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У Козятині відбулось декілька 
подій, що пов’язані з хабарни-
цтвом. Найперші на слуху три 
справи. Архітектора Недаш-
ківського, директора КП “Від-
родження” нині покійного 
Гуменюка та новоспечеого 
архітектора Павлова. Усіх під 
арешт спроваджували тільки 
для того, щоб потім, домігшись 
звільнення, одержати від родичів 
величезний хабар? Ну якщо не 
так, то принаймні оприлюднити 
громаді і керівництву, що бурно 
працюємо з хабарниками, отри-
мати нагороди, просування по 
посаді. Тільки такі мотиви могли 
спонукати винесенню виправдаль-
них вироків суду?

 
давайте раЗом відстежи-
мо. У районі  помінявся прокурор 
та начальник поліції. Хочеться ві-
рити, що помінявся і зміст роботи. 

Показова — третя справа. З 
архітектором нашого мера Пузи-
ря. Усім відомим Олександром 
Павловим. Те, що міський го-
лова Пузир, голова бюджетної 

комісії міста Гаврилюк, архітектор 
Павлов  — депутати від БЮТ — 
одне ціле, є маса доказів. Особи, 
судячи по викладених ними в 
соцмережах фото, — наближені  
до Юлії Тимошенко. Наші хлопці 
і дівчата, що мають забезпечити 
комфортне проживання в місті?

 
Беручи За осНову всю до-
стуПНу і оПрилюдНеНу іН-
формацію, історія така. 
Іногородній громадянин офіцій-
но  звернувсь в адміністрацію міс-
та, щоб розмістити по-народному 
будку для реалізації продуктових 
товарів в районі залізничного  вок-
залу. Говорили, балакали і добала-
кались. Зі слів замовника, Павлов 
як посадовець, за свої законні 
дії по принципу “ти — чужий 
і фейс твій не такий” запро-
сив 300 баксів за дозвіл. “Тоді 
стаєш своїм. Фейс також стає 
приємним. Ну — в  доску свій!”

Пометикувавши, іногородній 
вирішив, що за знайомство та за 
свій фейс, який дав Бог, платити 
не буде. Пішов з поліцією на 
співпрацю. Ті, як свідчить сам 
факт справи досудового слідства, 

архітектора добряче 
задокументували. 
Тобто, взяли з до-
казами прямо в ка-
бінеті.

Павлов включив 
задню передачу 
після того, як по-
пався. Раптово 
захворів. Вніс 
заставу 118 ти-
сяч гривень. І не 
сидів за гратами.  
Пролікувавшись, він прийшов на 
роботу після Зелених свят! Прав-
да, архітектурний відділ міський 
голова скоротив. Завбачливо. І 
того, кого взяли на хабарі, по-
містив у відділ споріднений до 
архітектурного.

Журналісту чиновник Павлов 
пояснив, що справа не закрита 
і вона є предметом судового 
розгляду. Ніяких офіційних ко-
ментарів давати не буде. Чекає, 
аби все “вляглося” і тоді — будь 
ласка. Павлов вважає, що по-
ліцейські вирішили покращити 
статистику розкриття злочинів. 
Насправді, він вибігав на коридор 
за людиною, щоб та забрала за-

лишені нею гроші. 
У ході журналістського розслі-

дування стало відомо, що дійсно 
справу передали до суду з об-
винувальним актом за статтею 
368 КК. Не відсторонений Пав-
лов від роботи тому, що не було 
подання в суд від прокурора чи 
слідчого. Але за версією поліції, 
архітектор Павлов на даний час 
не впливає на об’єктивне розслі-
дування (?!). У зв’язку з цим його 
немає підстав відсторонювати від 
роботи. Цікаве бачення поліції! 
Тепер також ми розуміємо, наві-
що мер Пузир скоротив архітек-
турний відділ.

Перше судове засідання 

відбудеться 22 червня о 13.40 
в Козятинському суді під го-
ловуванням судді Воронюк. 
Обвинувачений чиновник пере-
конуватиме, що його  підставили 
і  вини не визнає. Що ж, чекаємо 
вироку суду.

 
Р. S. Міський голова Пузир 

потратив можливо вже мільйони 
гривень для відеоспостереження 
за громадою. А виходить, що 
громада має спостерігати за 
ним і його командою? Горе не 
від людей, горе від слуг народу. 
Найсмішніше і трагічно, що у них 
немає страху. Певно, наявність 
священика в депутатській групі 
від БЮТ дає їм індульгенцію на 
всепрощеність. Тоді, Амінь.
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у всіх на устахнаші герої

вимагають відставки силовиків і відкриття кримінальних справ проти “лднр”

Який духівник, такий і поСлідовник

найбагатші Серед наС

депутат Євген буравський взяв ініціативу по відновленню 
домівки безхатченкам

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

на козятинщині одні сварки 
хочеться вірити, що засудять

гніздо відновили, але лелеки вже полетіли

Сцена, що горіла, відновлена за 300 тиСЯч!

айдарівці протеСтують

юра (17), студеНт і аліНа (23), 
у декреті:

— Гвелісіані.

таНя (11) і даНя (8), школярі:

— Пузир.

тетяНа (31). у декреті:

— Мафік.

ігор (40), електрик, марія (35), у 
декреті,  аліса (2,10):

— Юрчишин.

олексаНдра (44), вчитель:

— Шубович.

віктор (25) і ЄвгеНій (26), 
ПомічНики машиНіста:

— Рожук і Китаєць.

ми ЗаПитали у коЗятиНчаН кого знаєте найбагатшого фінансово на козятинщині?

Надія (51), ПеНсіоНер:

— Гвелісіані.

ЄвгеНій (21), студеНт:

— Пузир, Стахов.

аНатолій (80), ПеНсіоНер:

— Гвелісіані.

діаНа (15), школяр і оксаНа (35), 
Перекладач:

— Китаєць, Пузир.

аНя (21), Продавець і саша (22), 
ЗаліЗНичНик:

— Вольний і Боровський.

світлаНа (51), 
ПриБиральНиця і даша (5):

— Гвелісіані.

Корпорація “RIA" в Козятині власним ре-
сурсом провела соціальне опитування серед 
мешканців міста, поставивши лише одне 
питання: “Кого знаєте фінасово найба-
гатшого на Козятинщині?” Результат був 
не сподіваний. Люди активно і доброзичливо 
поставились до опитування. Чого ми не спо-
дівались. Раніше таке опитування було не 
можливим з наступних причин.

По-перше, люди були інертні, боязливі, і 
відповіді — не щирі. Тепер все змінилось.

Взагалі колектив газети постійно активно 
залучає громаду до різних опитувань. Зі слів 
наших читачів, що не належать до влади, 
саме опитування робить громаду соціально 
активною до будь-яких проблем - від осо-
бистості до подій в суспільстві. Як промов-
ляють сотні наших читачів, а при зустрічі нам 
наголошують, що пишаються журналістським 
колективом “RIA-Козятин”. Альтернативи 
газеті немає в районі. А скарги до пре-
зидента України та прем’єра з метою 
знищення газети свідчить про одне — ми 
реально стали в районі та місті четвер-
тою владою, що захищає і формує думку 
в  громаді. Тепер нас читають від апара-
ту президента України до громади міста 
та району.

Кумедне і безболісно принизливе став-
лення влади до нашого видання (вважай до 
себе) свідчить лише про одне — про їх убо-
гість і  нікчемність. Я так охарактеризувала 
їх стан душі: крохобори з дипломами про 
вищу освіту, що одягнені як еліта нації. По 
правді — босі, голі, з гнилою вдачею наца-
рювати статки. А ми? Що ж ми, як громада?

Тарас Шевченко нашу правду описав так:
 “Свою Україну любіть
Любіть її... Во время люте,
В остатню тяжкую минуту
Учи неложними устами
Сказати правду. Поможи
Молитву діяти до краю...
Хто вони, фінансові магнати Козятина? За 

свідченням респондентів, список виглядає 
так:

1.Шубович, 2. Гвелесіані, 3. Пузир
Цікавим виявився і той факт, що громада 

віднесла останнього міського голову до най-
багатшого грошима серед людей Козятина. 
Адже його декларації про це не свідчать. 
Певно, люди щось знають, про що не віда-
ємо ми. Попробуємо в цьому розібратись 
надалі.

 влад Повх
 

Пропрацювавши основний 
свій вік в силових структурах, 
беззаперечним у мене було 
одне — максимально спри-
яти розвалу СРСР. Маючи 
особистого духівника, який 
провів  в місцях позбавлення 
волі більше 30 років. За вчи-
нення опору співробітникам 
міліції, КДБ, побиття про-
курора, сусіди і рідні йому 
говорили: “Степан, та ти 
баклан!” Він враз мінявся. Та 
так, що всі навколо замовка-
ли. Поважним тембральним 
голосом абсолютно спокійно 
він говорив: “Я воюю з мілі-
цєю, КДБ, прокурорами — 
апаратом насилля. І  я їх ла-

маю. Змушую їх бути коруп-
ціонерами, хабарниками, і, як 
продукт, боягузами. Результат 
— це моя війна проти СРСР. 
Ось побачите, ця держава 
рухне. Ми станемо самостій-
ною Українською державою. 
А мій  шлях максимально 
короткий до перемоги”.

Я питав, що таке перемога. 
Відповідь була мені до впо-
доби.

— Найперше, це помста 
окупантам за голодомор, 
пограбування житла, - гово-
рив Степан. — За маму, яку 
згвалтував комуніст із КДБ на 
очах чоловіка, а потім йому 
розітнули живіт. Мати весь 
час пестила мене як сина і 
вчила. Помститись за батька, 

від якого не народився.Так 
що я — продукт згвалтування 
або байстрюк. Бачиш, є одна 
річ — я зшитий червоними і 
чорними нитками. Маминими 
руками. Я знаю, де похований 
мій батько і поряд мама.

Дожив Степан Степанович 
аж до 2000 року. Похоро-
нений в Українській землі 
близько батька та матері. 
Хоча кращі  роки провів у 
Сибіру, за рік до смерті була 
нагода зустрітись. Він  плакав 
від радощів, промовляючи: 
”Йди-но сюди до мене. Ба-
чиш, я переміг. Бабо, давай 
все краще на стіл. Будемо 
відмічати. Руки милом не мий, 
самогонкою ошпаримо. Бабо, 
рушника давай”.

Я запитав у нього, чого він 
найбільше боявся. Відповідь 
була, як на мене, феноме-
нальна і швидка:

— Найганебніше було для 
мене, коли я втікав від “вір-
тухаїв”. Пірнав у траву під ва-
гони, кущі. По мені стріляли. 
Я дуже хвилювавсь і пере-
ймавсь, що куля влізе в дупу, 
а вилізе через голову. Мені 
було дуже соромно і стидно 
так померти. Спиною рачки 
до ворога. Це ганьба навіть 
мертвому. Жодного разу я не 
зумів втекти, через це. Вмер-
ти так, щоб куля вліпила мене 
ззаду та хоч в спину. Якби 
куля поцілила мені в дупу, то 
Бог мене точно не прийняв 
би до раю...

тетяНа лоЗіНська

Бійці батальйону "Айдар" 
перебувають під Адміністра-
цією Президента на Банковій 
у Києві.  Це довгострокова 
мирна акція, яка розпочалася 
19 червня. Причина — "те-
рористичне" кримінальне 
провадження, яке, за попе-
редніми даними, службою 
безпеки розпочато після 
того, як місцеві мешканці 
одного із міст, не підконтр-
ольних на даний час Укра-
їні, заявили про обстріли 
їхніх домівок. 

У акції беруть участь і наші 
земляки. Айдарівці вимага-
ють відставки Голови СБУ 
Василя Грицака. Присутні і 
силовики.

Перед цим на допит викли-
кали народного депутата та 
першого комбата "Айдару" 
Сергія Мельничука. За 
його словами, саме Служба 
безпеки України розпочала 
це кримінальне провадження 
проти батальйону "Айдар". 
Потім сталися сутички із си-
ловиками під Адмінстрацією. 
Йому перешкоджали пройти 
до депутатської приймальні. 

Отож, виникли у протесту-
ючих додаткові вимоги: від-
ставка силовиків та відкриття 
кримінальних проваджень 
проти так званих "ЛДНР". 

Саме такі дії, на думку 
айдарівців, призведуть до 
перемоги у цій війні та її за-
вершення. 

Учасники мирної акції про-
тесту мають із собою таблич-
ки: "Я терорист. Я доброво-
лець. Я захищав Україну. Я 
не маю УБД. Я не маю дер-
жавних нагород". Активістка 
Лада Соколова написала на 
своїй сторінці у Фейсбуку:

“Другий день пройшов 
бiльш-менш спокiйно. Були 
спроби провакацiй, на якi ми 

реагували. 
Намагались нас вивести на 

конфлiкт, але в нас мирна 
акцiя.(поки) Нашi вимоги за-
лишились тi самi, чекаємо 
гаранта. 

Навiть дощ не змусив нас 
роз'iхатись по домiвкам.

Приїздило багато друзiв, 
п i д т р има ти  мор а л ьно , 
фiзично, привозили воду, 
iжу....навiть бруснику i квiти.

Ми вимагаємо, а де ви? 
Грошей у Народу немає, вiн 

з голоду тихо вмирає???
… Держимся. Позиции 

укрепляют, подтягивают тех-
нику. Просим поддержки. Ак-
ция безсрочная. Требования 
озвучили. Банковая, ждем...

...Криси всюди. Сьогоднi в 
цьому переконалась ще раз. 
Гидоти-обертнi у службовiй 
формi знов сьогоднi трощили 
нашi намети та били жiнок, 
затопчуючи ногами, з цього 
отримували велике задово-
лення.....

Айдар дав їм вiдсiч, але їм 
цього замало… Ми вирiшили 
залишитись пiд адмiнiстрацiєю 
президента, чекаємо його… 
Також розраховуємо на 
вашу пiдтримку. Набридло 
терпiти, так не можна 
жити, тiльки разом можна 
все змiнити.

Чекаємо на Банковiй… Ми 
тут надовго....Хтось має у 
домiвцi наводити порядок.”

катериНа чекай

Газета “RIA-Козятин” розпо-
відала про ситуацію з лелечим 
гніздом на розі вулиць Матросова 
і Трудової. Старе гніздо впало, 
а нове ніхто з представників 
місцевої влади встановити не 
хотів. Куди тільки не зверталися 
стурбовані долею лелек люди! До 
пожежників, у “Відродження”, до 
РЕМівців, міського голови, секре-
таря міськради, до свого депутата 

Таїси Радіної… Усюди отримували 
відмови або пусті обіцянки. 

Та все ж світ не без добрих 
людей! Рятівник знайшовся! Де-
путат міської ради, голова Ради 
ветеранів Козятинського заліз-
ничного вузла Євген Буравський 
перейнявся проблемою. Минулої 
п’ятниці організував людей, які 
укріпили стовп та почепили на 
ньому новеньке гніздо! 

До редакції завітала жителька 
вулиці Матросова Галина Коло-

мієць. Зі слізьми вдячності роз-
повіла про цей добрий вчинок 
пана Буравського.

