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Медведівка відзначила день 
села націоналістично 

інша історія пограбування дач 
вустаМи обвинуваченого с.3
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Плюси та мінуси минулого тижня в ході свята з нагоди 143-річчя міста
 с.3,4,5,8,9

холодна вода, морозиво, велосипед, ставок, домашній арешт
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Ми запитали у козятинчан як ви рятуєтесь від спеки?

оксана (77), пенсіонерка:

— Ховаюся в холодок.

неля костянтинівна (73), пенсіонерка, 
святослав (6) і поліна (12), школярка:

— Сидимо вдома до вечора.

Юрій (40), залізничник:

— Їм морозиво.

МаксиМ (33), 
залізничник:

— Багато холодної 
води й бути в тіні

саша (8), школяр:
— П’ю холодну 

воду.

Макар (8) і аріна (9), школярі:

— Відпочиваємо на ставку 
та катаємося на велосипеді.

Як пережити спеку?
Уникайте перегрівання, ходіть у світ-

лому натуральному одязі, в головному 
уборі, пийте достатньо рідини, тримай-
те різницю між температурою на вулиці  
та в приміщенні не більше 10° С, не вжи-
вайте алкоголь.
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у всіх на устахтема тижня

воїнам, які захищали державний суверенітет і територіальну цілісність україни 
та віддали життя за україну у війні з російським агресором, присвоєно звання 
“Почесного громадянина міста Козятин” (посмертно):

Бойові втрати в ато минулого міСяця

перші жертви води, наСтупні — вогню, шахраїв і 
крадіїв та вкотре — закриті ігрові автомати

погорільцям 
маємо 
допомогти 
громадою

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

кримінальна хроніка

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

валентина 
Міськова 
принесла 450 
кришечок

повар ангеліна 
(13 років, школа 
№2)зібрала 556 
кришечок

продовження. початок в №28

звання “почеСний громадянин 
козятина” приСвоєно п'ятьом 
загиБлим героям

“RIA-козятин” в гоСтях у медведівці

приватні доСлідження іСторії медведівки

влад повх

Нас запросили і ми прийшли 
саме в це село на День села. 
Відверто, з радістю. По-перше, 
хоч не запам’ятали всі обличчя, 
але з кожним віталися. У свій 
час з їх обійсть,  точніше рук, 
приймали надану допомогу для 
ЗСУ. Мобілізувала тоді громаду 
завідувачка клубу. Пізніше до цієї 
акції приєднались інші села. За-
галом, зробили добру справу — 
значну допомогу добровольчим 
батальйонам продуктами, тепли-
ми речами. Що там казати — від 
меду та олії, сірників до свічок.

І ось 16 липня о 17 годині на 
майдані біля клубу зібравсь весь 
люд села. Від малого до велико-
го. Дехто з палицею. Інші в дитя-
чому візку. З’ясувалось, що троє 
односельчан служили ЗСУ в АТО 
з перших днів війни. Тому зна-
ють, що таке ворожий обстріл, 

контузії, каліцтво від рваних ран, 
смерть друзів. Колективно їх 
привітали, а сільський голова пан 
Кузьмінський вручив подарунки 
від громади.

Найяскравішою фішкою за-
ходу до приємного здивування 
— неймовірно велика кількість 
творчих людей з усього району, 
області та України. Атмосфера 
та артистизм виступаючих відгук-
нулась в серцях глядачів оплес-
ками та участю в імпровізованих 
сценках. 

Переконаний, на заході було 
чому  позаздрити та повчитися 
кращим артистам  світу. Мило-
видно та любо лунали жарти і 
спів українською мовою. Дореч-
ним був  сміх та вигуки дітей  під 
час театралізованих спортивних 
розваг. Мелодійно граціозні танці 
юнацьких колективів не залиши-
ли нікого байдужими. 

Було видно, що всі артисти та 

глядачі знають один одного не 
один рік. А малолітні діти та юні 
танцюристи — то їх діти. 

Дійсно, свято села втілилось у 
велич Українського духу, Україн-
ської громади села Медведівка.

Організатором свята виступила 
завідувачка будинку культури 
села пані Неля Вільчинська. 

Фінансовими спонсорами ви-
ступили керівник СФГ “Мрія” 
Анатолій Шостак, Махнівська 
сільська рада, керівник агро-
господарств Анатолій Дроздо-
вич, орендарі пан Дерев’яга та 
пан Стахов. Учасниками були 
аматорські колективи Пиківця, 
Журбинець, Махнівки, Сигналу, 

Пляхової. Також задавав мис-
тецького тону Махнівський та 
місцевий колективи під управлін-
ням завклубу. Напевно, в районі 
та в світі не можливо знайти 
щось більш приємне для очей і 
думок, як того позитиву в День 
села Медведівка Козятинського 
району. 

свято села втілилось у велич 
українського духу, української громади

влад повх

Скільки болю і відчаю, втрати, 
скорботи і безвиході в цьому 
селі. Вікіпедія не пише. Там вза-
галі немає інформації. Село є, а 
інформації немає. Тому я провів 
власне дослідження. 

Найперше, спогад про село, 
що я встановив, так це під час 
війни українців з експедиційним 
корпусом польського війська 
під проводом Вишневецького, 
що забрело до нас, щоб поне-
волити та знищити здатних до 
опору українців в 1648 році. Що 
цікаво, полк козаків, що мав би 
боронити терени близько села, 
прибув з Білої Церкви. На жаль, 
ополячений люд, козаки, замість 
того, щоб битись з корпусом 

Вишневецького. Взнавши, з ким 
будуть битися, зрадили присязі 
і перейшли на сторону поляків 
або покинули і розбрелись по 
окрузі. Лише до 15 відсотків 
примкнули до загонів Максима 
Кривоноса. 

Вишневецький отаборився 
в межах і околицях села, до-
бре знав про зрадників та сили 
козаків. Тому розслабився. 
Максим Кривоніс та його син 
з полковником Гіря (кажуть, 
що вони раніше не берегли ко-
зацьких душ) в даному випадку 
приклали максимум сил, щоб 
зберегти кожного козака. Не-
впинно рухались, маневрували. 
Як тільки загони Вишневецького 
виходили з села до річки для 
переправи, вичікували та не-

сподівано лавою атакували. За-
ганяли кілками кінноту в воду, 
де топили та добивали жовнірів. 
Після декількох спроб, зазнавши 
втрат та зрозумівши неможли-
вість переправи, експедиційний 
корпус затіяв обхідний маневр, 
щоб обійти Махнівку з тилу зі 
сторони приблизно сіл Перемога 
та Куманівка.

Однак, їх маневр був розгада-
ний, тому не успішним. Козаки 
повністю знищили гарнізон 
Махнівки.

Експедиційний корпус Поль-
ського війська, зазнавши зна-
чних втрат еліти їхнього війська, 
залишив табір та  відступив в 
сторону Чуднова і Бердичева.

Історія не настільки давня, але 

також трагічна. Усім відомий 
ставок — водозабір міста — був 
не таким, яким він є тепер. Це 
були плавні, де люд, що мешкав 
навколо, віками ловив рибу. 
Раціон з якої був постійно при-
сутній на столі. 

Розвиток вузлової станції за-
лізничної колії в Козятині та 
парова тяга швидко вичерпала 
сталий достаток води. При-
пинивсь або був під загрозою 
розвиток залізниці. Саме з таких 
міркувань в найтрагічніший пері-

од голодомору 1930-1933 років 
завершилось будівництво дамби 
та інших інженерних споруд. 
Працювали селяни голими рука-
ми, голодні і неодягнені. Саме 
зимою 1933 року було виконано 
найтяжчі роботи. Скільки по-
мерло люду з голоду та холоду, 
я не встановив. Однак, відомо, 
де захоронені полеглі на будові. 
Усе це, можливо, в межах села, 
або точно на його околицях. 

З завершенням будівництва 
дамби, раціон риби зник зі 
столу селян Медведівки, оскіль-
ки водойма стала військовим 
об’єктом, який охороняла армія.

Що було під час окупації пе-
ріоду 2-ї світової війни, є також 
свідчення людей, але то вже в 
інших публікаціях.

Тепер інша історія, 
яку мені повідали 
старожили та вихідці 
із села.

Медведівське водосховище пам'ятник жертвам махнівської битви 1648 року

11 липня
Знову прикрили гральний біз-

нес у Козятині. Черговий зал з 
ігровими атоматами накрили. За 
даним фактом слідчим відділен-
ням поліції розпочато криміналь-
не провадження, за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 203-2 
КК України (Незаконна господар-
ська діяльність). 

Проводиться досудове роз-
слідування.

12 липня 
Жителя смт. Бродецьке шахраї 

надули на 6400 гривень. Дові-
рливий чоловік перерахував їх 
невідомо куди за будівельні ма-
теріали. Поліція встановлює осо-
бу, причетну до скоєння даного 
злочину.

У Пляховій в житловому будин-
ку виникла пожежа. Як результат 
загорання — труп в спальній кім-
наті 65-річного власника будинку. 
Ймовірна причина пожежі - нео-
бережне паління в ліжку. Труп 
без ознак насильницької смерті 
направлено на судово–медичну 

експертизу.
16 липня
У Збаражі вкрали мопед у міс-

цевого жителя.
На водоймищі “Телемонівки” 

виявили труп 38-річної жительки 
с. Сигнал. Труп без ознак на-
сильницької смерті направлено 
на судово-медичну експертизу. 
Проводиться перевірка..

 17 липня
Жителька с. Титусівка стала 

жертвою шахраїв, які заволоділи 
її грошовими коштами в сумі 

3460 гривень. Ними вона розра-
хувалась за посилку з мобільним 
телефоном (телефон був відсут-
ній). Поліція проводить заходи по 
встановленню особи, причетної 
до скоєння даного злочину.

святкували без порушень
Цей вікенд — 14, 15 та 16 

серпня — був насичений поді-
ями як у місті, так і в районі. У 
багатьох населених пунктах про-
водили День села. Як розповів 
газеті “RIA-Козятин” заступник 

начальника Козятинського 
відділення поліції В’ячеслав 
Сушко, правоохоронці тримали 
ситуацію під контролем.

— Поліція забезпечила публіч-
ну безпеку. Святкування пройшли 
спокійно. З боку відпочиваючих 
ми зустріли розуміння. Кричу-
щих випадків правопорушень не 
було, — зазначив В’ячеслав Ві-
кторович.

За словами “копа”, люди на-
підпитку були, але з їх боку про-
вокацій не відбувалося.

Постраждала родина Фінашиних. 14 липня, 
коли одні святкували, на жаль, у інших трапи-
лась біда. Коли жінка, інвалід 2 групи, зі своєю 
23-річною донькою (також інвалід, але 3 групи) 
відвідувала лікарню, у їх помешканні на вулиці 
Довженка виникла пожежа. 

Сусіди викликали по телефону і пожежників, 
і власників. Коли Наталія Фінашина прибула 
додому, від побаченого втратила свідомість і їй 
викликали карету швидкої. Згоріло все, що було 
в середині, дах та горище.

