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Крилаті вислови Кардинала любомира Гузара, яКий пішов з життя на 85 році 
с.3

тільки квартиру “вивільнив син”, знайшовся опікун в рясі?  
    але померлого поховати нікому

Коли жебраКувала, 
не помічали
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тетянА лОзінськА

Це не жарт і не детектив.
Багато хто пам’ятає стареньку, яка 

просила милостиню під магазинами 
“Грош”, ”Абсолют”, біля пошти. Газе-
та “RIA-Козятин” розповідала, що не 
йде вона додому, бо син ображає.      

В наступному 
номері читайте 
про свавілля в 
Журбинцях



2 RIA-К, Четвер, 8 червня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 3 RIA-К, Четвер, 8 червня  2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

у всіх на устахнаші герої

Користуйтесь журналістськими 
розслідуваннями

помер уКраїнець з велиКої літериносій смерті перетворили 
на символ віри і життя

постать гетьмана мазепи очима двох 
слов'янсьКих поетів

приватні детеКтиви 
поза заКоном

навіть по гривні від кожного врятують його від безжалісного болю

Коли жебраКувала, не помічали

андрій просить допомогти всіх, хто може

любомира Гузара поховали 5 червня в Києві

пройшов фестиваль, де визначали, яка насправді ціна миру

колонкА редАкторА
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тетянА лОзінськА 

Після церемоній прощання у 
Львові і Києві тіло колишнього 
предстоятеля Української греко-
католицької церкви, кардинала 
Любомира Гузара упокоїлось в 
крипті патріаршого собору 
Воскресіння Христового Укра-
їнської греко-католицької 
церкви. О 14.12 труна з тілом по-
кійного була поміщена в крипту. 
О 14.20 похованням завершилась 
заупокійна архієрейська боже-
ственна літургія. Напередодні 
відбулася панахида по Любомиру 
Гузару. Єпископ Святослав 
Шевчук відслужив архієрейську 
божественну літургію.

Любомир Гузар народився 
26 лютого 1933 року у Львові. 
У 1944 році сім'я змушена була 
покинути Україну. У 1993 році по-
вернувся на рідну землю. У 2005-
2011 роках він очолював Україн-
ську греко-католицьку церкву.

Єпископ-емерит УГКЦ, Бла-
женніший Любомир Гузар, який 
пішов з життя на 85-році, отри-
мав авторитет одного з найбільш 
шанованих моральних лідерів 
громадської думки в Україні.

 

нАйвідОміші цитАти лю-
бОмирА гузАрА прОсті з 
глибиннОю мудрістю тА 
щирістю.

 Ми, українці, повинні відстою-
вати свої права, захищати свій на-
род. Але ми не повинні будувати 
наше ставлення до Росії на основі 
ненависті.

 
Подумати тільки - понад 200 

зареєстрованих партій! Політики 
є, а ось державних мужів - немає. 
Не видно де Голля, де Гаспері, 
Шумана. Їх немає. І не тільки 
у нас . Великих особистостей, 
мислителів сьогодні не видно в 

усьому світі. 
 
Щоб не втратити шанс, треба 

працювати. Перестати красти, не 
брати і не давати хабарі, не бра-
ти гроші для себе, а працювати 
для суспільства. Хочемо жити в 
нормальній державі - працюємо 
над тим, щоб законослухняність 
стала нормою поведінки для всіх 
громадян.

 
Ніхто так не поважає нашої 

свободи, як Бог. Але ми не маємо 
відваги бути вільними. Тому що 
бути вільними - це бути відпо-
відальними

 
Я не бачу необхідності в" 

третьому Майдані ". Але я бачу 
необхідність, щоб був завершений 
другий Майдан. На мою думку, 
другий Майдан досить проде-
монстрував нашу гідність, нашу 
повагу до людської особистості 
і до бажання створювати нову 
Україну. Необхідно завершити 
другий Майдан, і третього вже 
ніколи не буде потрібно 

 
Важливо грунтовно перевихо-

вувати народ. Усі ми повинні цим 
вихованням займатися - держава, 
Церква, кожен громадянин. Якщо 
знайдеться достатня кількість лю-
дей, чия віра в свободу виявиться 
справжньою і твердою, віра ця 
неодмінно знайде відгук у серцях 
багатьох з тих, кому будувати 
Україну майбутнього

 
Пам'ятайте, що любов - це 

основа всього на світі. Давайте 
будувати оазиси любові.

 
Свобода - це можливість ро-

бити добро. ...Незалежність - це 
свобода від зовнішніх впливів, це 
не свавілля. Незалежність - це 
політичне поняття. Отже, в наш 

час цілій державі, всьому на-
родові випала можливість діяти 
заради власного блага. І тепер 
людина просто зобов'язана бути 
творчим, патріотичним, свідомим 
християнином - громадянином 
своєї держави.

 
"Еліта - це не просто ті люди, 

які вміють побачити проблему і 
знайти швидко рішення. Це люди, 
які вміють дивитися далеко впе-
ред. Треба дивитися далі, значно 
далі вперед, щоб розуміти наслід-
ки своїх рішень. Той, хто дивиться 
далеко, перш за все зберігає 
головне - людську гідність ", - від-
значав Блаженніший Любомир.

 
Повинні вчити наших людей не 

підтримувати корупцію. Я сміюся, 
коли чую про великі державні 
програми, про законодавчу бо-
ротьбу з корупцією. Все це сміх! 
Що таке корупція? Це гріх. А 
жоден гріх законом не поборете. 
Це треба виховувати

 
Дійсно, важливо знати, що тебе 

люблять. Але що є любов? Любов 
- це робити добро ближньому, 
бажати добра ближнього, любити 
самим.

 
Ви дуже сильні, якщо хочете 

добра, якщо намагаєтеся, якщо 
згуртовує, якщо намагаєтеся 
спільно творити добро, жити чес-
но, жити творчо. Заради радості, 
яку можемо так принести Богові 
і ближньому, варто трудитися, 
жертвувати свій час і свої зусилля

Єдність - це теж дар Божий. І 
мені здається, що всі хочуть його 
взяти на власних умовах. Ніхто не 
хоче змінюватися, кажуть: нехай 
весь світ зміниться, але не зму-
шуйте змінюватися мене

 
Ми повинні віддавати - давати 

в світ добро, милосердя, любов. 
Я бачу кожну професію як слу-
жіння. 

Лікар, вчитель, письменник, 
робочий і навіть політик - це слу-
жіння іншим. Тільки тоді, коли ми 
віддаємо, стаємо багатшими. Тре-
ба формувати в людях розуміння 
служіння.

 
Культурною ми називаємо лю-

дину, яка вміє з повагою ставити-
ся до інших людей. Культура такої 
людини полягає не в її умінні тво-
рити красиві речі, а за її стосунки 
з іншими людьми

 
Якщо ви маєте хоча б маленьку 

владу, якщо ви - підприємець, вмі-
єте щось організувати, ви можете 
допомогти. Ми не сміємо бути 
байдужими до того, що відбува-
ється з іншими людьми.

 
Щоб порадувати матір, ми при-

носимо їй квіти. А як зробити 
приємне Богу? Відповідь у Єван-
гелії від Матвія, 25: Ісус каже: що 
зробите для голодних, бідних, 
хворих - то зробите для мене

 
Бог випробовує нас в силу 

різних обставин. Якщо ми по-
ставимо його на першому місці, 

будемо жити за Його законами і 
будемо Йому довіряти, то можемо 
мати виправдану надію на Його 
допомогу.

 
Релігія - це не знання про Бога. 

Релігія - це зустріч з Богом. Така 
зустріч може бути тільки осо-
бистою

 
Серед нас дуже багато хо-

роших людей. Але мало бути 
хорошим - треба робити добро. 
Якщо хочете жити в нормальній 
державі, передати її дітям і ону-
кам - робіть добро!

 
Багато хто думає, що світ - це 

відсутність війни. Але світ є це 
щось більше. Мир - ще і хороші 
відносини між людьми, коли ми 
не брешемо одне одному, не шу-
каємо вигоду, не хочемо зла. 

 
Сироти, як кожна дитина, ви-

магають любові, а не тільки по-
дарунків до Святого Миколая чи 
до Різдва Христового.

 
Не треба вказувати молоді, що 

робити, вона розбереться сама. 
Важливим є виховати в ній пра-
вильні цінності і дати правильні 
орієнтири.  

(За поемами В. Сосюри 
"Мазепа" та О. Пушкіна "Пол-
тава")

Гетьман Іван Мазепа — одна з 
найвеличніших і найтрагічніших 
постатей в українській історії.  
Образ Мазепи широко пред-
ставлений у світовій літературі, 
малярстві, музиці. Про Івана 
Мазепу писали Вольтер, Байрон, 
Гюго, Рилєєв, Пушкін та багато 
інших зарубіжних і вітчизняних 
письменників, зокрема українські 
письменники й поети Тарас Шев-
ченко, Михайло Старицький, Бог-
дан Лепкий, Володимир Сосюра. 

Але оцінки діяльності гетьмана 
в літературних та історичних тво-
рах неоднозначні й суперечливі. 
У 1829 року з'явилася поема О. 
Пушкіна "Полтава". Поет трактує 
образ Мазепи саме так, як вима-
гала офіційна царська влада та 
історіографія того часу. У поемі 
Пушкіна Іван Мазепа — злодій, 
якому немає прощення, підлий 
зрадник, що не виправдав довір'я 
російського царя, холоднокров-
ний і безжальний негідник, який 
готовий, не вагаючись, пролити 
ріки людської крові: 

Не многим, может быть, 
известно... 

Что он не ведает святыни, 
Ч т о  о н  н е  п о м н и т 

благостыни, 
Что он не любит ничего, 
Что кровь готов он лить, 

как воду, 
Что презирает он свободу, 
Что нет отчизны для него. 
Пушкін у своїй поемі так ха-

рактеризує українського геть-
мана Мазепу: "злодей", "гордый 
злодей", "мощный злодей", 
"Иуда, коварная душа", "гетман 
скрытый", "изменник русского 
паря", "враг Мазепа", "враг Рос-
сии", "святой невинности губи-
тель", "любовник жестокий", "ста-
рик надменный", "злой старик", 
"старый коршун"... 

Його діями, за Пушкіним, керує 
виключно дрібне самолюбство, 
бажання відомстити Петру І за 
особисту образу: Я слово смелое 
сказал. 

Царь, вспыхнув, чашу уронил 
И за усы мои седые 
Меня с угрозой ухватил. 
Тогда, смирясь в бессильном 

гневе, 

Отмстить себе я клятву 
дал. 

Фінал поеми логічно завершує 
викривальну, нищівну характе-
ристику "злодія" Мазепи — ім'я 
українського гетьмана приречене 
на забуття, навіть від його могили 
не лишилося сліду: И тщетно там 
пришлец унылый 

Искал бы гетманской 
могилы: 

Забыт Мазепа с давних пор; 
Лишь в торжествующей 

святыне 
Раз в год анафемой доныне 
Грозя, гремит о нем собор. 
Український поет Володимир 

Сосюра створив глибоко патрі-
отичну поему "Мазепа", у якій, 
відступаючи від загальноприй-
нятої в Росії думки, відтворив 
справжнього Мазепу — борця за 
свободу своєї країни, тим самим 
історично реабілітував його. 

Драматичною була доля самої 
поеми. Початок її був уперше 
надрукований 1929 року. І хоча 
там йшлося тільки про молодого 
Мазепу в ролі пажа при дворі 
польського короля задовго до 
його стосунків з Росією як геть-

мана, Сосюру почали цькувати й 
жорстоко переслідувати, звинува-
чуючи в українському буржуазно-
му націоналізмі. Пізніше в автобі-
ографічному романі "Третя Рота" 
поет згадуватиме: "Образ Мазепи 
був ще тільки в ембріоні, а мене 
навіть за ембріон почали бити". 
Незважаючи на це, поет звертав-
ся до образу Мазепи впродовж 
усього творчого життя. ЗО років 
заборонена поема пролежала 
в рукопису і тільки на початку 
90-х років з'явилася друком, щоб 
сказати десятиріччями приховану 
правду про славного українсько-
го гетьмана, до кінця відданого 
своїй багатостраждальній країні. 

В. Сосюра, на відміну від Пуш-
кіна, по-своєму трактує образ 
Мазепи. Не ідеалізуючи його, 

поет творить ху-
дожній образ, 
а не політичний 
портрет гетьма-
на, намагається 
розкрити психо-
логію його осо-
бистості і через 
цей образ під-
нести ідею дер-
жавності Украї-

ни, її незалежності. 
У поемі Сосюри Мазепа "лю-

бив Вкраїну... душею", бажав їй 
добра і волі, шукав шляхів до 
утвердження її сили і сувереннос-
ті. Але трагедія Мазепи полягала 
в тому, що його не підтримав 
народ: 

Не пішов за ним народ, 
Шляхом і радості й надії, 
Не зрозумів його він мрії... 
Коли гетьман помер, Украї-

на втратила ті святі права, які 
Мазепа обороняв так довго із 
завзяттям справжнього патріота 
України. Але ідеї Мазепи про 
вільну і єдину Україну продовжу-
вали жити і допомагали народові, 
який хотів бути незалежним. 

підгОтувАв влАд лісОвий

Він на той час саме повернувся 
з тюрми. Матір у хату не пускав 
навіть у люті морози. Ніхто з со-
ціальних служб міської ради не 
відгукнувся. І це при тому, що 
за бюджетні кошти функціонує 
територіальний центр для обслу-
говування престарілих. Аргумент 
був такий: вона не одинока. Чер-
ствість — ось ваш діагноз.

13 квітня син Олег віддав Богу 
душу. Потрапив у морг. Але хо-
ронити його ніхто до цієї пори 
не зібрався. Пройшла процедура 
розтину тіла, виписані необхідні 

довідки судмедекспертом, по-
відомлена поліція. Відповідальні 
працівники останньої інстанції 
написали відношення в міську 
раду. Мовляв, хороніть, бо тіло 
“безгосподарське”. А від чинов-
ників — ні гу-гу. Правоохоронці 
знову нагадування передали. 
Знову мовчок.

А тим часом у козятинському 
морзі не працює холодильна 
камера. Ну нічого не змінилося 
за 10 років! Але це окрема тема 
іншої публікації — і про камеру, 
і про відповідальних, і про стік 

води після миття трупів, який від-
сутній…

Проводячи власне журналіст-
ське розслідування, вдалося взна-
ти від сусідів матері небіжчика, 
що їм відомо про смерть її сина, 
але його нібито поховали. Про це 
вони чули від колишнього началь-
ника поліції.

Стареньку знайти не вдавалося 
за старими місцями її жебра-
кування. У ході опитування тих 
самих сусідів виявилося, що часто 
бачать, як до неї один відомий 
чоловік в рясі заїжджає. Вона, 

охайно вбрана, сідає до нього 
в машину і вони кудись їдуть. 
Якогось дня навіть два рази при-
їжджав. Пліткують, що помітили, 
як виносила з квартири паспорт і 
ще якісь документи…

Нам би і радіти — значить, 
з’явились опікуни та ще й з когор-
ти священиків. Мабуть, старенькій 
буде тепер краще? Отож, хочемо 
звернутися до цих опікунів: “По-
ховайте тіло її сина, бо воно вже 
перетворилося на матеріал для 
розмноження інфекцій!”

А ви, чиновники міськради, 

прокиньтеся! Почніть виконувати 
свою місію — працювати задля 
виборців. Проконтролюйте і по-
сприяйте не тільки захороненню, 
а й облаштуванню в морзі хо-
лодильної камери. Це нагальна 
потреба. 

