèêàìè äî ÃÀÇ-53 çàäí³. 068-704-95-73
  Êîñèëêà ñèãìåíòíà ÊÑ-2.1. 096-665-28-46
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 400 ì. êóá., òåðì³í ãîð³ííÿ 
12 ãîä., äâåð³ çàäí³ ë³â³ ³ ïðàâ³ íîâ³ 2105-2107. 063-293-14-22, 097-
327-27-34
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 093-574-95-93
  Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, ñòóëà, 
çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êóð÷àòà ïîð³ä Àäëåð òà Áàðâèñòà, äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³, ³íø³ 
ïðîäóêòè: ÿéöÿ, ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, òóøêè, ïîñë³ä. 093-857-33-00, 097-
181-57-06
  Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í ìðàìîðíèé, ÷îðíèé - ï³äðîùåí³. 096-
769-19-43
  Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í ï³äðîùåí³. 096-769-19-43, 097-149-46-20, 
093-730-97-79
  Êóð÷àòà òà ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ êóðåé ïîðîäè «Ëèâåíñêàÿ ñèòöåâàÿ» ³ 
«Îïåðãòîí ïàëåâèé» (æîâòèé). 093-411-26-28
  Êóõíÿ á/ó á³ëîãî êîëüîðó, äîâæ. 2.80 ì, ãàç. ïëèòà á/ó ²íäåç³ò (øèð. 
50 ñì.) òà âèòÿæêà á/ó Turbo ç í/æ ñòàë³. 097-989-08-58
  Êóõîííà òóìáà íàâ³ñíà á/ó 80 õ 58 õ 31 - 300 ãðí. 067-316-91-84
  Ëîøà 7 ì³ñ. (æåðåá÷èê), ñïîê³éíèé, íå á’ºòüñÿ, íå êóñàºòüñÿ. 096-
231-90-76 Ðóñëàí
  Ëþöåðíà íà êîðíþ 10 ñîò., ì.Êîçÿòèí. 067-319-91-24
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ìåáëåâó ñò³íêó, ê³ìíàòíó, 4 ì., âèðîáíèê Áðîâàðè. 096-512-28-56, 
063-674-38-13
  Ìèñëèâñüêà ðóøíèöÿ «Àëòàé» êð. 12, 2011 ð.â., íàï³âàâòîìàò, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³ á/ó 10 000 ãðí. 097-136-45-50
  Ìëèí ßðìàø. 068-056-55-52
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ ñêëÿíèìè 
ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 097-324-85-40, 093-626-82-86
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-
01-49
  Ìîòîêîñà 1 000 ãðí., ðîáî÷à. 068-002-79-71
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê â õîðîøîìó ñòàí³. 067-646-72-63
  Íà ïëåì’ÿ ï³âí³â ïîðîäè Áðàìà á³ëà, Êîõ³íõ³í ñåðåáðèñòèé. 2-11-64, 
097-170-90-05
  Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 85 ãðí./ðåáðî. 098-500-10-54, 063-600-58-51
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïèëà Äðóæáà-4 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç çàï÷àñòèíàìè. 067-761-98-56
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-