— Дякуючи вашій газеті та 
Євгену Станіславовичу лелеки 
нарешті отримали дім! — роз-
чулено каже жінка. — Одне трохи 
засмучує — поки що пернаті не 
повернулися до гнізда. Можливо, 
вони вивели потомство в іншому 
місці. Але впевнена — птахи по-
вернуться на своє рідне місце. Ми 
їх з нетерпінням чекаємо!

влад Повх

У травні міський голова Пу-
зир проплатив з бюджету міста 
майже 303 тисячі гривень за 
ремонт і реконструкцію сцени 
в міському будинку культури 
(вул. Героїв Майдану, 22). Буді-
вельники прибули аж зі Львова 
із Проектно-конструкторського 
технологічного бюро.

Нагадаємо, що напередодні 
2016 нового року будинок куль-
тури горів. На гасіння приїздило 
чотири пожежні екіпажі! Тоді 
збиток офіційно склав аж 122 
гривні (не тисячі!) — справжні 
метаморфози погорілого теа-
тру. У той час, коли пожежники 
списали затрат більше 10 тисяч 
гривень.

Пожежу тоді засекречували, 
щоб приховати реальні збитки. 
За нашими даними, на ремонт 
потрібна була не одна тисяча 
гривень, в тому числі на заміну 
проводки. На момент відео-
фіксації нашими журналістами 
16 січня 2016 року всі входи і 
виходи в кінозал були завбач-
ливо зачинені. Про це мож-
на подивитися ролик в ютубі 
https://www.youtube.com/
watch?v=nag6dXFWpi0

І сьогодні випливла сума на 
реконструкцію — 303 тисячі 
гривень. Цікаво, що відповідаль-
ного за погорілий театр ніхто і 
не шукав.

Трагедія якраз і закладена 
в цільовому використанні при-
міщення, де можуть перебувати 

одночасно до тисячі дітей. Тому 
такий мутний проект безпеки і 
пожежа свідчить про одне: бом-

ба закладена під кожну дитину, 
що йде в заклад культури.

Терористи-закладачі, це міс-

цеве МНС та посадовці міської 
ради, які перебувають у змові? 
Бомбу назвемо службовою ха-
латністю, зловживанням владою. 
Нехтування елементарними нор-
мами безпеки в місцях скупчен-
ня людей. 

Нецільове використання ко-
штів. По техногенності можли-
вих катастроф — це місцевий 
Чорнобиль. Вірити чиновникам 
від влади — це все одно, що 
обманювати самого себе.  Як мі-
німум, для почуття власної без-
пеки на всі заходи треба брати 
заручниками міського голову, 
або начальника відділу МНС, 
або членів їх родин. 

Щоб відразу ж на місці вчи-
нити народний суд. Як мінімум, 
негайним оголенням макітри.     

За таке Не Прощають
 
валеНтиНа ЗеліНська

Я не прокурор і не суддя, щоб судити,
Хто винен, а хто ні у цій війні.
Їх сам Господь по-Божому засудить,
Й заслужать те, хто, що у Бога заслужив.
Надворі двадцять перше століття.
Скільки прожито, скільки всього пережито.
Нам би мріяти, творити та любити,
Але прийшло в країну Україну лихоліття,
Яке змогло ці мрії всі убити.
Хто полум’я війни роздмухав в Україні,
Що брат зі зброєю пішов на брата?
Хто розбрат поселив в батьківській хаті?
І змушені батьки своїх дітей ховати,
Які не прожили, не догуляли і не долюбили,
Які не здійснили свої людські бажання.
Хто відповість за це злощасне злодіяння
Перед людьми і перед Святим Богом?
За це ніколи і нікому не буде їм пощади.
За чорні справи не буде Божого прощення.
За сльози матерів, сестер, дружин, дітей.
За передчасну сивину батьків.
За сотні покалічених сімей.
За нескінченне горе, біль, за вічную скорботу.
Не буде їм прощення від людей.
Не буде їм прощення і від Бога.
Не буде їм прощення ні на йоту.

катериНа чекай

Минулої суботи область передала 
на райони 18 нових гібридних кро-
соверів «Mitsubishi Outlander PHEV». 
Козятину також дістався один такий 
“наворочений” позашляховик. Його 
пускають на патрулювання району. 
Адже прохідність цього кросовера в 
рази краща, ніж у старих патрульних 
машин. У середині «Міцубісі», за 
словами капітана Юрія Залєвського, 
є все необхідне для роботи патруль-
ної поліції. Машини згодом оснастять 
планшетами, відеореєстраторами та 
іншою технікою.

На жаль, сфотографувати обнову 
нам не вдалося. Під час візиту жур-
наліста до відділу поліції “Аутлен-
дер” був на виїзді в районі. Поліцей-
ські розповіли, що дуже задоволені 
машиною. Кажуть, що заряду батареї 
вистачає на 50 кілометрів. Правда, 

заряджати її тре-
ба аж 5 годин.

Нагадаємо, 12 
червня був пер-
ший день роботи 
нової дорожньої 
поліції. 

Структура ви-
конує  функц і ї 
старої ДАІ і пе-
ребуває в підпо-
рядкуванні па-
трульної поліції.

Перші 30 на-
рядів дорожньої 
поліції патрулю-
ватимуть 10 основних автомагістра-
лей. У автопарку підрозділу поки 
тільки нові «Hyundai». 

— На даний момент Козятинський 
район це не торкнулося, — розповів 
газеті "RIA-Козятин" начальник міс-
цевої поліції  Олег Швець. — Трасу 

державного сполучення обслуговує 
наш пост біля Махнівки. 

Ведуться перемовини щодо переда-
чі патрулювання цієї траси патрульній 
поліції обласного підпорядкування. 
Орієнтовно це відбудеться в наступ-
ному році.

міСцева поліціЯ тепер 
на крутих колеСах

влад лісовий

Лакмусовим шматочком папе-
ру, а в  адміністративному праві 
називається адмінпротоколом, 
можна змінити політичну ситуацію 
на Козятинщині. Подібну до Ін-
тернаціоналу: “ми наш, ми новий 
мір построім, кто бил нічем, тот 
станет всем”. Це стосується голо-
ви райради.  

Здається, що прокуратура за-
тягує процес передачі адмінпрото-
колу в суд на голову Козятинської  

райради за корупцію. Причиною 
може бути стаття 38, що регла-
ментує  строки: “Адміністративне 
стягнення за вчинення корупцій-
ного правопорушення може бути 
накладено протягом трьох місяців 
з дня виявлення, але не пізніше 
одного року з дня його вчинення.” 
Невже, щоб суд не мав можливос-
ті його розглянути? Щоб звільнити 
від відповідальгості? Щоб зжерти 
установлений законом термін для 
розгляду адмінпротоколу?

Нагадаю, протокол на вищевка-

заного чиновника був складений 
шефом поліції з Вінниці і зразу 
переданий для узгодження про-
курору області. Наші намагання 
виявити протокол у суді, не увінча-
лися успіхом, бо там його немає. 
З достовірних джерел інформації 
ми все-таки дізналися, що мате-
ріали були на погодженні і скоро 
будуть у суді. 

Наступного дня після суду голо-
ва має піти з посади, за Законом. 
А за результатами його фінансо-
вої діяльності проведеться аудит.
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Ще 30 березня поточного 
року виконком міської ради під 
головуванням Пузиря розглянув 
чисельні звернення депутатів 
міської ради та мешканців міста 
“відносно забезпечення без-
пеки дорожнього руху”. Зда-
валося б — діждалися нарешті. 
Скільки ж написано на цю тему і 
проговорено!

Вирішили встановити два “ле-
жачих поліцейських” та відповідні 
знаки до них на вулиці Матросова 

біля школи №3. Ще два на вули-
ці Сковороди біля п’ятої школи 
також зі знаками «Пагорб». За-
планували встановити дорожній 
відбійник у провулку Лісовому 
на перехресті з вулицею Франка, 
попереджувальний дорожній знак 
«Напрямок повопроту». Згадали і 
про ПРБ. Тут вирішили поставити 
знаки «Небезпечний поворот 
праворуч», «Небезпечний поворот 
ліворуч», «Напрямок повороту» 
на вул. 8-ма Гвардійська в районі 
перехрестя з вул. Я. Мудрого.

На цьому все і закінчилося. За-

лишилось на папері. Жур-
налістський ранковий рейд 
підтвердив саме те, що нічого 
ніде не робиться. Правда, на 
Лісовому якась комісія відвід-
увала мешканців з запитання-
ми, в яку домівку автівки на 
швидкості влітають.  

Зате о 5 ранку на Гоголя, 
Матросова і Франка — 
освітлені вулиці. Ну, дуже 
“по-господарськи”!

Сумно. За що не візьметь-
ся нова команда при владі, 
скрізь проколи.

іваН остаПчук

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернувся борець з 
корупцією. Він повідомив, що в 
селі Флор’янівка плата за оренду 
приміщення їдальні дитсадка 500 
гривень. Гроші вже не один рік 
збирає медсестра. Куди вона їх 
діває, не відомо. Також, за сло-
вами чоловіка, в селі не працює 
клуб, але завклубу зарплатню 
отримує. З усього, що там є, 
працює тільки бібліотека. Молодь 
купчиться біля бару, чи де до-
ведеться...

Журналісти вирішили поспіл-
куватися з народом. Люди, що 
живуть на окраїні села, не під-
тверджували і не спростовували 
таку інформацію. Ті, що живуть 
ближче до центру, знають про 
таке та не бачать в діях медич-
ного працівника складу злочину 

чи корупцію. За 500 гривень 
вони не чули. Опитавши вісьмох 
мешканців села на вид від соро-
ка років і більше, ми добрались 
до згаданого будинку культури. 
Там в одному з приміщень, де є 
сцена, йшла репетиція. Дівчатка 
шкільного віку готувались до свя-
та “Купала” виконували танець. 
Хоча будинок культури визнаний 
аварійним.

У дитячому садочку  дійсно є 
відокремлена кімната, яку люди 
орендують для своїх потреб. Це 
переважно поминальні обіди. Яка 
орендна плата за приміщення, не 
відомо. 

Прояснив ситуацію очільник 
села Віктор Нагорний. Він по-
відомив, що дійсно в дитячому 
садочку є відокремлена кімната, 
яка здається в оренду за 200 
гривень, незалежно від кількості 
присутніх. Гроші збирає Ольга 

Андріївна Сто-
ляр. Звітність 
веде в зошиті. 
Зібрані кошти 
перераховує в 
сільську раду.  

Кошти підуть 
на закупку кот-
ла для цього ж 
приміщення. А 
ще потрібно за-
мінити 

п л а с т и к о в і 
чарки на скляні 
— це вимога 
мешканців села. Будинок культу-
ри в аварійному стані і сільська 
рада вже перерахувала 20 тисяч 
гривень на проектну документа-
цію. — Скрізь гроші потрібні, — 
підсумував сільський голова. 

Може й так. Тільки от зошит не 
є звітністю. Та й його нам не по-
казали. У сільраді, коли ми були 

— працювала тільки спеціаліст із 
земельних відносин. А приміщен-
ня, де міг бути зошит звітності, 
було на замку.

Покидаючи село Флор’янівку, 
ми намагалися поспілкуватися з 
молоддю. Та чи молоді в селі так 
мало, чи нам так не пощастило 
когось зустріти? Єдина молода 

жінка, яка стрілась по дорозі, 
відповіла так: “Мій відпочинок — 
це на автобус і в Козятин. Там є 
друзі, і є чим займатися”.

А ще зустріли пані Віру та Зою 
Іванівну. Вони кажуть, що жи-
веться їм важко та те, що робить 
сільська влада — добре.

Може тому ми так й живемо?

на тему сьогоденняПро все

Перевірка фактів показала, що не скрізь так погано

щоб уникнути пожежі в ліСі

Парк двічі перетворювався на море

у суд — обвинувальний акт за особливо тяжкий злочин

кримінальна хроніка

Подорож на село

коментарі про хвірточну війну

Навпроти сільради занедбане приміщення Будинку культури

Зебра в районі школи №3 залишається небезпечною

залізничне заливає лайном

турботу проЯвлЯють... у рішеннЯх

у Суд — обвинувальний акт 
за оСобливо тЯжкий злочин

розпочалаСЯ коноплЯно-макова пора

водЯникам довелоСЯ добрЯче попрацювати

“подпєвали” Суперечать реаліЯм життЯ і здоровому глузду

ФлоріанівСьких чиновників критикують

на папері дорожній рух організований, наяву — ні!

тетяНа лоЗіНська
 
Опублікована на сайті kazatin.

com та соцмережах стаття “Хвір-
точна війна директора училища” 
про дії директора Стецюка від-
носно блокування центрального 
входу на територію гуртожитка 
та дитячої міської спортивної 
школи активно обговорювалась 
і коментувалась. До редакції 
звернувся автор статті з про-
ханням опублікувати відповідь 
найактивнішим коментаторам. 
Зокрема, ярим захисницям свого 
керівника — працівницям-педа-
гогшам училища.

 
(Публікується без змін) Вже 

набридло читати, слухати увесь 
цей бруд, який виливають на наш 
заклад і його керівника! Шанов-
ний, ви себе чуєте? Ви пишите з 
таким ентузіазмом про  те, що 
учні втратили можливість "вико-
ристання"   "2-метрового парка-
ну, поруч з завареною хвірткою, 
через які існувала можливість 
перелізти"! У будь-який дім, 
квартиру, подвір'я існує один 
вхід , то чому ж на територію 
студентського містечка повинні 
бути собачі лази? Наші учні, і в 
цьому я з вами погоджуся, дій-
сно мають європейські погляди, 
бо саме цього ми навчаємо їх 
у своєму закладі. Тому і пови-
нні поводити себе  цивілізовано 
- не лазити через собачі лази, 
а заходити через центральний 
вхід. А ще за безпеку учнів на 

території студмістечка відповідає 
керівник закладу Стецюк А.О., а 
не Михайло Шуляк, тому, мабуть, 
йому і належить право приймати 
подібні рішення! Панчук А. - 
викладач МВПУЗТ

 
Anna Grigoruk: До речі, в 

чому я впевнена найбільше- то 
це в тому, що після закінчення 
нашого училища учням лиша-
ється стільки світлих спогадів, 
що найменше, про що вони 
згадують, то це про те, через 
яку хвіртку вони заходили в гур-
тожиток))))))) 

Посилання на джерело: 
ht tps ://kazat in .com/lyud i/

hv i r to chna -v i y na - d i r e kto r a -
uchilischa-10616704.html

 “Шановні, розумію що інших 
коментарів щодо дій свого ке-
рівника не могло бути. Хотілось 
би прочитати в душі Вашу «вдяч-
ність» своєму керівнику Стецюку, 
якби ви були на місці учнів, які 
волочать лишній кілометр бать-
ківські валізи по бездоріжжю в 
непогоду. Коли по коліна сніг, 
чи в слякоту, вони проходячи 2 
м від  гуртожитку дивляться на 
нього через існуючу 50 років, 
але заварену  хвіртку. До речі, 
вона зроблена згідно з про-
ектом, з парадного входу. Там, 
де встановлена,  але занедбана 

кам'яна споруда дошки пошани, 
де була встановлена пам’ятна до-
шка Герою Бойко. 