P.S. На запитання до від-
повідальних чиновників у КП 
“Відродження” та медзакладу, 
до якого відноситься морг, 
повідомили: “Не знали, що ле-
жить тіло не захороне вже 57 
діб. Якби знали, то діяли б”.  

прОдОвЖення. ПОЧАТОК» стор.1

тетянА лОзінськА

Уже 15 років хворіє мешканець 
Козятинського району глухівча-
нин Андрій Кравчук. 5 липня 
йому виповниться 19 років. У 
школу він ходив до 9 класу, потім 
вчителі ходили до нього, про-
водили індивідуальне навчання. 
Назва його паскудної болячки 
“Червона вовчанка”, яка з роками 
деформувала хребет 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 ко-
штів на лікування в Ізраїлі. Бажа-
ючих допомогти не багато. 

Нещодавно Андрію робили 
чергову операцію, на яку пішли 
кошти від проданої квартири 
сестри мами Андрія — тітки 
Тамари. Під час реабілітаційного 
періоду зараз у нього запалення 
суглобів, куди вживляли пласти-
ни. Обидві ноги стали в колінах, 
як голови…  Лікарі прописали 
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 два-
дцяти. Отож, Андрій зараз долає 
страшний біль. Бабця Тетяна 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 скоти-
няки…

Разом з 
родиною 
з редакції 
в і д п р а в -
лені лис-
ти в різні 
Благодій-
ні фонди, 
зокрема, у фонд Тимофія Но-
горного. Чекаємо допомоги, 
акумулюємо кошти на рахунку 

Андрія Володимировича Крав-
чука 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 відпо-
відні папери про його хворобу 
знаходяться в редакції газети 
“RIA-Козятин”, за адресою 22100 
м. Козятин, вул Незалежності, 39, 
emeil: tetyana.lozinskaya@gmail.
com.

 Контактний телефон родини 
097-607-78-35

микОлА мединський, 
фрОнтОвий кАпелАн

 
Життя на Українській 

землі… Життя, котре обе-
рігають багато синів та 
дочок України,  проходячи 
справжнє пекло на східно-
му фронті. Приносять його 
в ім’я Перемоги, Миру та 
Добробуту нашого народу. 
У невизнаній війні. Заради 
того, щоб ми із вами жили.

Та і сам Христос дає 
себе у відкупительну жерт-
ву любові, щоб дарувати 
життя людству.

Родинний фестиваль 
миру для  ветеранів АТО: 
"Зустрінемось"! З війни - до 
миру!” відбувся 27 травня  
у Києві на ВДНХ. Захід 
дав можливість зустрітися 
багатьом побратимам та 
родинам воїнів. У черговий 
раз — пригадати суспіль-
ству, яка ж насправді ціна 
майбутнього миру на нашій 
землі.

Незабутній колорит нада-
ли фестивалю виступи бага-
тьох артистів та різні зма-
гання для дітей та юнацтва, 
влаштовані організаторами.

Майстер-класи, що про-
водилися художниками-
волонтерами Валентиною 
Слюсар та іншими майстра-
ми прикладного та народ-
ного мистецтва прищеплю-
вали присутнім любов та 
зацікавлення українським 
мистецтвом та народною 
творчістю, що складає ва-

гомий пласт нашої традиції 
та звичаю.

Пр е д с т а в л яю ч и  ГО 
“Фронтова капеланія Шлях 
Єднання”, я особисто також 
мав чудову нагоду провес-
ти майстер-клас “Полум’я 
Звитяги”. Разом із дітьми 
фронтовиків, загиблих во-
їнів, та іншими бажаючи-
ми ми перетворили гільзи 
(носій смерті) на свічки 
(символ віри і життя). Роз-
писали їх мотивами три-
пільського орнаменту, що 
символічно читається, як 
“жертва во ім’я життя”.

Також перед іконою “Бо-
городиця Єднання” у ко-
роткій молитві духовно 
поєдналися із цілими поко-
ліннями борців за Свободу. 
Познайомили присутніх із 
молитовною спільнотою 
“Вервиця Перемоги”. Всі 
відчули єдність Україн-
ського духу, що поєднує 
українців — незалежно від 
місця знаходження — чи то 
на фронті, чи то на рідних 
теренах, чи в то діаспорі за 
кордоном.

На завершення всі учас-
ники майстер-класу, за-
ливши натуральним воском 
власноруч розписані гіль-
зи-свічечки, обережно, як 
дорогоцінну річ, що стане 
сімейною реліквією, поне-
сли їх до своїх родин та 
домівок.

 АвтОр фОтО: івАннА-
кАлинА кОстюк, сергій 
лисенкО

 Реформи державних структур силового блоку (по-
ліція, СБУ, прокуратура) та їх пряме підпорядкування 
президенту по вертикалі, по суті паралізувало їх 
конкурентноздатність один перед одним. Складається 
враження, що це, як одна структура, що працює в змові 
на накопичення власної кишені. Прикриваються зло-
вживання. Ніби працює організована злочинна банда 
по розкраданню державних коштів. Прикриваються фі-
нансові зловживання по типу Коломойського, Фірташа. 
А це ще й рейдерство.

Ті, що крадуть кури і кролі, устрій держави не розхи-
тують. Але саме ними переповнені тюрми. Хоча “закон 
Савченко” відмінили не від того, що Іван зарізав Петра. 
Просто Іван відсидів і не попер на бідного Петра. Іван 
поліз до розкрадача (фінансового воротили) з ви-
делкою в руці і криком: “Ділись!”. Воротило не хоче 
ділитись, але спокійно спати не може. У поліцію також 
облом йти. Там так само скажуть: “Ділись!”. А то ще 
й притиснуть. Саме тому і відмінили “закон Савченко”.

Держслужбовий апарат — то повний криміналітет. 
Така поважна держава, як Чехія, розуміючи свою 
беззубість перед терористами, прийняла закон, що 
громадяни мають право боротись з терористами на 
рівні спецслужб. Їм передбачено державне фінансове 
забезпечення.

А у нас Порошенко наклав вето на закон про при-
ватних детективів. По причині, що вони мають отримати 
платну ліцензію. А це значить, що ти розумієш, бачиш 
злочин службовця, а документувати не маєш права. А 
якщо зробиш, то сядеш в тюрму. І це у найбільш корум-
пованій державі світу!

Найрезультативнішими в Україні є журналістські роз-
слідування, упорядковані законодавчо, з викладкою 
для загалу громади. Ми не ставимо перед собою мети 
посадити в тюрму. Ми ставимо слово на сторожі. Пра-
цюємо по запобіганню або профілактиці злочинності. 

Добиватися правосуддя — то справа замовника, а ми 
можемо тільки сприяти правосуддю.
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кАтеринА чекАй

Розпочалася 16 сесія 7 скли-
кання досить урочисто та мирно. 
Присутнім депутатам роздали 
книги-мартирологи „Білі лебеді у 
небесах. Відлуння неоголошеної 
війни”. 

При обговоренні першого ж 
питання зал розділився на дві час-
тини. Одна частина мовчки підтри-
мувала мера (або боялась висло-
витися проти), інші: фракції “Сила 
людей” та “Конкретних справ”, а 
також колишній міський голова 
Гвелесіані і деякі інші депутати 
відверто виступали проти рішень 
міського голови. А той сперечався 
з ними,  інколи просто ігнорував 
виступи тих, з якими не був згоден. 
Але депутати наполягали на своєму 
і мер майже завжди все-таки йшов 
на компроміси. 

З найгостріших питань були на-
ступні три.

 

святкувАння дня містА зА-
прОпОнОвАнО у цьОму рОці 
не відмічАти. Виявляється, що  
чотири міста в Україні відмовилися 

від урочистостей з огляду на події 
на сході країни. Гроші, які виділи-
ли в бюджеті на свято (280 тисяч) 
підуть на інші потреби. Зокрема, на 
облаштування скверу на Катукова. 

Від фракції “Сила людей” ви-
ступив депутат Бернатович. 

— У нас не так багато свят, — 
сказав він. — Я за проведення Дня 
міста.

Також “Сила людей” наголо-
шувала, що для прийняття такого 
рішення, його текст має 20 днів 
“провисіти” на сайті міської ради. 
Тоді містяни могли б з ним озна-
йомитися і висловити свою думку.

— Свято Дня міста стало час-
тиною нашого життя, — зазначив 
депутат Гвелесіані. — Цього 
року ми маємо досить потужний 
бюджет. Я вважаю недоцільним 
відміняти День міста.

Депутат Таїса Радіна також ви-
ступила за проведення свята:

— У нас на Козятинщині багато 
талановитих дітей! Вони виступили 
б перед людьми безкоштовно! Свя-
то повинно бути!

Міський голова запропонував три 
варіанти на обговорення: стандарт-

не проведення свята, святкування 
за рахунок власних коштів, без 
бюджету, без проведення святкової 
програми.

Більшістю голосів було виріше-
но питання обговорити в Будинку 
культури через 3 тижні. За цей 
час козятинчан оповістять про це. 
Проведуться опитування. Вивчить-
ся думка різних верств населення 
Козятина про святкування Дня 
міста. 30 з присутніх 31 депутата 
проголосувала “за”.

 

вулиця ОсипенкА. При обгово-
ренні цього  болючого  для деяких 
козятинчан питання зала поділилася 
на тих, хто  підтримував підприємців, 
і на тих, хто  співчував мешканцям 
вулиці. Газета “RIA-Козятин”  не-
щодавно писала про ситуацію, яка 
склалася на вулиці Осипенка. На 
дорозі шириною 3 метри місцевий 
підприємець ганяє 50-тонні ванта-
жівки. Мешканці вулиці ходили до 
мера з проханням перекрити вули-
цю. Тоді домовилися, що поставлять 
шлагбаум. Але стовпчики для нього 
витягнули, коли вони ще не встигли 
зацементуватися. Тоді мер прийняв 

рішення поставити вулицю Осипен-
ка на грейдерування. Вона стане не 
проїжджою на весь час проведення 
ремонтних робіт. 

За права підприємців дуже 
активно вступився депутат Вадим 
Рожук. За права мешканців ву-
лиці — депутат Федір Кропива. 
У сесійній залі був присутній під-
приємець та представник мешкан-
ців Осипенка. Обидва виступили з 
трибуни та висловили свою точку 
зору на проблему. Обговорення 
йшло на підвищених тонах. Мер 
прийняв рішення не закривати 
вулицю ще 3 тижні, до 21 червня. 
20-го червня відбудеться суд, на 
якому вирішать, чи зможе під-
приємець пустити свої вантажівки 
іншим шляхом. Після суду вулицю 

закриють на час проведення ре-
монтних робіт.

 
діяльність кп “дОбрОбут”

Начальник “Добробуту” Ігор 
Лівшиць зробив детальний звіт 
про діяльність впідпорядкованого 
йому підприємства. Показав багато 
слайдів. І задоволений повернувся 
до трибуни. Але у багатьох депу-
татів виникли до нього уточнюючі 
питання. На них Ігор Йосипович 
відповідав нервово та зверхньо. 
Намагаючись виставити людей, які 
ставили питання, дурнями, які нічо-
гісінько не розуміють в тонкощах 
діяльності комунальників.

Від редакції: Починається об-
говорення питання Дня міста на 
сайті kazatin.com

на тему сьогоденняповертаючись до надруКованого

починається обговорення. візьміть участь на сайті kazatin.com

яК очевидець — про танКне підміняйте поняття

але тепер ще про совість, пам'ять і мораль

знову про КозятинсКий танК і «победобесие» вирішуємо: бути чи не бути дню міста?

оригінальність ініціативи ветеранів ато
— суцільний КонструКтивізм

бездоріжжя можна … 
освятити, щоб не ремонтувати

майданчиК на прб 
залишається небезпечною 
зоною

люди 
посКаржились на 
магазин

Голова райради кожен день буде вітатися з бійцями, проти яких ініціював 
порушення кримінального переслідування

чотири вішальники, крадіжки золота, грошей, металу та чергове закриття залів гральних автоматів

влАдислАв пОвх

У це тяжко повірити, а за фак-
том — відбулось. Добре відомий 
чиновник, якого пестливо велича-
ють мафіком (центральний офіс в 
приміщенні Козятинської міської 
ради на першому поверсі), хлопці 
кажуть, з власної ініциативи за-
пропонував зайняти вільне примі-
щення. Прямо біля його кабінету, 
щоб поселились ветерани АТО 
Козятинщини. Це при тому, що 
вони вкинули його в гноярку.

Від несподіванки хлопці подали 
письмове клопотання до міського 
голови (на балансі якого примі-
щення). Голова міста зрадів, що 
ветерани примирились з головою 
райради і виніс питання на сесію. 
Відбулося відкрите голосування. 
Результат феномеальний — рі-
шення прийнято 18 “за”. Тепер 
ветерани АТО зранку до вечора 
будуть сприяти очільнику району 
в організації його робочого дня. 

Несподіванкою в голосуванні 
був лише один момент. Деякі 

депутати настирливо протистояли 
такому рішенню. Переконували 
інших депутатів голосувати про-
ти. Це Олександр Гвелісіяні та 
Вадим Рожук. Вони вважають, 
що це катастрофа районного 
масштабу?

Звідки така зневага до вете-
ранів АТО від знаних депутатів 
міста? Не зрозуміло. Можливо, 
це якась користь або особисті 
стосунки? Адже приміщення 
пустувало. 

Але, повторюсь, з цього нічого  

не вийшло — аргу-
менти були не пере-
конливими. 

Присутні на сесії 
ветерани АТО по за-
вершенню голосуван-
ня не приховували 
свого задоволення від 
того, що тепер будуть 
разом кожного дня вітатись, а по 
завершенню робочого дня разом 
розходитись з головою райради, 
який домігся, щоб поліція пору-
шила проти них досудове пере-

слідування.

Вітаємо ветеранів з набутим 
приміщенням! Голову райради 
— з новими сусідами.

в'ячеслАв гОнчАрук

Вулиці Героїв Майдану та 
Князів Острозьких мають 
спільну історію. Їх роз’єднує 
річечка, яка там протікає та є 
місток, який з’єднує ці дві до-
роги. Правда, з цим містком 
тепер біда. У ньому провалилась 
дорога, про це “RIA-Козятин” 
повідомляла на сайті kazatin.com.

І ось 3 червня біля згаданого 
містка з’явилась ремонтно-до-
рожня бригада. Працівники трохи 
постояли, порадились та й почали 

проводити ямковий ремонт на 
вулиці Героїв Майдану від річеч-
ки в сторону центру. А в про-
валля, що на містку, поставили 
красиву, розкішну, зелену гілку. 
На проїжджій частині з’явилася 
така краса, що й чіпати шкода. 
Бракує тільки знайти когось, 
щоб освятив ту зелень на дорозі. 
І проблема вирішиться на цілий 
рік. Ні один навіть не дисциплі-
нований водій на святе місце не 
наїде. І кошти можна заощадити. 
Отож, освятіть бездоріжжя, та й 
не ремонтуйте його.

в'ячеслАв гОнчАрук

На дитячому майданчику, що у дворі вулиці Кошового 
та 8-ма Гвардійська (за магазином “Спокуса”), відбулися 
зміни. 

РЕМівці замінили аварійні стовпи. Дроти електролінії тепер 
не нависають над майданчиком. Та небезпечних місць для 
дітей тут ще вистачає. Із залізобетонної шпали стирчить 
штир. Навколо дитячого майданчика залишається розкидане 
каміння. На східцях гірки немає поручнів і діти, якщо вибира-
ються до гірки двоє чи троє, звалюються зверху.