54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ïîðîñÿòà 12-15 êã., 068-941-44-47, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ ³ ì³ñÿ÷í³ á³ëà 
áðîëÿðíà,áàøê³ðêà,ãóñè ñóòî÷í³ ³ ì³ñÿ÷í³ 093-558-77-49, 068-941-44-47
  Ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñàìîðîáíîãî çåðíîâîãî 
ñåïàðàòîðà àºðîäèíàì³÷íîãî, çàïàòåíòîâàíî â Óêðà¿í³. 067-93-19-756 
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ïøåíèöÿ. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ïøåíèöÿ. 097-301-93-19, 067-125-91-30
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê ç ïëàñòèí òà àðìàòóðè. 097-793-55-95
  Ðîáî÷³ êîí³. 098-477-90-09
  Ðîáî÷³ ò³ñêè 2 000 ãðí. 097-793-55-95
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð, DVD ïëåºð, âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèòÿ÷à êîëÿñêà. 
093-920-72-29
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, ñò³ëüö³, êð³ñëà, êèëèìè, 
òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ 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
  Ñîêîâèæèìàëêà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-256-27-13 Æåíÿ
  Ñîêîâèæèìàëêà, êðàâ÷ó÷êà ³ç ñóìêîþ, òåëåâ³çîð ÷îðíî-á³ëèé, 
âèòÿæêà íà êóõíþ. 093-705-63-44
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â. 5 Êâò. 093-
375-06-61
  Ñòàðèé øòàõåòíèê íà äðîâà íåäîðîãî. 093-347-08-55
  Ñò³ë êóõîííèé, êîâðè, äèâàí, êðîâàòü áåç ìàòðàöà, êàðòîïëÿ 
ïîñàäêîâà. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Ñòîëèê æóðíàëüíèé, 2-õ òîìíèê Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçà. 063-191-
23-75, 097-873-36-99
  Ñóøêà ÷àâóííÿ äëÿ âàííè á/ó , òåðì³íîâî. 063-492-06-05
  Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë Äàíêî á/ó, 1 ð³ê, 12 Êâò. 097-690-98-02
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï Ä.36, âàííà ÷àâóííà á/ó 170 ñì., òðóáà 
äëÿ êîíâåêòîðíîãî êîòëà 60 õ 100 õ 1000. 068-753-33-53
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 093-774-81-64
  Òåëåâ³çîð Ñ³òðîí³êñ STV-2521N 550 ãðí., ñ.Ìàõí³âêà. 3-20-77, 
098-332-76-01
  Òåëèöÿ íà êîðîâó. 096-825-20-14
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 096-176-52-99, 093-786-39-49
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ñ.Âåðáîëîçè. 097-828-93-75
  Òåëè÷êà. 098-291-77-54, 063-346-24-62, 063-607-16-22, 097-307-
51-64
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"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 (можливо на дому) freelance, 
вільний графік

тел: 063-66-20-675

вимоги: володіння  програмами
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Сумуючі: дружина, діти та онуки, с.Самгородок.

13 травня  минає півроку, як перестало битися серце 
батька, чоловіка, дідуся

Юхнівського 
Леоніда Олександровича

1947 р. - 2016 р.
Пусто стало в хаті і в душі,
Біль стискає в грудях,
Болить душа, як боліло твоє тіло,
Світить сонце, тебе воно не гріє,
Садки цвітуть, ти вже не побачиш.
Прости рідний, що ми тебе не врятували.

  Òîíîìåòð ìåõàí³÷íèé, íîâèé 200 ãðí. 067-316-91-84
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ (ñêëî) - â³òðèíà ³ íàêîïè÷óâà÷ .098-272-82-53, 
093-017-48-48
  Òðè ë³æêà 1-ñïàëüí³ ïî 350 ãðí., îäíå ïîëóòîðíå âñå ñåòêà, ñåéô 
ìåòàëåâèé, ñòàðà ïðàëüíà ìàøèíêà. 093-038-81-63, 096-408-85-74
  Òðóáè Ä.32 òîâñòî ñò³ííó, Ä.50. 067-137-85-34, 093-225-44-89
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 125 
ãðí. 063-502-62-62
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà,  âàçîíè. 
2-12-24, 093-884-86-66
  Òþêè ÿ÷ìåíí³. 067-929-72-46
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-772-
36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, á³ëÿ Ñòàä³îíà, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, ö/
âîäà, ñâ³òëî. 063-191-91-27
  Ó÷àñòîê âóë.Çåëåíà 38 12 ñîò. 093-781-65-53
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 100 øò., 
â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà (âåðòèêàëüíà) 1.85 ì îáºìîì 265 ë. â äóæå 
äîáðîìó ñòàí³. 097-612-81-45, 063-286-78-05, 098-026-42-45
  Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, òîðãîâ³  òà îô³ñí³ ìåáë³, âàãè åëåêòðîíí³, 
ð³çí³ ìîí³òîðè, ñèñòåìí³ áëîêè, êëàâ³àòóðó. 097-449-53-15
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Íîðä», åë.äâèãóí 3 Êâò, òà 2.2 Êâò. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå, ãàðíèé ñòàí. 097-878-11-70
  Öèðêóëÿðêà 220 Âò 1 300 ãðí. 063-802-12-90, 096-525-59-64
  Öèðêóëÿðêà, åëåêòðîìîòîð 3 Êâ/1500 îá., êîíäåíñàòîð 250 ãðí. 
068-683-81-70, 093-563-81-40
  ×îëîâ³÷èé âèïóñêíèé êîñòþì á/ó ð.48-50, çð³ñò 185 ñì., ñâ³òëî ñ³ðîãî 
êîëüîðó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî 093-831-77-40, 097-900-04-23
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ äâåðíèé ç 
àíòðèñîëÿìè ïîë³ðîâàíèé. 097-329-25-97
  Øèíè äî Êàìàçà 4 øò. òà òîðìîçí³ êîëîäêè. 097-691-24-53
  Øèíè äî Êàìàçà 4 øò. òà òîðìîçí³ êîëîäêè. 097-691-24-53
  Øê³ëüíó ôîðìó ðîçì. 46-48. 093-20-314-55
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 097-779-65-47
  ß÷ì³íü, êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 096-600-34-02
 3 øêàôà - ñò³ëàæà äëÿ òîðã³âë³. 067-757-89-25
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.ãðóøåâñüêîãî 10, Ç³ âñ³ìà 
äîêóìåíòàìè. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 ñ³òêà ñàäîâà ïëàñòèêîâà âèñ. 0.50 ì; 1.0 ì; 1.50 ì., ïëàñòèêîâ³ 
îãîðîæ³. 093-917-31-91, 096-313-92-78
 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. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 
093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  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., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-717-
14-05
  1-ê³ìí. êâ., 39.8 êâ.ì., ñ.Áðîäåöüêå âóë.Ðîá³òíè÷à 2/6, º ãàç, 
âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, òåïëà âîäà, äóøîâà êàá³íà, ì/ï â³êíà, 
2 êîíâåêòîðà, ïîãð³á, ãàðàæ, õë³â 50 000 ãðí. 097-983-48-33, 
097-266-69-16
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âóë.
Êîòîâñüêîãî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., â ïàíåëüíîìó áóä., öåíòð âóë.Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 
6/9, çàã. ïëîùà 34 êâ.ì., æèëà 17.7 êâ.ì, êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 
êâàðòèðà ç ìåáëÿìè. 067-498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì. ãàç. ïëèòà, áîëåð, 
ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5 ïîâ., êóòîâà, áåç ðåìîíòà, åë. 
îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 063-319-58-67
  1-ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ 28.9 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. 097-329-
25-97
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 4/5, 38 êâ.ì. 050-085-
88-17 ²ðèíà
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé. 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. (ñìò.Çàë³çíè÷íå) âóë.Äðóæáè, 2 ïîâ., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ. 063-296-30-12, 073-031-90-07
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà. 063-475-38-38
  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., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-749-85-13