Тому шановні викладачі, учні і 
діти дійсно вимушені лізти навіть 
через собачі лази, але бояться 
при цьому сказати щось всупе-
реч бажанню своєму директору. 
І знають, чому.

Ви покірно мовчите, чому чор-
ний хід для Вас став парадним, 
а парадний зовсім запертим. По-
треба європейського сьогодення 
для учбового закладу ? Чи прин-
цип керівника?

Чомусь Ви, шановні, не по-
мічаєте «реклами» училища  
про навчання «євро ремонту», 

зробленому і виставленому на 
показ батькам і самим учням. 
(дивись фото).

Шановні,  не можна дивлячись 
на чорне, стверджувати, що воно 
біле. Тим більше Вам,  тільки для 
того, щоб сподобатись керівнику, 
який своїми  діями приносить 
великі незручності учням і дітям. 
Біда наша в тому, що в суспіль-
стві і на різних щаблях влади є 
«подпєвали», які в угоду керів-
никам, але в супереч реаліям 
життя  і здоровому глузду, ста-
раються зло показати як благо! 
Тому ми і маємо те, що маємо!  

михайло шуляк.”

в’ячеслав гоНчарук

На гарячу лінію газети 
“RIA-Козятин” надійшла не-
приємна новина від мешкан-
ців Залізничного. Там нечи-
стоти не відкачують і вони 
заливають городи. Аромат 
такий, що й ніс чешеться.

На місці події Володи-
мир Панасюк та Микола 
Немикін розповіли, що від-
бувається.  Виявилося, що 
не працює відкачувальна 
система. Уже збирали по 15 
гривень з кожного мешкан-

ця двох будинків, що відно-
сяться до міста. На ці  гро-
ші купили потрібну деталь 
Пускову кнопку поставили. 
Але причина виявилась 
в іншому. Не спрацьовує 
один із клапанів в смок-
туючо - випускній системі 
І протягом останніх двох 
місяців нечистоти практично 
не відкачуються. А ще нам 
підвозятиь трофеї-нечистоти 
з бердичівського  району. 

— При Гвелісіані таке 
становище вже тут було, 
— розповідають жителі 

Залізничного. — Тоді Ло-
зінська підняла в пресі 
цю проблему і міський 
голова відреагував мит-
тєво. Проблему вирішили 
швидко. А зараз ми владі 
потрібні тільки як виборці. 
Проблему в новій міській 
раді знають, навіть зробили 
пропозицію — зібрати по 
400 грн з кожної сім’ї, щоб 
прокласти нову трубу. І ми 
всі, хто знав, погодились. 
Та почались городи. То ж 
до осені ніяких робіт не 
буде...

марія крижаНівська, майстер лісу 
дП "коЗятиНський райагроліс”

 
Вкотре звертаюємося до всіх 

відпочиваючих, неухильно дотриму-
ватись правил пожежної безпеки в 
лісах та віддавати перевагу відпо-
чинку в спеціально облаштованих 
рекреаційних ділянках для відпо-
чинку.

Щоб уникнути лісових пожеж, 
протягом пожежонебезпечного 
періоду забороняється:

- розведення багать у лісі (крім 
спеціально передбачених для цього 
місць);

- заїзд на територію лісового 
фонду (крім транзитних шляхів) 
транспортних засобів та інших 
механізмів, за винятком тих, що 
використовуються для лісогоспо-

дарської мети;
- відвідування населення хвой-

них насаджень при 5-му класі 
пожежної небезпеки (надзвичайна 
небезпека);

- палити, кидати у лісі непогашені 
сірники, недопалки, витрушувати з 
люльок гарячий попіл, крім місць, 
що обладнані для цієї мети;

- звалювати та спалювати у лісо-
вих насадженнях сміття;

- випалювати траву та інші рос-
линні рештки на землях лісового 
фонду (в тому числі проводити 
сільськогосподарські підпали).

За порушення правил пожежної 
безпеки в лісах передбачається 
адміністративна відповідальність. 

Відчувайте свою причетність до 
охорони та збереження лісових 
насаджень для майбутніх поколінь.

аНатолій коЗуБ, Прокурор 
калиНівської місцевої 
Прокуратури  

Прокуратурою скеровано 
до Козятинського міськра-
йонного суду обвинувальний 
акт відносно обвинуваченого 
у вчинені 12 крадіжок, неза-
конному заволодінню тран-
спортним засобом, замаху 
на незаконне заволодіння 
транспортним засобом та не-
закінченого замаху на умисне 
вбивство, з метою приховання 
іншого злочину.

Вказані злочини сколихнули 
жителів Козятина та району в 
кінці 2016 року та на початку 
2017 року.  Майже в кожному 
випадку зловмисник, впевнив-
шись у відсутності власника, 
заходив на територію до-
моволодіння. Проникаючи в 
житлові будинки або гаражні 

приміщення до мешканців, 
викрадав різного роду майно. 
При цьому завдавав потер-
пілим значної матеріальної 
шкоди та втікав з місця події. 

Він же проникав до при-
міщень торговельних об’єктів, 
де вчиняв крадіжки товарно-
матеріальних цінностей. З 
місць скоєння злочинів зни-
кав. Здобутим майном розпо-
ряджався на власний розсуд.

Крім того, мав випадок 
вчинення обвинуваченим кри-
мінального правопорушення, 
передбаченого ч. 3 ст. 15, п. 
9 ч. 2 ст. 115 КК України. Це 
незакінчений замах на умис-
не вбивство. Тобто на умис-
не протиправне заподіяння 
смерті іншій людині. Квалі-
фікуючою ознакою якого є 
незакінчений замах на умисне 
вбивство, вчинений з метою 
приховати інший злочин. 

Санкція передбачає пока-
рання у вигляді позбавлення 
волі строком від 10 до 15 
років або довічне позбавлен-
ня волі. 

Обвинувачений, маючи зло-
чинний умисел, направлений 
на протиправне заволодіння 
чужим майном та незаконне 
заволодіння транспортним 
засобом, з метою обернути 
транспортний засіб на свою 
користь, впевнився у тому, 
що не буде поміченим іншими 
особами і власником даного 
транспортного засобу, нама-
гався ним заволодіти. 

Однак був помічений влас-
ником автомобіля та його 
тестем. Отож дістав з кишені 
зброю та вистрілив у напрям-
ку життєво важливих органів 
тестя власника автомобіля, з 
метою приховати даний зло-
чин та особисте викриття.

13 червня
З будинку жителів Іванківців 

невідомі вкрали чавунну плиту 
пічного опалення.

А в гостя з Кривого Рогу в 
одному з козятинських кафе 
поцупили мобільний телефон. У 
36-річного жителя Великого ви-
крадений мобільник вилучено.

У козятинчанина з під’їзду його 
будинку вкрали велосипед.

15 червня
У Сокільці обнесли магазин.
У козятинчанки шахраї вимани-

ли гроші з її картки.
У жителя Кашперівки з гаража 

вкрали електроінструмент.
У Лозівці в місцевого жителя 

на городі виявили 163 кущі сно-
дійного маку.

Черговий раз прикрили один з 
залів гральних автоматів.

16 червня
Знову задокументувала поліція 

наркотичні рослини на городі. На 
цей раз в Іванківцях виявили 82 
кущі конопель.

У Сестринівці в місцевої жи-
тельки з сараю викрали електро-
млинок.

17 червня
У 28-річного козятинчанина 

в паспорті знайшли згорток з 

коноплею.
18 червня
На вулиці Героїв Майдану ста-

лася дорожня пригода. Мотоцикл 
“Ямаха”, яким керував житель 
Махаринців, зіткнувся з автомобі-
лем ВАЗ під керуванням жителя 
Дерганівки, Ружинського району. 
У результаті зіткнення пасажир-
ка мотоцикла отримала тілесні 
ушкодження.

19 червня
У жителя Сигналу з недобудо-

ваного будинку вкрали електро-
інструменти та електрокабель.

Поліцію повідомили, що в 
Пушкінському парку хтось дебо-
ширить. 

Порушником спокою виявився 
40-річний житель села Козятин. 
У нього при перевірці знайшли 
згорток з коноплею.

в’ячеслав гоНчарук
 
Протягом тижня Пушкінський 

парк заливало двічі. Перший 
раз на місце прориву водяного 
трубопроводу поставили хомут, 
який добре закріпили і засипали 
землею. Та через декілька днів у 
водогоні знову з’явилась пробої-
на майже на тому ж місці. Знову 
пригнали техніку і добрались до 
місця прориву водної артерії. 
Керував ремонтними роботами 
старший майстер БМУ-2 Юрій 
Лопатинський. 

Щоб вода знов з’явилась в 
кранах містян прилеглих будин-

ків, звичайні роботяги 
працювали майже 20 
години. Вода в кранах 
городян була вже о 19 
годині.  

Як повідомив газе-
ті “RIA-Козятин” Юрій 
Лопатинський, хомут, 
який ставили на трубу 
раніше, закріплений був 
якісно. На відстані двох 
метрів вже стояли три 
таких хомути. Ставити 
четвертий було недо-
цільно.Тож, частину по-
шкодженої труби цього 
разу замінили. 
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Обов’язково треба випивати 
за день в середньому 2-2,5 літра 
води. 500 г води спалює 100 
калорій, прохолодної води — 
до 120 калорій. Коли кажуть, 
що не можна пити воду під час 
тренування, це повна маячня! 
Обов’язково треба випивати 30-
60 г води кожні 10-15 хвилин 
фізичних навантажень. Інакше 
такий “сухий закон” призведе до 
зневоднення організму. Без до-
статньої кількості рідини густіє 
кров, збільшується пульс та тиск 
в організмі. Коли ми регулярно 
п’ємо воду, вона розріджує кров. 
Під час фізичних навантажень 
підвищується температура тіла, 
його треба охолоджувати, знов-
таки пити, пити й ще раз пити. Не 

доводьте себе до межі, не “пра-
цюйте на знос”!

Помилкова думка щодо того, 
що чим більше потіємо, тим швид-
ше худнемо. На один втрачений 
кілограм у сауні чи в залі треба 
випивати 4 склянки води. Наслід-
ки частого та інтенсивного “потін-
ня” без прийняття води — погір-
шення роботи нирок і серця! Ось 
вагомий аргумент того, наскільки 
важливо пити багато рідини. По-
перше, в кращий бік змінюється 
біохімія в організмі, по-друге, 
зникає жир, залишаються м’язи, 
і об’єми тіла зменшуються. Це 
означає, що покращилась “якість” 
вашого тіла. 

Погодьтесь, що краще мати 
підтягнуте “якісне” тіло в гарному 

тонусі, ніж ганятися за втратою 
кілограмів, які з часом все одно 
повернуться. Тут важливіша ро-
зумна відповідність трьох складо-
вих вашого організму: води, м’язів 
і жиру. Усе це досягається шля-
хом правильного здорового хар-
чування, фізичних навантажень та 
якомога більше води щодня!

здоров'яПозИЦія

«зелені» кредити від укргазбанку– 
запорука влаСної енергонезалежноСті 

протеїни — не длЯ вСіх бузина врЯтувала 
від Смертельної 
хвороби

вода — елемент здорового 
СпоСобу життЯ

Секретний метод, Який творить 
чудеСа ...

традиційні продукти, 
Які приноСЯть шкоду

Підпис під фото
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Постійне підвищення тарифів 
на комунальні послуги, цін на 
пальне та енергоносії – все це 
говорить про те, що настав час 
змін. Змін, важливих не лише 
для кожного окремого спо-
живача, а й для всієї країни, 
яка опинилася у залежності від 

постачальників дорогих енер-
горесурсів. Саме час змінювати 
психологію споживання, яка за 
всі роки незалежності нашої 
держави була марнотратною 
та безвідповідальною. Лише 
раціональне та економне спо-
живання енергоресурсів зможе 
врятувати країну і кожного її 
громадянина від постійного 
збільшення витрат і нищівного 
впливу на довкілля.

Укргазбанк пропонує кож-
ному українцю унікальні 
рішення, які дозволять не 
лише економити, а й заро-
бляти на новітніх світових 
енергоефективних техноло-
гіях.

З чого розпочати своє еколо-
гічне, енергоефективне життя 
зможуть підказати спеціалісти 
будь-якого відділення Укргаз-
банку по всій Україні. Адже в 
арсеналі провідного ЕКО-банку 
країни вже є широкий вибір 
еко-продуктів не лише для ве-
ликих корпоративних клієнтів 
та бізнесу, а й для представ-
ників ОСББ та приватних до-

могосподарств. 
З моменту запуску програми 

Укргазбанк вже прокредитував 
понад 400 об’єднань співвлас-
ників багатоквартирних будин-
ків на загальну суму близько 
70 млн грн. Найчастіше кре-
дитні кошти надаються на за-
міну освітлення, вузлів обліку 
води і теплової енергії, вікон, 
дверей, а також проведення 
комплексної термомодернізації 
багатоповерхових будинків. 
Після оформлення кредиту 
таке ОСББ отримує до 70% 
компенсації від Держенерго-
ефективності (плюс, можлива 
додаткова компенсація, якщо 
діє регіональна програма), і 
мешканці будинку забувають 
про проблеми з платіжками за 
комунальні послуги. На сьогод-
ні будь-яке ОСББ чи ЖБК може 
оформити такий енергоефек-
тивний кредит у сумі до 10 млн 
гривень, строком  до 10 років 
без першого внеску та застави. 

Серед унікальних та найбільш 
популярних продуктів банку 
на сьогодні є кредитування 
на придбання та встановлення 
«домашніх» сонячних станцій, 
які допоможуть не лише суттє-
во економити на комунальних 
послугах, а й щомісячно отри-

мувати додатковий дохід для 
сім’ї. Зокрема, сонячні елек-
тростанції та необхідне облад-
нання за кредитною ставкою 
від 0,001% можна придбати у 
компаній-партнерів. Сонячні 
електростанції дають змогу 
домогосподарствам генерувати 
електроенергію від сонця і ви-
користовувати її для власних 
потреб, а надлишок продавати 
в загальноукраїнську електро-
мережу за «зеленим» тарифом. 
На сьогодні «зелений» тариф 
для сонячних електростанцій 
складає 5,2 грн за 1 кВт*год, 
таким чином, встановивши на 
даху власного будинку СЕС 
можна забезпечити собі додат-
ковий щомісячний дохід до 10 
тис. гривень. Пільгові кредити 
надаються також на придбання 
теплових насосів, які генерують 
тепло з повітря або землі, і ви-
користовуються для опалення 
та підігріву води для потреб 
домогосподарства.