— Ми говорили, що східці гірки без поручнів! — бідкаються 
мами дітей. — Та відповідь одна — таку закупили. 

І, якщо дітей збирається багато, мами стоять напоготові. 
— Чиновники два рази були тут, — каже мама Богдана. — 

Поставили дві лавки. Лавки, це добре, та нам потрібно, щоб 
діти відчували себе на майданчику в безпеці. Карусель лежить 
на складі та її ніхто не ставить. Чого чекають? Не відомо. 

Немає тут поки що обіцяних доріжок для мам і загорожі. 
Депутат, який обіцяв матусям зробити щось цікаве, тепер 
каже, що за свої кошти цемент не купуватиме...     

кАтеринА чекАй

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 
вже неодноразово звертаються зі скарга-
ми на господиню одного з магазинів 
взуття . У соцмережах також можна було 
відслідкувати пости-скарги на її грубе 
спілкування з клієнтами.

Ми поспілкувалися з господинею і вод-
ночас продавчинею цього магазину.

— Я вже 20 років займаюсь взуттєвим 
бізнесом, — розповідає пані Надія. — 
Різні зустрічалися люди. Але ніколи за 
всі ці роки в мене не було конфліктів з 
покупцями. На жаль, в поточному році — 
сварка за сваркою! І тільки з дівчатами-
студентками. Вони провокують мене своїм 
поводження та ставленням. На будь-яку 
мою відповідь вони починають вимагати 
книгу скарг, чіпляються до слів, ніби-то 
невдоволені якістю та ціною взуття. 

За словами директриси, одного разу 
вона заборонила наглу фотозйомку свого 
товару. За це отримала гучний скандал. 
Наступного дня все це вже обговорюва-
лось в соцмережах.

— Через деякий час дівчина, яка це 
виклала в інтернеті, прийшла до мене 
за взуттям. Я відмовилась її обслуго-
вувати. Скоріш за все таких “покупців”-
провокаторів до мене посилають мої 
конкуренти.

івАн ОстАпчук

Прочитав статтю в газеті, яка 
вважає себе не пасквільною, ”Танк 
як танк, а невігласам не так”.

Самих авторів зрозуміти можна. 
Вони, мабуть, і досі з серпом і мо-
лотом спати лягають. А от газета, 
для чого підбирає образливі слова 
і викривляє факти? 

Чи ви хочете сказати, що під-
заголовок під статтею був при-
думаний авторами? Скажіть, будь 
ласка, де в статті Едуарда Буров-
ського сказано, що він закликає 
демонтувати пам’ятник танкістам? 

Чи вам хочеться повоювати з газе-
тою “RIA -Козятин”? 

І до вас були вояки. Тільки, де 
вони тепер? 

Видання, яке себе поважає, так 
ніколи не вчиняє. Коли дає від-
повідь на статтю, то робить це 
правдиво і не підміняє поняття. 
А може вам і надалі хочеться за-
лишатися “Жовтневими зорями”? 
А авторам статті відповім словами 
з їхнього  шедевру. Україна пере-
живає складні часи, борючись з 
агресією Росії. Патріоти всі там, в 
АТО, кажуть вони. А ті що тут? Як 
це ви так про всіх і про себе?

едуАрд бурАвський, ветерАн прАці, 
мешкАнець містА кОзятинА

 

прО мОрАль. Із редакцією “RIA-
Козятин”  мене здружило  волон-
терство. На початку зими 2014 
року мої знайомі волонтери з 
Краматорська попросили допомоги. 
Аби підключите більше людей, я 
вирішив звернутися і до усіх га-
зет, що існують у місті та районі. 
Але реально  допомогли тільки у 
“RIA” і Краматорський напрямок 
став одним із багатьох у їхній ді-
яльності. Спілкуючись з працівни-
ками редакції, я зрозумів, що ці 
люди дійсно переймаються долею 
України і допомогають тим, хто її 
боронить. А таких людей я авто-
матично зараховую до своїх друзів. 
І коли моїх друзів ображають, то 
я сприймаю це, як особисту обра-
зу. Тим більше, коли, називаючи їх 
«пасквільною газеткою», тут таки 
публікують брудний пасквіль під 
заголовком «Танк як танк , а неві-
гласам не так».  

На моє переконання, окрім 
професійних вивертів на випадок 
суду з приводу захисту честі і 
гідності, ну типу “ми ж конкрет-
но не називали газету”, мусить 
бути ще й елементарна повага і 
ввічливість. Як до колег, так і до 
пересічних громадян. Я людина 
вже поважного віку і ветеран 
праці (посвідчення  С  №249767) і 
хотів би знати, хто дав право ав-
торам статті обзивати мене Еди-
ком-невігласом? Якщо я для вас, 
товариші автори, Едик, то ви для 
мене Льоцик, Воцик і Васько, і не 
більше! Напевно, потрібно було 
б позиватись до суду, аби там 
авторів повчили, як пишеться моє 
ім’я українською, а також повчили 
чемності до людей і змусили дати 
пояснення, у чому саме полягає 
моє  невігластво.

 
щО не тАк з тАнкОм. Напере-
додні Дня Перемоги я почув байку, 
яка ходить по  місту, про  те, що  
влада збирається знести козятин-
ський танк, аби принизити визволи-
телів Козятина.  Я добре знав, як 

зародилась ідея використати танк 
для допомоги воїнам АТО і що 
це за танк. Тому написав статтю у 
“RIA-Козятин”  «Козятинський танк 
і «побєдобєсіє». Бажаючі можуть 
там з нею ознайомитись. Просто 
хотів, аби люди знали правду і не 
розповідали дітям, що саме цей 
танк першим увірвався в Козятин..

 
прО Аргументи. Мої покійні 
бабуня і мама були членами ко-
зятинського  підпілля. Оскільки 
підпілля було розвід-групою ке-
рованою професіоналами, то зна-
ли вони немало і в судах своєї 
причетності до підпілля не дово-
дили. Як дехто… Так от, вони мені 
дещо інше про визволення Козяти-
на розповідали. Але я не про те. 
Я про пам'ять. Давно відомо, що 
коли хочуть обдурити, то сиплять 
цифрами. Ще древні казали, що 
коли треба прикрити бездарність і 
самодурство воєвод, які призвели 
до великих втрат у війську, то по-
чинають розповідати про героїзм. 
Так що кількість полеглих — аргу-
мент сумнівний. А як би загинуло 
не 5 тисяч, а 5 людей, то що, їх 
треба  було інакше  вшановувати? 
І яка кількість загиблих в боях за 
визволення  усього району вимагає 
наявності в райцентрі Незалежної 
України танка марки “Іосіф Сталін” 
третьої модифікації випуску кінця 
травня 1945 року на постаменті?

 
прО зАгиблих. Тим, хто  заги-
нув, абсолютно  однаково, що  на їх 
честь поставлять: хрест, танк чи обе-
ліск. Тим більше, якщо він стоїть не 
в місці їх загибелі, а Бог знає де. 
Їм уже нічого не потрібно, окрім 
нашої щирої молитви.  Пам’ятники  
потрібні живим! І далеко не за-
вжди аби вшановувати полеглих! 
На жаль…

 
прО спрАвЖню суть. У  90-ті 
роки минулого  сторіччя наш танк 
фотографували журналісти з Поль-
щі, як символ радянського тоталіта-
ризму. От воно ключове слово! Для 
авторів статті! Цей танк в першу 
чергу і  є останнім пам’ятником  

радянській владі у місті, який на-
гадує про  неї. І ще є засобом 
дешевого піару на пам’яті загиблих. 
Бо, якби замість танка поставили 
обеліск, як пропонували волонтери, 
то нічого б не змінилося, ну хіба 
що пару десятків кілограмів фарби 
щороку економили та пару днів 
роботи малярів. 

В інтернеті цілий «диспут» по 
танку був! Долучився до нього і 
мешканець Тернопільщини. От що 
він написав. “У нас (Тернопілля, 
Борщів) Т-34-85 демонтували ще 
в середині 90-х. Дилема проста 
- або ми "советский народ" і це 
наш символ Перемоги у Великій 
Вітчизняній Війні, або ми українці 
і це символ перемоги нашого оку-
панта, вірніше - одного з наших. 
Пам'ятники на похованнях австрія-
ків, німців, угорців, поляків, навіть 
турків - стоять і будуть стояти - це 
військові поховання.”

Я особисто не збираюсь бо-
ротися за знесення танка. Мене 
на сьогодні більше непокоїть 
совковість у головах. Розумію, 
що у місті багато куди більших 
проблем.

 
прО ментОрський тОн. Тон, 
яким автори звертаються до  та-

кого  самого  ветерана, як і вони, 
справді вражає. Хоча, судячи з  на-
писаного, далі кремлівських агіток 
їх знання про Другу світову війну 
і не сягають. Я багато читаю про 
війну  аби знати про неї правду. 
А вона, правда, страшна, брудна. 
Коли взнаєш її, то хочеться плюва-
ти в пики всім тим, хто влаштовує 
бравурні мітинги і співає про –«єслі 
надо - повторім» або про «-…по-
беду одну на всєх ми за ценой нє 
постоім…Ту справжню ціну і досі 
ніхто не знає! Бо ніхто загиблих 
толком не рахував, адже люди для 
радянської і російської влади за-
вжди були просто сміттям. Саме 
така війна прокотилась два рази 
нашою землею. Не буду піднімати 
питання, завдяки кому і чому. Да-
вайте просто молитися за те, аби 
більше ніхто і ніколи не втягнув 
нас і наших дітей та онуків ні в що 
подібне… А в АТО я таки просився. 
Та дідові просто пояснили, що не у 
всіх вистачить совісті його покину-
ти, коли серце схопить і коло нього 
ще хтось загине. Тому волонтерю 
по мірі сил і можливостей. Навіть 
грамоту отримав! Багато їх тих 
грамот було за життя. 

Але тільки ця у мене в кімнаті 
висить на видному місці! Бо в ній 

моя душа і ціль мого життя: неза-
лежна, вільна Україна! От цікаво 
б знати, чи ви самі, «товаріщі», 
хоч копійку на АТО дали? Пенсії 
ж у вас явно не менші, ніж у 
мене.

 

прО пАм’ять. Ви, «товаріщі», 
пропонуєте мені пошукати іншого  
танка, якщо  цей не влаштовує. Ви-
бачте, мені він ні до чого. Я людина 
віруюча і тому поминаю загиблих 
не на шоу-мітингах, а у церкві. Це 
вам для шоу-вистав потрібні тоте-
ми, то ви їх і шукайте.

                                                 
прО спілки ветерАнів. До 
мене, ветерана праці, написали не 
хто-небудь, а цілий голова райра-
ди ветеранів війни і праці та його  
зам! Мені тільки, як ветерану, не 
зрозуміло, хто їх туди вибирав? 
Бо ні я, ні мої знайомі, теж вете-
рани, жодного разу не чули, аби 
нас, ветеранів, хтось запрошував 
на збори як районної, так і міської 
рад ветеранів. Які, як я розумію, 
покликані захищати і мої інтереси, 
як ветерана. Видно їх, як і 40 років 
тому, призначає райком КПУ. І вони 
справно захищають давно здохлу 
радянську владу. Пора цьому по-
класти край!

дАринА кАсьянОвськА

Я, як і Едуард Буровський, не читала літературу, 
де йшлося про 600 загиблих танкістів при визво-
ленні Козятинщини. За район не скажу, а щодо 
Козятина, то наше місто німці здали без бою. Я не 
знаю, що написано в літературі, яку автори статті 
про танк і невігласів в районці пропонують прочита-
ти “Едику”. Але знаю, що не у всіх книжках, як і в 
газеті, в якій надрукована стаття, написана правда.

Як очевидець тих подій, можу розповісти на-
ступне.

Німці, коли відступали, не хотіли залишати не-
ушкодженим залізничний вузол. І щоб нашим 
військам залишити руїни, підготували три вагони 
вибухівки (амонал). Танк дійсно був якийсь. Але 
в Козятин він не вривався, а за метрів 300 до на-

селеного пункту вдарив по вагонах з амоналом. 
Вагони з вибухівкою стояли в районі матеріальної 
бази ПЧ-7. Вибух був такої сили, що німці в паніці 
25 грудня 42-го року покидали наше місто з сло-
вами: “русеш катюше” і зникли. Цілу ніч лунали 
постріли. 

А 26 грудня з ранку в наше місто зайшли ви-
зволителі. Про 600 загиблих танкістів — мабуть, 
не відповідає дійсності. 600 танкістів — це 200 
екіпажів бойових машин. Невже хтось вважає, що в 
наших краях були бої подібні до Прохорівки? Якщо 
це було так, то чому наше місто мало згадується в 
історично-військових фільмах?

А танк, він дійсно як танк, тільки це ж не той 
танк, про який брехали творці монументу.

 І Едуард Буровський розкрив обман минулих 
років. За що йому велике спасибі!

30 травня
У Глухівцях в одному домогос-

подарстві вкрали електролічиль-
ник, плиту пічного опалення та 
електрокабель.

Жительку Зозулинець привезли 
до лікарні з тілесними ушкоджен-
нями. Поліція встановила, що 
її побив співмешканець під час 
суперечки.

31 травня
У Махнівці невідомий вкрав з 

приміщення колишнього інкуба-
тора електромотори та кабель.

2 червня
Мешканку Кордишівки побив 

брат.
На вулиці Незалежності поліція 

знову прикрила незаконне функ-
ціонування ігрових автоматів та 
вилучила системні блоки.

Під час проведення обшуку 
помешкання 49-річного козятин-
чанина знайшли коноплю.

3 червня
У Козятині на вулиці Грушев-

ського сталася аварія. Водій 
мотоциклу “Ява”, житель Маха-
ринців, наїхав на 18-річну козя-
тинчанку на пішохідному пере-
ході. Потерпілу госпіталізували з 
тілесними ушкодженнями.

Козятинчанці зателефонували 
та, представившись її сином, по-
просили перерахувати гроші на 
лікування. Жінка не повелась, а 

повідомила про це у поліцію.
З будинку жительки Пиковець 

вкрали золотий ланцюжок, се-
режки та домашні речі.

Укотре поліція викрила за-
клад ігрових автоматів на вулиці 
Земляка. Знову звідти вилучили 
системні блоки.

Двоє людей покінчили життя 
самогубством. У Коритуватій по-
вісилась 66-річна жінка, а у Козя-
тині — 76-річний чоловік.

5 червня
У козятинчанки вкрали вело-

сипед, який вона залишила біля 
магазину.

У Пиківцях обікрали одне з по-
мешкань. Забрали гроші.

А в Бродецькому виявили ще 
одного вішальника — хлопця, 
якому було всього 22 роки.

6 червня
У Лопатині покінчив життя 

самогубством 37-річний чоловік.

кримінальна хроніка
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олександр Гончаренко провів спортивні збори з козятинськими каратистами

 шанованій людині

12 червня іван 
смолич святКує 
80-річчя

ліКар-ветеран заКлиКає 
не їсти ”рошен”

сироватКа від ботулізму відсутня

Команду батьКів з дітьми Консультували 
про здоровий спосіб життя

табір «зелена планета»

у місто завітав президент федерації Карате 
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вАдим рОЖук, 
депутАт міськОї 
рАди

Чотири важких 
ігрових дні завер-

шилися! Наші футболь-
ні клуби (ФК) "Леви"- ФК 
"МАК" на чолі з тренером Рус-
ланом Гуменюком (створені 
на базі громадських організацій 
"МАК" та "Поклик серця") до-
сягли неочікуваних результатів. 
Ми увійшли в четвірку най-
кращих команд турніру в не-
легкому двобої, поступившись 
команді "Дунай" з Ізмаїлу 5:1. 
За 3-тє місце.