  2-õ ê³ìí. êâ., 1/9, 65.5 êâ.ì., òåðì³íîâî. 093-189-78-98, 
093-166-26-80
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 45 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, â õîðîøîìó ñòàí³, æèëà, ìåáåëü, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè âîäè - ãàçó, áàëêîí çàêðèòèé, º ñàðàé, ïîãð³á. 
096-429-61-28, 063-288-71-97 äî 19:00
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
õîðîøèé òèõèé äâ³ð. 093-704-31-57
  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., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, íåäîðîãî. 097-
350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà 39, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, óòåïëåíà, 1 ïîâ., áàëêîí - òåðàññà 
3 õ 9 ì. 063-289-00-91
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, º ñàðàé, ïîãð³á, 
2 ïîâ. 098-624-94-28, 096-469-81-28
  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., ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, òåïëà ï³äëîãà, 
óòåïëåíà çîâí³, 46 êâ.ì. 093-984-20-15
  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, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 
ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, 
³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-
94-57

  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé. 098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 
êâ.ì., æèëà ïëîùà 28.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 
093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
çàã. ïëîùà 43.4 êâ.ì., 1 ï./2 ï.á, º ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé 
îáì³í íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-816-12-18
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 53 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-
217-47-17
  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
  3-õ êiìí. êâ. â Êîçÿòèí³, âóë. Ïåðåìîãè 5/5 áóä. ïëîùà: 
67/42/10, ÀÃÂ, ì/ï âiêíà, á/ç, æèòë.ñòàí. 097-250-10-05, 093-
411-33-51 
  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., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-21, 
063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. ïëîùà 61.5 
êâ.ì., êóõíÿ 9/4, æèëà 38.3, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë, â ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-515-96-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ãàðàæ, 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., 3/4, íå êóòîâà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 
³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæíà ñòåëÿ, ðåìîíò. 093-418-52-93, 063-
388-20-25
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ.. 62.9 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà. 096-307-15-37, 
063-304-03-90
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5 â öåãëÿíîìó áóä., áåç ðåìîíòó, ð-í 
ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 9. 097-775-61-94
  3-õ ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³ ð-í ó÷èëèùà. 093-
732-42-02
  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, 098-
227-82-74
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ., íåäîðîãî. 093-
579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Áîæåíêà 40, ³íä. îïàëåííÿ, ïàðêåò. 096-
555-73-71