Для тих, хто дійсно піклуєть-
ся про довкілля і не байдужий 
до майбутнього, в якому жити-
муть діти, Укргазбанк пропонує 
ще один унікальний продукт, 
який не має аналогів не лише 
на вітчизняному банківському  
ринку, а й на ринку Східної 

Європи - першу платіжну еко-
картку. Для виготовлення нових 
карток були використані почат-
ки кукурудзи та цукрової трос-
тини. У користуванні картка не 
відрізняється від традиційних, 
а після закінчення терміну дії 
розкладається упродовж двох 
років, не завдаючи шкоди до-
вкіллю. 

Нагадаємо, що на сьогод-
ні УКРГАЗБАНК надає креди-
ти на придбання житлової 
нерухомості на первинному 
(лише від 3% РІЧНИХ) та 
вторинному ринках (22% 
річних), а також на при-
дбання нових легкових ав-
томобілів та екологічних - 
електромобілів на акційних 
умовах з партнерами банку 
ВІД 0,01% РІЧНИХ.

За детальною інформацією 
звертайтеся до відділення УК-
РГАЗБАНКУ за адресою: 

 
Козятин, Грушевського, 68; 
тел:(04342) 2-04-85, 2-10-12,   
(093) 140-74-77, (097) 934-
28-24.

Ліцензія НБУ № 123 від 
06.10.2011

гнатик руслан іванович, 
начальник відділення аБ 
"укргазбанк" м.козятин

Екс-міністр обо-
рони України, лі-
дер партії “Грома-
дянська позиція” 

Анатолій Гриценко 
16 червня відвідав 

Ужгород. Політик зустрівся з міс-
цевим партійним активом та дав 
прес-конференцію в Ужгородсько-
му прес-клубі. На зустрічі з мас-
медійниками він жорстко розкри-
тикував нинішню владу, розповів, із 
якими політиками веде перемовини 
про об’єднання, уточнив, як би він 
здійснив пенсійну реформу. Він 
запевнив, що виграє в другому турі 
президентських виборів.

– По команді Порошенка пе-
рекриті центральні канали, тому 
я намагаюся донести до людей 
наше бачення, насамперед, через 
регіональну пресу. Постійно їжджу 
країною. Паралельно проводимо 
робочі семінари з нашими місце-
вими депутатами – їх біля 600. 
Орієнтуємо їх, щоб вони викону-
вали обіцяне, не крали і тримали 
довіру, - такими словами розпо-
чав спілкування з журналістами 
Анатолій Гриценко. На запитання, 
чи проводить він перемовини про 
об’єднання з іншими опозиційними 
партіями, щоб піти на вибори од-
нією силою, лідер “Громадянської 
позиції” заявив: зустрічі тривають, 
є попередні домовленості, але 

озвучувати їх поки що рано.
– У багатьох людей є розуміння, 

що ця влада буде триматися до 
останнього, — сказав Гриценко. 
— Але є усвідомлення, що запас 
міцності країни тане на очах. У 
нас залишилося дуже мало часу – 
максимум один рік, коли ще можна 
прийняти ключові рішення. А далі 
– або вниз, або вгору. Тому процес 
консультацій і переговорів триває, 
об’єднання зусиль – це природ-
ний шлях. З ким саме? Партії, які 
очолюють Садовий, Катеринчук, 
Саакашвілі, Добродомов, Гацько 
– це близькі нам по духу політичні 
сили. Ми координуємо свої дії, це 
правда. Переговори ще не завер-
шилися рішенням, яке б я міг ого-
лосити, але ми працюємо. З кимось 
об’єднання буде ще до виборів 
у партію, з кимось уже в новому 
парламенті створимо коаліцію. 
Але очевидно одне: щоб зупинити 
негативний розвиток подій в країні, 
треба отримати в парламенті біль-
шість і сформувати уряд. Тому ми й 
далі будемо проводити переговори. 
Щоб усе вийшло, треба відмовити-
ся від гетьманських амбіцій, і ми до 
цього готові.

На думку Анатолія Гриценка, ні 
земельна, ні медична, ні пен-
сійна реформи в тому вигляді, в 
якому їх пропонують реалізува-
ти в уряді, не дадуть результату 

для країни.
– Влада сидить у режимі “сли-

на тече”, очікуючи “проломити” 
аграрну реформу або так званий 
ринок землі. Насправді, це ніяка 
не реформа, ніякий не ринок і на-
віть не базар. Вони хочуть дуже 
швидко скупити за безцінь землю 
по 20 тис. грн за гектар, знаючи, 
що реальна ціна – 20 тис. євро за 
га, через кілька років перепродати 
і втекти. У людей грошей немає, 
у фермерів грошей нема. Є гроші 
тільки у кількох родин. Ці прізвища 
олігархів відомі. І це фактично 
буде повтор того, що відбулося 
у 90-і роки з приватизаційними 
сертифікатами: коли за безцінь 
забрали промислові об’єкти, по-
ловину знищили, половину при-
хопили собі. Зараз олігархат керує 
країною. Не можна допустити про-
вести цей законопроект. Натомість 
треба запровадити ефективний 
інститут оренди землі, вигідний 
для того, хто здає землю в орен-
ду, і для того, хто орендує. Коли 
країна стане багатшою, коли до 
влади настане довіра, коли суть 
реформи зрозуміють люди, тоді її 
можна проводити, - заявив лідер 
“Громадянської позиції”.Політик 
пригрозив, що в тому разі, якщо в 
парламенті будуть спроби провести 
цей закон, під Верховною Радою 
зберуться десятки тисяч активістів, 

у тому числі й представники “Гро-
мадянської позиції”.

 – Цю аферу тисячоліття допус-
тити не можна, – заявив Анатолій 
Гриценко. – Треба зорієнтувати 
уряд на експорт не сировини, а 
продовольчої продукції, якісної, 
екологічно чистої, яка є дорогою в 
Європі. Треба експортувати товари 
з доданою вартістю, наприклад, 
соки, джеми, ковбаси тощо, щоб 
робочі місця були і люди в селах 
не спивалися. А не придумувати 
афери на кшталт “ринку землі”.

Розкритикував політик і запропо-
новані урядом проекти пенсійної та 
медичної реформи.

– Ці реформи мають бути роз-
раховані на тривалий термін, на 
30 років уперед. Вони мають бути 
зрозумілі для суспільства. А зараз 
люди не розуміють суті. Я сам не 
розумію, тільки чую уривчасті по-
відомлення від урядовців. Мене 
це не гріє і не переконує. Головне 
питання – що це дасть народу? У 
ході реформування ситуація має 
тільки покращуватися. А зараз в 
Україні помирають люди, бо немає 
вакцини від ботулізму і багатьох 
інших небезпечних хвороб. Хоча 
такі прості копійчані вакцини мають 
бути завжди, це як у кожного з нас 
вдома є йод і зеленка, — каже 
Анатолій Гриценко.

На думку політика, пенсійна ре-

форма однозначно потрібна, бо де-
фіцит пенсійного фонду такий, що 
це лягає тягарем на всіх українців.

– Але пенсія повинна бути 
абсолютно зрозуміла і має за-
лежати від трьох показників: від 
тривалості трудового стажу (хто 
довше працював – у того більша 
пенсія), від розміру зарплати і вне-
сків у пенсійний фонд, і від умов 
праці – має бути надбавка на рівні 
біля 10 % для тих, хто працював 
у шкідливих умовах, бо їм треба 
більше грошей на ліки. І ще одне: 
максимальна пенсія не має переви-
щувати мінімальну більше ніж у 10 
разів. Бо зараз одні отримують 950 
грн, а інші – 250 тисяч, - резюму-
вав А.Гриценко.

Наостанок зустрічі з журналіс-
тами політик оцінив свої шанси у 
наступних президентських виборах.

— Порошенко і Гринів ніколи 
не оприлюднюють соціологію, 
де б був показаний можливий 
результат, якщо на президентських 
виборах я виходжу у другий тур. 
Не дає такий варіант і соціологія, 
яку роблять на замовлення «Бать-
ківщини». А все тому, що вони 
добре знають цифри. Я також 
проводив соціологічне опитування 
і знаю: якщо в другий тур виходить 
Гриценко – програють і Порошен-
ко, і Тимошенко, пролетять усі, - 
резюмував політик.

опозиціонерам треба відкинути гетьманські амбіції і об’єднатися
Блог

катериНа чекай

Здоровий спосіб життя — це 
супер! Правильне харчування, 
фізичні навантаження та від-
мова від шкідливих звичок дуже 
швидко покращує самопочуття. 
Але деякі козятинчани перебіль-
шують в прагненні оздоровитися 
та досягти швидших результатів 
у тренуваннях. Наприклад, ви-
користання спортивного харчу-
вання (серед необізнаних людей 
— “протеїнів”) виправдовує себе 
тільки при професійних заняттях 
спортом. Якщо людина, осо-
бливо в немолодому віці, робить 
пробіжку та нескладні фізичні 
вправи, то вживання “протеїнів” 
користі не принесе. Склад таких 
сумішей дуже різний, це тема 
для окремої статті. І професійні 
спортсмени в цьому прекрас-
но розбираються та не будуть 
вживати все підряд. Проблема 
саме в фізкультурниках та про-
давцях спортивного харчування. 
Деякі козятинчани немолодого 
віку викладають у соцмережах 
відео, де вони п’ють після про-
біжки “протеїни”. Тим самим 

вони закликають інших купувати 
у них та вживати ці суміші. Але 
це зайва та часом шкідлива ідея. 
Якщо “протеїн” дійсно має 80% 
протеїну (білка), то без важкого 
тренування — це просто наванта-
ження на нирки. А якщо в “про-
теїні” більше вуглеводів (гейнер), 
то людина отримає зайві калорії 
і ніколи не схудне. 

Так само з вітамінами. Якщо 
немає великих навантажень, 

вітамінів багато не треба. Гі-
первітаміноз нічого гарного не 
принесе. Грамотно побудувавши 
свій денний раціон харчування, 
отримуючи регулярні фізичні на-
вантаження та відмовившись  від 
шкідливих звичок, можна оздо-
ровитися та підтримувати гарну 
фізичну форму — не вживаючи 
спортивного харчування. До речі, 
ще й гроші зекономите, бо це до-
роге задоволення.

Чоловік з Болгарії розповів 
про свій спосіб боротьби з ра-
ком. 

«У 2002 році я виявив пухли-
ну мозку — доброякісну. Мене 
негайно помістили в лікарню. 
Пухлина була 5х5 см, але опера-
ція пройшла успішно. Для мене 
нейрохірурги в цій лікарні є кра-
щими в Болгарії.

Через два роки результати по-
казують, що пухлина рецидивна 
(метастатична) і майже одна-
кового розміру. Я повинен був 
зробити нову операцію. Отримав 
параліч лівої ноги. Лікарі дослі-
дили, що пухлина була атипова. 
Потім я пішов в онкологію. По-
чалася променева терапія, але це 
не допомогло. Знову була опера-
ція. Після цього я відправився на 
реабілітацію і там, на моє щастя, 
зустрів людину, яка змінила моє 
життя. Чоловік поділився зі мною 
тим, що страждає на рак нирки. 
Після того, як операція виявила-
ся невдалою, йому залишалося 
жити 3-4 місяці. Він познайомив-
ся з жінкою, яка розповіла про 
рослину і метод приготування її 
для лікування. Трава називається 
бузина — чагарник, що росте 

в пустелях і навколо річкових 
каналів. Зростає в кінці серпня - 
початку вересня.

 
домашНій рецеПт

Плід повинен бути досить 
зрілим, щоб мати лікувальні 
властивості. Вимийте бузину 
і помістіть в банки, чергуючи 
один шар бузини і один шар 
цукру, поки ви не заповните 
банку. Зберігати в сонячному 
місці для бродіння.Через два 
тижні зберігайте в холодиль-
нику. Можете зробити 2, 3 
або 4 банки, але дві — необ-
хідні для лікування  протягом 
усього року. Приймайте одну 
чайну ложку щоранку натще-
серце, за 10 хвилин до їжі.

 
Я чекав 2 місяці, щоб набрати 

бузину і приготувати рецепт. Я 
почав його вживати. З минулої 
операції пройшло 4 роки — до 
цього часу у мене не було мета-
статических клітин.

До речі, і здорові люди можуть 
спробувати цей засіб (той, хто 
хоче посилити імунну систему). 
Наприклад, це допомагає проти 
грипу…” 

Заморозьте лимони і попро-
щайтеся з діабетом, пухлиною і 
ожирінням.

 Ви, напевно, вже знаєте, що 
питна вода з лимоном допомагає 
травленню, очищає вашу систему 
і підвищує ваш імунітет. А ви зна-
ли, що лимон може запобігти і 
вилікувати рак?

 Лимони містять фітохімічні 
речовини, звані лімоноідами, які 
надзвичайно корисні для нашого 
організму. Було доведено, що 
лимонин знижує рівень холесте-
рину і хвороби серця. Більш того, 
існують 11 різних лімоноідів, 
які здатні запобігти зростанню 
ракових клітин молочної залози. 
Було доведено, що лікування на-
туральним лимоном, у 10 000 ра-
зів ефективніше, ніж традиційна 
хіміотерапія.

Корисні речовини містяться 
не тільки в лимонному соку, а й 
в шкірці. Зробіть собі послугу і 
заморозьте скибочки лимона - 
це може просто врятувати ваше 
життя!

По-перше, помийте органічні 

лимони. Помістіть лимони в мо-
розилку. Таким методом лимони 
можна зберігати протягом декіль-
кох місяців, що дозволяє мати 
свіжі лимони на всі випадки.

Коли ви готові до викорис-
тання, просто візьміть і протріть 
через тертку зі шкіркою. Ось і 
все - тепер ви будете мати воду, 
яка повністю пройнята природ-
ними перевагами для здорового 
зовнішнього застосування.

Цей метод може бути спря-
мований проти бактеріальних і 
грибкових інфекцій, паразитів і 
глистів, а також може знизити 
артеріальний тиск. 

Ще він діє як природний за-
хист проти депресії!

У той час, як традиційна хімі-
отерапія вбиває не тільки ракові 
клітини, а також ваші здорові 
клітини, цей метод зовнішнього 
застосування, націлений тільки 
на ракові клітини, очищаючи 
ваше тіло без будь-яких побічних 
ефектів.

 Простіше кажучи, немає нія-
ких причин, щоб не заморозити 
ваші лимони! Ви можете не тіль-
ки насолодитися смачною їжею 
і приправленою водою, але ви 
будете почувати себе здоровими, 
знаючи, що ви, природно, допо-
магаєте запобігти раку молочної 
залози, високому кров'яному тис-
ку, депресії та інфекції. Це може 
просто врятувати ваше життя!

владислав кіргаН

Першими можна назвати про-
дукти, які повністю є «хімічними»: 
бульйонні кубики, пюре із карто-
плі у вигляді порошку в пакетику, 
супи в пакетиках, сухі концентро-
вані напої.

Дуже обережно треба вибирати 
м’ясні вироби, бо недобросовіс-
ні бізнесмени використовують 
чимало хитрощів для того, щоб 
знизити витрати. За натуральне 
м'ясо видають шкіру, хвости, сало 
або навіть роги й копита. Усе це 
за допомогою добавок, барвників 
перетворюється на «м'ясо вищої 
категорії». Також небезпечне так 
зване копчіння за допомогою 
«рідкого диму». Часто викорис-
товується й освітлення в магазині 
для того, щоб подати продукт в 
кращому світлі (буквально).