Причина пожежі, яку визначило управління 
держслужби з надзвичайних ситуацій — “по-
рушення правил пожежної безпеки при монтажі 
електромережі”. Орієнтовний матеріальний зби-
ток… ви не повірите — “склав 15 тисяч гривень”. 
Це при тому, що залишились одні обгорілі стіни. 
Стає зрозумілим, що відшкодовувати збитки 
держава не поспішить. Родині немає де жити. 
Донька тулиться у родичів, мати одна по сусідах.

Погорільці звернулися в мерію. Там їм пора-
дили прийти на сесію міськради у вівторок. Але, 
зауважили, що у депутатів грошей нема, то не 
відомо, що випросить. У розмові журналістів з 
депутатом цього округу пані Ларисою Савченко, 
народна обраниця повідала, що не знає про 
трагедію і не впевнена, що це її округ. Вона по-
радила погорільцям… звертатися в міськраду. 
От такої!

Коли Наталя Фінашина завітала у редакцію, у 
неї були всі ознаки необхідності реабілітувати її 
психіку до життя. Ми порадили, і вона взяла це 
за основу, не сидіти, склавши руки та скиглити 
перед депутатами. Озброївшись знаннями, отри-
мавши рекомендації, як діяти, потерпіла ожила. 
Вона відкрила особовий рахунок у банку та на-
писала звернення до депутата Верховної Ради 
пана Юрчишина.

Хочу закликати всіх читачів нашого видання 
відгукнутися і почати збір коштів для постраж-
далих погорільців. Рахунок у ПриватБанку: 
51 687 57 286 14 2650 Фінашина Наталія 
Броніславівна. Усі, хто хоче допомогти та чи-
мось посприяти родині Фінашиних, за її згодою, 
публікуємо номер телефону пані Наталії: 093-
795-59-33.

Креативний підхід від штабу Козятинських 
партизан, як би діяли вони, опинившись у 
вказаній ситуації: не варто звертатися ні в суд, 
ні в поліцію. Це довго, безперспективно і затрат-
но. У разі відмови міської ради надати допомогу, 
потрібно створити ініціативну групу, щоб разом з 
потерпілою вселятися в оселі депутатів. Тимчасо-
во, до вирішення питання по суті. Навіть проти їх 
волі. В разі протидії, поселятись під дверима їх 
помешкань. За відсутності соціально-побутових 
умов, спражнятись прямо на двері чиновника. З 
фото -відео фіксацією з місць події з подальшим 
оприлюдненням в ЗМІ. Досвід передбачає і інші 
дії креативного характеру в рамках діючого за-
конодавства. Починати з тих, хто при владі і має 
державний громадський фінансовий інструмент 
для вирішення питання. Або з тих, які перебува-
ють на посадах і зобов’язані створити комфорт 
виборцям, а не тільки собі. 

Ковальчуку Віктору 
Євгенійовичу —  лей-
тенанту Збройних сил 
України, який загинув 
31.08.2014 року, під час 
виконання бойового за-
вдання у Луганському 
аеропорту.

Наумову Вадиму Олек-
сандровичу — рядовому 
Національної гвардії України, 
який загинув 01.09.2014 року, 
під час виконання бойового 
завдання в районі Комсо-
мольськ-Роздольне Старо-
бешівського р-ну Донецької 
області.

Кацабіну Сергію 
Борисовичу — ря-
довому Збройних сил 
України, який загинув 
- 09.02.2015 року, під 
час виконання бойо-
вого завдання в с. 
Логвінове Донецької 
області.

Крючкову Віктору 
Леонідовичу — ря-
довому Збройних сил 
України, який загинув 
21.11.2015 року, під час 
виконання бойового за-
вдання біля Бахмутської 
траси Луганської об-
ласті.

Лукашуку Миколі 
Миколайовичу — ря-
довому Збройних сил 
України, який загинув 
11.06.2015 року, під 
час виконання бойово-
го завдання у Артемів-
ському районі Доне-
цької області.

віра іванівна 
петришина 
принесла 3000 
кришечок, 
які збирала 
з сином 
русланом, 
невісткою 
наталею 

та внуком 
владиславом 
впродовж 
трьох місяців

палазнікова 
лідія передала 
речі на ато 

та кришечки 
(450 шт) які 
зібрала разом 
з подругами 
наталією та 
галиною

кіра костюк, 
аріна і антон 
Мацоли, 
принесли 1040 
кришечок і одяг

ваня зі 
своїм другом 
антошкою та 
бабусею зібрали 
1900 кришечок

14. Олег Майстришин

30-та бригада вже виходила 
на ротацію, їх уже змінили. 
Але 12 червня вони у Вол-
новаському районі Донецької 
області, навпроти окуповано-
го “сепарами” Докучаєвська, 
таки потрапили під артналіт. 
152-міліметровий артилерій-
ський снаряд влучив у роз-
ташування підрозділу. 46-річ-
ному Олегу Майстришину 
відірвало ноги, від отриманих 
поранень він помер. Про це 
сайту vsim.ua розповів пред-
ставник штабу АТО Сергій 
Жмурко.

Після року в АТО його від-
пустка буде вічною у місці 
світлім, місці квітучім. Профе-
сійного військового Майстри-

шина поховали в селі Підгірне 
Старокостянтинівського райо-
ну на Хмельниччині, де він на-
родився 16 грудня 1970 року.

“Він є одним із тих, про 
кого кажуть — Фахівець. 
Майстришин Олег — механік-
водій БМП-1 у розвідувально-
му взводі, а “мєхан” — одна 
з найвідповідальніших посад 
у піхоті. В умовах бою справ-
на бойова “коробочка”, це 
ще один невеличкий крок до 
великої перемоги. Старший 
солдат Майстришин це знав, 
тому завжди утримував свою 
“беху” в справному стані. Під 
час будь-якої операції він не 
полишав свого штатного міс-
ця, навіть коли ворог “лупив 
важким”, адже добре знав, що 
будь-якої миті його “ласточка” 
повинна змінити вогневу пози-
цію. Жодного разу він не ска-
зав “ні”, коли необхідно було 
їхати, і за це його поважали 
побратими та командири”, — 
повідомила прес-служба 30 
омбр.Залишились мати і син.

15. Микола Гайдук
42-річний Микола Микола-

йович Гайдук загинув пізно 

ввечері 13 червня внаслідок 
артилерійського обстрілу на 
Світлодарській дузі, поблизу 
смт Луганське (Бахмутський 
район Донецької області). 
За даними ЗМІ — заводячи 
побратимів в укриття і вряту-
вавши життя 19-річному бійцю.

Сам із Нікополя Дніпропе-
тровської області, народився 
9 грудня 1974 року. Старший 
солдат, військовослужбовець 
43-го окремого мотопіхотного 
батальйону “Патріот” 53 омбр. 
Завжди життєрадісний, щирий. 
Майстер спорту з кікбоксингу, 
громадський активіст. Уперше 
на фронт пішов добровольцем 
у 2014 році. Після повернення 
додому займався волонтер-
ством, очолював “Асоціацію 

учасників бойових дій Ніко-
польщини”. Підписавши контр-
акт із ЗСУ, знову вирушив на 
передову.Залишились дружина 
та двоє синів, мати, брат.

16. Сергій Яремчук

Народився 15 квітня 1977 
року і жив у місті Калинівка 
Вінницької області.

2014 року пішов на фронт 
добровольцем, у 2015 всту-
пив нa військову службу зa 
контрaктом. Сержант, де-
сантник. Зaгинув 15 червня 
від кульового порaнення між 
селищами Талаківка тa Гнутове 
на Донеччині: ворожий набій 
поцілив воїну в груди.

Залишились дружина та не-
повнолітня донька.
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записав влад повх

Артур Коблов — житель села 
Сестринівка Козятинського району. 
Живе з батьками. Йому 17 років. 
Навчається в Козятинському учи-
лищі на третьому курсі.

— Відомо, що вас затримала 
поліція Козятина...

— Так, це трапилось, коли я їхав 
мотоциклом 4 черня 2017 року 
о 18 годині з села Сестринівка в 
Козятин. За пасажира був товариш 
Влад. За “плановим” нас догнав 
автомобіль з регаліями поліції. 
Порівнявся з нами (ми справа по 
ходу) і різко прийняв вправо. Я 
ж не в танку, а на мотоциклі. Не 
поїхали, а полетіли в канаву гли-
биною в метр. Ляпнулись ми до-
бряче. Дякуючи Богу, а не поліції, 
не покалічились.

—  І що, поліція кинулась вас 
спасати? Надали допомогу?

— Усе з точністю до навпаки. 
Виліз сам. Чим прогадав. Краще б 
там сидів у канаві. Мене схопили 
ззаду і накинули кайданки на руки. 
Почали бити руками, ногами, по 
всьому тілу та по голові.

—  То може ви Геракл? Бок-
сер, каратист? Конфу демон-
стрували? Напали на поліцію? 
Типу “заріжу”?

— Це ви жартуєте. Я також за-
раз вже можу жартувати. Моя вага 
48 кг. Зріст 160 см з кепкою і на 
каблуках). А тоді було не до жар-
тів. Два здорових дядьки одним 
махом вкинули мене в багажник 
поліцейського автомобіля. А в при-
дачу чмихнули поліцейським газом. 
Пам’ятаю, як гахнув багажник. А 
далі для мене відкрилися двері 
“космосу”. Отямився — лежу на 
землі. Знову б’ють, куди попало. 
Розпочав рятуватися. Кричав, як 
навіжений. Кликав на допомогу. 
Думав, що це допоможе. Але зно-
ву — ”космос”... Отямився. Уже не 
катують. Поліцаї нарвали кропиви. 
Полізли в штани. Думав, що гвал-
туватимуть. Не наважились, але 
кропиви напхали достатньо. Знову 
втратив свідомість.

— Били лежачого з закутими 
кайданками?

— Атож! Заведеними руками на-
зад за спину. Кайданки затиснули 
руки до неймовірного болю. І так 
протягом близько півгодини.

— Хто вас бив?
— Люто із старанням катував 

Микола Дзюба. Періодично до-
помагав Олександр Левчук. Одяг-
нені вони були в форму поліції. 
Прийшли дачники, при них зняли 
наручники і перестали бити. Я не 
втікав.

— То що, криком можливо 
врятуватися?

— Виходить, що так. Якщо кату-
ють, рекомендую кричати.

— Що,  з доброго дива  на-
пали? Тим більше — поліція?

— З їх точки зору, я мав зізна-
тися в злочинах, яких не скоював. 
Влад мене попросив підвезти його 
в місто, щоб здати два кілограми 
міді та один — алюмінію. Де взяв 
— не знаю, та й не питав. Запи-
тав тільки, чи дасть на бензин 50 
гривень. А вийшло, що вляпався в 
негарну історію.

— То який результат?
— Найперше, струс головного 

мозку, 5 днів у лікарні. Багато-
чисельні забійні синці. Посиніли 
зап’ястки рук від кайданів. Кон-
фіскація мотоцикла. Навіть взуття.

— То струс мозку від падін-
ня, чи побиття?

— Від побиття, адже при падінні 
свідомості я не втрачав.