  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà (ð-í BOSH ñåðâ³ñà). 067-431-
12-00
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-430-23-00
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2, 2 ïîâ., 42 êâ.ì. 067-698-37-27
  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., ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Øê³ëüíà 17/4, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 067-336-81-15 Â³êòîð³ÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë. 063-311-95-76
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 35, 5/5, 
íå êóòîâà, çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî. ðåìîíò. 063-460-89-05, 097-397-81-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., êóòîâà, öåãëÿíèé áóä., ëîäæ³ÿ, 
áàëêîí, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, íèçüêà ö³íà. 067-397-14-46, 
093-411-28-17
  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, 5/5. 097-218-34-01
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  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., 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
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., ó âàíí³é áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 
5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-
78-14
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-
78-14
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê. 098-272-82-53, 093-017-48-48
  Àáî îáì³íÿþ ç äîïëàòîþ 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà íà 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-516-46-80
  Áóäèíîê 10 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., íîâèé, âåðõ ñò³íè 
ôðîíòîí, ò³ëüêè âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ. 067-761-
98-56
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
îïàëåííÿ ãàçîâå òà 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 70 êâ.ì., îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ñàäîê 0.08 ãà, ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ïîãð³á, ñ³íîâàë), çåì. ä³ë-
êà 0.83 ãà, ñ.Âîñêîäàâèíö³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ. 
097-323-85-75
  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, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ, âðåìÿíêà, 
êðèíèöÿ. 093-812-70-18
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-
êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ãàç, êðèíèöÿ. 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-
44-47
  Áóäèíîê âóë.Êè¿âñüêà 6. 097-124-99-96
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà. 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. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.
Ñèçèíþêà, çàã. ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé 
ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-512-16-41, 097-916-09-29
  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 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 ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà 56. 097-905-37-10, 063-406-82-39, 093-998-
01-24
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-144-17-82
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ìàéñòåðíÿ, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 096-
901-70-55
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 59 
êâ.ì. æèëà ïëîùà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñàäîê. 063-296-30-12
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, öåíòð, íà 2 ïîëîâèíè, 2 âåðàíäè, 
5 ê³ìíàò, ãàç, êðèíèöÿ, âîäà â áóä., ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. 
çåìë³, ìîæëèâî 5 ñîò. çåìë³ îêðåìî. 063-390-42-83, 096-
751-76-96
  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 ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, âóë.Áåðäè÷³âñüêà. 098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., óñ³ ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë, ãðóáà, 
ãîðîä 0.35 ãà. 098-025-28-78
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà 20. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, 
êðèíèöÿ. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, 20 ñîò. çåìë³, îáêëàäåíèé öåãëîþ. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìèðó (öåíòð á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), 
ä³ëÿíêà 26 ñîò., â áóäèíêó º ãàç, âîäà, ìîæëèâèé âàð³àíò 
îáì³íó íà ì.×åðí³ã³â. 093-634-77-60
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47 (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.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, áåç ãàçó. 093-
286-33-37, 096-423-32-00
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå 
îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé 
ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. îïàëåííÿ, â áóä. âîäà, º 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, äâà ïîãð³áà. ãîðîä 40 ñîò. äî 
áåðåãà, ÷åðåç äîðîãó ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä¿çä. 098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-836-89-04
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà 55 êâ.ì., âóë.Íîâà (á³ëÿ ñòàâó). 
097-995-47-49
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 14, ë³òíÿ êóçíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, âîäà, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 098-654-84-57
  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 ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Ùîðñà 28, êðèíèöÿ, âîäà â 
áóäèíêó, ãàç, 0.48 ãà çåìë³. 096-644-02-21
  Áóäèíîê ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, çåìëÿ 25 ñîò., ñ.Ñîê³ëåöü 
âóë.Øåâ÷åíêà 16, Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 093-785-79-12
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ç çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ 
â äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàö, âóë.Â³ííèöüêà 58 - 320 000 ãðí. 
098-826-39-91
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 
097-970-66-63
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 12, ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ï³ðîãîâà, º 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-829-
73-48
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà. 097-909-24-46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. âñ³ ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 50 ñîò. 
çåìë³, äåðæ. àêò, ñ.Ñîê³ëåöü. 067-142-93-08, 098-974-34-28
  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 ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, 
çåì. ä³ë-êà, ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., 
ñàðàé, 14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ 
º âóã³ëëÿ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåîáõ³äíà ìåáåëü. 
098-713-10-02
  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, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 15 ñîò. âóë.
Öåíòðàëüíà 107. 093-807-98-23
  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 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   
  Áóäèíîê, ãàðàæ, 76 ñîò. çåìë³., ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 095-406-