Не вживайте молоко з трива-
лим терміном зберігання. Самі 
подумайте: як може натуральне 
корисне молоко не киснути два 
місяці? Скоріше за все, такий 
продукт містить антибіотики.

Не біжіть купувати перші каву-
ни, бо хімія і тут може завдати 
вам прикрощів. Інколи всього 
лише одна скибка кавуна може 
надовго погіршити стан вашого 
здоров'я. Взагалі не купуйте 
фрукти, овочі та ягоди, котрі 
продаються не по сезону. На-
приклад, полуницю найкраще 
купувати в травні-червні, перець 
– серпень-вересень.

Рулети і кекси, які зберігаються 
місяці. Це всього лише чудо су-
часної хімії, яка гарантує збере-
ження свіжості, ой, як довго, але 
не гарантує збереження здоров’я.

Цукерки і шоколад вживайте 
трішки і ті, в якості яких ви упев-
нені. Низький процент какао-
бобів і безліч підсолоджувачів з 

посилювачами смаку створюють 
загрозу для здоров’я, в першу 
чергу, малих дітей.

Газовані солодкі напої мають 
такий спеціально підібраний 
склад, що обов’язково поси-
люють спрагу. А склад деяких 
напоїв (котрий зберігається в 
секреті) настільки активний, що 
ним поліцейські зчищають кров 
із асфальту.

Чимало цукру є й у пакетованих 
соках. Вони до того ж містять 
екстракти, імітатори смаку, що аж 
ніяк не приносить користі дітям.

Обмежте споживання масел із 
транс-жирами. Бо ці жири вико-
ристовуються для зменшення со-
бівартості продуктів, що дозволяє 
отримувати надприбутки. Для нас 
же транс-жири тільки викликають 
проблеми зі здоров’ям, фізичним 
і психічним. Ці речовини найчас-
тіше використовують у маслах і 
маргаринах, майонезах і кетчу-
пах, більшості продукції рестора-
нів фаст-фудів, чіпсах і попкорні.

Питання впливу генної інже-
нерії на здоров’я людини мало 
вивчене. Тому краще зменшити 
вживання наступних продуктів: 
какао (та вироби з нього), арахіс, 
низькосортні крабові палички, 
консервований зелений горошок, 
кукурудза, кукурудзяні палички 
та пластівці.

Цукерки-льодяники (наші бар-
бариски та дюшес) мають  на-
стільки сильно концентровану 
штучну есенцію, що вона здатна 
розчинити не тільки шлунок, але 
й скатертину на столі, зроблену 
із пластику.

Джеми, варення, що довго збе-
рігаються, містять штучні антиок-
сиданти, котрі тільки покращують 
зовнішній вигляд продуктів, але 
не є корисними.

398648
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в’ячеслав гоНчарук

У селі Вернигородок 16 
червня відзначали 50-річчя 
з нагоди відкриття Будинку 
культури. 

Колись років 60 тому в бага-
тьох селах це був сільський клуб, 
схожий на звичайну хату. І в 1957 
році у Вернигородку почали 
будувати добротний на ту пору 
Будинок культури, який здали в 
експлуатацію через 10 років.

За 50 років споруда мала злети 
і падіння. Будинок культури про-
цвітав в кінці шістдесятих та сім-
десятих років. Занепад припав на 
дев’яності. Зараз у складний для 
культури час відбувається від-
родження галузі. Тут кожен день 
відкриті двері. Тут іде робота 
навіть тоді, коли інші приходять 
сюди відпочивати.

Підтримати ювелярів, що жи-
вуть на березі річки Гуйва, 

з’їхалось багато гостей з різних 
куточків нашого району. Запро-
шені були й колишні працівники 
Будинку культури. 

Ті, що молодші, перебралися 
працювати в районну культуру, 
інші пішли на заслужений відпо-
чинок.

Гості піднімалися на сцену і 
щиро бажали працівникам Будин-
ку культури здобутків у творчості, 
здоров’я і сил в їхній нелегкій 
справі.

А господарі свята подарували 
всім присутнім концертну програ-
му, де разом з місцевими артис-
тами виступали кращі колективи 
художньої самодіяльності сіл 
Медведівка, Кашперівка, Білопіл-
ля. Близько 40 номерів концерт-
ної програми!

Скоріш за все цього не було б, 
якби біля керма Будинку культу-
ри не стояла людина творчості 
— нині діючий директор куль-

турно-розважального закладу 
Наталія Онофрійчук. Зі своїми 
однодумцями - хореографом 
Вікторією Безбородюк та май-
стром на всі руки і вокалісткою 
Ольгою Іліуц, за підтримки кер-
маничів села створила художні 
творчі колективи, які знають за 
межами району й області.

Вернигородецька земля дала 
вокаліста Ярослава Бистриць-
кого, чий голос далеко не спі-
вака-аматора. Щодо вокального 
ансамблю ”Чарівниця”, так він є 
народним. Краще бути народним 
у народі і збирати переповнені 
зали глядачів, як було 16 червня, 
ніж називатися тільки народним. 
Такі художні колективи, як “Яво-
рина”, дует “Віола”, дитячий хоре-
ографічний ансамбль “Мрія”, тріо 
“Мелодія душі” також мало кого 
залишили незворушливим. Свято 
у Вернигородку вдалося. І є пер-
спектива і амбіції до нових висот.

на ПозИтИві жИття КозятИнЩИнИ

дарина лісовенко отримала грамоту на олімпіаді в острозькій академії

позитиви в Світлинах богдана кубашевСького

легкоатлети з козЯтинщини 
— на вСеукраїнСькому рівні

змагалиСЯ ветерани

у волейболіСтів — Срібло

поповнилиСь рЯди знавців біблії

поле “локомотиву” визнане кращим ми ЗаПитали у коЗятиНчаН кому ви більше вірите: лікарям, поліції, вчителям, військовим, священикам?

ліля (33), тимчасово Не ПрацюЄ:

— Нікому.
олеНа (24) і світлаНа (24), касири:

— Військовим і лікарям.
Надія (43), Промоутер:

— Нікому.

віктор (66), ПеНсіоНер:

— Священикам.
юрій (24), ексПерт і максим (25), 
електромехаНік:

— Учителям.

дар’я (13), школяр:

— Учителям.

гостей ще й пригощали

клуб відСвЯткував Свою півСотню літ

поСібник з хороших манер

золотий матч пройшов у Козятині

катериНа чекай

На початку червня в місті Ост-
рог пройшла Х Всеукраїнська 
олімпіада “Юні знавці Біблії”. 
Газета “RIA-Козятин” поспіл-
кувалась із лауреаткою цього 
конкурсу, нашою краянкою Да-
риною Лісовенко.

— Це моя перша олімпіа-
да, — розповіла Дарина. — В 
академії було дуже цікаво. Мені 
сподобалися екскурсії, я поба-
чила гарні статуї святих, позна-
йомилась з цікавими людьми. 
А ще там так смачно годували! 
(сміється). 

За словами дівчинки, писали 
твір-мініатюру “Що головне у 
житті”.

— Для мене головне в житті 
сім’я — мама, тато й сестричка, 
— каже Дарина. — Та найголо-
вніше у світі — це Бог!

Наостанок учасники презен-
тували свої роботи, у Дарини 
це був малюнок на тему Адама 
і Єви. За оригінальність захис-
ту роботи дівчинка отримала 
грамоту!

Даринці 31 липня виповниться 
9 років. Дівчинка займається 
у гуртку християнської етики 
у Андрія Горниша перший рік. 

Навчається в козятинському 
Ліцеї-школі, перейшла в чет-
вертий клас. Серед шкільних 
предметів Даринці подобається 
трудове навчання, малювання та 
фізкультура. Але за останній рік 
найулюбленішим предметом для 
неї стала християнська етика. 
Поза школою дівчинка захоплю-
ється воркаутом і співом. 

— Я багато дізнаюся на за-
няттях з християнської етики, — 
розповідає Дарина. — Андрій 
Миколайович навчає робити 
добро, слухатися батьків. Гурток 
робить нас кращими. Я знайшла 
там нових подруг, старших за 

себе й мені з ними дуже цікаво 
спілкуватися.

Разом з Дариною до редакції 
завітала її молодша сестрич-
ка Настя. Вона теж ходить на 
гурток разом з сестрою. Настя 
збиралась їхати на олімпіаду 
з Дариною. Але вирішили, що 
краще у наступному році, колі 
трошки підросте.

До речі, Дарина була ведучою 
останнього дзвоника. 

— Я запам’ятала 6 сторінок 
тексту! — з захопленням каже 
дівчинка. — Ще я читала вірші. 
Мені дуже сподобалася роль 
ведучої! 

Ми живемо у всесвітній грома-
ді, але наскільки добре ми зна-
ємо й розуміємо один одного? 
Ось простий тест. 

Уявіть, що ви призначили 
зустріч о четвертій годині. О 
котрій, на вашу думку, прибудуть 
ваші ділові закордонні партнери? 
Якщо це німці, то вони прибудуть 
точно у призначений час. Якщо 
американці, то прибудуть, мабуть, 
на 15 хвилин раніше. Англійці 
спізняться на 15 хвилин, а італій-
цям треба додати близько години 
часу на спізнення.

Коли Європейське Економічне 
Співтовариство почало роз-
ширюватися, з'явилося кілька 
посібників, що давали поради з 
міжнародного етикету.

Британці із задоволенням обго-

ворюють ділові питання за випив-
кою під час прийому їжі; японці 
воліють не працювати під час їжі. 
Ланч — час, щоб розслабитися і 
познайомитися один з одним.

Німці люблять говорити про 
справи перед обідом. Французи 
вважають за краще спочатку по-
їсти, а потім вести переговори. 
Вони повинні добре поїсти й 
випити, перш ніж що-небудь об-
говорювати.

Якщо ви зняли піджак і засука-
ли рукави, то в Англії і Голландії, 
це означає, що ви переходите до 
справи. Але в Німеччині, це як 
заклик до неквапливості.

Американські керівники (адмі-
ністратори фірм) іноді, демон-
струючи свою невимушеність і по-
важність у своїх офісах, кладуть 

ноги на стіл під час телефонної 
розмови. У Японії люди були б 
цим шоковані. Показати підошви 
свого взуття — вищий ступінь 
невихованості. Це — суспільна 
образа, перевершити яку можна, 
хіба що, висякавшись привсе-
людно.

Американці воліють бути не-
дбалими і більш неофіційними, 
що ілюструється традиційним 
побажанням: «Приємного дня!» 
Американські офіціанти обмеж-
уються однослівним закликом: 
«Насолоджуйтесь!»

Англійці, звичайно, незворушні 
та стримані. Світська тема бесіди 
між незнайомцями в Англії — 
погода — неемоційна й безосо-
бова. У Америці головна тема 
бесіди між незнайомцями — по-

шук географічного зв'язку. «О, 
дійсно? Ви живете в штаті Огайо? 
У мене був дядько, що колись 
працював там».

«Якщо ви в Римі, поводьтеся як 
римлянин» («До чужого монасти-
ря зі своїм законом не сунься»).

Ось кілька заключних порад 
мандрівникам.

У Франції в кафе не можна 
сідати, поки ви не обмінялися 
рукостисканням із кожним, кого 
ви знаєте.

В Афганістані вам доведеться 
витратити щонайменше хвилин 
п'ять на вітання.

У Пакистані не можна підмор-
гувати. Це образливо.

На Близькому Сході ніколи 
не можна користуватися лівою 
рукою для вітання, їжі, пиття або 

паління. Також будьте обереж-
ними в гостях і не висловлюйте 
захоплення чим-небудь у будинку 
ваших господарів. Вони вважа-
тимуть за свій обов'язок вам це 
подарувати.

У Таїланді слід скласти руки 
докупи і опустити голову, коли ви 
вітаєте когось.

В Америці треба їсти гамбур-
гер, тримаючи його обома рука-
ми і якнайшвидше. Ви не повинні 
намагатися почати бесіду, поки ви 
його не з'їли.

Джемі 

Біля такого куща троянд і 
сам, як квітка

краєвиди козятинської водокачки граємо в схованки

в'ячеслав гоНчарук

Добіг кінця чемпіонат області з 
футболу 2016-2017 років у вищій 
лізі. Шкода, що козятинським 
майстрам шкіряного м'яча трохи 
не вистачило сил і везіння, щоб 
фінішувати в призерах. 

Бронзові нагороди дістались 
гравцям з Могилів-Поділь-
ського району (”Партіот” з 
Кукавки). Перше і друге місце 
розіграли між собою футболіс-
ти ЄМЕ “Поділля” Вінниця та 
спортсмени команди “Факел” 
з Липовця.

Це був золотий матч між цими 
командами, адже протягом усього 
чемпіонату вони не виявили, хто із 
них перший. Тож за регламентом 

чемпіонату команди проводять 
додаткову гру між собою. 

Приємно, що ця зустріч від-
булася на козятинському стадіоні 
“Локомотив”. Поле було обране 
як краще. Козятин давно не знав 
такої кількості глядачів на стаді-
оні. І хоча козятинські команди в 
цій зустрічі участі не брали, все 
ж гордість у наших городян була 
за стадіон.

Гра була більш бойовою, ніж 
видовищною. Гравці обох команд 
хотіли не допускати обрізок. 
Сконцентрувати свої зусилля на 
захисті власних воріт. 

Вінницькі футболісти грали в 
короткий пас. Команда з Липовця 
при контролі м’яча використову-
вала всю ширину поля. Перша 

45-хвилинка закінчилась нульовою 
нічиєю. 

Друга половина зустрічі роз-
почалась з атаки “Факела” та 
вінничани були готові до такого 
перебігу подій. А в середині дру-
гого тайму їм вдалося відкрити 
рахунок. Та на другій доданій ар-

бітром до основного часу хвилині 
гравці “Факела” забили, рахунок 
став 1:1, а це означало, що ко-
мандам ще доведеться грати в 
додатковий час.

У першій 15-хвилинці вінничани 
ще раз відзначились голом у во-
рота “Факела” та рахунок 2:1 був 

остаточним. Більшість наших міс-
тян бажали перемоги футболістам 
з Липовця. У тій команді грає 
Олександр Собко — виходець з 
нашого краю і минулорічний лідер 
атак козятинського “Моноліта”.

Уболівальники розходилися ще 
довго, розбирали епізоди гри... 

катериНа чекай

У різних містах України наші 
спортсмени показали гарні резуль-
тати. На командному чемпіонаті 
України з естафетного бігу 4х800 
м, який проходив у Києві, дуже 
успішно виступили команди жінок, 
молоді та юніорок з Вінниччини. 
Чемпіонками України стали жін-
ки з результатом 9 хв. 21 сек. У 
складі збірної були три спортс-
менки з Козятинщини — Юлія 
Чехівська, Христина Коломієць, 
Олена Лавренюк. Вони багато 
доклали до командної перемоги.

Юніорська команда, в складі 
якої була наша краянка Марія 
Павлова, виборола срібні медалі.