А все починалося з групового 
турніру, де наші 7-річні футбо-

лісти обіграли: Київ "Арсенал" 
— 2:0, Київ "Зірка" — 2:1, Жи-
томир "Полісся" — 6:1, Вінниця 
"Нива" — 11:1.

Щоб потрапити до фіналу, не 
вистачило трішки техніки та за-
мін, адже наші грали всього в 
кількості 6-ти осіб. З рахунком 
3:2 поступилися команді зі Сва-
ляви "Сузір'я".

Окремо були нагороджені 
кращі гравці. До нагороджених 
потрапили і наших двоє діток, 
що додатково мотивує. Ми пи-
шаємося вами!

На жаль, на заміни не було 
дітей. І це ще раз підкреслює 
відсутність бази та фінансуван-
ня з боку міської ради. Батьки 
мають велике бажання, щоб їх 

чада розвивалися, але не всі в 
змозі профінансувати і поїздки, 
які не безкоштовні, і форму, і 
тренування...

Чиновники! До вас запи-
тання: “Чи не заслуговують ці 
діти на успіх?!” Гарно подумайте 
перед тим, як дати відповідь...

Висловлюю подяку всім 
батькам, які підтримали своїх 
дітей та вболівали на трибунах 
до останнього. Ви виховуєте 
гідне покоління послідовників 
для України та своєї родини.

Це і є сила нашої держави, 
нашого майбутнього — наші 
діти, і чужих дітей не буває... 
І не можна розділяти дітей, як 
деякі депутати, які при розподі-
лі коштів нам говорили: “У нас 

є ДЮСШ, туди потрібно кошти 
виділяти, а то не наші діти”...

А секції громадських органі-
зацій за останні два роки по-
казали результати кращі. І не 
на рівні області, а на рівні все-
українському та європейському. 
Не словом, а ділом…

Ну і як тут не закидати вінка-
ми перемоги Руслана Гуменю-
ка?!  Він справжній, і не просто 
тренер, він для дітей взірець, 
вони обожнюють його та рів-
няються на нього. Так тримати! 
Тільки вперед, до нових пере-
мог! Наш дух не зламати.

турнір з футболу в 40 команд
блОг

іринА мАндибурА, гАннА 
никитюк, вОЖАті тАбОру “зеленА 
плАнетА”

 
Здавалось би, нещодавно про-

лунав останній шкільний дзвінок, 
але коридори п’ятої школи не 
сумують без дітвори. Шкільний 
табір «Зелена планета» вже ба-
гато років поспіль об’єднує дітей 
різного віку. Він створює гарну 
атмосферу для того, щоб діти 
розважалися та відпочивали від 
навчання. 

Цього року у таборі чотири 
загони: «Сонячний», «Перчинки», 
«Оба-на», «Євродіти». Діти з ве-
ликим бажанням працюють над 
іміджем своїх загонів. Ця робота 
сприяє мобілізації та згуртуван-
ню, усвідомленню, що ми – чле-

ни однієї команди. 
Усього зараховано 120 вихо-

ванців, серед них 16 дітей з ба-
гатодітних та малозабезпечених 
сімей, 9 – діти учасників АТО, 
двоє – переселенців, стільки ж 
дітей- інвалідів, є і зі складними 
життєвими обставинами та з ро-
дини чорнобильців.

Ранок у таборі – це зарядка. Із 
першого дня розпочинається зма-
гання між загонами. На ранковій 
лінійці оголошується план заходів 
на день, а на денній – підбива-
ється підсумок, нагороджуються 
переможці конкурсів і змагань, 
роздумують над тим, чи вдалося 
вирішити поставлені завдання, 
фіксують настрій у вихованців. 

Табірна зміна розпочалася 
відкриттям лінійки «Ми роду ко-

зацького діти, землі української 
цвіт». Після лінійки була святкова 
дискотека. 

У перший день діти ознайо-
милися з режимом роботи та 
правилами поведінки в таборі. 
30-31 травня проводився День 
козацьких розваг. 

А розпочався він з конкурсів, 
які влаштували працівники ЦДЮТ. 
Щороку вони дарують нам нові 
види відпочинку, цікаві розваги, 
приємні зустрічі. 

Стільки всього цікавого можна 
побачити, навчитись та зробити. 
Пізніше у таборі тематична ліній-
ка супроводжувалася віршами 
та розповідями про традиції та 
соціально-побутове життя козаць-
ких сімей. 

Наступного дня на дітей чекали 

веселі змагання «Нащадки ко-
зацької слави». Після них загони 
з гарним піднесеним настроєм 
приступили до розучування на-
родних танців «Хто із вас мастак 
станцювати гопак». Перемогу у 
конкурсі «Дискотека українських 
танців» отримав загін «Оба-на», а 
у конкурсі «Гопак» почесні місця 
отримали Михайло Мамчур та 
Владислав Лопатюк. Неймовірні 

враження та захоплення отрима-
ли діти під час участі у святковій 
програмі, присвяченій Дню за-
хисту дітей. Різноманітні дійства 
стали для вихованців невимовним 
святом, адже тоді лише вони опи-
нилися у центрі уваги. 

Ось так весело і цікаво прой-
шов перший тиждень зміни, але 
літо триває. І значить, тривають 
ігри, пісні та розваги.

кАтеринА чекАй

За інформацією голови СК ТАКО Дмитра 
Живчика, 2-3 червня Козятин відвідав пре-
зидент Національної федерації кіокушин-
кай України, володар 5-го дану з карате 
шихан Олександр Гончаренко.  

Приїхав він на запрошення спортивного 
клубу ТАКО.

Під час візиту шихан провів чотири відкриті 
спільні тренування  разом з каратистами 
клубу ТАКО. 

— Програма тренувань була насиченою і 
фізично важкою. Але чудова, дружня атмос-
фера на тренувальному майданчику  і гарна 

подача матеріалу сприяли тому, що  два дні 
тренувань промайнули надзвичайно швидко, 
— розповів газеті пан Живчик. 

Після закінчення свого візиту Олександр 
Гончаренко разом з Дмитром Живчиком 
прийняли іспити на чергові  учнівські ступені 
карате (кю). Скласти іспити президенту феде-
рації виявили бажання 29 каратистів клубу. 
Переважна більшість з них отримала  успіш-
ну оцінку і тепер з гордістю носить на дозі 
(форма для занять карате) помаранчеві пояси.

СК ТАКО на чолі з Дмитром Живчиком 
через газету “RIA-Козятин” висловлює щиру 
подяку шихану Олександру Гончаренку за  ві-
зит та гарний, змістовний  семінар. 

євгеній бурАвський, гОлОвА 
теритОріАльнОї рАди ветерАнів 
кОзятинськОї дирекції зАлізничних 
перевезень, депутАт міськОї рАди

 
Народився Іван Миколайович 

Смолич в селі Дубовик Радо-
мишльського району Житомир-
ської області. Після закінчення 
київського медичного інституту 
імені Богомольця був направлений 
працювати в Деражнянський район 
Хмельницької області.

У 1972 році прийшов працювати 
на залізничний транспорт на по-
саду заступника головного лікаря 
санепідемстації. З 1974 року до 
виходу на пенсію більше 30 років 
очолював лінійну санепідстанцію 
Козятинського відділку Південно-
Західнї залізниці.

Іван Миколайович веде здоровий 
спосіб життя. Свій досвід він пере-
дає через засоби масової інфор-
мації, на зустрічах з мешканцями 
міста, очолює “Школу здоров’я” у 
міському територіальному центрі. 
Іван Миколайович займає принци-
пову життєву позицію, веде активну 
громадську діяльність, входить до 
складу членів ради нашої територі-
альної організації ветеранів.

Від імені 8-тисячного колек-
тиву ветеранів Козятинської 
дирекції бажаємо шановному Іва-
ну Миколайовичу міцного здоров’я, 
сімейного благополуччя, активного 
довголіття, плідної праці з розви-
тку і зміцнення ветеранських рядів.

тетянА лОзінськА

Протягом тривалого періоду Іван 
Смолич частий гість редакції газе-
ти “RIA-Козятин” з багатьох при-
чин. По-перше, він своє пенсійне 
життя присвятив просвіті населення 
відносно норм харчування. Навіть 
зараз очолив Школу Здоров’я! 
По-друге, Іван Миколайович наш 
однопартієць. Він входить до лав 
ПП “Громадянська позиція” і 
відноситься до її активістів. А ще 
цей чоловік — дописувач газети 
“RIA-Козятин”, який має велику 
аудиторію читачів.

Хочу доповнити розповідь про 
цю унікальну людину.  

У 1956-1959 роках Іван Смолич 
проходив дострокову військову 
службу у “Венській” 104-ій по-
вітряно-дисантній дивізії, яка 
звільняла Відень. Рік вчився у шко-
лі сержантського складу медичної 
служби у місті Балашов, звідки 
його направили в десантну дивізію. 
Школу, до речі, закінчив на від-
мінно. Це послужило дорожньою 
картою долі Івана Смолича, як 
медика. У роду ж медиків не було! 

Повернувся він після навчання в 
дивізію на посаду санінструктора 
(сержантська посада). За два роки 
служби Іван Смолич мав більше 
десяти заохочень, в тому числі 
10-денну відпустку на батьківщину.

— Служба була тяжка і відпо-
відальна, — поділився своїми спо-
гадами Іван Миколайович. — Де-
сантник, це особливий рід служби. 
Наше гасло було: ”Парашутизм 
діло смілих і відважних”. Я виконав 
на відмінно, наприклад, 20 стрибків 
за період служби. Відповідно до 
програми, вони були і вночі. При-
ймали їх командир полку Анатолій 
Кузьмін та генерал армії Віктор 
Маргелов.

— Чого пішли працювати 
саме в санепідемслужбу? — за-
питала я у Івана Смолича.

— Тому що потім вступив у 
медінститут на санітарногінічний 

факультет. На сьогодні фактично 
знищена санепідслужба, на жаль. 
Відбулося це за завдяки керівни-
цтву країни. Бо саме ця служба 
має контролювати фабрику “Ро-
шен”. У виробництві кондитерських 
виробів нема цукру. Там є тільки хі-
мія — аспаркам і глюконат натрію, 
які коштують копійки, але цукерки 
дорогі. На цьому і збудований 
бізнес. Я б побажав нашому пре-
зиденту скоріше віддати пост і, 
щоб прийшла достойна людина, 
така, як, наприклад, екс-міністр 
оборони Анатолій Гриценко. 
Шановні українці! Не їжте цукерки 
Рошен, якщо хочете довше жити

За словами Миколи Смоліча, По-
рошенко скоріше посаду віддасть, 
ніж віддасть свій бізнес. 

— Хочу зауважити, що ця тех-
нологія впроваджується в інше ви-
робництво. Наприклад, у ковбасне. 
Ковбаса стає смачна, але ж користі 
в ній немає. Якби була санепідем-
служба, вона б не допустила тако-
го. Наприклад, служба збереглась 
в Польщі, у всіх країнах СНГ. А так, 
маємо ботулізм і смертельні випад-
ки як наслідок харчових отруєнь…

Від редакції газети “RIA-
Козятин” хочу привітати ювіля-
ра з такою прекрасною датою і 
побажати родинного єднання, 
багатого здоров’я та здорового 
багатства.

досвід військового, десантника, лікаря-гігієніста-епідеміолога,  
фахівця з харчування, дієтолога

верОнікА любіч
 
За оперативним повідомленням 

Головного управління Держпрод-
споживслужби, в Києві зареєстро-
вано три випадки захворюван-
ня на ботулізм у мешканців 
міста Києва. Один летальний. 
Пов’язані ці випадки з вживан-
ням в’яленої риби, придбаної в 
торговельній мережі міста. За 
результатами епідеміологічного 
розслідування встановлено, що 
виробником рибної продукції, яка 
реалізовувалась у вказаних по-
страждалими магазинах, є ФОП 

Меркулов А.В. (Кіровоградська 
область, Світловодський район, с. 
Павлівка, вул.. Центральна, 34а), 
постачальником якої був ТОВ 
«ЧУДО-ЮДО» (Кіровоградська 
область, м. Світловодськ, вул. Бо-
гуна, 11). Виготовлена продукція в 
період з 23 березня по 23 травня 
2017 року. 

Начальник відділу держав-
ного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства 
управління Держпродспо-
живслужби в Козятинському 
районі Інна Проць закликає 
населення, при виявленні фактів 

реалізації даної продукції в тор-
говельній мережі міста та району, 
повідомляти управління за тел. 
2-78-39.  

сумнА стАтистикА. За словами 
пані Проць,  на території Вінницької 
області в 2016 році зареєстровано  
5 випадків захворювань на боту-
лізм. Захворювання реєструвались: 
в червні, липні, вересні та жовтні. 
Постраждало 6 осіб, в тому числі 
одна шестирічна дитина, мешканка 
Чернівецького району. Споживала 
овочі консервовані домашнього ви-
готовлення. У ході захворювання 

виникло ускладнення за рахунок 
ураження ЦНС. Серед постраж-
далих мешканка Шаргородсько-
го району 1935 року народження 
померла. Продукт, що спричинив 
захворювання, не встановлено. Ще 
4 постраждалих -  мешканці з м. 
Калинівка, Гайсинського району,  
два з Шаргородського району.     

У першому кварталі поточного 
року зареєстровано два випадки 
захворюваності на ботулізм з 
трьома постраждалими. У січні 
госпіталізований 60-річний меш-
канець Шаргородського району, 
після вживання мясних консервів 

домашнього виготовлення. У 
лютому постраждала сімя з двох 
осіб, що проживають в м. Гайсин, 
після вживання паштету мясного 
домашнього виготовлення.

У Козятинському районі ви-
падки ботулізму реєструвались 
у 2013 році – 4, у 2014 році – 3, 
пов’язані з вживанням домашньої 
консервації та домашніх ковбас. 
Усім хворим було вчасно введено 
протиботуліністичну сироватку.

— На даний час в медичних 
закладах району ця сироватка 
відсутня, — повідомляють у 
держнагляді.

фото 1959 року. 
Сержанти 3-ї роти 337-
го полку. Третій праворуч 
зверхку Іван Смолдич

в'ячеслАв гОнчАрук

На запрошення однієї з громад-
ських організацій міста до Козяти-
на приїхала науковий консультант 
по здоровому способу життя, чем-
піонка світу зі штанги Лілія Проць 
з Тернополя. За роки активного 
спорту вона встановила 65 рекор-
дів України, виборола 60 медалей 
різного гатунку та 20 кубків. Зараз 
пані Лілія займається науковою 
роботою та лікує своїх пацієнтів в 
реабілітаційному центрі “Дивосвіт”  
за місцем свого проживання.

У Козятин науковий консуль-
тант привезла багато цікавого, 
що має право на життя. Вона на 
спортивному майданчику школи 

№2 продемонструвала батькам 
та дітям ряд фізичних вправ. І 
фізичні вправи в іграх з дітьми. 
Діти виконували завдання з задо-
воленням. Не проти були поринути 
в дитинство разом з дітьми їхні 
мами й татусі.