36-06, 050-328-43-98
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó (ñò.Òóáäèñïàíñåð), êîîï.ßáëîíüêà, 
áóäèíîê, ñàäîê, ãîðîä 9 ñîò. çåìë³. 2-48-06, 097-235-76-33
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ ç áóäèíêîì, ñêâàæèíà, âèíîãðàäí³ê, 
îð³õè, çåìëÿ îáðîáëåíà, íåäîðîãî. 068-002-79-71
  Äà÷à ð-í Òàëåìîí³âêà, ç á³ëî¿ öåãëè áóäèíîê, º ïîãð³á, 
ñâ³òëî ïîðÿæ. 098-974-36-56
  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
  Ìîæëèâî íà âèïëàòó áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, 
ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà 
âóëèö³. 068-216-34-20
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-
550-32-57
  Ï³â áóäèíêó 58 êâ.ì., áåç çðó÷íîñòåé ì.Áåðäè÷³â (ð-í 
öåíòð. ðèíêó). 098-551-29-46
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.
Êóòóçîâà 11. 093-823-07-38 ²ãîð
  Ï³â áóäèíêó ñ.Äóáèíà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., ãàç, 
âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, ãîðîä 16 ñîò., 
íåäîðîãî. 097-390-09-23, 063-581-16-17
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., 
êðèíèöÿ, â³õä îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-896-03-78
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, âóë.
Ùîðñà 4. 097-740-22-42, 063-424-23-90
  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., º ãàðàæ, ãàç, îêðåìèé äâ³ð. 
063-386-02-00, 093-188-18-21
  ×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., íåäîðîãî. 097-149-46-33, 
063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 
063-019-00-79, 067-387-27-20
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Áåññàðàáîâà 44, âîäà, ãàç. 
îïàëåííÿ, çåìë³ 7 ñîò. 098-540-01-93
  ×àñòèíà áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, ð-í øâèäêî¿ äîïîìîãè, 
ìîæëèâèé îáì³í íà Ì³í³âåí ç äîïëàòîþ. 096-179-35-82
  ×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
 2-õ ê³ìí. êâ., 1/5 , öåíòð âóë.ï³äãîðáóíñüêîãî, íàéêðàùèé 
âàð³àíò ï³ä á³Çíåñ. 063-274-19-03
 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 íîâèé öåãëÿíèé, Çåìëÿ ïðèâàòèÇ. 063-736-50-81
 áóäèíîê öåãëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76

  аВтомото
  CHERY QQ 2008 ð.â., ãàç/áåíçèí, 55 000 ãðí. 063-813-36-53
  Àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü Ç²Ë (êîëãîñïíèê). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü ÌÀÇ (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  ÂÀÇ 2101 1978 ð.â., òåðì³íîâî 10 000 ãðí. 098-971-72-18
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³ 26 000 ãðí. 097-136-45-50
  ÂÀÇ 2101 ïî ö³í³ ìåòàëîëîìó. 096-634-36-30
  ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2106 1980 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096-190-94-83, 096-171-
44-19
  ÂÀÇ 2106 1983 ð.â., ñèí³é 15 000 ãðí. 096-700-71-99
  ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîêðàøåíà, ïîâàðåíà. 096-
778-87-12
  ÂÀÇ 2108 1990 ð.â., äâèãóí 1.5, ÊÏ 5 ñò., õîðîøèé ñòàí 068-
025-47-76
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 098-971-72-18
  ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³ ,1.5, 5 ñò. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21099 2002 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 21-13 1984 ð.â., áåæåâèé íà õîäó. 068-330-68-43
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ. 067-937-45-39
  Äåòàë³ äî ÂÀÇ á/ó. 098-971-72-18
  Æèãóëü 1982 ð.â. íà ðîçáîðêó + êðèëà, ïîðîãè íîâ³. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ.  096-264-75-92
  Ìåðñåäåñ 123, îáºì 2.4, õîðîøèé ñòàí. 096-353-52-03
  Ìîïåä Àëüôà - ìîòî 49.9 êóá., ìåõàí³êà, çàðåºìòðîâàíèé, íà 
õîäó. 068-002-79-71
  Ìîïåä Êàðïàòè â ãàðíîìó ñòàí³. 063-305-97-21
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ íåôàðáîâàíèé 25 000 ãðí. 093-995-37-56
  Ìîòîáëîê ç óñ³ì îáëàäíàííÿì. 096-650-39-67
  Ìîòîáëîê Çóáð 10 ë. ç ôðåçîþ ³ ïëóãîì. 096-649-53-83
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068-058-13-
46 Àíàòîë³é
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì, ïëóã ê³ííèé 2-õ 
êîðïóñíèé äî òðàêòîðà. 096-649-53-83
  Òàâð³ÿ 1998 ð.â., òåðì³íîâî íà ïîâíîìó õîäó. 096-264-75-92
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  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
  Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-65-93, 073-
218-92-14
  Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 ì³ñöü. 096-963-
65-93, 073-218-92-14
  Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî êîëüîðó, 
ïåðåäíüî-ïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 