У Луцьку на дорослому чемпіо-
наті п’яте місце посіла Юлія Чехів-
ська. На дистанції 400 метрів вона 
показала час 55 секунд.

На Кубку області у Вінниці, який 
відбувся 10 червня, в бігу на 800 
метрів перемогла Христина Коло-

мієць з часом  2 хв. 17 сек.
У стрибках у висоту бронзу 

отримав Олександр Ільницький, 
з результатом 185 см. Гарний по-
казник — 175 см у наймолодшого 
учасника змагань Владислава 
Єгорова. Серед жінок третє місце 

у Вікторії Вонсач, її результат — 
155 см.

 
Від редакції: 
Гордимося за наших легко-

атлетів, які прославляють Ко-
зятинщину!

Зональні змагання обласних 
літніх сільських спортивних 
ігор Вінниччини з волейболу 
серед чоловіків відбулися 
в Козятинському училищі 
залізничного транспорту.

Козятинська команда виборо-
ла срібло. 

На третьому місці — липо-
вецькі волейболісти. 

А до фіналу пройшли кали-
нівчани.

в'ячеслав гоНчарук 

У сучасному конференц-за-
лі Козятинського залізничного 
училища пройшов шаховий тур-
нір серед ветеранів. Змагалися 
близько 40 шахістів. Турнір прой-
шов в теплій дружній атмосфері 
і у черговий раз став визначною 
подією в житті представників цьо-
го виду спорту.

У результаті запеклої і без-
компромісної боротьби, чемпіон-
ське звання виборов Євген Боль-
шунов. Друге місце у Володимира 
Шпіркіна.

 Третім був Олександр Тригу-
бов. Усі — вінничани.

Гарну гру на турнірі продемон-
стрували козятинські шахісти 
Анатолій Добржанський, Олек-
сандр Іонов, Володимир Бузько.
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19 червня вітаємо з 70-річним Ювілеєм

21 июня Поздравляем 
с Днем рождения (7 лет)

ШТЕПУ 
ВАЛЕРИЮ 

ДМИТРИЕВНУ
С днем рождения, наша милая принцесса!

Хоть порою ты большой источник стресса – 
Ты умеешь демонстрировать капризы
Да выкидывать различные сюрпризы – 

Но родителям приносишь только счастье.
Так, как людям блики солнца в дни ненастья.

Учишь радоваться самому простому,
Не печалиться по поводу пустому

И, используя природное кокетство,
Возвращаешь маму с папой вместе в детство.

Будь здоровой, не печалься, не грусти,
За покрикивание мамино прости.
Ты друзей хороших только заведи.

В общем, зайка, нас не подведи!

С любовью: мама, папа, бабушки, дедушки,  прабабушка, тётя и её семья. 40
01

00

Твій день народження - родинне свято,
Ти найдорожча нам усім, 
Для нас зробила так багато
Тобою дихає наш дім.
Ти ніжна, лагідна, вродлива
Найкраща жінка на землі
М’яка, чутлива, особлива
Твої поради, чарівні.

Вітаємо з днем народження  (28 червня)

Від всієх векликої люблячої родини

Поліщук 
Людмилу Миколаївну

21 червня Вітаємо дорогого 
сина, брата  з 35-річчям

Сушко 
В'ячеслава 

Вікторовича
Тебя мы с Днем рожденья 
поздравляем,
Родной ты наш, 
любимый человек,
Здоровья крепкого  
от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлинее 
был твой век!

З любов'ю: папа, мама, 
сестра, племінник,
та вся родина.

Залевську 
Катерину Володимирівну
Тобі сьогодні, рідна, сімдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад матері й господині
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Нехай здоров'я й сил дарують всі святі.

З любов'ю: діти та онуки.

19 червня вітаємо з 70-річним Ювілеєм

продам 
  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 
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àãðåãàòè äî à/ì «Ìîñêâè÷». 093-017-52-73, 063-28-84-173
  Àêâàð³óì 300 ë., â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
  Áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí., òåëåâ³çîðè êîëüîðîâ³. 063-696-40-14
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-
23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëà íîâà, ïîñèëåíèé ïðèöåï äë 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà, áåíçîåëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò íîâà, 
ðåéñè, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, åëåêòðîçâàðêà Êåíòàâð, àâòîãåí. 
068-216-34-20
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Âåëîìîòîð Ô-80, åëåêòðî äâèãóí 3 Êâò 3 ô. 096-414-22-45
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
073-060-50-73
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 2-6 ðîê³â. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé ç Í³ìå÷÷èíè íåäîðîãî. 098-132-22-28
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, äîðîñëèé äàìñüêèé. 068-210-77-02, 
093-786-38-21
  Âåòðîâîå ñòåêëî ßâà, ùèòîê âåòðîâîãî ñòåêëà èç í/æ ÈÆ. 
063-960-02-09, 066-515-35-03, 098-941-51-12
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 
097-353-17-70, 093-041-69-49
  Â³êîíí³ ðàìè á/ó ç³ ñêëîì, íåäîðîãî. 067-451-84-62, 5-21-65
  Âóã³ëëÿ, öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà 4 000 øò. 063-279-94-04
  Âóëèêè, ðàìêè á/ó. 096-277-73-90
  Âõ³äí³ äåðåâÿí³ äâåð³ á/ó, ïëèòà ãàçîâà á/ó, ïëóæîê äëÿ 
ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³, êîëþ÷à ïðîâîëîêà. 068-058-13-46
  Ãàçîâèé êîòåë á/ó «Ëóãàíñüêèé». 063-386-14-76
  Ãàðàæ 6 õ 4, ð-í ó÷èëèùà. 093-630-06-09, 098-507-59-81
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-058-13-46
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30 ç 3.20 
- 16 000 ãðí., òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä îäÿã. 097-722-73-93, 093-
795-10-33, 097-967-32-90
  Äâ³ ãàçîâ³ ïëèòè «Åëåêòà» á/ó.  097-556-86-79
  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 óãëîâèé, ðîçêëàäíèé, á/ó. 096-887-12-18, 093-832-
23-04
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà, õîäóíêè, êåíãóðóøêà, îäÿã íà 
ä³â÷èíêó äî 1 ðîêó. 063-662-14-16
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð çåëåíî-ñàëàòîâà, àâòîêð³ñëî. 
063-608-52-06
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, ìàíåæ, 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä. 098-866-
53-33
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà, æ³íî÷èé âåëîñèïåä, 2 êë³òêè äëÿ êðîë³â ÷è 
öèïëÿò, øìàòîê øê³ðè (÷îðíà), ãàçîâèé áàëîí, äðîâà, òðóáà. 
2-15-96
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä, äèòÿ÷à êîëÿñêà íåäîðîãî. 
073-029-63-24, 068-546-67-73
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 1 300 ãðí. 096-836-89-04
  Äèòÿ÷³ ë³æêà á/ó â ÷óäîâîìó ñòàí³ ð.190 õ 85 ñì., ìàòðàöè á/ó 
â ãàðíîìó ñòàí³ 1900 õ 1600 ñì., âåëîñèïåä á/ó. 093-461-68-36
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ 
øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13

  Åëåêòðî âåëîñèïåä ç Ãåðìàí³¿, ãàðíèé ñòàí. 097-
114-12-07
  Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà á/ó ç äóõîâêîþ, 
âåëîñèïåä Ñàëþò á/ó, âèòÿæêà á/ó êîðè÷íåâîãî êîëüîðó 
200 ãðí. 063-588-29-18
  Çàïîðîæåöü ïî çàï÷àñòèíàì, âåëîñèïåä ãîðíèé, 
áåòîíîì³øàëêà. 063-265-66-76
  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 10 ñîò., âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), 
ïðèâàòèç., çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà, òåðì³íîâî. 
093-753-73-25
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 141. 096-569-
91-85
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º 
ôóíäàìåíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ñ.Ìàõí³âêà (ð-íÕë³áçàâîäó). 
096-803-39-75
  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 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-
925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 16 ³ 15 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà. 
097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-
49, 067-430-75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç 
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà 
ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³. 066-
140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068-
729-24-65
  Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, êóêóðóäçè. 068-038-30-12
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-
37-33, 093-596-41-07
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó, ñòàí â³äì³ííèé, êð³ñëî-òóàëåò 
íîâå. 097-527-03-20
  Êàá³íà ìàëà äî ÌÒÇ-80. 096-456-22-41
  Êàï³òàëüíèé ãàðàæ ïëîùà 18 êâ.ì., ç ïàêåòîì 
äîêóìåíò³â ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 27Á (äâ³ð ìàã. 
«Ôîíòàí»). 067-843-88-04
  Êàðëèêîâ³ ï³âåíü ³ êóðî÷êà 100 ãðí, íîâèé àêóìóëÿòîð 
6 ñò. 190 À 2 600 ãðí. 068-512-77-70
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-917-21-53
  Êàðòîïëÿ, ï³ð’ÿ. 2-14-37, 093-837-14-24, 067-265-
60-50
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó ÷îðíîãî êîëüîðó - 3 øêàôà, 
ïðèöåï äî ìàøèíè, äâåð³ âõ³äí³ ïîëóòîðí³, çåðíî, áàðàí. 
063-649-90-85, 063-344-14-45
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà ìîäóëüíà ó ãàðíîìó ñòàí³, äèòÿ÷à 
êðîâàòêà äåðåâÿíà, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ Chicco. 
063-854-55-41
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-
76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîçè 1 ð³ê, íåäîðîãî, ñäóõíÿí³. 096-280-08-91, 063-
998-03-34, 073-060-44-97
  Êîçè ä³éí³, êîçåíÿòà, íóòð³¿, êóð÷àòà ãîëîøåÿ, ³ñïàíêà, 
áðàìà, êîõ³íõ³í. 067-445-75-52
  Êîçè ä³éí³, íóòð³¿. 067-445-52-25, 066-450-65-02
  Êîçè ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-073-88-34, 068-664-24-45
  Êîçëèê íà ïëåìÿ Àëüï³éñüêà ïîðîäà. 096-906-45-10
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ 

ãîäóâàííÿ â ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîíòåéíåð 5 ò., ñîôà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-647-76-
72, 066-140-79-63
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ. 067-705-85-98
  Êîòåë Äàíêî, òâåðäîïàëåâíèé, ãàðíèé ñòàí 12 Êâò. 097-
690-98-02
  Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, 
ñòóëà, çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 
093-510-45-63
  Êðîâàòü 1-ñïàëüíà áåç ìàòðàöà, ñò³ë, êð³ñëî íà êîëåñàõ. 
096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êðîëèöÿ âàã³òíà, êðîëåíÿòà. 096-963-73-52
  Êðîëèöÿ ïðîñòî¿ ïîðîäè 6 ì³ñ. 096-979-21-18, 063-
828-27-30
  Êóõíÿ á/ó, ãàçîâà ïëèòà á/ó, ã³ïñîêàðòîå, ìåòàëåâà 
ºìí³ñòü äëÿ áåòîíà. 073-052-93-37, 096-258-75-22
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ÄÑÏ, áóõòà ïðîâîëîêè îöèíêîâêà 5 
ìì. 093-917-10-83
  Ë³æêî ï³äë³òêîâå ïîëóòîðíå, ç îðòîïåäè÷íèé ìàòðàöîì, ç 
øóôëÿäàìè, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Ëîøà (êîíèê) 11 ì³ñ., ñ.Éîñèï³âêà. 096-231-90-76 
  Ëîøè÷êà 1 ð³ê. 096-721-59-37
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà «Indesit» íà 8 ïîë. á/ó, 2 øàôè, 
òðèëüÿæ, 2 òóìáî÷êè â³ä ñïàëüí³ Àëüá³íà á/ó. 097-116-78-43
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 6 ïîë. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
067-300-17-96
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê - äèâàí ðîçêëàäíèé òà äâà êð³ñëà â 
ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð áåæåâèé, ñâ³òëèé. 093-262-01-97
  Ìÿêèé êóòî÷îê. 063-319-20-41
  Íàá³ð ì’ÿêî¿ ìåáåë³ (äèâàí òà äâà êð³ñëà). 096-999-24-61
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-
22-38, 096-467-88-94
  Ïàìïåðñè äîðîñë³, òåëåâ³çîð á/ó Panasonic ColoupTV 
MC-21Ä2a. 063-697-09-62
  Ïàíåë³ ÏÊ-42 (9 øò), ïð³íòåð EPSON-LX 300, 
òåëåâ³çîð LG (äëÿ êóõí³), òåëåâ³çîð FIDELITY (äëÿ ñïàëüí³), 
ïðîòèïðîëèæíåâèé íàäóâíèé ìàòðàö. 096-803-39-75
  Ïåðåäí³ ñòîéêè íåäîðîãî, òåðì³íîâî äî Ô³àò Ô³îð³íî. 
063-276-07-38
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì 
÷îë. ð.52-54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à 
âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ 200 ãðí., ìóçèêàëüí³ øàõìàòè, çåì. 
ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Ïëóã 3-õ êîðïó÷íèé. 067-692-85-73
  Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà (ñâèíêè) 50 êã. 097-807-33-60
  Ïîðîñÿòà 067-199-86-20
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè ì.Êîçÿòèí. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà. 097-514-67-47
  Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
  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 àâòîìàò á/ó, ðîáî÷à. 096-095-98-01
  Ïðèõîæà 1.9 õ 1.5 õ 0.40 á/ó. 063-694-94-49
  Ïðèõîæà 3.55 ì, 2 êíèæí³ ïîëèö³, ï³àí³íî Îòðàäà. 093-
885-30-82