— Ви щось підписували, ви-
магали адвоката?

— Це моє перше в житті зна-
йомство з поліцією. Який адвокат? 
У мене немає такого життєвого 
досвіду. Весь час нудило. Не-
ймовірними зусиллями добрався 
додому. Пам’ятаю, як сів на диван 
і знову був “космос”. Прийшов до 
тями в лікарні від болю в лікті від 
крапельниць. І так п’ять днів.

— Ви вимагали в поліції на-
дання медичної допомоги?

— Я терпів, як міг. Будь-яка моя 
ініціатива — знову багажник, ню-
хав би газ...

Р.S. Ось так загартовують 
майбутнього захисника держави 
України в ЗСУ? А, можливо, по-
збавлять ним стати. Вліпивши 
судимість, покалічивши психіку за 
два кілограми міді та один алю-
мінію. Споглядаючи на юнака, в 
спілкуванні з власного життєвого 

досвіду передбачаю, що з нього, 
дасть Бог, буде достойний солдат 
ЗСУ за віком призову. Витерпіти 
і не зламатися може далеко не 
кожен, навіть досвідчені, з тягарем 
власного життя. 

Хоча еліта спецназу ЗС США 
рядовий склад — на 73 відсотки 
раніше судимі, що були в місцях 
позбавлення волі.

Від редакції:
— На даний момент нами про-

водиться службова перевірка. 
— повідомив газеті “RIA-Козятин” 
заступник начальника Козя-
тинського відділення поліції 
В’ячеслав Сушко. — До нас на-
дійшли матеріали з прокуратури 
стосовно подій, які відбулися в 
кооперативі “Яблунька” 4 липня. 
Будуть опитані всі свідки та учас-
ники події. Після чого буде надано 
об’єктивну та неопереджену оцінку 
дій працівників козятинського від-
ділення поліції.

інокентій гук

Ну що, шановні, ось ми і від-
святкували День міста. Уперше від 
започаткування його відзначення – 
з порушенням традиційних термінів 
(до цього року свято проводили у 
вихідні між 7 і 13 липня: річниць 
присвоєння Козятину статусу міста 
в 1874 році та міста обласного зна-
чення у 2000 році). Чому нинішнє 
керівництво проігнорувало цю 
традицію, наразі невідомо. Найімо-
вірніша версія – вигадати зайвий 
тиждень на підготовку, оскільки 
міські керманичі взагалі планували 
відмовитися від святкування і лише 
під натиском опозиційних депутатів 
«вивчили думку громади» і дали 
задній хід своїй нічим не виправ-
даній ініціативі.

Згортання формату Дня міста до 
формального урочистого зібрання 
було б на руку Пузирю і Ко, і 
справа тут не у складності про-
ведення свята. Врешті, за багато 
років «устаканився» традиційний 
набір заходів, від яких, як свідчить 
програма і 2016, і нинішнього 
року, навіть «новаторська» коман-
да Пузиря не стала відмовлятися. 
Більше того, відійшли в історію 
роки, коли святкування Дня міста в 
Козятині відбувалося винятково за 
позабюджетні кошти – тепер ці ви-
датки лягають на міський бюджет. 

сороМно за Місто перед 
делегаціяМи. Справа в іншому. 
Повномасштабне святкування – це 
приїзд офіційних делегацій, у т. ч. 
з-за кордону, представників облас-
ного керівництва, численних  гос-
тей з інших населених пунктів. Вони 
свіжим оком оцінюють стан міста, 
порівнюють зі своїм, і це порівняння, 
навіть попри самовпевненість нашо-
го мера, явно не на його користь.

У інших містах, починаючи з 
березня, стелилося дорожнє по-
криття, ремонтувалися тротуари. У 
багатьох містах і районних центрах 
відремонтовані центральні площі, 
на них з’явилися сучасні клумби і 
навіть фонтани. А у нас? Дороги 

– латка на латці, колір цих латок 
говорить про те, що навіть їм не 
більше кількох тижнів (ремонту-
вати дороги в цьому році почали 
наприкінці травня). Розмітка напів-
прозора, як акварель, і то лише в 
центрі. Не дивно, що по Козятину 
роз’їжджають автівки саркастично 
налаштованих городян з наліпками 
на задньому склі: «Мер! Не латай 
дороги, краще залатай карман!»

 Справжньою  алеєю слави 
безгосподарності стали не 
прибрані навіть до Дня міста 
залишки зрізаних тополь на 
вулиці Куликівського. Це щось 
на кшталт: свати до хати, а в 
господині  –  відро з помиями на 
порозі. За площу Героїв Майдану 
теж соромно, але там хоч сцена 
і глядачі заховали подовбаний 
асфальт і вбогі клумби.

Не здивувало б, якби хтось із 
гостей, знаючи казкове, порів-
няно з періодом до 2015 року, 
наповнення місцевих бюджетів, 
підколов Пузиря: «Агов, колего, 
у тебе мораторій на покращення 
стану міста?» У нашого мера та 
його оточення на такі випадки за-
готовлений плач Ярославни: «Та я 
ж день і ніч про добробут громади 
дбаю, ось тільки кілька депута-
тів-опозиціонерів заважають, як 
танцюристові, самі знаєте що». 
Виправдання, погодьтеся, так собі. 
Хіба не критикують інших міських 
голів? Критикують. Але це не зава-
жає їм вчасно розпочинати ремонт 
доріг, облагороджувати центральні 
площі своїх містечок тощо.

подвиг коМунальників
Ну що ж, незважаючи на не-

долугий замах міської влади на 
повноцінне проведення Дня міста, 
свято відбулося, і це добре. Такі 
події об’єднують громаду, гарно 

сприймаються містянами, привно-
сять хоча б якийсь позитив у сіру 
повсякденність. Як уже стало звич-
ним, усі медалі за його проведення 
замполіти від міськради повішають 
на вдячні за підлабузництво широ-
кі груди Пузиря. Він вислуховува-
тиме компліменти і щиро віритиме, 
що якби не він, то й сонце не 
вставало б. Насправді, за свято по-
трібно подякувати безпосереднім 
організаторам і виконавцям. 

Особливе захоплення  – тру-
довому подвигу простих пра-
цівників КП «Відродження», 
зусиллями яких місто хоча б трохи 
причепурилося. 

Думки городян про якість орга-
нізації Дня міста, як і буває в та-
ких випадках, розділилися: комусь 
сподобалося, комусь – ні. Багато 
хто відмітив, що проведення 
основних заходів у попередні 
роки на стадіоні було зручні-
шим: більше місця, є можливість 
присісти. Батьки нарікали на не-
продуманість організації безко-
штовних дитячих атракціонів.

Особисто мені не вистачило 
одного атракціону: з’єднати б 
паровозиком новенькі контей-
нери для сміття та прокатати в 
них мера і його команду. Поки 
що з профілактичною метою, аби 
затямили, що громада Козятина у 
своїй переважній більшості наразі 
визнає незаперечні успіхи тепе-
рішньої міської влади виключно в 
одному: видавати бажане за дійсне 
і годувати обіцянками.

Якщо так і продовжиться, то 
на наступний День міста варто 
запросити Руслану. Обіцяю від 
імені незалежно мислячої частини 
громади написати на честь нашого 
палко любимого мера текст пісні 
«Дикі танці на могилі наших спо-
дівань».

поліцейСькі виБивали покази у 
неповнолітнього?

день містаПРО все

Екслюзивне інтерв’ю з юнаком, якого обвинуватили в 
краждіжках на дачах

Цього разу через неявку учасників процесу

яскраві свідки безвідповідальності влади

заявник з мамою в редакції газети 

Святкували на тиждень 
пізніше

з атракціонами не 
продумали

Сумно за комунальників, 
що керує міСтом не гоСподар

працівник міСькради з 
функціями поліції

кращий квартальний 
комітет знайшли на 
Сміттєзвалищі

Суд знову перенеСли!

видавали бажане за дійсне і годували обіцянками

події Святкової Сцени
в’ячеслав гончарук

Святкування в місті з нагоди 
143-річчя Козятина добігло кін-
ця. Як усе було грандіозно із 
знанням справи та продумано 
і організовано, напишуть на 
офіційних сторінках міськради. 

А ми дамо незалежну оцінку 
дійству, для тих, хто не брав 
участі у святкуванні. 

У неділю, 16 липня, централь-
на площа була повна людей. 
Звучали бурхливі аплодисмен-
ти нашим місцевим артистам. 
Не було людей з явними 
ознаками сп’яніння. Вправно 
працювали комунальники, при-
бираючи залишене сміття за не 
охайними городянами. І роботу 
правоохоронців позитивно мож-
на оцінити десь на третину. 

Міський голова зачитав 
з папірця досягнення та 
плани. Ведуча оголосила пріз-
вища загиблих АТОвців, яким 
присвоєнні звання Почесного 
громадянина міста Козятин. 

Пом’янули хвилиною мовчання 
всіх загиблих воїнів  АТО. Під 
час такої процедури гуркотів 
агрегат надувної гірки і ні-
чого не було чути. Люди, які 
стояли поблизу цієї гірки, ска-
зали наступне: “Завтра ця гірка 
здується. А до хлопців, які 
ціною свого життя зробили нам 
мир, це просто неповага. Ми 
повинні пам’ятати за них вічно”.

Потім до очільника міста ста-
ли приєднуватись можновладці 
всіх рівнів. Піднялися на сцену 
й гості з Польщі. Мешканців 
Козятина  вітали з Днем міста 
та нагороджували кращих пра-
цівників. Здивуванню не було 
меж, коли до кращих при-
писали й голову квартального 
комітету №3.

В концертну програму ввій-
шли виступи місцевих знаме-
нитостей, які не страждають 
хворобою зірковості. Це Олена 
Пантєлєєва, Віталіна Баль-
шанек, Дмитро Плотницький, 

Тетяна Фабіцька, танцю-
вальні колективи “Елегія” та 
“Зорянка АРТ”, воркаутівці 
Андрія Салинко. 

Коли добіг час до виходу 
на сцену запрошених гостей 
Арсена Мірзояна і гурту 
“Chica Band”, першими на 
сцені з’явились другі. Їхній  ви-
ступ сприйняли козятинці всіх 
поколінь позитивно. З великим 
запізненням з’явилася головна 
зірка святкового вечора. Його 
виступ був оцінений по-різному. 

Одні влаштували гостю овацію 
і просили автограф. Інші поки-
дали площу з запитанням, чи не 
можна було знайти ще когось 
гіршого. 

Та поки йшов концерт співа-
ка, то людей на площі зменши-
лось вдвічі.

На питання, як пройшов кон-
церт, більшість відповідали, 
що класно. Кого хотіли б ще 
почути чи побачити, запитали 
ми у людей, які розходились. 
До місцевих артистів, які ви-

ступали, опитані добавили два 
імені — Віталія Котовського і 
Олександра Онофрійчука.

Пройшла молодіжна дискоте-
ка. Мешканці міста розійшлись 
по своїм домівках.

Дивишся на алею ялинок, 
між якими посадили комуналь-
ники пахучі троянди. Де рос-
ли ці квіти, з’явились добрячі 
стежки. Туї засохли, троянди 
затоптали... 