093-411-27-92

  КуплЮ
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., íà 1-ìó àáî 2-ìó ïîâ., íà ÏÐÁ ð-í êàôå Öåñ³ñ â 
æèëîìó ñòàí³. 063-131-86-02
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 097-255-
51-60
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîñêè äóáîâ³ 30-40 ìì. 2-30-43, 097-255-51-60 
  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
  Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
  Ðàìó Ç²Ë Êîëõîçí³ê áîðòîâèé. 067-365-66-28
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-69-07
  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
  Òåðì³íîâî øåðñòÿí³ õóñòêè ç êâ³òàìè (õðåçàíòåìè), ñòàð³ óêðà¿íñüê³ 
ñï³äíèö³ (â³ä 100 äî 300 ãðí.) 068-847-32-72
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öåãëó á/ó ÷åðâîíó, íåäîðîãî. 097-546-89-71
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 063-537-86-00
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 ñòàòóåòêè, Çíà÷êè, ìåäàë³, æîâò³ ãîäèííèêè, ³êîíè òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-
045-20-79

  мінЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 62.9 êâ.ì., íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ç äîïëàòîþ. 
096-307-15-37, 063-304-03-90
  Êâàðòèðó â öåíòð íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 068-753-34-43
  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì.) íà Êîçÿòèí.  067-316-91-84