  Ïøåíèöÿ. 093-411-31-05
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ðóëüîâà êîëîíêà Ã-51, ÊÏÏ, êîëîäêè ³ íàêëàäê³ òîðìîçí³. 
096-314-47-20
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, 
íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³íî ëþöåðêè, êèëèì íîâèé 4.5 õ 2.5, áàíêè 0.5 ë. ïî 2.50 
ãðí., 3-õ ë. ïî 6 ãðí., ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, îâ÷àðêà 2 ðîêè 
(ä³â÷èíêà).  063-736-47-19
  Ñ³íî ñò.Êîðäèø³âêà 1026 êì. 098-035-71-26
  Ñ³íî ñóõå ëþöåðêè â Êîçÿòèí³ çà ³íòåðíàòîì, ãàðàæ êîîï. 
Æèãóë³. 063-736-47-19
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè 
âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ, äèòÿ÷èé ìîòîöèêë íà àêóìóëÿòîð³, 
âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé, êîìï’þòåð ñòàö³îíàðíèé (ñòàðà 
ìîäåëü). 063-395-70-42
  Òåëåâ³çîð á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 067-983-98-83
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 093-774-81-64
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Òåëèöÿ 1.7 ì³ñ. 093-943-98-10 Ìàøà
  Òåëè÷êà 2 ì³ñ. â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè. 096-078-63-87
  Òîïîð 153 ãðí., ëîïàòà çåìåëüåêîïà 50 ãðí., ðàìà 
âåëîñèïåäà ñòàðàÿ 70 ãðí., êðàâ÷ó÷êà. 2-53-27, 063-412-37-06
  Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ.  äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 
125 ãðí. 063-502-62-62
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, øòîðè, òþëü, ïðàñêà, 
ïàðèêè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Òþíåð â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Óïðÿæ ê³ííà, ëþì³í³ñöåíòíà ëàìïà. 097-330-30-15
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 
067-772-36-78
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. Ïîëå ×óäåñ - 2 000 ãðí. 098-419-41-41
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, 
íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, åëåêòðîìåðåæà, 
êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, ïî÷àòî áóä³âíèöòâî çàáîðà, 
º áëîêè ³ êîíòåéíåð, 5 òè ð³÷íèé ôðóêòîâèé ñàäîê, òåðì³íîâî. 
067-778-27-75
  Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó âóë.Ãðèáàëüîâà. 063-234-29-75
  Õîëîäèëüíà êàìåðà âèñ. 1.85 ì., îá’ºìîì 265 ë. â äóæå 
äîáðîìó ñòàí³, âèð-òâî Ðóìóí³ÿ (â ñòèë³ ðåòðî). 097-612-81-45, 
063-286-78-05, 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð ñòàí õîðîøèé, ìîá. 
òåëåôîí LG (ðîçêëàäóøêà), ñòàí õîðîøèé. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  Õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70, 093-041-
69-49
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ä³àì. 40, 50. 093-140-74-81
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ ÷èñòîêðîâíî¿ òàêñè, îðêàñ ÷îðíèé, 
ìèñëèâñüêà. 068-216-34-20 
  Öóöåíÿò òàêñè. 093-411-26-29
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-45-99
  ÖÓöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè â³ä åë³òíèõ áàòüê³â, ïðèâèò³, â³ê 
1 ì³ñ. 099-076-66-60, 063-406-78-36, 097-204-04-03
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Òèêêà. 063-695-30-20
  Øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 
067-307-70-94

  ß÷ì³íü 3 500 ãðí./1 ò., ñ.Ìàõí³âêà. 096-372-51-52
  ß÷ì³íü ÿðèé íà êîðì. 096-801-20-71
  ß÷ì³íü. 097-428-32-93
 Ïåðåäí³ ðåññîðè Ã-51, êîë³í÷àòèé âàë Ã-51, ÃÀÇ-53, ÑÌÄ-
18, êîëüöà ïîðøíåâ³ ³ âêëàäèø³ ð³çí³, ïîðøíåâà ãðóïà Ç²Ë-130, 
ÓÀÇ. 096-314-47-20
 Äèâàí, Äèòÿ÷èé Äèâàí (ìàøèíêà) ñò³íêà òåìíîãî êîëüîðó â 
Äîáðîìó ñòàí³. 063-608-52-19, 067-604-42-75
 ÄñÏ 40 õ 80, 1.10, 1.20. 067-753-67-42
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  Нерухомість
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-
175-80-70
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä. 
îïàëåííÿ.  063-141-11-22
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8, 
1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. 
îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-
053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 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., ç ìåáëÿìè âóë.Êîìñîìîëüñüêà 13. 063-791-
34-77, 067-498-39-09
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà 18.3 êâ.ì., ãàç. 
êîòåë, áîéëåð, ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà 
ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå. 
063-491-32-77, 093-147-79-07
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, íå 
êóòîâà, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 
063-274-92-51
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí 
æèëèé. 098-271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ÏÐÁ. 068-507-23-67
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ãàðíå ïëàíóâàííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
äîìîôîí, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 096-684-19-57, 
063-541-10-96
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ. 067-902-
94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 
5, â íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ 90 000 ãðí. 073-131-80-11

  2-õ ê³ìí. êâ., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, íåäîðîãî. 
097-350-36-33, 073-350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 8/2, íåäîðîãî. 097-642-
08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, 
òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé 
ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. 
âîêçàë, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï â³êíà, ñòàí 
æèëèé. 063-177-94-80
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ç áàëêîíîì. 093-
810-94-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 098-464-23-06
  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, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
³íòåðíåò, ãðÿäêà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-
94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  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., òåðì³íîâî. 098-012-20-75 çâ. ââå÷åð³
  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, 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 öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, 
³ìïîðò. êîòåë, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-404-13-13, 

068-800-63-63
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ 
íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., 
íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. 
ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð àáî îáì³íÿþ 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ï³äâàë, ð-í 
ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà 41, 
ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå 
äëÿ ãàðàæà, òåðì³íîâî. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, 5/5, ð-í ó÷èëèùà. 
097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ øêîëè ¹3, 70 êâ.ì., 2 áàëêîíà, 2 
ï³äâàëà, ³íä. îïàëåííÿ, çàõîäü ³ æèâè, íåäîðîãî. 067-125-
91-30, 063-208-70-56
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 9, 
íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12, 
067-605-04-95
  3-õ ê³ìí. êâ., â îäíî ïîâ. áóäèíêó (íå áàðàê), 76 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
íîâ³ â³êíà, äâåð³. 097-926-36-51 Ëåñÿ, 068-501-13-90 
Àðòåì
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-301-93-19, 063-503-42-36
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 
093-370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-430-
23-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í 
ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-
446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå êóòîâà, 
ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæí³ ñòåë³, 
100 ë. áîéëåð, ì/ï áàëêîí, óòåïëåíèé, ïîãð³á, ³íòåðíåò 530 
000. 073-110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 
(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, 
ê³ìíàòè îêðåì³, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç, ñâ³òëî, âîäó, 2 
ëîäæ³¿, âåëèêèé ï³äâàë, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç 
äîïëàòîþ, íåäîðîãî. 063-530-81-25, 096-249-49-81
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó ³ îïàëåííÿ, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç 
ìåáëÿìè. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-
23, 063-349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.
Ïóøê³íà 28, åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, 

òåðì³íîâî. 093-091-00-50
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-141-11-22
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., 
ïîðó÷ ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê «Ïîëå ×óäåñ» 99 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., âîäà, ãàç, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 
³íòåðíåò, ç ìåáëÿìè. 063-520-78-71 ï³ñëÿ 18:00
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
(âîäà â³ä ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè 
äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ó÷àñòîê 9 ñîò., 
ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 067-195-97-02
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + 
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º 
ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â 
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä 
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ç  ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.83 
ãà, âîäÿíå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à òà õîëîäíà âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê 0.08 ãà, ñ.Âîñêîäàâèíö³ âóë.Ìèðó 19. 
098-026-42-45, 093-411-27-92
  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 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 
8.6 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 
15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 
097-624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 
êâ. ì., 7 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 
øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, 
çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-
92-92
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/5, º ãàç, êðèíèöÿ. 097-323-
51-13
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà (10 õâ. â³ä öåíòðà), âñ³ 
çðó÷íîñò³, 10 ñîò. çåìë³, º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê 
àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ãðèáàëüîâà, 15 ñîò. 063-234-29-75
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-
442-44-47
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.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, êðèíèöÿ, ì/ï â³êíà, 13 ñîò. ñàäîê, âóë.
Ìàòðîñîâà 68. 096-346-39-77, 097-482-70-39
  Áóäèíîê ãàç, öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, 87 êâ.ì., âèñîê³ 
ñòåë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, çåì. àêò íà 20 ñîò., 
÷àñòêîâèé âíóòð³øí³é ðåìîíò. 097-124-35-54, 093-164-
31-30
  Áóäèíîê ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.
Ñèçèíþêà, çàã. ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, 
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399478

399475

399477

39
93

98
39

94
50

39
94

76

ремоНт, послуги
Виконуємо роботи: утеплення будинків, 
кароїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 093-
312-79-32, 096-423-75-84
Виготовляю груби, печі, барбекю. 068-764-
36-10 Віталій
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Будівельн і  та  п ідсобні    роботи. 
093-76-76-784Надаю послуги з виконання 
робіт: кладка камінь-бут, цегла, блок, по-
клейка шпалер.Звертатися: 0685347378 
Віктор

400538

40
05

21

400158

40
00

96

40
05

42

40
05

37

400103

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

39
94

49

39
94

53

39
94

01

Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 063-178-

82-43Продам торгове, офісне, холодильне 
обладнання. 097-449-53-15

401137

401007

400534

40
10

66

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
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Потрібен водій на асенізаторну машину. 
093-209-06-52
На роботу потрібні чоловіки різноробочі 

399542

398519

40
10

67

40
10

41

40
10

39

40
10

05

401139

096-573-23-96, 
063-577-35-14

• Ювілеї 
• Дні народження
• Поминальні обіди.
• Працює виїздна кухня. 

Кафе "Міраж" пропонує;
401067

093-624-30-69,  
097-460-38-51 

 • Буc на замовлення •

18 посадочних місць.

ПОДОРОЖІ, 
ЕКСКУРСІЇ.

40
11

34

(маляр, штукатур) 70 грн./день. 097-691-
24-53
На роботу в кофейню потрібна дівчина 
віком від 19 до 27 років. Офіційне працев-
лаштування, постійна робота. 063-818-
09-84
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
В кафе "Княгиня Ольга" потрібен бармен - 
офіціант, та дівчина на продаж морозива. 
093-189-68-45
В кафе Міраж на постійну роботу потрібен 
бармен, офіціант. 096-573-23-96, 063-577-
35-14
Вантажник за викликом, часткова 
зайнятість. 067-411-98-89
На роботу потрібен водій, бухгалтер, про-
давець. 067-509-08-00, 063-615-56-02
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 093-596-40-46
На постійну роботу у магазин потрібен 
касир (дівчина до 30 років без шкідливих 
звичок). 067-609-10-49, 093-925-92-67
С о р т у в а л ь н и к  т р о т у а р н о ї  п л и т -
ки (різноробочий) на підприємство у 
м.Бровари (Київська область).Заробітня 
плата договірна. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування. Тел.: 0675382175
Машин іст  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, днівний охоронник та 
професійний замірник вікон, дверей, стелі. 
Вимоги: комунікабельність, зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заробля-
ти. 063-269-75-25
На работу требуется: повар, бармен, офи-
циант, с трудоустройством 093-599-68-33; 
093-91-81-10
На роботу запрошуються: касир, водій,  тор-
говий агент. 067-430-02-80
На роботу потрібні працівники на автомийку 
в м. Козятин. 097-896-45-15
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 постоянное 
место работы в г.Киев в строительную ком-
панию. Зароботная плата высокая. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на 
постоянное место работы в г.Киев в стро-
ительную компанию. Зароботная плата 
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067-
508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на посто-
янное место работы в г.Киев в строитель-
ную компанию. Зароботная плата высокая. 
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, 
Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную ком-
панию. Зароботная плата высокая. Предо-
ставляем жилье. Тел.: 067-508-14-59, Ирина
Маляр срочно требуется в г.Киев на посто-
янное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
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
Бурильщики на работу в Московской обл. 
О/р на УРБ 2А2. З/п: 25% от пробуренного 
метража. ПРЯМОЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! Вахта. 
Есть общежитие. Резюме на е-mail: naim@
mskbas.ru. Св-во №5117746043388 от 
10.12.2012 г. т. +7(925)8478565 (Viber)
На роботу запрошуються: касир, торговий 
агент, помічник кухаря, водій. 067-430-
02-80
На роботу в магазин "Єдем" потрібен про-
давець. 063-616-83-08, 098-267-01-61

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

 Кiлькiсть кiмнат: 2/-, 50-р.Перемоги, поверх: 6/8/-, 
площа: 64,4/29,9/27, бл.Замостя. Цiна: 616798,  
(097) 555-57-55 

 Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Козятин, поверх: 6/9/-
, площа: 49,3/27,4/8, Героїв Майдана, 15. Цiна: 
813648,  (093) 104-98-63 

1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

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

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Виробничi примiщення, 1 пов., 32 кв.м, м.Козятин, 
вул. Довженка 103/22.. Цiна: 1574803,  тел. (097) 
488-07-65 

Готовий бiзнес, 150 кв.м, м.Козятин.. Цiна: 157, 
тел.:(068) 174-58-34 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-

41, (068)003-25-53 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

Фiат-Добло, 202015 р/в, об'єм двиг.: 1900д, можл.в розстрочку, 
2500грн/мiс. Цiна: 165000, (098) 683-84-89 

8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

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

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

Водiй категорiї "В,С". Полтавська обл. (067) 554-53-42 

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

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

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму 

надає фiрма. (096) 183-52-60 

Потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань (095) 341-19-02 

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

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

Робочий на геофiзичнi роботи. Полтавська обл. (067) 554-53-42 

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

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

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

âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-512-16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + õë³â, 
êðèíèöÿ, 096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 
5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, çàã. ïëîùà 65 

êâ.ì., º ñàä, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, âàíà, òóàëåò, 
âîäà ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà, ³íòåðíåò, ìàéæå âñ³ ì/ï â³êíà. 
097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
20 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà.  097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. 
ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ ñòàâó. 063-141-11-22
  Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, 
òóàëåò òà êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ 
êóõíÿ. 097-556-89-55
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà 
ïðèâàòèç., âóë.Ê³ðîâà. 099-152-83-71
  Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, 
÷àñòêîâèé ðåìîíò, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, íîâ³ ìåáë³. 097-189-67-
03, 063-255-49-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî 
øêîëà, ñàäî÷îê, âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä. 
063-297-16-02, 096-901-76-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-

60-15
  Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-784-45-97
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. Êè¿âñüêà, 8, ç 
ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. áóä³âë³. 067-986-
47-25, 093-093-89-25
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàä ç ôðóêò. äåðåâàìè, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 093-943-02-87
  Áóäèíîê íîâèé 2016 ð., ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ 
- â áóäèíêó, êîâàíèé çàáîð, íåäîðîãî, âóë.Êàòóêîâà 4. 
067-757-47-79
  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.²âàíê³âö³ ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé. 097-842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 
093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
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Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки, правнуки.

22.06.17 р. минає 40 днів, як раптово пішов з життя 
наш люблячий, турботливий, добрий, ніжний чоловік, 
батько, дідусь Янковий 

Микола Андрійович
 26.01.1939 - 14.05.17 р.

Як боляче без тебе, рідний, жити,
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, як струмок біжить.
За все, за все ти нас прости,
Що не змогли тебе спасти.
Тобі земля хай буде пухом,
І вічна пам'ять в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших серцях.

Вічно сумуючі: мама, дружина, донька та всі рідні.

26.06.17 р. минає 1 рік, як пішов з життя
Пророк Володимир 

Андрійович
Не можна передати 
словами ту печаль і горе,
Що переповнюють наші 
серця.
Ти пішов від нас назавжди,
Забрав своє тепло, 
щирість своєї душі,

залишивши в наших 
серцях біль і печаль.
Любимо, пам'ятаємо...
Вічна тобі пам'ять, 
Царство Небесне.

ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 
на роботу 
працівники

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

робота

399571

Висловлюємо щиру 
подяку рідним, близьким, 
друзям, за моральну та 
матеріальну допомогу в 
організації поховання до-

рогої нам людини
Янкового 

Миколи Андрійовича

399047

Вічно сумуюча родина.