Що це, як не безгосподар-
ність влади?

іван остапчук

Свою майстерність показав 
колектив бального танцю “Візаві” 
молодша та старша група на цен-
тральній площі минулої п’ятниці. 
Поруч розважали дітей казкові 
герої з мультфільмів. У декількох 
місцях на площі працювали без-
коштовні атракціони. За словами 
гостей з Києва, виглядало це, як 
кинута кістка. Нічого не було про-
думано. Великі черги, в яких, 
за словами бабусь онуків, до-
водилось стояти годинами. 

Щоб був порядок в чергах, 
кажуть вони, потрібно було за-
готовити стрічки зелені, жовті, 

сині. Колір стрічки означав би 
час. Діти зі своєю стрічкою зна-
ли б, коли їм вже підходити до 
бажаного атракціону. Черги були 
б, але 5 чи 10 хвилин, то не го-
динами. Особливо тривалі черги 
були на гойдалках-стрибунцях, де 
перемагали спритніші, сильніші та 
нагліші. Так підсумували приїжджі 
гості.

Та все у дітей забулося на-
ступного дня. Виступаючи на 
сцені наступного дня, керманич 
міста запитав дітей, чи було вчо-
ра класно. З юрби донеслися 
не впевнені окрики, що “даааа”. 
Можливо й класно, та як бачите, 
не всім.

влад лісовий

На Дні міста всі люди були, 
як люди. А один з працівників 
відділу зв’язків з громадськістю 
міськради — такий миловидний 
молодий чоловік, квітучого віку, 
уявіть собі, несподівано для 
загалу взяв на себе функцію 
поліцейського. Абсолютно не 
мотивовану, безпричинну, з явно 
хуліганських мотивів. З власної 
ініціативи зайняв позу притаманну 
поліції. Він, не зважаючи на стар-
ший вік журналістів, силовим ме-

тодом перешкоджав виконанню 
їх професійних обов’язків. Певно, 
що він є яскравим послідовником 
і членом команди нашого місько-
го голови, бо змахує на те зухва-
лістю, наглістю і безпардонністю: 
“хочу дам, хочу - не дам”.

Це і є обличчя всієї команди. 
Приємно, що не громади. А так 
— зграйки. 

Ось так скріплює зв’язки з гро-
мадськістю голова міської ради 
через своїх працівників. Дивимо-
ся на них, а бачимо бульбашку. 

інокентій гук

До глибини душі обурила  ін-
формація, розміщена на офіцій-
ному сайті міськради під назвою 
«Мер об’їхав з інспекцією райони 
міста». Розповідалося про контр-
оль з боку керманича за підго-
товкою до Дня міста. На перший 
погляд, нічого особливого:

«В рамках контрольної пере-
вірки Олександр Пузир та Євген 
Малащук оглянули всі райони 
міста, навіть найвіддаленіші 
вулиці. Протягом усієї поїздки 
на адресу комунальників з боку 
міського голови звучали численні 
зауваження, усунення яких, Олек-
сандр Дмитрович, регламентував 
одним днем» (пунктуація в оригі-
налі – авт.).

Однак для тих, хто бачив 
без перебільшення стаханівську 
працю комунальників по приве-
денню міста в більш-менш божий 
вигляд, «численні зауваження» 
мера, усунення яких грізно «ре-
гламентовані одним днем», ви-
глядають щонайменше цинічно.

Від імені усіх городян хо-
четься висловити вдячність 
простим робітникам КП «Від-
родження». Не їх вина, що місь-
кий голова не має ні господар-
ського хисту, ні організаторських 
здібностей. Якби мав, то не довів 
би Козятин до такого стану, що 
напередодні святкування Дня 
міста вони ледь встигали робити 
те, що в гарного господаря було 
б давним-давно зроблено і про-
сто підтримувалося в належному 
стані.

Та й взагалі було б правильним 
запровадити в Козятині непочес-

ну відзнаку громади «За особли-
ві досягнення у безгосподарнос-
ті» і вручити її на день міста О. 
Пузирю та Є. Малащуку.  

Мене точно підтримають тисячі 
мешканців міста і району, яким 
доводиться щодня користувати-
ся переходом через залізницю 
між вулицями Куликівського і 
Довженка, долаючи бурелом зі 
зрізаних тополь. Це справжня 
смуга перешкод підвищеної 
складності, особливо для моло-
дих мам з візочками. А нанесена 
розмітка пішохідного переходу 
там взагалі виглядає як насміш-
ка і знущання. Переходиш по 
ній дорогу, а далі хоч вертоліт 
викликай, бо весь тротуар за-
валений хмизом. Отож, якщо 
ти наївно перейшов дорогу в 
установленому місці, далі мусиш 
кілька десятків метрів рухатися 
узбіччям, наражаючи себе на 
небезпеку і створюючи аварійну 
ситуацію для зустрічного тран-

спорту.  
Забезпечити культуру вико-

нання робіт з благоустрою – 
обов’язок мера та його підлеглих. 
Якби вони хоч трохи думали (чи, 
може, якби в них було чим 
думати), то роботу зі зрізання 
тополь вони б організували так: 
зрізали кілька дерев, вивезли, 
зачистили – перейшли до на-
ступних. Чи хоча б звільнили від 
гіляк тротуар до переходки. А у 
нас традиційно все за принципом: 
застав дурного Богу молитися... 

 Тому наша порада рядовим 
комунальникам: коли при на-
ступній «інспекції» будете чути 
«численні зауваження», прига-
дайте героїв фільму «Тупий і ще 
тупіший». Гріха в цьому не буде, 
бо замість вдячності, вашою ро-
ботою висловлює невдоволення 
посадовець, який встановив собі 
щомісячну премію більшу, ніж 
ваша тримісячна зарплата. 

Слава Україні!

дМитро артеМчук

На цьому фотознімку видно 
розколену вивіску одного з квар-
тальних комітетів Козятинської 
міської ради. Вона з іншими по-
бутовими відходами, що були на 
території  квартального комітету 
№3, була вивезена на стихійне 
сміттезвалище масиву Євро-
пейський.

Дуже прикро, що ті, хто за по-
садою повинні боротися з таким 
явищем і повинні показувати 
приклад іншим, стають першими 
порушниками. 

З такими передовиками Козя-
тин ніколи чистим містом не ста-
не. А їх ще й відзначають! Тому 
що свої? Відомо, що завквар-
тального комітету — колишній 
працівник міськради.

катерина чекай

Чергове судове засідання по 
справі хабаря архітектора 
Павлова було призначене на 13 
липня. Як передбачали ми, воно 
не відбулося. Учасники судового 
процесу — вінницькі адвокат і 
прокурор та обвинувачуваний про-

сто не прийшли до суду. Мабуть, 
погода завадила — в цей день 
дощило. Засідання перенесли 
на 3 серпня. Можна припустити, 
що його знову-таки не буде ще 
з якоїсь причини. З усього вихо-
дить, що нікому не цікаво, щоб ця 
справа була розглянута та закри-
та. Всім вигідна тяганина.
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василь МордЮк, 
пенсіонер-залізничник

Ознайомившись з публікацією 
в районці «Для нас головне 
-  безпека учнів, за яких ми 
відповідаємо», звернувся до ре-
дактора за дозволом привезти на 
описану автором територію,  щоб 
разом своїми очима впевнитись 
в неправдивих заявах педагогів 
Козятинського училища.

Дивує, де та мораль і етика 
педпрацівників, які безсоромно 
маніпулюють словами:  бойові 
дії на сході України, турбота про 
безпеку учнів, розташуванням 
рядом торговельних закладів і 
т. і. Вони цим виправдовують 
свої недобропорядні дії. За 
кого приймають учнів та читачів 
ці педагоги, роблячи такі абсурдні 
заяви? 

Як може пан директор диви-
тись в очі дітям ДЮСШ, учням, 
читачам, змушуючи їх  добира-
тися в гуртожитки та спортзал 
по маршруту в 20 разів далі, 
проходячи повз існуючого десяти-
літтями, а сьогодні закритим про-
ходом, розташованим за декілька 
метрів від названих будівель.

А чи може нормальна людина 
стверджувати, що добираючись 
в 20 разів далі в гололід по 
неосвітленому та засніженому 

проходу, навіть без важкої ва-
лізи, безпечніше, ніж пройти 10 
метрів по освітленій території до 
будівлі гуртожитку. І це за за-
явою директора “європейського 
училища” пана Стецюка зроблено 
з “заботою про безпеку дітей та 
студентів”.

Про яку турботу за безпеку 
дітей думає цей керівник? Бу-
дучи довгий час депутатом міської 
ради, він до цього часу не домігся 
від міськради встановлення знаків 
та  дорожньої розмітки пішохід-
ного переходу через основну до-
рогу 8-ма Гвардійська біля базар-
чика ПРБ. Щоб хоч якусь безпеку 
гарантувати всім дітям гуртожит-
ків та сотням жителів, які поспі-
шають на роботу та залізничний 
транспорт вокзалу! А це тому, що 
він, напевне, не знає маршруту 
його студентів від училища до 
гуртожитку? Напевне, тому, що 
такі керівники пішки не ходять? 
Їх привозять автотранспортом на 
територію гуртожитків?

Прикладом дійсно турботи і від-
повідальності за безпеку дітей є 
працівники ДЮСШ,  які вимушені 
робити ще один вхід, попереджу-
ючи травми дітей, що стрибають 
з зачинених воріт та хвіртки. І до 
відома пана Стецюка, їхній вхід 
ще не закінчений і розташований 
не з вулиці О. Кошового, як ви 

пояснюєте районці, а з проходу 
на міст залізничного вокзалу.

За словами пана Стецюка, його 
турбота про безпеку (заварена 
хвіртка) пов’язана з “бойовими 
діями на сході України, вимогою 
силових відомств про огорожу, 
єдиний контрольований вхід з 
охороною”.

Читач сам зробить висновок, 
чого варті ці заяви і оцінить, ге-
роєм чи антигероєм керівника, 
подивившись хоча б на фото так 
званого «центрального» входу з 
охороною, якого ніколи не існу-
вало і не існує. Там, з часу вводу 
в експлуатацію до сьогодні — 
вільний прохід будь-кого вздовж 
території гуртожитків з вулиці 
8-ма Гвардійська. Хіба можна 
так цинічно стверджувати не-
правду журналісту і читачу?

Педагоги стверджують, що 
перетворена була територія гурто-
житків у туалет по причині кафе-
бару, якого в спомині не існувало! 
За 8 років його роботи не було 
жодної претензії. Існував та існує 
в одній будівлі з різними входами 
магазин «Продукти» та «Кафе 
Дарія» для дітей студентів, які в 
тапочках забігали навіть зимою, 
щоб купити хліб, пиріжок, мівіну, 
воду, квас, попити коктейль чи 
каву. Крім того, тут не реалізо-
вувалося спиртне, є каналізація 

. і туалет.
Ніхто ніяк не заперечить, що 

територія кафе та площа «Боров-
ського» утримувалась і утримуєть-
ся в зразковому стані. До речі, за 
18 років та час царювання пана 
Стецюка, в розпорядженні якого 
тисячі рук молодих людей, жод-
ного разу не прибрали згадану 
площу, хоча б від листя 30-ме-
трових беріз. А за весь цей час, 
з моєї голови корона не впала і я 
задоволений тим, що перехожі як 
діти, так і дорослі, стали поважа-
ти чистоту та порядок і кидають 
папір та пакети в сміттєву урну, 
яка стоїть за парканом навіть 
непрацюючого магазину – кафе.