На конференції з батьками нау-
ковець розділила фізичну культуру 

та спорт. Спорт — як досягнення 
результату і фізичну культуру — 
як розвиток фізичного стану. Пані 
Ліля розповіла, як правильно об-
рати сімейного лікаря і чому від 
лікаря, який не згадує про фізичну 
культуру, потрібно тікати. 

— Хвороби можна лікувати 
правильним харчуванням, пра-

вильними рухами, дотримуючись 
правил гігієни, — були слова чем-
піонки. — І добре, що є фахівці, 
які знають, як таблетки замінити 
фізичними вправами чи правиль-
ним харчуванням, чи відповідними 
рухами. Які знають, що робити, 
щоб не бути психологічно, соці-
ально чи духовно хворими. 

Ми не знаємо, що ставила на 
карту гостя міста: реабілітацію 
хворих чи бізнес. Якщо перше — 
честь і хвала таким людям. 

Я розказав би більше та осо-
бистого спілкування з чемпіонкою 
світу не вийшло. Рекордсменка 
ображається на журналістів, що 
ті помилково називають її олім-
пійською чемпіонкою. І зажадала, 
щоб написану статтю відправили 
їй на пошту, де б вона її могла 
підкоригувати. У такому разі це 
буде замовна інформація. На за-
мовлення не пишу. Але не в об-
разу скажу: немає різниці, якою 
чемпіонкою назвуть, коли всі 
акценти направлені на допомогу 
хворим дітям. 
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життя Козятина Кохання та англійсьКа

пройшов перший відбірковий тур “Козятин має таланти”

дітям залізничниКів пощастило

театралів з гран-прі в таланти не записали (?!)

сеКрети щасливих пар

позитивні моменти червня

іннА (31). у декреті тА пОлінА(2,5): 
 
— Любимо щось молочне.

леОнід АндрійОвич (63), пенсіОнер:
 

— Бутерброди з м’ясом.

дімА (9), шкОляр:
 

— Яєчню, яку сам готую. 

ОлексАндр (36), слюсАр:
 

— П’ю чай.

вАлентинА (60), лікАр в црл:
 

— Вівсянку.

нАтАля (42), пенсіОнер: 
 
— Бутерброди з м’ясом і грибами. 

ми зАпитАли у кОзятинчАн що ви любите їсти на сніданок?

віктОр (17) і ОлексАндр (17), 
студенти:

 
— Любимо своїх дівчат.

Артур (17), випускник/Абітурієнт і 
дАніель (2,5):

 
— Маму Ірину.

іринА (23), у декреті:
 

— Свого чоловіка Де-
ниса.

нАтАля (64), пенсіОнер:
 

— Свого сина Анатолія.

ОленА (8), шкОляркА:
 

— Маму Олену, батька Анато-
лія і брата Сашу.

 ОксАнА (15) тА іринА (15), 
шкОлярки:

 
— Рідних і друзів.

ми зАпитАли у кОзятинчАн любите когось? А ім'я в неї (нього) є?

«Ненадійні» або ще «хибні» 
друзі перекладача «Translator’s 
falsef riends» — це слова, які за-
звичай пишуться та вимовляються 
дуже подібно в різних мовах, але 
за значенням абсолютно різні.

Якщо говорити про англійську 
мову, саме в ній є ряд постійних 
та типових помилок, які нерід-
ко допускаються початківцями 
перекладачами. До таких поши-
рених слів з обманним перекла-
дом належать, наприклад, такі: 
«decade» - зовсім не «декада», 
а «десятиліття»; «velvet» - не 
«вельвет», як може здатися, а 
насправді це «оксамит»; не про-
сте слово ближче до російської 
мови, «familiar» не «фамільяр-
ний», а всього лише знайомий.

«Ненадійні друзі» з’являються і 
в тих випадках, коли різними мо-
вами слово вимовляється (а інко-
ли й пишеться) однаково. Один з 
найбільш яскравих прикладів ан-

глійське слово «mist», що означає 
«туман». У німецькій мові «mist», 
це «гній». Цікавий факт, що у 
зв’язку з подібними мовними ню-
ансами марку Роллс-Ройс Silver 
Mist довелося перейменувати в 
«SilverShadow» - срібна тінь. 

Не менш цікавими та захоплю-
ючими є й наступні приклади: 
слово «privet», це зовсім не ві-
тальне звернення, а позначення 
чагарника. Тоді як «beckon» 
означатиме «кивок», а не м’ясну 
страву, як можна було б подума-
ти (до речі, сам «бекон» пишеть-
ся схожим чином – «bacon», але 
дещо відрізняється за вимовою.

Існує «гаряча десятка», яка 
вміщує найбільш уживані слова, 
які зазвичай перекладають не з 
правильним значенням.

AGITATOR — підбурювач 
(не агітатор). Слово може бути 
перекладено неправильно, так 
як «агітатор» і «підбурювач» в 

певному контексті можуть вико-
ристовуватися як синоніми. І все 
ж слід пам'ятати про відмінності: 
«підбурювач» має негативний 
відтінок.

BEHEMOTH — чудовисько, 
гігант. Значення «бегемот» вва-
жається застарілим, приклади 
використання знайдені тільки 
в біблійних текстах. Хоча в 
комп'ютерній грі Heroes of Might 
and Magic назва одного з істот 
теж нерідко перекладають як 
«бегемот».

BRA — бюстгальтер. Як би 
не хотілося перекласти це слово 
як «бра», не робіть цього. Про-
сто уявіть, яка пропозиція може 
вийти.

DIAMOND — ромб; бубни, 
карта бубнової масті. Часто пере-
кладачі забувають про ці значен-
ня слова, використовуючи тільки 
очевидні «алмаз», «діамант».

COLLABORATION - будь-яка 

співпраця. Ми ж звикли сприйма-
ти це слово в значенні «посібник 
ворогові, недругу».

NOVELIST - письменник-ро-
маніст. Це слово ніколи не 
перекладається як «новеліст». 
Плутанина зі значеннями могла 
виникнути ще й тому, що поділ на 
літературні жанри в нашій країні 
відрізняється від західноєвропей-
ського. У зарубіжній літературі 
немає повістей, лише розповіді 
чи романи: всі твори, які за обся-
гом, розвитку сюжету і кількістю 
персонажів більше розповіді, 
вважаються романами. 

А новели часто виявляються 
творами з декількома сюжетними 
лініями.

PRINCIPAL - директор школи. 
Іноді це слово можуть сплутати 
зі словом «принцип» (principle) 
навіть носії мови.

LIST — список використаних 
джерел, або просто будь-який 

список. Співзвучне слово в укра-
їнському варіанті «лист з дерева» 
- хибний переклад. Англійська 
версія - "leave".

MAGAZINE — газета, друко-
ване періодичне видання, проте 
ніяк не «магазин» - місце для 
здійснення покупок. 

А от для слова  магазин в 
англійській мові існує переклад 
"shop".

PRESERVATIVE — як іменник, 
має значення залежно від тема-
тики цього слова, «консервант» 
для їжі, просочувальний склад - 
для дерева, захисний засіб - для 
металу.

На жаль, не існує конкретного 
правила чи закону відрізнення 
"справжніх" слів-друзів. 

Так само, як і в житті, на допо-
могу в розпізнанні прийде лише 
інтуїція.

До нових зустрічей!

дЖеммі
 

підгОтувАлА кАтеринА чекАй

Всесвітньо відомий психіатр 
Марк Голстон зібрав воєдино всі 
секрети щасливих пар.

Неважливо, в якому стані ваші 
стосунки — вам все одно буде ці-
каво прочитати про те, які звички 
доктор Голстон вважає важливи-
ми для того, щоб магія любові 
між вами і вашою другою по-
ловинкою не закінчилася ніколи

 
нАмАгАйтеся дОбирАтися 
дО ліЖкА в Один і тОй Же чАс

Згадайте початок ваших сто-
сунків, коли ви не могли дочека-
тися того моменту, коли опини-
теся разом в одному ліжку, щоб, 
нарешті, зайнятися коханням. 
Щасливі пари протистоять спокусі 
лягати спати в різний час. Вони 
відходять до сну одночасно, на-
віть якщо потім один з партнерів 
тихенько встає, щоб зайнятися 
справами, не потурбувавши сон 
коханої людини.

 
ОбзАведіться зАгАльними 
інтересАми. Після того, як бурх-
лива пожежа первісної пристрасті 
згасне, змінившись рівним полум'ям 
любові, багато  пар виявляють, що у 
них, взагалі-то, не так вже й багато  
спільного. Однак не варто  при-
меншувати важливість того, чим ви 
можете займатися (і насолоджу-
ватися) разом. І навіть якщо у вас 
не так багато спільних інтересів, 
ви цілком можете знайти щось, що 
буде подобатися вам обом (якщо, 
звичайно, ви хочете бути щасли-

вою парою). І не забувайте про 
власні інтереси і захоплення — так 
ви не тільки станете цікавіше для 
вашого партнера, але і будете ви-
глядати менш залежними від нього.

 
якщО ви йдете кудись рА-
зОм — тримАйтеся зА руки 
АбО йдіть пОруч. Коли щаслива 
пара кудись йде,  з ними не буває 
такого, щоб один з партнерів йшов 
позаду іншого  або  біг попереду 
— немає, вони йдуть, тримаючись 
за руки, або  хоча б поруч одне з 
одним. Вони знають, що  бажання 
бути поруч одне з одним куди важ-
ливіше прагнення прийти кудись 
першим.

 
нехАй вАшим звичАйним 
“реЖимОм” стАне дОвірА

Якщо (точніше, коли) ви посва-
рилась або посваритеся, знайте 
— щасливі пари тому і щасливі, 
що готові довіряти одне одному 
і прощати одне одного замість 
того, щоб плекати в собі недові-
ру і злість.

 
нАмАгАйтеся більше думА-
ти прО те, щО вАш пАртнер 
рОбить прАвильнО, і менше 
— прО те, щО він рОбить не 
тАк. Якщо  ви будете вишукувати 
в своєму партнері одні лише недо-
ліки, можете мені повірити — ви їх 
знайдете в достатку. Але точно так 
само ви зможете знайти в ньому 
і хороше. Усе залежить від того, 
що саме ви шукаєте. Щасливі пари 
налаштовуються на позитив.

 

ОбіймАйте Одне ОднОгО, 
зустрічАючи ввечері після 
рОбОти

У нашої шкіри є пам'ять на 
“хороші дотики” (любов), “по-
гані дотики” (насильство) і 
“відсутність дотиків” (нехту-
вання). І коли ви вітається або 
прощаєтеся зі своєю “другою 
половинкою”, супроводжуючи 
це обіймами, ви буквально 
потрапляєте в “хороші дотики” 
— а вони, в свою чергу, допо-
магають нам перенести будь-які 
негаразди.

 
гОвОріть Одне ОднОму: “я 
люблю тебе” і “дОбрОгО тОбі 
дня” щОрАнку. Це відмінний 
спосіб зарядитися з самого  ран-
ку хорошим зарядом терпимості 
і гарного  настрою, з яким можна 
відправитися битися з пробками на 
дорогах, довгими чергами, і іншими 
малоприємними явищами.

 
щОвечОрА бАЖАйте Одне 
ОднОму нА дОбрАніч — і не-
вАЖливО, нАскільки щирО 
ви це рОбите. Це говорить ва-
шому партнерові про  те, що  не-
важливо, наскільки ви ображені на 
нього  або  на неї, вам все одно  
важливі ваші стосунки, і ви хочете 
їх продовжувати. Це говорить про  
те, що те, що між вами відбуваєть-
ся, куди більше і важливіше, ніж 
один-єдиний неприємний інцидент.

 
не зАбувАйте питАти Одне 
у ОднОгО, як вАші спрАви

Не забувайте час від часу дзво-

нити вашому партнерові додому 
або на роботу, щоб дізнатися, 
як проходить його день. Це від-
мінний спосіб заздалегідь дізна-
тися, чого ж вам чекати від нього 
або від неї, коли ви зустрінетеся 
ввечері. Наприклад, якщо день 
вашого партнера був просто жах-
ливий, навряд чи можна очікувати 
від нього щирої радості вашому 
безхмарному дню.

 
рАдійте тОму, щО вАс бА-
чАть рАзОм. Щасливі пари не 
соромляться показатися людям 
разом, більш того  — вони насо-
лоджуються тим, що  їх бачать під 
час будь-яких емоційних контактів, 
будь то  звичайне дотик до  руки 
або  плеча, або  пристрасний по-
цілунок. І вони зовсім не намага-
ються епатувати цим оточуючих 
— вони просто хочуть показати, 
що належать одне одному, і за-

доволені цим.
 
Звички щасливих пар сильно 

відрізняються від звичок нещас-
них. Але що ж таке звичка? Це 
певний шаблон поведінки, який 
ви виконуєте автоматично, і під-
тримка якого не вимагає від вас 
особливих зусиль. Щоб будь-яка 
поведінка стала звичкою, її по-
трібно повторювати не менше 
21 дня — і, якщо ви візьмете на 
озброєння моделі поведінки, опи-
сані в цій статті, вони неодмінно 
зроблять ваші особисті стосунки 
куди здоровішими і щасливішими. 
І пам'ятайте — якщо у вас не 
вийде цього зробити з першого 
разу — не впадайте у відчай. 
Просто вибачтеся перед своїм 
партнером, попросіть у нього 
пробачення, і продовжуйте пра-
цювати над придбанням корисних 
звичок. 

хибні друзі переКладача при 
вивченні англійсьКої мови 

бОгдАн кубАшевський,юний фОтОгрАф

тетянА лОзінськА

У День захисту дітей, 1 червня, 
о 12-ій годині одночасно на при-
вокзальних площах Козятина, 
Києва, Львова, Одеси, Харкова, 
Дніпра та Лиману пройшов всеу-
країнський залізничний флешмоб 
«Разом у майбутнє». Юними 
учасниками стали діти залізнич-
ників. Вони малювали майбутнє 
нашої країни на фоні величез-
ного прапора Укрзалізниці. На-

гадаю, це компанія, яка активно 
розвиває пряме залізничне спо-
лучення нашої країни з європей-
ськими містами.

Коли журналістська група газе-
ти “RIA-Козятин” завітала на пло-
щу нашого красеня-вокзалу, то 
стала свідком неймовірно гарного 
видовища. Усе навколо наповнене 
було позитивом — дитячий сміх, 
в и г у -
к и  т а 
оплески 

батьків, бабусь і дідусів... 
Учасники отримали різноманітні 

подарунки. Це розмальовки, фар-
би, набори крейди, кольоровий 
папір, пластилін тощо. 

Пройшла святкова розважальна 
програма, аквагрим, майстер-клас 
по виготовленню гіпсових фігурок 
з магнітами. Дійство вели молоді 
аніматори подружжя Добро-

любових.
Гарного настрою учасникам за-

ходу, пасажирам та перехожим, 
яких зацікавив флешмоб, додала 
гарна музика, веселі ведучі та 
вміло організована адміністраці-
єю вокзалу Козятин розважальна 
програма. Активними учасниками 
дійства стали начальник вокза-
лу Козятин Анатолій Чабан та 

голова профспілкового комі-
туету вокзалу Козятин Олена 
Щепетова.

Після закінчення розваг було 
спільне позитивне фотографуван-
ня. Усі почувалися ощасливлени-
ми і так не хотіли розходитися...

Побільше б таких флешмобів 
організованих адміністрацією 
вокзалу.

кАтеринА чекАй

У міському Будинку культури 
змагалися талановиті діти на-
шого міста до конкурсу “Козятин 
має таланти”. Це був перший 
тур. Другий — запланований на 
наступний вівторок, 13 червня. 
Конкурс відбудеться 27 червня.