  різне
  11.05.17 ð. â ð-í³ êîëèøíüîãî êàôå «Êàøòàí» âóë.Â³íí³÷åíêà âòðà÷åíî 
(â áàðñåòö³) òðè êëþ÷à. Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-453-34-86
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ãëèíó. 063-773-28-96
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì, ãàðíèõ, ãðàéëèâèõ êîøåíÿòîê, º õëîï÷èê ³ äâ³ 
ä³â÷èíêè, â³ä ãàðíî¿ ìèøåëîâêè ìàòóñ³. 063-190-02-74
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-26-84, 093-782-40-32
  Âòðà÷åíèé àòåñòàò íà ³ìÒÿ Âîíñà÷à Âëàäèñëàâà Ñåðã³éîâè÷à ïðî 
çàê³í÷åííÿ ó 2012 ðîö³ êîìóíàëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó «Çàãàëüíîîñâ³òíÿ 
øêîëà ²-²²² ñòóïåí³â ¹4 Êîõçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Â³ííèöüêî¿ îáë. ÂÍ ¹ 
42166578 âèäàíèé 12 òðàâíÿ 2012 ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÀ 
¹804067 âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ì³êóë³÷ Àíàòîë³ÿ Ñåìåíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹953603, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.10.2006 ð. ¹528 (íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
3.3046 ãà) íà ³ì’ÿ Øêóòè Ìàð³¿ Äàíèë³âíè
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹953604, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.10.2006 ð. ¹528 (íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ïëîùåþ 
3.3110 ãà) íà ³ì’ÿ Øêóòè Ìàð³¿ Äàíèë³âíè
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
íà ³ì’ÿ Öèìáàëþê Â³ðè Êîíîí³âíè âèäàíîãî 21.03.2002 ð. íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ïëîùåþ 3.310 ãà, ÿêà ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ/ã âèðîáíèöòâà, ñåð³ÿ ÂÍ 8-1284, 
çàðåºñòðîâàíî â Êíèç³ çàïèñ³â äåðæ. àêò ¹418 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ ¹301 âèäàíå 20.04.1989 
ð. Êîçÿòèíñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà æèòëîâèé áóäèíîê ¹36 ïî 
âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿ â ñ.Êîçÿòèí³ íà ³ì’ÿ Þð÷åíêà Ìèõàéëà Àíäð³éîâè÷à 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 4 ëèïíÿ 1995 ð 
íà ³ì’ÿ Ïîâàð÷óê Ñòàí³ñëàâà Âàñèë³âíà, âèäàíå Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà 
Óêðà¿íè Ðåã³îíàëüíå â³ää³ëåííÿ ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Ïðåäñòàâíèöòâî â 
Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-256-27-13 Æåíÿ
  Çäàì 1-ê³ì. êâ., öåíòð. 067-494-49-18
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, ç çðó÷íîñòÿìè. 097-235-42-87, 093-807-86-70
  Çäàì àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 19 êâ.ì. ,  âóë.
Â³íí³÷åíêà.063-258-89-10, 097-690-30-42
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 096-394-91-37
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ²² ïîâ. ïëîùà 130 êâ.ì., ìàã.«Àáñîëþò» âóë.
Ïåðåìîãè 41. 097-449-53-15
  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 íà ïðîêàò âèïóñêí³ ñóêí³ 5-9 ðîê³â. 097-380-23-63
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
  Çäàì ïðèâàòíèé ñåêòîð (ï³â áóäèíêó), ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè + ãîðîä 6 
ñîò. 093-347-08-55
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ 
ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ñâîº÷àñíó îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 097-
512-47-72, 063-280-18-69
  Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., ó öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í, ïîðÿäîê òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 093-416-42-14, 098-465-99-57
  Ïðàêòè÷íèé ïîñ³áíèê äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñàìîðîáíîãî çåðíîâîãî 
ñåïàðàòîðà àºðîäèíàì³÷íîãî, çàïàòåíòîâàíî â Óêðà¿í³. 067-93-19-756 
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. íà äîâãèé 
òåðì³í ç ìåáëÿìè, ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-433-04-35
  Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ-äîìîãîñïîäàðêà ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ 
æ³íêîþ ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ö³ëîäîáîâå ïðîæèâàííÿ. 093-920-72-
02, 067-403-69-80, 066-760-19-26
  Òåðì³íîâî øóêàºìî ðîáîòó ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà íà ñåçîííó àáî ïîñò³éíó, 
ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 097-800-29-21, 067-947-97-46
  Ó ïîðÿäí³ ðóêè â³ääàì ãàðíèõ, ìèëèõ ùåíÿò, º ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, ìàìà 
- ãàðíà îõîðîíèöÿ. 063-504-01-28
  Øóêàþ ðîáîòó êî÷åãàðà àáî ñòîðîæà. 063-641-51-34, 099-369-01-17
 âåëèêà ïîäÿêà ëåîí³äó, ÿêèé Çíàéøîâ ãàìàíåöü á³ëÿ òàíêà, òà ïîâåðíóâ éîãî. íà 
æàëü íå Çìîãëè äîÇâîíèòèñÿ äî âàñ. Çàòåëåôîíóéòå, áóäü-ëàñêà. 067-577-79-14
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в'ячеслав гоНчарук

Любителі футболу нашого 
міста 13 травня чекали з нетер-
пінням. Саме в цей день козя-
тинський “Моноліт” приймав 
лідера обласної першості ФК 
ЄМС Поділля. Вінницький клуб 
багато в чемпіонаті забиває 
м’ячів та мало пропускає в свої 
ворота, козятинські спортсмени 
сильніші в тактичній грі. І не раз 
перемагали суперника сильнішо-
го за підбором виконавців. Вбо-
лівальники надіялися побачити 
змістовний футбол.

І всі умови для цього були. На 

стадіоні була група підтримки 
нашого клубу. І газон футболь-
ного поля організатори матчу 
підготували майже до ідеаль-
ного стану. Рахунок 2:0. Та це 
не програш нашої команди. Це 
програш футболу в Україні. 

Сильніша за класом команда 
повинна доводити це на фут-
больному полі, а не користува-
тися подачками від судді. Не 
відомо, як би завершилась гра, 
якби рефері матчу на початку 
зустрічі не зупинив свистком 
прорив футболістів нашої ко-
манди до воріт суперника. Свис-
ток виявивсь на користь по-

рушника футбольних правил. 
Футбол — гра контактна. Але 

це не хокей, де застосовуються 
силові прийоми, і не регбі, де 
можна валити свого противника 
на землю. 