Користуючись нагодою, звер-
таюсь до керівництва місцевої 
влади, з проханням виділити ко-
шти на працівника для утримання 
згаданої території, або своїм 
рішенням закріпити територію 
за діючим навчальним закладом. 
Шлях від Цесіса до залізничного 
вокзалу через згадану площу, як 
і вулиця 8-ма Гвардійська, є во-
ротами в районний центр і вони 
мають бути для населення при-
леглих сіл та районів прикладом 

утримання їхніх територіальних 
громад.  

Вище викладене є лиш реаль-
ною інформацією для читача, 
тому що сьогодні преса не є “про-
пагандистом негативу”, як пише 
районка. А органом викриття не-
гативних дій окремих керівників. 
На жаль, у нас ще не існує дієвих 
органів, які б заставили виправити 
негативні, антисоціальні дії керма-
ничів, опубліковані в пресі. Тому 
нічого не змінюється.

Як факт, сам пан Стецюк в 
кінці публікації газети «Вісник 
Козятинщини» впевнено заявив, 
що скільки б не було публікацій, 
він переконаний у правильності 
своїх дій.

Тобто, як у воду дивився автор 
статті в газеті “RІА-Козятин”, що 
пан директор не відступно діє за 
принципом: “я сказав, що люміній, 
а не алюміній!!!”

Р.S. А який сміх викликає 
інформація зі статті в районці, 
що “з електричок дітей зустрі-
чає і супроводжує черговий 
майстер, якщо сумка важка, 
відчиняє ворота біля жіночого 
гуртожитку”!

 ПРигОди в КОзятиніПОзиЦія

СкаСування недоторканноСті 
з депутатів нічого не змінить

люди оБурені. вони не потріБні ні міСькому голові, ні депутату

заварена хвіртка-4

Копи транспортували додому “знаменитість” нашого міста

випускники-ветерани, які 
прибули на зустріч випус-
кників козятинського “заліз-
ничного училища”, під зава-

реною хвірткою і замкненими 
воротами 24 червня поточного 
року фотографуються на фоні 
учбового корпусу (тепер гур-

тожиток). на територію так і 
не потрапили, не здогадались, 
що існує інший центральний 
вхід.

Фото факт, який надіслали до редакції "RIA-козятин", випускники-ветерани

мати загуляла на дні міста, а 8-річний синочок намагався 
вийти вікном з квартири

еСкорт для “китайця” ван-фун-фу

дитину з Балкона знімали 
рятувальники

катерина чекай

Усі козятинчани та гості міста 
постійно бачать на сходинках за-
лізничного мосту на Винниченка 
сивочолого чоловіка, відомого, 
як “китаєць” Ван-Фун-Фу.  Він 
сидить, розгадує кросворди та 
збирає милостиню. Від чоловіка 
завжди несе алкоголем, сечею 
та немитим тілом. Мешкає він не-
подалік, на Січових Стрільців, ра-
зом з такими ж, як він сам, сина-
ми. У лютому цього року сімейка 
вчинила пожежу в своїй квартирі. 
Мешканці будинку дуже обурені 
таким сусідством. І неодноразово 
вимагали від влади відселити не-
безпечних та “пахучих” чоловіків.

Ранком 19 липня Ван-Фун-Фу 
звично зайняв свій пост на схо-
динках. Чи то в цей день сонце 
припікало сильніше, чи то випив 
забагато, але чоловік зомлів. 
Досить довго ніхто не реагував 
на лежачого на спекоті та не-
рухомого “китайця”. За словами 
людей (свідки Ієгови), які також 
постійно стоять біля мосту, до 
діда підійшов поліцейський та 
зробив зауваження. Чоловік 
пройшов трошки далі по вулиці 
Винниченка й влігся на тротуарі. 
Туди до нього приїхала карета 
швидкої. За словами вірян, лікарі 
привели “китайця” до свідомості 

і поїхали. Чоловік залишався 
лежати просто неба і не байдужі 
люди викликали правоохоронців. 

Приїхала група реагування 
патрульної поліції — лейтенант 
Василь Шевчук і старший лей-
тенант Михайло Харков. Хлопці 
підняли чоловіка та тримали у 
вертикальному положенні, поки 
журналіст газети “RIA-Козятин” 
дзвонив у швидку. Весь цей час 
“китаєць” ледь тримався на ногах 
і лякав перехожих ширінкою, з 
якої все виглядало. Запах, який 
йшов від нього, неможливо пе-
редати, мухи зліталися роями. 
На лобі в 80-річного (за його 
словами) дідуся було розсічення, 
яке кровило.

Диспетчер “швидкої” на дзві-
нок журналістів відповів, що це 
не їх турбота. Мовляв, життю 
чоловіка нічого не загрожує, а 
від госпіталізації він відмовився. І 
те, що він стоїть з розстібнутими 
штанами та не може йти, їх не 
стосується — хай розбирається 
поліція.

Тим часом правоохоронці змо-
гли підперезати Ван-Фун-Фу його 
ж кофтиною, щоб прикрити со-
ром. На запитання журналіста, чи 
не хоче він до лікарні, “китаєць” 
відповів, що він “хоче додому, 
щоб там померти”. Тож усі при-
сутні потихеньку рушили в бік 

домівки страждальця. По дорозі 
поліцейскі майже несли на собі 
п’яного чоловіка, тягнули його 
речі та ще й казали йому втішні 
слова, коли він починав плакати. 
По факту — провели транспорту-
вання й сеанс психотерапії.

На порозі квартири, після дов-
гого стукотіння, з’явився старший 
син “китайця”. На запитання 
журналіста, чи знав він, що його 
батько в такому стані, чоловік 
відповів: “А звідки?” З іншої 
кімнати вискочив другий син, на 
ходу застібаючи штани. Мабуть, 
це сімейна традиція бігати з роз-
критою ширінкою?! (жарт)

"Китаєць" бурмотів слова 
вдячності поліцейським, та 
бажав їм здоров'я.

Правоохоронці провели його 
аж до ліжка та вклали відпо-
чивати. 

Умови, в яких живуть ці люди, 
просто жахливі. Бомжатник — 
по-іншом не скажеш. А сам буди-
нок виглядає досить доглянутим. 
Зрозуміло, чому мешканці проти 
такого сусідства.

Виходить, замість того, щоб 
забезпечувати громадську без-
пеку, двоє молодих поліцейських 
змушені були витрачити свій час 
на цю асоціальну особу. Хоча 
цим повинні займатися відповідні 
соціальні служби. Саме останні 

допустили, що “китаєць” та його 
сини живуть в такий спосіб і на 
них лежить відповідальність за 
цей випадок. Хлопці з поліції, 
певно, не повинні наражати себе 
на небезпеку — підхопити від 
п’яниці воші чи щось гірше. Але 
завдяки саме Михайлу і Василю, 
"китаєць" не залишився валятися 
посеред вулиці. 

Від редакції: Проблема не 
вирішена. П'яниця знов і знов 
буде влаштовувати подібні ситу-
ації. І замість соцпрацівників до 

нього відправлять поліцейських. 
А це ганебно так не раціонально 
використовувати молодих право-
охоронців для транспортування 
п'яних тіл. Соціальні  служби 
загрібають жар руками право-
охоронців. 

Але ж держава виділяє гроші 
на функціонування соцслужб. То 
хай ці гроші йдуть тим, хто ви-
конує брудну роботу.

Р.S. Вже о 17 китаєць розгаду-
вав знову кросфорди на мосту...

катерина чекай

Першого ранку після масового 
гуляння з приводу Дня міста на 
Винниченка сталася надзви-
чайна подія. Людям довелося 
спостерігати жахливу картину. 
Маленький хлопчик переліз 
через огорожу балкона на дру-
гому поверсі однієї з чотирипо-
верхівок та гукав на допомогу. 
Кожної миті він міг зірватися й 
впасти. Сусіди зателефонували 
рятувальникам. Ті швидко при-
їхали та за допомогою висувної 
драбини зняли малого. Далі 

“висотником” займалася поліція. 
Цілого та здорового, але на-

ляканого та збентеженого хлоп-
чика правоохоронці відвезли до 
рідної бабусі на Грушевського. 

Як виявилось, мати хлопчика 
пішла святкувати День міста та 
до опівдня понеділка ще не по-
вернулася...

Дати будь-які коментарі газеті 
“RIA-Козятин” з приводу події 
мати хлопчика відмовилася, схо-
вавшись на тому самому балко-
ні. Двері не відчинила на стукіт 
(дзвінок не працював). Сусіди та 
очевидці події розповіли, що ра-

ніше в цьому будинку був поді-
бний випадок, але з маленькою 
дівчинкою.

— Жінку можна зрозуміти, 
— каже одна із сусідок. — У 
Козятині мало масових розва-
жальних заходів. І всі козятин-
чани намагаються скористатися 
будь-якою нагодою розвіятися. 
Особливо, коли виховуєш дитину 
наодинці, без чоловіка... Але 
якщо вже заводиш дитину, то 
вона має бути на першому місці. 
Ніякі розваги не повинні завади-
ти повернутися додому. У наш 
час у всіх є мобільні телефони. 

Можна ж було відвести дитину 
до бабусі. 

Дійсно, ця безвідповідальність 
та легковажність могла призвес-
ти до трагедії. 

Дякуючи небайдужим перехо-
жим та оперативності рятуваль-
ної служби, хлопчик відбувся 
переляком. 

Багато людей переживають 
за своїх собак, коли не можуть 

вчасно повернутися додому й 
вигуляти домашнього улюблен-
ця. І намагаються, не зважаючи 
ні на що, прийти швидше.

Мабуть, святкова програма 
була такою цікавою та насиче-
ною, що жінка геть втратила 
відчуття реальності. Сподіває-
мося, вона на майбутнє зробить 
правильні висновки і ситуація не 
повториться.

владіслав шаріков

До редакції звернулися меш-
канці другого під’їзду на Героїв 
Майдану, 16. Вони з відчаєм роз-
повідають про свій під’їзд. 

Десь півроку тому на першо-
му поверсі під сходами сталася 
пожежа. Серйозних наслідків 
вона не мала. Але вигляд перший 
поверх має жахливий. Обгорілі 
двері, закопчені стіни й стеля. 
Та й без пожежі, стан під’їзду 
аварійний. Стіни, що осипалися 
до цегли, вибите скло в об-
шарпаному вікні між першим та 
другим поверхами… Кажуть, що 
ремонту в під’їзді не було років з 
двадцять. КП “Відродження” від-

мовляється проводити ремонтні 
роботи. Нібито через заборгова-
ність за комунальні платежі цього 
під’їзду й будинку в цілому. Ста-
ном на 1 березня 2017 року борг 
під’їзду був близько 800 гривень, 
а будинку — 18 тисяч 304 гривні.