Отож, виступили 16 учасни-
ків. Воркаут-колектив “Малятко” 
і танцювальний ансамбль “Лай-
терс” порадували спортивністю 
та динамічністю. Молодша група 
ансамблю “Елегія” виконала “Гу-
цульський танок”, а старша група 
“Елегії” — дуже зворушливий 
патріотичний танок-композицію 
“Мальви”. Юлія Атаназевич про-

демонструвала дива гнучкості у 
своєму еквілібристичному номе-
рі. Анастасія Якимчук виконала 
чуттєвий танок з елементами 
гімнастики під назвою “Душа”. 
Були ліричні пісні Михайла Шве-
ця, Діани Бондарець, Мирослави 
Зіневич, Аліни Рудик, Дмитра 
Плотніцького. Виразну патріо-
тичну пісню артистично виконала 
Віталіна Большанек. Газета “RIA-
Козятин” вже розповідала про 
багатьох з цих талановитих дітей. 
Марина Костюк, Анна Прилуцька 
та Богдан Зубченко подарували 
залу фортепіанні твори. Єдиними 
театралами була студія “Неймо-
вірні діти”. Вони виконали гумо-
ристичну постанову “Василькові 

женихання”.
У залі царювала дружня ат-

мосфера. У кожного виконавця 
була своя група підтримки. Після 
“сильних” виступів зал вибухав 
оваціями.

Після закінчення виступів журі 
довгенько обговорювало резуль-
тати. На сцені тим часом пройшла 
вільна танцювальна програма.

Результат суддів дещо зди-
вував. Аутсайдерами виявились 
співак Михайло Швець та теа-
тральна студія “Неймовірні діти”. 
Їх не взяли до фіналу, а лише 
дали втішний приз від фабрики 
“Рошен”. 

Не зрозуміло, чому до кон-
курсу “Козятин має таланти” 

пройшли аж 6 вокалістів та три 
піаністи, а єдиний театральний 
гурток “зарубали”. Нагадаємо, 
що театральна студія “Неймовірні 
діти” 20 травня у Вінниці на День 

Європи отримала Гран-прі кон-
курсу “Зірковий тріумф”.

всі фОтО з зАхОду дивіться 
нА сАйті kazati.com
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12.06.17 р. Вітаємо з Ювілеєм

Шарун 
Павла Олексійовича

Від: сина Олексія, внуків Анни та Владислава,
та невістки Катерини.Леся и Максим.

Тобі сьогодні, рідний, 70!
Із вдячністю ми хочем привітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Здоров'я й сил дарують всі святі!

398038
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60 – не привід для печалі
60 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть не оглядаючись літа.
Хоч було у житті тривог 
багато
Та не будем згадувать сумне.
Бо горить в душі іще багаття,
Ще вогонь горить – це головне.
Хай дорогу не встеляють 
хмари

І хода пружиниться міцна.
Ми за Вас сьогодні ювіляре,
Всю горілку вип’ємо до дна!

З повагою: чоловік, сини, невістки, онуки Максим, Каріна, Аліна, Сніжана.

Печеннікову Ольгу Василівну
Вітаємо з 60-річним Ювілеєм

399452

399542

397927

11 червня Вітаємо з 65-річним Ювілеєм дорогу, щиру, 
сердечну, прекрасну та золоту маму, бабусю

Ботнар Євдокію Георгіївну
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: донька Руслана, зять Анатолій, внуки Богдан та Віталій.

398596398039

399047

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: чоловік, син Олег, донька Алла,
зять Олег, внучка Ліза.внуки Денис, Артем, теща Марія.

Старушок 
Меланію Іллівну

6.06.17 р. Вітаємо з 55-річним Ювілеєм
дорогу дружину, маму, бабусю
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Прийміть з нагоди Ювілею
Наш найсердечніший привіт
Хай Вам і з Вашою сім’єю
Лиш радості дарує світ.
Нехай душа ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль, 

Своїм теплом хай сонечко зігріє
І щиро привітання линуть звідусіль!
Бажаєм здоров’я багато – багато,
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.

Вітає родина з Ювілеєм 02.06.2017 р.

Дружина, діти, онуки, мама. Козятин – Санкт – Петербург.

Фарафонова Анатолія

10 червня Вітаємо з 40-пічним Ювілеєм

Гливук Ларису Василівну
з с.Кордишівка

Наша мила і люба - найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала,
       Ми просимо в долі,

Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя 
багато не треба
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов'ю: чоловік та син Артемко.

Поздравляем с 96-м днем рождения
Акопова 

Георгия Аветисовича
С каждым годом становишься 
только мудрее,
И конечно, сильнее, 
добрей, здоровее,
Ах, какой же мужчина – одно 
загляденье,
От души поздравляем 
тебя с днем рожденья!

Мы желаем по жизни 
высоких побед,
Пусть моментов удачи, 
как сладких конфет,
Будет много всегда, 
чтоб сбывались мечты,
Чтоб любим, был и 
счастлив в судьбе своей ты!

С уважением сын, невестка, внуки, правнук, сваты, сетра, племянница.

Щиро дякую заступнику головного лікаря Грубелясу 
І.П.,  зав.відділенням реанімації Шуляку В.О., зав.відді-

лення терапії Броніцькому Л.П.,
лікарю сімейної медицини Кульчицькому П.В.,

за професіоналізм в роботі, 
чуйність та турботу.

З повагою ветеран другої світової війни,
відмінник Укрзалізниці Ковтуненко В.М.

Висловлюємо велику подяку 
жителям сіл: Велике, 

Вернигородок, Селище та 
Вернигородоцькій сільській раді, 
рідним, друзям, які надали мо-

ральну і матеріальну 
допомогу на лікування нашого 

сина ВІТАЛІЯ.
Хай Бог дає здоров’я

 Вам і Вашим рідним.
Сім’я Гуп’яків.

09.06.17 р. Вітаємо з 18-річчям
дорогу донечку, онучку, племінницю

Соболевську Яну
У гарний день 
ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась,
В наш дім тихенько 
принесла
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє многая літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розквітай, як маків цвіт!
Хай поважаютць тебе люди,
Твори  добро для них усіх,
Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі,
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить!

З любов'ю: мама Альона, папа 
Віталій і вся родина.

Бажаємо міцного здоров'я,
щастя, удачі, мирного неба
та Божого благословіння.
Колектив Козятинського лінійного 
лабораторного відділу.

Смолича 
Івана 

Миколайовича

12 червня Вітаємо з 80-річним Ювілеєм

продам 
  2 äèòÿ÷èõ  ë³æêà - ìàíåæè, âåëîñèïåä «Àðä³ñ», êîìï’þòåð, ÀÑ «Ñâåí» 
2-18W , áåçïåðåá³éíèê, ÀÑ 2-100W, äèòÿ÷à êîëÿñêà, ïàëàòêà ÑÐÑÐ 
(áðåçåíò) - 4-õ ì³ñòíà. 093-140-74-34
  2 ëüîøêè ïî 40 êã. ïîðîäà ì’ÿñíà. 097-807-33-60
  3-õ íèòî÷íèé îáåðëîã á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³ 700 ãðí. 098-537-10-36
  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
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 
øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì 300 ë. â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè. 063-179-40-26
  Áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., òåëåâ³çîðè êîëüîðîâ³. 063-696-40-14
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 60 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  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
  Áåòîíí³ îãîðîæ³ áëîêè 200 õ 200 õ 400. 067-365-66-28
  Á³íîêëü ÁÏÖ5 8 õ 30. 098-419-98-65
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè áóä. ôóíäàìåíòð³ 40, ïàíåë³ ÏÊÆ. 073-164-09-78
  Áðóùàòêó «Ïîêîñòîâêà» 10õ10õ5 14 ì.êâ òåë 093-371-69-67
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 1.70. 097-690-98-02
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 2-6 ðîê³â. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íà 7-11 ðîê³â, â äîáðîìó ñòàí³. 073-058-60-59
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, êîë³ð àéâîð³, ð.44-46. 093-226-41-83 Ìàð³÷êà
  Âå÷³ðíÿ ñóêíÿ, äóæå ãàðíà àáî çäàì íà ïðîêàò. 067-860-54-61
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2 ì³ñ. 093-827-26-66, 066-119-43-55
  Â³ç â äîáðîìó ñòàí³ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-028-73-15
  Â³êíî ì\ï á\ó. 093-87-25-666
  Âîéëî÷íå ïîêðèòòÿ 2 õ 4 ì. 2-48-83, 097-688-63-33
  Âóëèêè. 097-756-75-89
  Ãàçîâà ïëèòà «King», á/ó 1 000 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» ï³ä 
ì³í³-êàñåòó + äîêóìåíòè + ñóìêà + êàñåòè - 700 ãðí. 068-051-93-60
  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 ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30 ç 3.20 - 16 000 
ãðí. 097-722-73-93, 093-795-10-33, 097-967-32-90
  Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðíåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà Àíãë³éñüêîãî êîêåð-ñïàí³åëÿ, õâîñòè 
êóï³ðîâàí³, ðîäèëèñü 30 êâ³òíÿ (2 ä³â÷èíêè ³ 2 õëîï÷èêà), 1 500 ãðí. 097-
461-69-59, 093-562-16-80 Îëÿ
  Ãàðíåñåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöóíÿòà Êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 6 òèæí³â 
(ëèøèâñÿ õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000 ãðí. 063-600-58-51
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê îäíî ôàçíèé (çàâîäñüêèé). 093-508-92-92
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 
063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí êíèæêà á/ó íîâîãî çðàçêà. 097-887-79-19, 063-318-83-82
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë. 063-773-28-96
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë/ç (ãîëóáà), òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2 øò., äçåðêàëà 
áåç ðàì íîâ³. 093-681-01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë³òíÿ (ñàëàòîâà) 200 ãðí., âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé ç 
ðó÷êîþ 200 ãðí., êð³ñëî äëÿ ãîäóâàííÿ Baby Club. 063-395-70-42
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, ë³òíÿ. 093-985-14-57
  Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â õîðîøîìó ñòàí³. 063-619-55-44, 0980-
473-41-02
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 300 ãðí. 096-836-89-04
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 2 - 4 ðîêè, ç ðó÷êîþ, ñïèíêîþ òà êîçèðêîì. 
093-940-89-32
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 2-6 ðîê³â ô.Ìóñòàíã, ÷åðâîíî-ñèíüîãî êîëüîðó 
550 ãðí. 093-090-91-10, 098-525-00-25
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ 
øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Åëåêòðî ñêóòåð 3-õ êîë³ñíèé äëÿ ³íâàë³ä³â. 063-736-45-34
  Çàï÷àñòèíè á/ó ìîòî, ÈÆ - ßâà, âñå â íàÿâíîñò³. 068-123-49-30
  Çàï÷àñòèíè äî Æèãóëÿ á/ó, ìàéæå âñå â íàÿâíîñò³. 097-989-09-52
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000 ãðí. 063-320-
32-07
  Çåì. ä³ë-êà 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 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 093-416-14-49
  Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âåñåëèé. 098-
338-01-16
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 16 ³ 15 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-
430-75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  Êàì³íü ÁÓÄ. 2-72-24, 093-022-72-09, 067-841-46-68
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, ãèðÿ 32 êã. 
(ñïîðòèâíà). 096-463-00-66
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ³ ñåðåäíÿ. 098-829-60-34
  Êàðòîïëÿ, áî÷êè çàë³çí³, à/çàï÷àñòèíè, ñêàòè, êàìåðè, 
àâòîìàãí³òîëà, ì³äü ãðàíüîííà, ïðîâ³ä ì³äíèé äëÿ õîëîäèëüíèêà. 
096-983-18-68
  Êíèæí³ ïîëèö³, êîìîä, øàôà, óìèâàëüíèê (ðàêîâèíà), êóõîííèé ñò³ë, 
çàï÷àñòèíè äî øâåéíî¿ ìàøèíêè «Zinger». 097-582-19-12
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîçà Çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, äðóãèé îê³ò (øóòà).  098-259-39-20
  Êîçà ³ äâîº êîçåíÿò ïî 2 ì³ñ., ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-903-64-60
  Êîçåíÿò. 067-958-99-88
  Êîçåíÿò. 096-414-22-45
  Êîçè 1 ð³ê, íà çëó÷êó, íåäîðîãî. 096-280-08-91, 063-998-03-34, 
073-060-44-97
  Êîçè ä³éí³. 067-445-75-52
  Êîçëèê íà ïëåìÿ Àëüï³éñüêà ïîðîäà. 096-906-45-10
  Êîëÿñêà Navington Caravet 1 000 ãðí. 073-133-98-67, 096-710-65-96
  Êîëÿñêà ãîëóáî - ñèíÿ, ç/ë, íåäîðîãî. 063-934-24-38
  Êîìïþòåð 2-õ ÿäåðí. Intel - 3 Ããö. ÎÇÓ-2 ãáò + HDD-80 Ãáò. + 
â³äåî Ðàäåîí 2600 ÕÒ + ìîí³òîð LCD Samsung17« + êëàâ³àòóðà + 
ðàä³îìèøêà 2 500 ãðí., ÌÔÓ + ÑÍÏ4 1 000 ãðí. (ïðèíòåð + ñêàíåð). 
096-797-90-53
  Êîðîáêà â³êîííà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì., 
õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Êîðîâà áóðî - ðÿáà, ïåðâ³ñòêà. 098-245-76-02
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 067-705-85-98
  Êîðîâà ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-357-10-40
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 8 ðîê³â Êîçÿòèí. 063-608-38-25
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-760-84-09, 063-287-
60-42
  Êîðîâó ò³ëüíó 8 ì³ñ. 097-582-23-37
  Êîñòþì øê³ëüíèé õëîï. (40 õ 158 õ õ74) íà 13-14 ð., òåìíî-ñèíüîãî 
êîëüîðó. 097-909-24-46, 073-060-44-42
  Êîòåë Äàíêî, òâåðäîïàëåâíèé, ãàðíèé ñòàí 12 Êâò. 097-690-98-02
  Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, ñòóëà, 
çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîâàòü 1-ñïàëüíà áåç ìàòðàöà, ñò³ë, êð³ñëî íà êîëåñàõ. 096-160-
69-70, 093-407-29-89
  Ë³æêî çàë³çíå ç äâîìà ìàòðàöàìè (ïðóæèííèé òà âàòíèé), 150 ãðí. 
097-556-89-55
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, âóëèêè ñèñòåìè Äàäàí, ðàìêè, ï³äøèïíèêè 
206. 2-70-03
  Ìåäîãîíêè 2 øò., áäæîëî ïàêåòè, áäæîëîñ³ì’¿. 098-419-41-37, 
063-662-12-74
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîëî÷í³ ÿãíÿòà. 096-299-25-68
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-626-
82-86, 097-324-85-40
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 6 ïîë. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-300-17-96
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-
01-49
  Ìîòî-êîñà Òàíäåì á/ó, ðîáî÷à 1 000 ãðí. 097-112-64-95
  Ìîòîð äî ìîòîöèêëà Êàñ³ê, êîëåñà R19 â äîáðîìó ñòàí³. 097-
154-49-36
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê â õîðîøîìó ñòàí³. 067-646-72-63
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê, òåëåâ³çîð â äîáðîìó ñòàí³. 096-152-82-97, 063-