25.06.17 р. минає 9 днів, як пішов з життя 
найулюбленіший чоловік, тато, тесть та дідусь

Костишин 
Валерій Миколайович

Вже стільки днів пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішов з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.
На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті ти залишив,
А скільки людям ти добра зробив. Вічно сумуючі: дружина, син, невістка,

 дочка, зять, внучки.

25 червня минає 20 років,як пішов з життя 
любий чоловік, батько та дідусь

Кондратюк 
Анатолій Миколайович

Як би ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Такого рідного, святого,
Такого доброго, як ти,
Такого щирого, простого
Вже нам ніколи не знайти.
В скорботі голови схиляємо.

Усі рідні висловлюють щиру 
подяку рідним,близьким, 
кумам, друзям, сусідам,

за моральну та матеріальну 
підтримкув трагічний 
для нас час поховання 

найдорожчої для нас людини
Костишина 

Валерія Миколайовича

399400

399474400174

394501

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

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

лоджія, можливо під офіс чи мага-
зин, є гараж біля будинку. 067-932-

49-25 з 9:00 до 20:00

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

Перемоги 41. 097-449-53-15

ñàðàé. 063-260-10-67
  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 (á³ëÿ òðàñè), º âîäà,  äâ³ð 
àâôàëüòîâàíèé, º áèòîííèé çàáîð, ãîðîä, íîâèé ñàäîê, 
íà äâà âõîäà. 067-835-89-14
  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.Ïåðåìîãà ãàç, âîäà, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 10 
ñîò. ãîðîäó, íåïîäàë³ê â³ä òðàñè. 063-390-43-55
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, âóë.Ëåí³íà. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê âóë.Ìèðó (öåíòð), ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà, ãàç, 13 ñîò. ãîðîäó. 067-
889-25-50 Âàëåðà
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-
626-97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé, 0.5 ãà çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, º 
äåðåâà, êóù³. 097-341-00-58

  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 
097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 12, ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ï³ðîãîâà, 
º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-
829-73-48
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, 60 êâ.ì., 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 12 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 
êîìîðà, º ãàç, âîäà, ä³þ÷à ï³÷. 063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., 
ñàðàé, 14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, çðó÷íèé ï³ä’¿çä, 
ãîðîä 39 ñîò., ïîðÿä ñòàâîê, â áóäèíêó ãàç, âîäà, â äâîð³ 
êðèíèöÿ. 098-993-35-42
  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 öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè 
â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 
ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 
Äìèòðî   
  Áóäèíîê, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò., 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Êóòîâà 14, ïîðÿä ë³ñ, ð³÷êà. 097-
595-79-44
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç 
áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 

093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì á³ëÿ òóíåëÿ. 093-
220-53-22
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-
550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-
264-46-76, 093-018-62-77
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., 
êðèíèöÿ, âõ³ä îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-896-03-78
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  Ñàäèáà â ñ.Æóðáèíö³ 0.50 ãà. 097-756-61-98
  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³, 30 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãëèíÿíèé áóäèíîê. 096-630-46-20, 073-052-15-28
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 566 
êâ.ì., âóë.Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü ö/âîäà, 
ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ ââåäåíà â áóäèíîê. 096-158-70-50
  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 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 
063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà. 097-003-98-15
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, 
ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 
096-725-68-41
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç (êâàðòèðà), öåíòð. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà, âóë.Ëèñåíêà 3/1 
(á³ëÿ âåò. àïòåêè). 063-727-42-74
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 65/1, çàã. 
ïëîùà 75 êâ.ì., ãàç. îïàëåííÿ, â ïîäâ³ð’¿ êðèíèöÿ, 
îêðåìå ïîäâ³ð’ÿ. 096-309-86-37

  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, ãàç, 
âîäà, ãàðàæ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×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
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í Ïðá, ³íÄ. îÏàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 067-509-03-37
 áóÄèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèÄè îÏàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. Ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-
515-77-21
 áóÄèíîê ì.êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), ÏîðÿÄ Äèò.ñàÄîê, 
øêîëà, âîêçàë, çàã. ÏëîÙà 84 êâ.ì., ö/âîÄà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, 
òåëåôîí, çåì. Ä³ë-êà 14 ñîò., ñàÄîê, ãîðîÄ, ãîñÏ. áóÄ³âë³, ì/Ï 
â³êíà, Äâ³ð Ïëèòêà. 908-798-05-27
 áóÄèíîê öåãëÿíèé, íåÏîÄàë³ê â³Ä öåíòðó. 063-854-94-76
 çåì. Ä³ë-êà Ïðèâàòèç. 11 ñîò. ç ñòàðèì áóÄèíêîì, ãàç ó 
Äâîð³, òåðì³íîâî, íåÄîðîãî. 063-504-04-78

  аВтомото
  Fiat Doblo Jtd 2005 ð.â., 1.9 ñèí³é ìåòàë³ê, â äîáðîìó ñòàí³, 
äèñêè òèòàíîâ³. 067-187-06-98
  Àâòî ñèãíàë³çàö³ÿ òà ö/çàìîê, íåäîðîãî. 093-227-64-67
  ÂÀÇ 21013 ãàç-áåíçèí 29 000 ãðí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð çåëåíèé. 098-724-70-55
  ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 096-778-
87-12
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 098-132-22-28
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïðèãíàíà ç Í³ìå÷÷èíè, 
â³äì³ííèé ñòàí, âñå ð³äíå. 063-887-35-85, 068-766-05-18
  ÂÀÇ 2109 2005 ð.â., êîë³ð áóòèëî÷íèé, âêëàäåíü íå 
ïîòðåáóº. 067-112-05-89
  ÂÀÇ 211540 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 81 
òèñ. ïðîá³ã. 096-506-40-84
  ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà), 2010 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, ãàç-áåíçèí. 
093-731-17-10, 098-298-04-94
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà, ÷îðíà 2000 ãðí. â õîðîøîìó ñòàí³. 
097-058-07-46 Àíäð³é
  Äåî Sens 2006 ð.â., ñåðåáðèñòîãî êîëüîðó, ðîçãëÿíó ð³çí³ 
âàð³àíòè. 096-747-11-42
  ÇÀÇ «Ñëàâóòà» 2005 ð.â., 1.2 êàðá., êîë³ð ñèíÿ ïåðëèíà, 
çðîáëåíèé êàï. ðåìîíò äâèãóíà, çàì³íà ñò³éîê, íîâèé 
êàðáþðàòîð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà 35 000 ãðí. 063-625-75-

16, 068-023-70-93
  ÇÀÇ-968 Ì. 098-225-46-10
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
  Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-
72, 066-140-79-63
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ìîïåä Êàðïàòè. 093-436-05-16 Âîâà
  Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-
98-01, 093-884-97-24
  Ìîñêâè÷ 2141, ìîòîêîñà ñàìîõ³äíà ñåãìåíòíà «Õîëäåð» 
Í³ìå÷÷èíà á/ó. 098-103-55-21
  Ìîòîáëîê ÌÁ-2, ãðóíòîçàöåïè, êàðòîïëåñàäæàëêà, 
êîïàëêà, ï³äãîðòàëêà, ôðåçà. 067-708-95-94
  Ìîòîöèêë ÇÎÍÃ ØÅÍ 150-10 2013 ð.â., 7 òèñ. ïðîá³ã. 
097-205-13-69, 063-296-82-80
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ òà çàï÷àñòèíè äî 
íüîãî. 068-058-13-46
  ÌÒÇ-80 ïðîñòèé ïåðåäîê íîâèé ç êîëåñàìè. 096-456-
22-41
  Ïîãðóç÷èê Ëüâ³âñüêèé ðîáî÷èé ç äîêóìåíòàìè. 067-
937-45-39
  Ðàä³àòîð Ç²Ë-130, òà 5 ñò. ÊÏÏ ÂÀÇ. 098-132-22-28
  Ñàìîðîáíèé ì³í³ - òðàêòîð. 063-689-36-37
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ³ åëåêòðîñòàíö³ÿ àáî îáì³íÿþ 
íà ìîòîáëîê. 097-570-40-72
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äâèãóí Ê-750, íà õîäó. 068-
766-05-18, 063-887-35-85
  Ñêóòåð Honda Dio 27, â ÷óäîâîìó ñòàí³ 8 000 ãðí. 063-

314-41-43
  Ñêóòåð Honda Dio AF-56, òåðì³íîâî, ñòàí äîãëÿíóòèé, 
âîäÿíå îõîëîäæåííÿ. 093-766-55-90
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ-2 â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-451-84-62, 
063-294-52-66
  Òðàêòîð ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà äî íüîãî íîâèé 
êîìïëåêò. 096-395-18-01
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô-2, 1.6 òóðáîäèçåëü 1988 ð.â. 097-205-
13-69, 063-296-82-80
  Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî 
êîëüîðó, ïåðåäíüîïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³. 
098-026-42-45, 093-411-27-92
  Õîíäà Òàêò 30 ç àâòîìàò-í³æêîþ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-
769-69-29 Ñåðã³é

КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-
767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Ã³ïñîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 
073-161-68-33
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72

  Íåðîáî÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³ - ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ïðèöåïè, á/ó òðóáó 32-40 ìì., ëèñòîâå çàë³çî 
1.0 - 2 ìì., óãîëêè 20-40 ìì., ñòóï³öè Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, ³íîìàðêè, 
åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ 3-4 ìì. 068-216-34-20
  Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
  Ðàä³îäåòàë³, ìåäèöèíñüê³ ïðèáîðè, ãîð³õè, ãîäèííèê â æîâòîìó 
êîðïóñ³, ñòàð³ â³äåîìàãí³òîôîíè, ðàä³îñòàíö³¿, òåëåôîíè ñòàö³îíàðí³. 
067-835-89-14
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, 
ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-
529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øèôåð á/ó. 2-53-27, 063-412-37-06
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóÄü ÿêîìó ñòàí³: 
àâàð³éí³, ãíèë³ Ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 êàðòîÏëþ âåëèêó. 097-232-08-95

міНЯЮ
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè íà 1-ê³ìí. - 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà ç 
äîïëàòîþ. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèöÿ 12 êì., íà Êîçÿòèí, àáî 
ïðîäàì, íåäîðîãî. 067-316-91-84

різНе
  Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè êîøåíÿò Ðîñ³éñüêî¿ ãîëóáî¿ 
ïîðîäè. 063-386-14-76
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 2-õ ìèëèõ êîøåíÿò, îäíà ñ³àìñüêà 
ç ãîëóáèìè î÷èìà, äðóãà 3-õ ìàñòíà ïðèíîñèòü â áóäèíîê 
áëàãîïîëó÷÷ÿ. 093-402-72-77
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-
64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³² ßÁ ¹669990 â³äàíèé Ñîê³ëåöüêîþ 
ñ³ëüñêîþ ðàäîþ Îñüìèðêî Âàñèëþ Îëåêñàíäðîâè÷ó ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 

ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÀ ¹804067, âèäàíèé 16.12.1005 ð. íà ³ì’ÿ 
Ì³êóë³÷ Àíàòîë³ÿ Ñåìåíîâè÷à, íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ â³ä 18 áåðåçíÿ 2005 ð. ¹129 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÂ ¹829290 íà ³ì’ÿ ßðîâèé Àíäð³é 
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà çàêîíîì 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè íà ³ì’ÿ Ïàñòóõ Êàòåðèíè ²âàí³âíè, 
çàðåºñòðîâàíî â ðåºñòð³ çà ¹1-1334 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì áóäèíîê ãàçèô. ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 067-462-87-
91, 073-060-52-14
  Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿì. 063-280-96-68
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 18 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
063-934-30-93
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîù. 30 êâ.ì. âóë. 
Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-766-78-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ. 093-766-78-49
  Çäàì â îðåíäó ñàäèáó 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ àáî ïðîäàì. 
095-406-36-06, 050-328-43-98
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 19 êâ.ì. - 500 ãðí./ì³ñ. 
097-690-30-42, 063-258-89-10
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19
  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 ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 
5-25-42
  Çíàéäåíî îäèí êëþ÷ íàâïðîòè êàôå Êðîêóñ. 093-766-18-41
  Ïîðÿäíà, ïðèºìíà æ³íêà 56 ð., ñåðåäíüîãî çðîñòó, áåç 
ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç íîðìàëüíèì, ñåðéîçíèì ÷îëîâ³êîì. 
068-753-34-61
  Ñ³ìåéíå ïîäðóææÿ áåç ä³òåé òà øê³äëèâèõ çâè÷îê, çí³ìå 
æèòëî íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, ÷èñòîòó, îõàéí³ñòü òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 067-759-89-80
  Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ-äîìîãîñïîäàðêà ïî 
äîãëÿäó çà õâîðîþ æ³íêîþ ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, 
ö³ëîäîáîâå ïðîæèâàííÿ. 067-491-18-89, 067-403-69-80, 093-
920-72-02,  066-760-19-26,
 çàãóáëåíî òåõ.ÏàñÏîðò íà àâòîìîá³ëü íà ³ìÿ òêà÷åíêî ã.î., 
Ïðîõàííÿ Ïîâåðíóòè çà âèíàðîãîÄó. 093-941-51-76
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овеН 
вдалий час для реалізації важ-
ливих планів. на роботі - га-
ряча пора, зараз ви незамінна 
людина.
телець 
слухайте свій внутрішній го-
лос – він допоможе вибрати 

правильний напрямок.
БлиЗНюки 
вдасться завершити складні 
завдання, причому результати 
перевершать ваші очікування.
 рак 
досить складний період, ситу-
ації вимагатимуть емоційної 
рівноваги.
лев 
грандіозні плани приведіть у 

відповідність до ваших сил та мож-
ливостей.

 діва
Постарайтеся бути рішучими, 
не сумнівайтеся в собі та по-
ставлених завданнях.
тереЗи 
роботи буде багато, але рук не 

опускайте. спочатку все сплануйте.
скорПіоН 
не варто боятися нових про-
ектів - вони додадуть вам 

впевненості у своїх можливостях.
стрілець 
час діяти, втілювати у життя 
свої ідеї, терміново завершу-
вати недороблену роботу.
коЗеріг 
не ображайтеся на інших лю-
дей, якщо вам не допомагають

.
водолій
не накопичуйте невирішених 
завдань - відкладати далі вже 
нікуди.
риБи 
негативні думки можуть від-
волікти вас від більш важливих 
справ.

ГОРОСКОП
з 22.06 по 28.06

39
89

79

393800

39
94

72

400894

401140

40
11

26

неділя,4 червня

+ 11 0С   + 18 0С
+ 26 0С   + 23 0С

середа, 27 червня  
+ 16 0С   + 17 0С
  +28 0С   + 27 0С

вівторок, 26 червня

  + 17 0С   + 17 0С
  + 26 0С   + 25 0С

понеділок, 25 червня

+ 17 0С   + 17 0С
 + 27 0С   + 26 0С

субота, 24 червня

  + 160С    + 16 0С
  + 20 0С    +20 0С

пятниця,23 червня

   + 13 0С   + 15 0С
   + 23 0С   + 23 0С

четвер, 22 червня

 + 12 0С  + 12 0С
 + 21 0С  + 20 0С

Прогноз погоди