Люди написали листа до місь-
кої ради, вимагаючи проведення 
ремонтних робіт у своєму під’їзді. 
Адже будинок — це комунальна 
власність міста.

У офіційній відповіді міський 
голова підкреслив, що у пожежі 
люди винуваті самі. Щодо ре-
монту, то “КП  “Відродження” 
проводить ремонтні роботи в 
житлових приміщеннях за раху-
нок комунальних платежів всіх 

мешканців. А будинок на Героїв 
Майдану, 16 має великий борг за 
комуналку. Він зазначив, що “за-
порукою проведення вчасних ре-
монтів є своєчасний розрахунок 
мешканців будинку за послуги з 
утримання будинку… з комуналь-
ним підприємством”.

Мешканці обурені, адже біль-
шість з них справно платить за 
компослуги і це робота відповід-
ної комісії займатися роботою з 
боржниками, а не робити людей 
заручниками. Депутат цього 
округу — Василь Миронович “Ва-
лютчик” нічим своїм виборцям не 
допомагає? Він тільки тихенько 
сидить на сесіях, щоб його часом 
не чіпали на “робочому місці” 

біля воріт базару, де він за-
ймається фінансово-валют-
ними операціями без ліцен-
зії? Тепер мешканці цього 
будинку не голосуватимуть 
за нього, адже їх права він 
ніколи не відстоює?

— Ми зробимо в цьому 
під’їзді косметичний ре-
монт, — запевнив газету 
“RIA-Козятин” начальник 
КП “Відродження” Борис 
Бонюк. — Але при умові 
повного погашення боргів за 
комунальні послуги.

І пообіцяв відправити май-
стра на Героїв Майдану, 16, 
щоб той подивився фронт 
робіт.

з поСмішкою читаєш, як 
виправдовуєтьСя Стецюк

прес-служба козятинської 
пп "гроМадянська позиція"

Ліквідація інституту депутат-
ської недоторканності нічого не 
змінить у сфері боротьби із ко-
рупцією. По-перше, тому що по-
справжньому недоторканними в 
Україні є не ті, хто визначені Кон-
ституцією, а ті, хто мають великі 
гроші та “кришу” (протекцію). 

По-друге, найбільша корупція - не 
в парламенті, а у виконавчій гілці 
влади, де реальними грошима 
розпоряджаються міністри, гу-
бернатори, керівники державних 
підприємств тощо. Тому не варто 
переоцінювати значення кроку по 
ліквідації недоторканності, щоб 
потім не розчаровуватись.

Про це лідер “Громадянської 
позиції” Анатолій Гриценко 

сказав у програмі “Свобода 
слова”.

— Я сам виступаю за те (з 
2009 року – публічно), щоб в 
Україні не було жодної недотор-
канної особи. Президент, найпер-
ше, судді, депутати — всі мають 
бути в одному статусі. Але, я ду-
маю, ми переоцінюємо значення 
цього кроку по ліквідації недо-
торканності. Люди схильні забу-

вати, але експерти пам’ятають: до 
2006 року в нас сотні тисяч де-
путатів місцевого рівня так само 
мали недоторканність. Її скасу-
вали. Ну і? Припинили красти? 
Припинились оборудки з земель-
кою, з комунальною власністю? 
Абсолютно ні! Прокурори в нас 
не мають статусу недоторканнос-
ті, але вони недоторканні. Їхні 
синки-мажори, які на швидкості 

200 км/год. врізаються в натовп 
людей, калічать і вбивають, а 
потім не несуть відповідальнос-
ті, вони – недоторканні, хоча 
Конституція їм нічого не обіцяє. 
Тому не очікуйте від скасування 
недоторканності якихось загаль-
них благ, — наголосив Гриценко.

заварена хвіртка на центральному вході

на теперішніх парадних входах зі сторони 8-ї 
гвардійської ніякої охорони немає і ніколи не було
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сПОРт на тему тижня

і серед спортсменів, і серед глядачів він представлятиме Пзз на першості 
укрзалізниці

вітаємо 42 переможців-
каратиСтів!

євген малюкін — 
кращий гравець 
турніру

змагання з кроССфіту 
виявили найСтійкіших

іван поБерій 
привіз золото!

в'ячеслав гончарук

14 липня хор ветеранів війни та 
праці “Прометей” давав концерт 
у центральному парку.

Виступ розпочався з невелич-
ким запізненням. Справа в тому, 
що днем раніше під час грози, 
в дерево, що в сквері, влучила 
блискавка і пошкодила його. 
Комунальники впоралися з на-
слідками стихії. 

Присутніх зібралося аж 49. Усі 
не розуміли, чому було потраче-
но стільки сил і часу художнього 
колективу, а прийшла жменька 
людей. Чому цей концерт від-
бувся в п’ятницю у робочий день 

о 13-й годині? Чому нікого не 
було під час виступу художнього 
колективу з адміністрації міської 
чи районної ради? 

А концерт, який побачили і по-
чули наші городяни, дійсно був 
хорошим. І шкода, що колективу 
народної творчості не знайшлося 
місця серед учасників, які висту-
пали 15 та 16 числа на централь-
ній площі. Можливо, причиною 
було те, що виступ хору ветеранів 
тривав півтори години і не впи-
сувався в програму святкування 
Дня міста? Та як там не було, 
той, хто прийшов, отримав задо-
волення від концерту. 

Програма складалася з 15 

номерів. Розпочав її Юрій Мо-
торнюк своїм віршем про Ко-
зятин. Колектив виконав чотири 
українські народні пісні, а потім 
виступили солісти і чоловіча час-
тина хору. 

Та який концерт та без гумору? 
У цьому художньому колективі 
є кому розвеселити присутніх 

та згадати, що колись були часи 
козацтва. Хвилини гумору запо-
внили Юрій Мотронюк та Ві-
ктор Бернага. 

Непомітно сплинули півтори 
години захоплюючого дійства. 
Після кожного виступу хористи 
отримували щирі аплодисменти. 
Керівник хору ветеранів Вален-

тина Гарнага подякувала при-
сутнім за увагу до мистецтва, до 
народної пісні. 

Під час концерту неповнолітній 
велосипедист збив учасницю хору 
— наїхав на жінку. Вона впала. 
Її підняли. Бешкетник і не втікав. 
Правоохоронці під час заходу по-
мічені не були.

катерина чекай

Гвардійці 8 полку оперативного 
призначення ВЧ 3028 Національ-
ної гвардії України, який базу-
ється в місті Калинівці, відвідали 
Козятин. Приїхали військові на 
броньованому автомобілі КрАЗ 
"Спартан", який викликав неаби-
яку цікавість дітей і дорослих. 
Гвардійці дозволяли малечі роби-
ти на військовій машині все, чого 
душа бажає. Юні козятинчани 
обліпили КрАЗ з усіх боків, за-
бралися в  середину, стрибали на 
даху, сиділи на капоті. 

Біля броньовика військові вста-
новили агітаційний плакат служби 

в Національній гвардії. Началь-
ник групи по роботі з осо-
бовим складом підполковник 
Сергій Крижанівський спілку-
вався з козятинчанами, розпо-
відав про службу в Нацгвардії та 
відповідав на запитання. Козятин-
чани активно цікавилися у Сергія 
Васильовича про особливості 
діяльності 8 полку оперативного 
призначення і Національної гвар-
дії в цілому. Деякі висловлювали 
намір у майбутньому приєднатися 
до лав нацгвардійців.

Гвардійці Роман і Сергій фото-
графувалися зі всіма бажаючими 
на фоні “Спартана”, показували 
вміст персональних аптечок, ви-

носили "силові прийоми" від ді-
тей, які випробовували міцність 
їх бронежилетів.

Несподіваним гостем військо-
вих став єнот. 

Його господиня ходила зі своїм 
вихованцем по площі й дозволяла 
бажаючим гладити незвичайну 
тваринку. Підійшла жінка і до 
гвардійців. Хлопці дозволили 
кумедній істоті сидіти у них на 
плечах та годували єнота смако-
ликами.

Через газету “RIA-Козятин” 
гвардійці побажали Козятину 
процвітання, щоб відкривалися 
нові підприємства, покращувалась 
інфраструктура, а містянам — 

гарного настрою, мудрості, на-
снаги, впевненості в своїх силах і, 
головне, мирного неба! А також 
запросили козятинчан у гості до 
себе в частину. 

— Приїжджайте до нас на 
екскурсію! — усміхнено каже 
гвардієць Назар, який весь цей 
час фотографував події на пло-

щі. — Ми покажемо та розповімо 
багато цікавого! 

Військові нагадали своєю при-
сутністю всім, хто розважався на 
центральній площі, що йде війна і 
треба думати про захист України. 
І, як варіант, пропонували йти на 
контрактну службу до Національ-
ної гвардії.

катерина чекай

Перші у Козятині змагання з 
кроссфіту пройшли на стадіоні 
“Локомотив” у минулу неділю. 

Організатором  виступила ГО 
“Стрітворкаут Козятин” під 
керівництвом Руслана Кухара. 
Новий для нашого міста вид спор-
ту зацікавив багатьох. Подивитися 
змагання прийшло більше сотні 
глядачів. Вони щиро аплодували 
спортсменам та раділи кожній 
новій вправі. Кроссфіт і справді 
може вразити і здивувати. 

Змагалися 9 хлопців і 4 дівчини. 
Двоє спортсменів були з Глухі-
вець. Це Дмитро Арсентьєв і 
Олександр Садовський. Усі інші 
—  козятинчани, які готувалися до 
змагань на базі спортивного клубу 
“Атлетика”. Майже всі учасники 
мають досягнення в інших видах 
спорту. І кроссфіт обрали через 
унікальність тренувального про-
цесу та цікаве поєднання вправ та 
навантажень.

До речі, кроссфіт-раму (залізна 
конструкція для виконання вправ) 
спортсмени зібрали та зварили 
самостійно. У них на це пішло три 
тижні! А штанги, “бліни”, гирі, лав-
ки для жиму надав тренажерний 
зал “Атлетика”. 

Змагання проходило в три 
етапи. У кожному був свій набір 
вправ. Для дівчат та хлопців вони 
відрізнялися. Якщо спортсмен 
не міг виконати певну вправу, її 
замінювали на іншу, рівноцінну. 
Змагалися попарно. Але одному 
з глухівчан, Олександру Садов-

ському, не дістався суперник. Він 
виступав один. А це значно важче, 
ніж рівнятися на когось.

Перший етап тривав у дівчат 5 
хвилин. Він включав такі вправи, 
як махи гирею (8 кг), стрибки на 
скакалці, присідання з медболом 
(6 кг), стрибки з колінами до 
живота.  

У хлопців перший етап тривав 10 
хвилин. Вони бігли з покришкою 
(15 кг) на 30 метрів, застрибували 
на тумбу з віджиманням, підіймали 
“блін” (15 кг) з каремата, робили 
ривки штангою (40 кг).