335-97-80
  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
  Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-54, 
êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ïèñüìîâèé ñò³ë íà 2 ì³ñöÿ 60 õ 2400.  097-909-24-46, 073-060-44-42
  Ï³àí³íî. 063-701-46-32
  Ï³íîáëîê 600 õ 200 õ 300 ìì. 096-725-68-41
  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 6 ì. 13 øò., õîëîäèëüíà â³òðèíà, ìîðîçèëêà 800 
ë., ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ìîðîçèëêà, ãàç. êîëîíêà. 093-411-28-93, 067-
499-33-26
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 097-792-04-59
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 098-925-10-50
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Ïîðîñÿòà ñ.Êîçÿòèí ð-í ñ³ëüñüêî¿ ðàäè. 063-896-77-53
  Ïîðîñÿòà. 097-514-67-47
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà,  ïàëèâíèé áàê 180 
ë. , ãåíåðàòîð ÀÈ 24  80 À, 28 V, ï³äøèïíèêè ð³çí³, íîâ³, ðåìí³ äî 
òðàêòîðà ÌÒÇ, Ò40, ðåìåí³ òà ï³äøèïíèêè íà êîìáàéí «ªí³ñåé», ðåì³íü 
âåíòèëÿòîðà, «ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð ÌÒÇ, íîâèé. 097-431-23-13, 
093-11-23-713
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ²íäåç³ò á/ó, ñòàí íåðîáî÷èé. 063-359-40-07
  Ïðèõîæà (âèñ.1.90, øèð. 1.50, ãëóá. 40), êèëèì 2 õ 3 (áåëüøèòñêèé) 
á/ó. 063-694-94-49
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà 1.3 õ 3 ì. 097-154-49-36
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, ñòàí íîâîãî. 097-495-88-36
  Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ 60 õ 20 õ 2000 ñì., ãàç. êîòåë 7-êà 
áåçäèìîõîäíèé. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ïøåíèöÿ. 067-960-72-50
  Ïøåíèöÿ. 093-941-04-97
  Ðàìè á/ó äåøåâî ç ñêëîì, ð.1 õ 0.50 ñì. âóë.Êàòóêîâà 49. 098-245-
36-20
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  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 ò³ñêè 2 000 ãðí. 097-793-55-95
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, ñò³ëüö³, êð³ñëà, êèëèìè, 
òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 

063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ 
³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñïàëüíÿ â õîðîøîìó ñòàí³ (øàôà, ë³æêî, êîìîä, äçåðêàëî), êîë³ð 
â³ëüõà. 097-966-44-02
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â íîâèé, öåïî÷êà ÷îëîâ³÷à ç 
ñð³áëà 123 ãðí. 063-343-04-10
  Ñò³ë á³ëüÿðäíèé (àìåðèêàíêà). 067-927-15-58, 063-676-63-02
  Ñò³ë êóõîííèé êðóãëèé + 3 òàáóðåòêè, â õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 
063-754-70-87
  Òåëåâ³çîð Ñ³òðîí³êñ STV-2521N 550 ãðí., ñ.Ìàõí³âêà. 3-20-77, 
098-332-76-01
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà, ñïîê³éíà, ãàðíà, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 
098-726-15-46
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. 097-307-51-64, 063-607-16-22, 098-291-77-54, 
063-346-24-62
  Òðàêòîð ÌÒÇ-50 ç äâèãóíîì Ä240 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ïëóãîì. 
097-486-37-43
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 125 
ãðí. 063-502-62-62
  Òóìáà äëÿ òåëåâ³çîðà â ãàðíîìó ñòàí³ ç³ ñêëîì. 063-716-77-38 Îëÿ
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà 
á³ëèçíà, ïîëîòåíöÿ, ïðàñêà. 2-12-24, 093-884-86-66
  Óïðÿæ ê³ííà, ëþì³í³ñöåíòíà ëàìïà. 097-330-30-15
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. Ïîëå ×óäåñ - 2 000 ãðí. 098-419-41-41
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê âóë.Çåëåíà 38 12 ñîò. 093-781-65-53
  Õîëîäèëüíèê á\ó. 067-355-14-45
  Öóöåíÿ Àëàáàÿ. 063-694-70-15
  Öóöåíÿò òàêñè â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 067-491-12-27
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ äâåðíèé ç 
àíòðèñîëÿìè ïîë³ðîâàíèé. 097-329-25-97
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð ðåìîíòó íå ï³äëÿãàº. 067-945-41-16, 
063-609-91-08
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà  «Òèêêà». 063-695-30-20
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
  ß÷ì³íü. 097-428-32-93
 Ãàðàæ êîîï. æèÃóë³ 6 õ 4 íàêðèòèé øèôåðîì, íàâïðîòè åñòàêàäè, ñòàí 
äîáðèé. 067-770-39-71, 073-421-72-87
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ремонт, послуги
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
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, от-
коси, покраска. Відповідальність, порядність 
- гарантую. 067-889-16-25
Налаштування SMART-TV різних моделей для 
перегляду фільмів ТБ каналів! До звичайних 
телевізорів додаємо SMART-TV. 093-892-
12-00
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Підсобні та будівельні роботи. 093-76-76-
784
Надаю послуги з виконання робіт: кладка 
камінь-бут, цегла, блок, поклейка шпалер.
Звертатися: 0685347378 Віктор
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

39
70

35

39
94

53

39450139
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Уроки Англійської по м.Козятин
063-875-68-77

Запрошую на 
манікюр:обрізний,гель-лак,дизайн.

Запис за тел:0634507288

25 травня в р-ні І.Франка - Матро-
сова, пропала собака, Німецька 

вівчарка дівчинка 4 міс., темно-
го окрасу з зеленим ошийником, 
відзивається на кличку "Альфа", 

прохання повернути за винагороду. 
063-804-40-41

ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш" 
каменообробне підприємство

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

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

 398095 

398439

399051

398594

(дівчина до 30 років без шкідливих звичок) 
та нічний продавець. 067-609-10-49, 093-
925-92-67
 На роботу терміново потрібен автомийник. 
068-161-58-14, 2-28-09
 В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 063-179-40-26, 067-338-09-67
 В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-
93, 2-22-99
 На роботу потрібен монтажник - антенник. 
063-966-99-77 Юрій
 На роботу потрібен майстер з обслугову-
вання та діагностики комп'ютерного облад-
нання. 063-966-99-77
 На постійну роботу потрібен менеджер в 
автомагазин. 093-578-85-18
 В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
 «Вертиевский кирпичный завод» в Нежин-
ском р-н, Черниговской обл.Приглашает на 
роботу от 18 до 60 лет. проживание, пита-
ние. З/п до 6000 грн. 0507068277
 Монолитчики 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
 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 
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400156

400175

096-220-66-60,
093-853-43-53

íà 
êîíñåðâíîìó 
çàâîä³.

íà 
êîíñåðâíîìó 
çàâîä³.

íà 
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çàâîä³.
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êîíñåðâíîìó 
çàâîä³.

íà 
êîíñåðâíîìó 
çàâîä³.

Вахтовий метод 2 тижні. 

Проїзд безкоштовний.

Проживання та харчування 
за рахунок підприємства.

400198

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
 На роботу потрібні працівники на автомий-
ку в м. Козятин. 097-896-45-15
 Маляр срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
 Плиточники срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05
 Штукатуры срочно требуется в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье. Тел.: 097-504-79-05

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 роботу потрібні чоловіки різноробочі 
(маляр, штукатур) 70 грн./день. 097-691-
24-53
На постійну роботу у магазин потрібен касир 

 Сортувальник  тротуарної  плит-
ки (різноробочий) на підприємство у 
м.Бровари (Київська область).Заробітня 
плата договірна. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування. Тел.: 0675382175
 Машиніст  автокрана 22-32т.  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вах-
товий метод роботи 15/15, або повний 
місяць. Надаємо житло та харчування. Тел.: 
0675382175
 В Ветеринарну аптека м. Козятин  
запрошуємо на роботу працівника з 
відповідною освітою. Спеціалістам з інших 
міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
(службова квартира) 067-264-80-25
 Запрошується менеджер з продажу непро-
довольчих товарів та днівний охоронник. 
Вимоги: комунікабельність, зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заро-
бляти. 063-269-75-25

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, жит/ст, терм., торг. Цiна: 20000у.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 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Торгiвельна площа, 1 пов., 15 кв.м, просп.Коцюбин-
ського. Цiна: 330688, тел.:(097) 321-86-70 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. Автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 411 тис.грн., 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 

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

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

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

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. різне
 Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 445-66-67, 
(093) 096-43-44
 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
 øàôè - ñòåëàæ³ òîðÃîâ³. 067-757-89-25
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä. îïàëåííÿ.  063-
141-11-22
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8, 1 ïîâ. 
(áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ìîæëèâî ç 
ìåáëÿìè. 063-177-94-80
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âóë.Êîòîâñüêîãî, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà òåõí³êà, öåíòð 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì. ãàç. ïëèòà, áîëåð, ë³÷èëüíèêè, 
çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà 18.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, 
áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå. 063-491-32-77, 093-147-79-07
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå êóòîâà, 
ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 063-274-92-51
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò 
âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-63-38, 093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí æèëèé. 098-
271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, õîðîøèé òèõèé 
äâ³ð. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, íåäîðîãî. 097-350-36-33, 
073-350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-012-20-75                  
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 8/2, íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 

30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ð-í ÏÐÁ, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï â³êíà, ñòàí æèëèé. 063-177-94-80
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ ç áàëêîíîì. 093-810-94-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 096-463-
00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 êâ.ì., æèëà 
28.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-
18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ àáî îáì³íÿþ íà 
áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò. 063-198-46-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà 
³ êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 068-786-06-18 ï³ñëÿ 17:00
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³,åë. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, 
ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, 
áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 
098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 093-189-78-98
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë.
Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 2 
ïîâ., ì/ï â³êíà, áàëêîíè çàñò., êëàäîâêà, íå âóãëîâà, íåäîðîãî. 063-
304-37-36
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà 
³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, 
ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-
296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. ç äîïëàòîþ. 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ï³äâàë, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, òåðì³íîâî. 
093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., 6 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., áóäèíîê öåãëÿíèé ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/14 
(á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, º êîìîðà, 
ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè íà âîäó, ãàç, ç ìåáëÿìè. 097-029-91-04, 
073-026-54-87, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 9. 097-775-61-94
  3-õ ê³ìí. êâ., â 1 ïîâ./áóäèíêó, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
öåãëÿíèé ñàðàé, ïîãð³á, ñìò.Çàë³çíè÷íå. 068-501-13-90
  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, 067-605-04-95
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-301-93-19, 063-503-42-36
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ., íåäîðîãî. 093-579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, 7 ïîâ. 093-370-60-46
  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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, åëåêòðî îïàëåííÿ, 
äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 28. 093-091-00-50
  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.Ñèãíàë. 063-311-95-76
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
  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, 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., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Âîëîäèìèðà 
Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-141-11-22
  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
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ (âîäà â³ä ì³ñüêîãî 
âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà 
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Вічно сумуючі: син, внучка, сестра та її родина, брат.

13.06.17 р. минає 40 днів, як пішла з життя
Кирій 

Галина Миколаївна
Ти не діждалась перших жу-
равлів – Тяжка недуга світ тобі 
закрила
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне з Богом гово-
рила
І вже без тебе розцвітуть сади,
І солов'ї затьохкають ночами
І будуть знову квіти і плоди
І буде все...
Та тільки вже без мами.

Ти будеш жити вічно з нами в 
пам'яті,
В думках і снах, не згасне образ 
твій з роками
У наших зболених серцях.
Спи спокійно, наша ріднесень-
ка.
Хай твоя душа знайде вічний 
спочинок у райських садах.

Сумуємо, пам'ятаємо: дружина Люба, донька Ірина, 
онуки Максим і Катя.

6 червня минає 3 роки, як пішов з життя 
люблячий батько, чоловік, дідусь

Василишин 
Василь Трохимович
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь
І завжди пам'ятатиме родина,
Та добрим словом люди пом'януть.

ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 
на роботу 
працівники

067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

399571

9 червня минає 2 роки пекучого болю,гіркої 
розлуки, найбільшої втрати у житті

ШЕВЧУК 
ЕВГЕНІЙ 

ЛЕОНІДОВИЧ
Пішов від нас, ти так раптово.
Ніхто не знав і не відчував біди.
Вже стільки днів пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Болить душа, і сльози ллються,
Стражданню нашому нема кінця,
Бо скільки б не шукали очі,
Синочка рідного у хаті вже нема.
Ти плани мав, любив життя.
Та не судилось збутись мріям.
Проклята мить відрізала життя
Тобі б ще сину довго жити і любити...
І в нас тобі не буде забуття,
Як шкода сину, що така у тебе доля...
Прости, що не змогли тебе спасти, 
Прости, що не змогли 
тобі допомогти.
Якби ти міг ще довго жити,
Щасливі й ми булиб завжди,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Та ми ніколи незабудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш Ти.
Вічний спокій твоїй душі.

З великим сумом і болем: папа, мама і сестричка Діанка

Вічно сумуючі: дружина, дочки, зять, внуки, правнук і вся родина.

7 червня минуло 40 днів, як пішов з життя
люблячий чоловік, татусь, дідусь, прадідусь

Павлюк 
Микола Григорович

Так пусто стало на душі,
І серце плаче кожен день 
від болю.
І огортає тихим смутком
 все навколо.
Рідненький, ми сумуєм за 
тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті 
ти залишив,

А скільки всім добра зробив.
Любив життя, любив людей,
прожив Ти для онуків і дітей.
Пішов достойно в майбуття,
Тобі не буде забуття.
А поки пам'ять житиме в віках,
живим Ти будеш завжди у на-
ших серцях.
Лебединим пухом Тобі земля і 
Царство Небесне.

Вічно сумуючі: батьки і синочок Влад.

8 червня 2017 р. минає 40 днів,як не стало 
з нами люблячої матусі і донечки

Коломійченко 
Ольги Григорівни

Ніяк не можем ми збагнути,
Що ти пішла навік від нас,
Ніяк не можем ми забути
Твої страждання в смертний час.
Прости за те, що не зуміли
Тебе від смерті вберегти.
За те, що в мить осиротіли:
Єдиний син й згоровані батьки.
Для нас вже сонечко зайшло.
І твоя зірочка погасла,
Та в нашім серці ти жива,
Бо дарувала тільки щастя.
Спокійно спи, ще дня не було
Щоб не згадали ми тебе,
Стільки доріг веде до тебе,
Від тебе жодної не йде.

ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 5 õ 3, ó÷àñòîê 5 ñîò., âîäà, ãàç, âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 3 ê³ìíàòè, ãàðíå ì³ñöå, 
õîðîø³ ñóñ³äè, âåëèê³ ãîñï. áóä³âë³. 063-152-94-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ. 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., 8 ñîò. çåìë³, º îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà, 
êàíàë³çàö³ÿ, íà ïîäâ³ð’¿ º ñàðà¿, ãàðàæ, ìîëîäèé ñàäîê, º ì³ñöå äëÿ 
äîáóäîâè, äî öåíòðó 15 õâ., àâòîáóñíà çóïèíêà 100ì., ïîðó÷ ìàãàçèí. 
063-628-93-81
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 
ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/5, º ãàç, êðèíèöÿ. 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-44-47
  Áóäèíîê âóë.Ðàäÿíñüêà 11 ì.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 068-723-37-43, 
063-311-72-69
  Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîò. çåìë³. 096-541-
31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, 
âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-46-17
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097-529-50-42 Òàíÿ
  Áóäèíîê ãàç, âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., íåäîðîãî. 098-
073-76-85
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 84 êâ.ì., 0.33 ãà çåìë³, º âîäà ³ 
âîäîâ³äâåäåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³. 
093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + õë³â, êðèíèöÿ, 
096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 
ñîò. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ñàä, 
ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, âàíà, òóàëåò, âîäà ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà, 
³íòåðíåò, ìàéæå âñ³ ì/ï â³êíà. 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 20 ñîò. çåìë³, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Ñîê³ëåöü 
Êîçÿòèíñüêèé ð-í, âóë.Øåâ÷åíêà 16. 093-785-79-12
  Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
á³ëÿ ñòàâó. 063-141-11-22
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, òóàëåò òà 
êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-556-89-55
  Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, 
íîâ³ ìåáë³. 097-189-67-03, 063-255-49-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî øêîëà, ñàäî÷îê, 
âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 
14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä. 063-297-16-02, 096-901-76-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
  Áóäèíîê 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 íåçàê³í÷åíèé ñ.Ìàõàðèíö³. 097-886-27-25
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. 
067-462-84-17
  Áóäèíîê ïîòðåáóº ðåìîíòó âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 137. 
097-455-86-11, 068-762-81-58, 093-922-18-28
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà âàííà îêðåìî, 
ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-66-00
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-317-42-50
  Áóäèíîê ñ.Â³âñÿíèêè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 
ãîðîä 90 ñîò. 068-003-51-61, 096-266-31-54
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, Êîçÿòèíñüêèé ð-í, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ, ðàéñüêå ì³ñöå. 098-610-63-83
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà 20. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, çåì. ä³ë-êà 46 ñîò., ãîñï. áóä³âë³. 063-
802-19-12
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ áàòàðå¿, ãàç, âîäà 
â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-86-78, 
068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-
32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà 55 êâ.ì., âóë.Íîâà (á³ëÿ ñòàâó). 097-995-47-49
  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 ñòàðåíüêèé â ñåë³ 10 êì. â³ä Êîçÿòèíà. 067-365-23-47
  Áóäèíîê ñòàðèé, 0.5 ãà çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, º äåðåâà, êóù³. 097-
341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 
êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 
063-296-30-12, 067-948-83-38
  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 (ð-í Öåðêâè). 097-909-24-46, 
073-060-44-42
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, 60 êâ.ì., ïðèáóäèíêîâà 
òåðèòîð³ÿ 12 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, êîìîðà, º ãàç, âîäà, ä³þ÷à ï³÷. 
063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà 
â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà, 
ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ì.Êîçÿòèí ïðîâ. 9-Ñ³÷íÿ 12, 5 ñîò., ãàç. 066-437-
81-05, 093-312-34-36
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 14 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, âóë.Ê³ðîâà 11. 
093-050-93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 
5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ æèâè, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á êàìÿíèé, òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ â 
áóäèíêó, 12 ñîò. ñàä - ãîðîä, îãîðîæà, öåíòð, âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-

409-35-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåðì³íîâî, ð-í Ì’ÿñîêîìá³íàòó âóë.Êàòóêîâà 16. 
067-592-84-05
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. 
Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ 
êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-
705-00-22 Äìèòðî   
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó (ñò.Òóáäèñïàíñåð), êîîï.ßáëîíüêà, áóäèíîê, 
ñàäîê, ãîðîä 9 ñîò. çåìë³. 2-48-06, 097-235-76-33
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ ïîâåðõîâèì, º ö/âîäîïðîâ³ä, 
ñâ³òëî, ãàðàæ, ñàí.âóçîë ïîãð³á. 096-702-36-28, 063-294-75-66
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç áóä³âëÿìè: 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. íà ÿê³é 1/2 áóäèíêó, ïîòðåáóº ðåìîíòó àáî 
ïåðåáóäîâè âóë.9-Ñ³÷íÿ íåïîäàë³ê â³ä â³ää³ëåíÿ  äîðîãè. 068-962-41-61
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1. 095-233-21-71 
²ðèíà
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 098-058-48-81, 
063-105-36-49
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-264-46-76, 
093-018-62-77
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, âõ³ä 
îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-
896-03-78
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 
068-951-87-17
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî 22. 098-443-90-98
  Ñàäèáà â ñ.Æóðáèíö³ 0.50 ãà. 097-756-61-98
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì. 067-274-64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå 
ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 
ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 093-188-18-21, 063-386-02-00, 
068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 
21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó, íåäîðîãî. 097-149-46-33, 
063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà. 097-003-98-15
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, âîäà, çåì. 
ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 096-725-68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç (êâàðòèðà), öåíòð. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà, âóë.Ëèñåíêà 3/1 (á³ëÿ âåò. 
àïòåêè). 063-727-42-74
  ×àñòèíà áóäèíêó, 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
 áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ Çðó÷íîñò³, Çåì. 
ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-515-77-21
 áóäèíîê ì.êîÇÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), ïîðÿä äèò.ñàäîê, øêîëà, 
âîêÇàë, ÇàÃ. ïëîÙà 84 êâ.ì., ö/âîäà, ÃàÇ, êàíàë³Çàö³ÿ, òåëåôîí, Çåì. 

ä³ë-êà 14 ñîò., ñàäîê, Ãîðîä, Ãîñï. áóä³âë³, ì/ï â³êíà, äâ³ð ïëèòêà. 908-
798-05-27
 áóäèíîê öåÃëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76

  аВтомото
  Fiat Doblo Jtd 2005 ð.â., 1.9 ñèí³é ìåòàë³ê, â äîáðîìó ñòàí³, äèñêè 
òèòàíîâ³. 067-187-06-98
  Àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü Ç²Ë (êîëãîñïíèê). 067-937-45-39
  Àâòîìîá³ëü ÌÀÇ (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., òåðì³íîâî. 098-971-72-18
  ÂÀÇ 21013 ãàç-áåíçèí 29 000 ãðí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2103 1974 ð.â., 1.3 ãàç/áåíçèí. 067-994-34-05
  ÂÀÇ 2106 1980 ð.â., áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 096-171-44-19, 096-
190-94-83
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð çåëåíèé. 098-724-70-55
  ÂÀÇ 2108 1990 ð.â., 1.3 ãàç/áåíçèí. 067-994-34-05
  ÂÀÇ 2108 1990 ð.â., äâèãóí 1.5, ÊÏ 5 ñò., õîðîøèé ñòàí 068-025-
47-76
  ÂÀÇ 21093 2005 ð.â., áåíçèí, âèøíåâèé, ³äåàëüíèé ñòàí. 098-
456-25-86
  ÂÀÇ 21112 2003 ð.â., íà Çàêîðäîíí³é ðåºñòðàö³¿ (³çäèòü 1 ð³ê íà 
Óêðà¿í³), 1.5 ³íæ., 16 êë. 40 000 ãðí. 063-974-69-30
  ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà), 2010 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, ãàç-áåíçèí. 093-
731-17-10, 098-298-04-94
  ÂÀÇ 2199 2000 ð.â., ãàç-áåíçèí íà ïîâíîìó õîäó, òåðì³íîâî. 098-
971-72-18
  Âîëãà 31029 êîë³ð á³ëèé ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-152-68-67, 093-
857-04-41
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà, ÷îðíà 2000 ãðí. â õîðîøîìó ñòàí³. 097-
058-07-46 Àíäð³é
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ. 067-937-45-39
  Äåî Sens 2006 ð.â., ñåðåáðèñòîãî êîëüîðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ âàð³àíòè. 
096-747-11-42
  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ 2101-2109-110, Äåé Ëàíîñ, Íåêñ³ÿ, Îïåëü 
Âåêòðà À. 095-014-50-80
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó ìîòî, ÈÆ - ßâà, âñå â íàÿâíîñò³. 068-123-49-30
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Ëàäà Êàëèíà 2008 ð.â., 1.6 ë., 120 òèñ. êì., íåäîðîãî. 063-637-20-65
  Ìåðñåäåñ 123, îáºì 2.4, õîðîøèé ñòàí. 096-353-52-03
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ì³í³ - òðàêòîð ç ïðèöåïîì. 097-154-49-36
  Ìîïåä Êàðïàòè â ãàðíîìó ñòàí³. 063-305-97-21
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-98-01, 
093-884-97-24
  Ìîñêâè÷ ²Æ 412 1990 ð.â.. 067-267-95-31
  Ìîòîð ¹6, ìîñò çàäí³é âçáîð³ 3 000 ãðí. 063-223-77-94
  Ìîòîð äî ìîòîöèêëà Êàñ³ê, êîëåñà R19 â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-
49-36
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068-058-13-46 
Àíàòîë³é
  Ìîòîöèêë Óðàë. 097-149-37-52
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà 1.3 õ 3 ì. 097-154-49-36
  Ðåíî Êåíãî 2009 ð.â., 63 Êâò, 1.5 D ïàñàæèð, åëåêòðî-ñêëî, 

êîíäèö³îíåð, ïðîá³ã 220 òèñ. êì., â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³ 192 000 
ãðí. 095-014-50-80
  Ñèòðîåí Äæàìïè 2006 ð.â., òóðáî-äèçåëü 2000 êóá. 097-112-64-95
  Ò-40 îïðèñêóâà÷ 400 ë. ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà äî íüîãî íîâèé êîìïëåêò. 096-
395-18-01
  Òðàêòîð Ò-156 (ïîãðóç÷èê). 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ  íà õîäó. 067-937-45-39

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-
767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  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
  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
  Ïðèíòåð ðîáî÷èé EPSON RX690 ,R-390, TX-650, êñåðîêñ SENSYS 
MF3228. 067-766-12-79, 093-556-61-25
  Ðàìó Ç²Ë Êîëõîçí³ê áîðòîâèé. 067-365-66-28

  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
  Ñòàðó êàðòîïëþ. 097-763-97-86, 063-630-96-77
  Òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
  Òåðì³íîâî øåðñòÿí³ õóñòêè ç êâ³òàìè (õðåçàíòåìè), ñòàð³ óêðà¿íñüê³ 
ñï³äíèö³ (â³ä 100 äî 300 ãðí.) 068-847-32-72
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 ìåäàë³, Çíà÷êè, ïàïåðîâ³ Ãðîø³, ñòàòóåòêè òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-
045-20-79

  мінЯЮ
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè íà 1-ê³ìí. - 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà ç 
äîïëàòîþ. 093-704-31-57

  різне
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ãëèíó. 063-773-28-96

  Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè äóæå ãðàéëèâó ³ êðàñèâó, ïóõíàñòó ñ³ðî-á³ëó 
ê³øå÷êó 2.5 ì³ñ. ïðèâ÷åíà äî ëîòêà. 096-315-88-00
  Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîòåíÿò: 2 õëîï÷èêà (ðóäåíüêèé ³ 
òèãðîâèé), 2 ä³â÷èíêè (òèãðîâà, á³ëî-ñ³ðà). 097-449-53-50
  Â³ääàì â ïîðÿäí³ ðóêè ãàðíå öóöåíÿòêî. 063-626-45-12
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè. 063-427-43-28, 067-424-27-97
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÌÎ ¹103145 íà ³ì’ÿ Áåñàðàáà 
Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ íà 
³ì’ÿ Öèìáàëþê Â³ðè Êîíîí³âíè âèäàíîãî Âåðíèãîðîäîöüêîþ ñ³ëüñüêîþ 
Ðàäîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, Â³ííèöüêî¿ îáë. 
21.03.2002 ð., ñåð³ÿ ÂÍ 8-1284 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ÄÁ ¹082896 âèäàíå 
13.04.2016 ð. íà ³ì’ÿ Í³ê³øèíà Ìàêñèìà Þð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Òèòàð 
Àíàñòàñ³ÿ Ìèõàéë³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ íà ³ìÒÿ  Ðîìàíþê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 063-406-68-14, 096-
513-56-85
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ. 093-905-47-32, 097-753-65-54

  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç. 093-031-24-52
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 097-263-47-53, 093-485-01-72
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîù. 30 êâ.ì. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42. 
093-766-78-40
  Çäàì â îðåíäó ñàäèáó 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ àáî ïðîäàì. 095-406-
36-06, 050-328-43-98
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 096-909-09-81
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Çäàì êâàðòèðó á³ëÿ ç/âîêçàëó. 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì 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
  Ó ïîðÿäí³ ðóêè â³ääàì ãàðíèõ, ìèëèõ ùåíÿò, º ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè, 
ìàìà - ãàðíà îõîðîíèöÿ. 063-504-01-28
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, 3 ãîäèíè â äåíü, îïëàòà õîðîøà. 2-76-89, 
097-377-37-72
  Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà ë³òíüîþ æ³íêîþ, ñ.Òèòóñ³âêà ç 8:00 äî 
17:00. 096-158-70-65
  Øóêàþ ìàøèíó äëÿ ÷èñòêè ïîäóøîê. 063-802-19-12
  Øóêàþ íÿíþ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ. 063-198-46-57



16 RIA-К, Четвер, 8 червня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
про все Купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25

39
91

53

Овен 
напружений тиждень порадує 
успіхами у важливих знайом-
ствах, зустрічах і поїздках.
телець 
постарайтеся не переоціню-
вати свої сили та можливості.

близнюки 
Емоційно неспокійний період, 
багато що навколо дратуватиме.

 
рАк 
цього тижня порадують якісь 
новини. маєте шанс повернути 

ситуацію у потрібному вам напрямку.
лев 
ваша цілеспрямованість і неймовір-
на працездатність вразить усіх і буде 

гідно винагороджена.
 дівА
на вас може очікувати успіх 
у справах, до яких раніше не 

доходили руки.
терези 
вдасться досягти максималь-
ного успіху. знайдете підхід до 

людей і важливих питань.
скОрпіОн 
з'явиться можливість вирі-
шити проблеми, які ви довго 

ігнорували.
стрілець 
мусите чимшвидше розібра-
тися зі справами та завдан-

нями, яких нагромадилося чимало.
кОзеріг 
вдасться розібратися зі ста-
рими проблемами й впритул 

узятися за нові проекти.
вОдОлій
на допомогу сторонніх розрахову-
вати не варто – все залежить тільки 
від ваших зусиль.
риби 
не варто висловлювати свою 
думку в грубій формі, бо наслідки 

можуть бути непередбаченими.

ГОРОСКОП
з 8.06 по 14.06

39
84

41

397838

39
89

79

неділя, 11 червня

+ 9  + 14 0С
+ 18  + 16 0С

СеРеДА,  14 ЧеРВНЯ

   + 10   +  14 0С
   + 20    + 18 0С

вівторок, 13 червня

 + 10  +  13 0С
+ 20  +  19 0С

понеділок, 12 червня

+ 13    +  12 0С
+ 18    +  19 0С

СуБОТА, 10 ЧеРВНЯ

  +  10    +12 0С
  + 20    + 19 0С

ПЯТНИцЯ, 9 ЧеРВНЯ

  + 7   + 15 0С
  + 19     + 15 0С

ЧеТВеР, 8 ЧеРВНЯ

+ 11    +13  0С
+ 18    + 18 0С

Прогноз погоди

399054

39
94

72

400159

На стадіоні “Локомотив” 5 червня відбувся черговий тур об-

ласної першості в першій лізі. Команда ФК “Козятин” приймала 

спортсменів “Поділля” з міста Крижопіль (3 команда розіграшу). 

Гра закінчилася з рахунком 0-0. Це був той випадок, коли гравці  

нашого клубу 2 очки  втратили, а не очко придбали. Козятинці 

були близькі до перемоги та після удару нашого нападника, м’яч 

відбила поперечина  Тож, на жаль, на табло залишились нулі.

Футбольним фанатам