В одному з таких епізодів за-
знав пошкодження лідер атак 
“Моноліта” Сергій Бойков. Для 
цього знадобилася навіть карета 
швидкої допомоги, яка добира-
лась до постраждалого цілих 23 
хвилини (!). 

Та й після цього епізоду 
свавілля бригади арбітрів не 
завершилось. Не дограти до 
кінця зустрічі мали можливість 

чотири гравці 
“Поділля”. Та 
суддя впер-
то не хотів 
давати другу 
жовту картку. 
Один із асис-
тентів голов-
ного арбітра 
не відслідко-
вував місце 
знаходження 
гравця до пе-
редачі м’яча, 
а слідкував, 
коли  т а кий 
сигнал дасть 
захисник лі-
дера чемпіо-
нату. 

Такі епізоди були тільки двічі, 
але вони наводять на роздуми.

Може й тому на адресу асис-
тента рефері й полетів якійсь 
предмет. Можна обурюватись 
побаченим на полі. Та не по-
трібно забувати, що крім суддів 
є команда і стадіон. І є санкції 
федерації, де команду і стадіон 
можуть покарати за безлад на 
стадіоні команди господарів. 

Горе-фанатів забрали у відді-
лок. Тут поліція спрацювала опе-
ративно, прибувши на стадіон за 
4 хвилини. 

Нашим медикам таку б швид-
кість. Тільки чому стражів 
порядку не було на початку 
матчу? Адже крім групи під-
тримки “Моноліта”, були фанати 
вінницького клубу. І не всі там 
були адекватні. Були особи зі 
скляними очима, які грози-
лись розбити фотокамеру 
одному з фотолюбителів. 

Наші програли. Та страшного 
нічого не сталося. Вінничани 
сильніші. Та при чесному суддів-
стві з ними можна грати і пере-
магати цю команду.

Вболівальникам!
Футбольна зустріч між 

ФК Козятин та командою з 
Іллінців “Будівельник” відбу-
деться в суботу, 20 травня, на 
стадіоні “Локомотив” о 16.00. 

про все Купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25
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овеН 
можливі зміни планів. Ймо-
вірні конфліктні ситуації через 
вашу нетактовність.
телець 
ви здатні завершити майже всі 
свої справи й вирішити основні 

проблеми.
БлизНюки 
настав час підсумувати свої до-
сягнення й відкрити для себе нову 
сторінку в житті.
 рак 
нестандартні рішення, гумор та 
оптимізм допоможуть і вдома, і 

на роботі, і на відпочинку.
лев 
 результати  зусиль на роботі, осо-
бистому  та суспільному житті бу-

дуть залежати від творчого натхнення.
 діва
прийшов час радіти життю та 
користуватися можливостями, 

які відкриваються перед вами.
терези 
Чудовий період для ділових 
контактів і зустрічей з вірними 

друзями.
скорпіоН 
можна сміливо починати щось 
грандіозне і не боятися зали-

шитися без підтримки.
стрілець 
будьте обережні, приймаючи 
кардинальні рішення особис-

того характеру.
козеріг 

для того, щоб закрити певні 
питання, можуть знадобитися 
додаткові фінанси.

водоліЙ
на роботі й у навчанні справи не-
погані, особливо постарайтесь 
наприкінці тижня.
риБи 
можливо, доведеться знизити на-
вантаження до мінімуму і побути 

деякий час на самоті.

ГОРОСКОП
з 18.05 по 24.05

39
84

41

39
78

38

неділя, 21 травня

+ 9  + 14 0С
+ 18  + 16 0С

СеРеДА,  24 ТРАВНЯ

   + 10   +  14 0С
   + 20    + 16 0С

вівторок, 23 травня

 + 10  +  13 0С
+ 19  +  15 0С

понеділок, 22 травня

+ 13    +  12 0С
+ 16    +  14 0С

СУБОТА, 20 ТРАВНЯ

  +  9    + 11 0С
  + 15    + 12 0С

ПЯТНИцЯ, 19 ТРАВНЯ

  + 7   + 15 0С
  + 19     + 15 0С

ЧеТВеР, 18 ТРАВНЯ

+ 6    +13  0С
+ 18    + 14 0С

Прогноз погоди

393800

“моноліт” проГрав 2:0. Горе-фанатів забрали в поліцію

398637