У другому етапі (також 5 хвилин) 
дівчата виконували вправу “стано-
ва тяга” (30 кг), віджималися від 
підлоги, застрибували на тумбу, 
підіймали коліна, висячи на пере-
кладині. 

Представники чоловічої статі 
виконували у другому етапі, який 
тривав 7 хвилин, махи гирею (24 
кг), підйом-переворот на турніку, 
жим штанги лежачи (60 кг), стри-
бали на скакалці.

Третій етап (на швидкість) містив 
для дівчат такі вправи: присідання 
зі штангою (30 кг), мостик, випади 
з медболом (6 кг), підйом “бліна” 
з каремата, стрибки на скакалці, 
застрибування на тумбу, “бурпі” 
(спеціальна вправа в кроссфіті 
з віджиманням, присіданням і 
стрибком).

Чоловіки змагалися в переки-
данні покришки (200 кг), “молоті”, 
присіданні з колодою (20 кг), під-
тягуванні на турніку+підйом ніг, 
перекиданні покришки (15 кг), в 
становій тязі (80 кг), “бурпі”.

Додавала складності досить 
сильна спека. Зі спортсменів піт 
стікав рікою. Спортивному лікарю 
доводилося часто підбігати до 
учасників змагань з нашатирем. 
Завдяки їй всі спортсмени дійшли 
до фінішу в гарній формі, хоч і 
добряче стомлені.

Серед дівчат бронзу отримала 
Анна Крушевська. На другому 
місці Анна Сас. А перемогла Ва-
лентина Савіцька.

Серед чоловіків на третьому міс-
ці опинився Богдан Білявський. 
Срібло виборов Юрій Танасюк. 
І перше місце зайняв Олександр 
Ярощук.

Переможців нагородили кубка-
ми, медалями і грамотами. При-
зерам вручили грамоти і медалі. 
І усі учасники змагань отримали 
грошові відзнаки. А спортсмени 
їх дійсно заслужили! Витримати 
такі навантаження під відкритим 
сонцем можуть далеко не всі.

Глядачі також потерпали від спе-
ки. Деякі відразу зайняли місця у 
тіні. Але їм довелося сидіти дале-
ко від майданчика, де відбувалися 
змагання. Найстійкіші та найзаці-
кавленіші простояли всі змагання 
біля суддівського столика під 
прямим сонячним промінням. Ті-
шить, що можна було засмагнути. 
Головний суддя та коментатор си-
діли у відносному комфорті — під 
тентом. А суддям при учасниках 
довелося попотіти, майже як 
спортсменам. Тож всі присутні на 
змаганнях могли випробувати свою 
витривалість та силу волі! 

Вітаємо переможців! 

в'ячеслав гончарук

В будинку культури 15 липня 
змагалися спортсмени “Кіоку-
шинкай карате” у вікових групах 
та у вагових категоріях в розділі 
”Куміте”. В групі віком 6-7 років, 
вага яких 20-25кг, переміг Мак-
сим Ковальчук, Єгор Шкляр-
ський був другим. Третє місце 
посів Андрій Коломієць. В 
категорії 25-30 кг цієї ж вікової 
групи місця розподілились так: 
Артем Безкостий — перший. 
Другим був Адам Шарлай, тре-
ті місця у Івана Бірюкова та 
Тимофія Кацана. 

В категорії 30-40 кг перше 
місце у Богдана Замкового, 
друге завоював Тимофій Ки-
рилишин. Третім був Артем 
Дибський.

У віковій групі 8-9 років в вазі 
20-25 кг переміг Олег Маслюк, 
серебро у Іллі Дамаскіна, 
бронзова медаль у Марка Гна-

товського. 
У ваговій категорії 25-30 кг 

золото в Олександра Цаплю-
ка, друге місце вибров Іван 
Апецько, а трете місце розділи-
ли між собою Назар Волошин 
та Тарас Павловський. 

У групі 30-35кг тільки два 
призери Іван Сиваківський 
перший, другий Єгор Лилак. 

Серед юнаків 10-11 років в 
ваговій категорії 30-35 кг на 
найвищу сходинку п’єдесталу 
пошани піднявся Євген Солов-
йов. На сходинку нижче стояв 
Дмитро Наумець.

В категорії 35- 40 кг Микита 
Ярош перший, Іван Сушко дру-
гий, Степан Головня — третій. 

В категорії понад 50 кг кра-
щим спортсменом був Данило 
Качківський,  Андрій Яцик 
поступився супернику тільки в 
фіналі. 

В каратистів 12-13 років, 
вага яких не перевищує 30 кг 

переміг Ярослав Джемесюк, 
друге місце в Іллі Кармазіна. 
В категорії 30-40 кг перемож-
цем був Микола Висоцький. 
Він отримав золоту нагороду. В 
Олександра Шевчука срібло.

В категорії 45-55 кг золото 
виборов Дмитро Шутов. Дми-
тро Мельник був другим, в 
нього срібло. 

У віковій групі 6-7 років серед 
дівчат, вага яких не перевищує 
35кг, перемогла Марія Соколь-
вак. Каріна Нестеренко була 
другою, а на третій сходинці 
розмістились дві спортсменки. 
Це Настя Тарасюк і Тетяна 
Васько. Серед каратисток 8-9 
років тріумфувала Марія Ко-
вальчук у неї золота медаль, 
в Тетяни Кручківської срібло.

У віковій групі 12-13 років 
переможнецею була Олена 
Данчук. Іванна Кідалова була 
другою, а Даша Шевчук посіла 
третє місце в цій дисципліні. 

в'ячеслав гончарук

Футболісти Козятинського ди-
тячого спортивного клубу “Мак-
сіс” тренера Юрія Підручного 
приймали гостей з міста Погре-
бище (спортивний клуб “Рось”). 
Гра проходила за схемою 8+1. 
Ті ж футбольні правила, що в 
звичайному футболі, тільки не 
фіксується положення поза грою 
та вдвоє менший газон футболь-
ного поля. Видовищна гра за-
кінчилася перемогою гравців 
нашого міста з рахунком 9:4! 
Три м’ячі в цій зустрічі провів у 
ворота суперника Євген Ма-
люкін. Його визнали й кращим 
гравцем турніру.

По два м’ячі в цій грі забили 
капітан команди Олексій Мазур 
та Максим Ільчук. Не можна 
не відзначити, що восьмий гол 
у ворота команди “Рось” провів 
Денис Підручний. Хлопцеві 
всього 8 років, а грає на такому 
високому рівні. 

Дев’ятий м’яч можна було запи-
сати на рахунок гравця козятин-
ської команди, та це був рикошет 
від стража воріт Погребищен-

ської “Росі”.
Якщо говорити футбольними 

мірками, то гравцям обох команд 
є ще над чим працювати. Укидан-
ня м’яча з ауту. Культура пасу. 
Але не можна вимагати від грав-
ців козятинської команди, яка 
підсилилась спортсменами шкіл 
міста недавно, і не мала ігрової 
практики з партнерами. Та пере-
можців не судять. Тим більше, 
що епізодично прослідковується 
змістовний футбол з красивими 
триходівками і красивими комбі-
націями. Дуже ефектно виглядала 
гра в стінку. То ж гравцям обох 
команд по праву повісили на їхні 
груди золоті та срібні медалі, 
як кращим командам, що брали 
участь у цих змаганнях.   

Відразу після нагородження 
дитячих команд, на поле вийшли 
дорослі футболісти. 

Товариську гру провели ко-
манди козятинського “Моноліта” 
та “Променя“ з села Глухівці. 
Перемогу в цій зустрічі здобули 
учасники обласної першості ви-
щого девізіону футболісти ФК 
“Моноліт” з рахунком 3:1, з чим 
їх і вітаємо. 

тетяна лозінська

У київському спорткомплексі 
“Локомотив” 13-14-15 липня про-
ходила спартакіада серед команд 
працівників Південно-Західної 
залізниці. Були представлені 
гирьовий вид спорту, шахи, 
шашки, настільний теніс, 
волейбол, футбол тощо. 
Змагалися команди 
Коростеньської, Ко-
зятинської, Конотоп-
ської, Жмеринської, 
Київської дирекцій та 
від Управління дороги.

Як повідомила інструк-
тор по фізичній культурі 
Козятинської Дирекції 
Олена Динилюк, яка була 
представником команди на спар-
такіаді, Козятинська дирекція 
зайняла в результаті друге місце! 
З чим і вітаємо!

Зокрема в тенісі ми отримали 
золото! Козятинську команду 
з настільного тенісу підготував 
тренер Дмитро Демчук (праців-
ник КМС-120). У її склад увійшли 
козятинчанин Іван Поберій 
(працівник воєнізованої охорони) 
та Любов Маєвська, яка  пра-

цює в дистанції сигналізації 
та зв’язку станції Фастів.

У парній грі 
вони зайняли 
перше місце. 
Іван Поберій в 

одиночному розряді виборов 
також перше місце. 

Люба Маєвська отримала сріб-
ну медаль.

Після цього турніру, наш 
земляк Іван буде представляти 
Південно-Західну залізницю на 
першості Укрзалізниці у Харкові 
в серпні поточного року. Поба-
жаємо йому удачі! 

війСькові нагадали, 
що в країні війна

Ми запитали гостей Міста Що бажають військові та підприємці козятинчанам?

роМан (21), солдат:

— Мудрості, наснаги, 
впевненості в своїх силах. 
І мирного неба!

сергій васильович (45), 
підполковник:

— Щоб відкривалися нові підпри-
ємства, створювалися робочі місця.

сергій (25), старший 
солдат:

— Гарного настрою, 
миру, всього найкращого!

назар (20), солдат:

— Процвітання, по-
кращення інфраструк-
тури міста, миру.

володиМир (33), засновник 
“дорожній контроль” (вінниця):

— Миру, радості, успіхів і 
щастя!

тарас (31), підприєМець, 
клуб “каіса” (вінниця):

— Здоров’я, гарного на-
строю, радості.

наталя (33), у декреті і 
Марійка (5):

— Приїхали до бабусі 
Алли в гості.

володиМир (66), пенсіонер:
— Старший внук Вадим 

закінчив школу.

павло (18) і олег (17), студенти:
— Потоваришували один з 

одним.

ольга (31), у декреті:

— Скоро буде попо-
внення у родині.

євгеній (26), залізничник, Юля (25), 
у декреті, МаксиМ (3,5) і андрій 
(1,3):

— Святкували Івана Купала.

Ми запитали у козятинчан Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

валентин (56), пенсіонер:
— Моя жінка Валентина 

вперше поїхала на море в 
Затоку.

таМара іллівна (65), 
пенсіонерка:

— Внучка Наталя за-
робила стипендію.

андрій (31), тиМчасово не працЮє:

— Порадували новинки: сміттєві 
баки, сміттєвоз, поліцейський “аут-
лендер”.

інна (21), тиМчасово не 
працЮє:

— Літо, гарна погода, 
вийшла на прогулянку.

тетяна (35), у декреті:
— Діти радують — Настя 

(9) і Назар (2).

леонід (20), плиточник:

— Тільки що підстриг-
ся!))

віта (20), продавець:
— У мене сьогодні ви-

хідний, відпочиваю в пар-
ку.

“прометей” під чаС виСтупу не 
охороняли
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23.07.2017 Вітаємо з 78 річчям

З любов'ю вся родина

Рішан 
Надію  Артемівну

Нехай у серці щастя буде 
і сил прилив немов потоки рік .
Нехай життя цвіте і поважають люди,
і довгим як століття буде вік.
Нехай добро людини прибуває,
як струмінь чистої води.
Хай зло далекими стежками обминає,
А радість поруч йде завжди.

402358

402724

393802

401683

Жук Анну Русланівну
м.Козятин

Наша мила і люба - найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя багато не треба
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов'ю: коханий чоловік Саша, любимий синочок Давід,
дідусь Федір, бабуся Тая.

22 липня Вітаємо з 20-річчям
кохану дружину, любиму матусю, дорогу внучку

402774

40
16

73

24 липня Вітаємо наших справжніх чоловіків 
з Днем Народження!

З любов’ю: ваша родина. 

Гуменюка 
Віталія 

Віталійовича (3 рочки)

Наші рідні, сильні, найкращі у світі,
Хай сонце завжди яскраво світить ,
Хай люди гарні в житті трапляються,
Нехай удача Вам всміхається!

Завжди лишайтеся такими веселими,
Тепла і затишку в вашій оселі!
Щоб все було: і родина, й друзі,
Життя вело по прямій лише смузі!

Загребельного 
Вадима 

Петровича (15 років)

39
94

76

40
30

93

  Петренко 
Анатолія Васильовича
Тобі сьогодні, рідний, п'ятдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Нехай здоров'я й сил дарують всі святі..
З любов'ю: дружина Валя, донька Таня, 
син Руслан з дружиною Людою

24 липня Вітаємо з 50-річним Ювілеєм

Поліщук 
Марію Василівну

Тобі бажаємо у сонячну цю днину
Людського щастя й хатнього тепла,
Щоб обійшла тебе лиха година,
Щоб тільки щастя доля принесла.
І хай сьогодні наші привітання
В Твоєму серці лишать добрий слід.
Отож, прийми найкращі побажання:
Здоров'я, щастя й багато літ.

т. Алла, племінниця Марина і сім'я Чамарів

20 липня вітаємо з 42-річчям

Кохану, незамінну людину, 
найкращого чоловіка, 
дорогого батька та дідуся
вітаємо з Днем щасливого народження.           
Оптимізму та удачі в роботі та любові,
турботи і розуміння, слухняних онуків,
великих уловів на риболовлі.
Ти найкращий тато на світі!
Ми тебе дуже любимо, поважаємо і цінуємо!

Вітаємо 19 липня з 60-річчям!

МАЛАЩУКА 
ПАВЛА МИКОЛАЙОВИЧА

23.07 Вітаємо з 60-річчям найкращого чоловіка та тата

Дружина та син Артемко

 Гливука 
Степана Івановича

с. Кордишівка
Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти
Так пусть же будет так всегда
Чем больше лет тем больше счастья!
Спасибо родной что есть ты у нас
Что видим и слышим тебя каждый час
За добрую душу и теплое слово
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!Андрощук 

Віктор   Романович
Свій 70-ти річний ювілей Ви зустрічаєте здобутками і 
досягненнями у розквіті сил, збагаченні життевим досвідом.
Сумлінною довгорічною працею, доброзичливими стосунками 
з людьми, Ви заслужили глибоку повагу та вдячність від 
колективів,які Вам довелось очолювати.Дозвольте 
побажати Вам міцного здоров’я, невичерпної наснаги, 
завзяття, великого людського щастя, добра та благополуччя.
прийміть Щиру вдячність за високе служіння обраній справі, 
самовідданість, добро і щедрість душі. Впевнені в тому, що 
Ваш багаторічний досвід переймуть молоді покоління залізниці.
Нехай ця чудова дата 
в душі залишить добрий слід
Бажаємо Вам усього чим 
життя багате; здоров’я, щастя,миру, 
довгих літ !
Нехай Ваша ніжність не гасне з роками,
в душі збережеться людська теплота.

Хай довгії роки живуть разом з Вами
 Ваша любов і доброта!
Хай усмішкою, радістю, любов’ю сердце 
Ваше повниться завжди!
Бажаємо сил, енергії, здоров’я, щастя 
на довгі роки.

Славний ювілей 16.07.2017 
відзначає високоповажний бувший начальник КМС-120 

З любов’ю, твоя родина.

На свято села с. Мала П’ятигірка Андрушівського району завітали аматорські 
колективи с. Верногородок, ансамбль "Чаріівниці" та дитячий хореографічний 
колектив "Мрія". Мешканці села щиро дякують кервникам колективів  Наталії 
Онофрійчук та Безбородюк Вікторії, солістам Зіневич Мирославі та 
Бистрицькому Ярославу за іх майстерність  позитивні емоції та святковий настрій . 

продам 
  2 ê³ííèõ ïëóãà, êàðòîïëåêîïàëêà «Ïîëòàâà». 067-910-43-67
  2 êîçî÷êè ä³éí³, ãàðíî¿ ïîðîäè, êîëÿñêà ç/ë (÷åðâîíî-÷îðíà) 
â ãàðíîìó ñòàí³. 063-773-28-96, 2-35-98
  2-³ çåì. ä³ë-êè 16 òà 15 ñîò. ïðèâàòèç., º äåðæàâí³ àêòè, ð-í 
âóë.Ìàòðîñîâà. 097-519-79-92
  Àãðåãàòè äî àâòîìîá³ëÿ «Ìîñêâè÷». 093-01-75-273
  Àêóìóëÿòîð 6-FM-18,12 Âîëüò, ñòàðòåð TN-130510, ìîçà¿êà 
ñòðî³òåëüíà. 2-48-82, 050-149-64-54, 068-519-07-69
  Áàíêè 3-õ ë. 063-103-03-16
  Áðåçåíò á/ó. 068-561-21-21
  Áðèòàíñüê³ êîøåíÿòà 063-608-91-06

  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, 
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 
097-643-40-14
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 õ 75, äîáðèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âàííà ÷àâóííà á/ó á³ëà, âèðîá. Òóðö³ÿ â ãàðíîìó 
ñòàí³ 1.70õ70. Äâåð³ ç³ ñêëîì á/ó òà êîðîáêîþ 2.05õ0.60; 
2.05õ0.70; 2.05õ1.20. Ïîëîòåíèê ñóøêà íåðæ. á/ó 063-462-
61-20
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé Óêðà¿íà á/ó, íåäîðîãî. 073-060-50-73
  Â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, êàñòðþë³ 2-õ â³äåðí³, êèëèìè, ñò³ë 
ïîë³ðîâàíèé, êîñà ç ê³ññÿì. òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Â³êíà ç ïîäâ³éíèì ñêëîì 150õ110, 3 øò. 093-017-81-99
  Âóã³ëëÿ. 063-353-58-16

  Âóëèêè ñèñòåìè Äàäàí, ðàìêè, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, 
êàí³ñòðè 20 ë., ï³äøèïíèêè 206, âåíòèëÿ 20 ìì. 2-70-03
  Âóëèêè, ìåäîãîíêà, ð³éíèöÿ, ÿùèê äëÿ ïåðåíîñó ðàìîê. 
097-756-75-89
  Ãàçîâ³ áàëîíè ìàëåíüê³ 250 ãðí. 097-793-55-95
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî á/ó, êîëþ÷èé 
äð³ò 1 áóõòà, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè íà 2000 Â á/ó. 068-058-13-46
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 2-51-19, 068-334-
66-72

  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-
80, 068-077-20-37
  Äâà êð³ñëà + ïóôè, ñêëÿí³ ñòîëèê òà òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 
âñå ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-767-12-40
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâåð³ äóáîâ³ 2 õ 0.9 ì äëÿ ñàðàÿ ÷è ï³äâàëà, ç/÷àñòèíè 
Ôîðä Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
  Äâ³ êàëÿñêè ³ ë³òíÿ casato ³ çèìà-ë³òî ç ëþëüêîþ 
(íåäîðîãî) 097-933-99-18, 093-951-51-13 
  Äâ³ îâå÷êè ³ áàðàíà 1 600 ãðí. çà òðüîõ. 098-725-86-50

  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí «Ìàëþòêà», êñåðîêñ ñòàðò áàçà ÐÑ 1210Ä Ñànon 
1500 ãðí, õîëîäèëüíèê Ñíàéãå 26-1 ñ ìîðîçèëêîé 2000 
ãðí, íåðæàâåéêà ëèñò 3-4ìì ð-ð 50õ60 ñì; 1.20õ40 ñì 
067-783-36-23
  Äèâàí, øêàô 3-õ äâåðíèé 097-506-21-62
  Äèâàí. âóë.Êîíäðàöüêîãî 28. 093-781-65-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³ óí³âåðñàëüíà 2 â 1, 
êîëÿñêà ë³òî, ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50, 
096-811-39-24
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë á³ëî-ãîëóáà â õîðîøîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 093-681-01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 4-7 ðîê³â, ìàéæå íîâèé. 097-486-
90-23
  Äèòÿ÷èé ìàíåæ ç ê³ëüöÿìè, ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ Samsung 
á/ó. 093-442-91-20
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 2 ì³ñ øóêàº äáàéëèâîãî òà 
õîðîøîãî ãîñïîäàðà. 097-793-55-95
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ð-í Îñòðîâñüêîãî, 25 ñîò., 
äîáðå ì³ñöå, ïî âóëèö³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. 068-003-72-85
  Äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà ïîñèëåíèé ïðèöåï, 
ëàïó äëÿ êîïàííÿ êàðòîøêè, áåíçîêîñà òà áåíçîïèëà (íîâ³), 
ðåéñè, àâòîãåí. 068-216-34-20  
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äð³áíà êàðòîïëÿ äëÿ ñâèíåé, äîáðà 097-628-48-13, 
073-058-41-21
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äðîâà. 068-334-79-29
  Äóæå ãàðí³ øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîòèêè òà êèö³ 600 ãðí. 
097-793-55-95
  Åêñòðóäåð 1-íî ôàçíèé 220Â â ÷óäîâîìó ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 096-969-45-99
  Çàï÷àñòèíè äî ßâè 634, ²Æ Þï³òåð-5. 068-123-49-30
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò, ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, âóë.Öåíòðàëüíà 141. 
096-569-91-85
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ð-í ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, 8 ñîò., 
Êîçÿòèí. 093-187-80-57
  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
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  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
  Çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, á³äîíè, áàðàí, ïàé, ê³ìíàòíà 
ñò³íêà. 093-700-94-71, 063-344-14-45
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ 3 500 ãðí. 096-962-41-19
  Çåðíî ïøåíèö³. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 
093-596-41-07
  ²íæèð, êàâîâå äåðåâî, êâî÷êà ç êóð÷àòàìè, êîçèíå ìîëîêî. 
067-445-75-52
  Êàáåëü 3-õ æèëüíèé òîâù. ì³äíî¿ æèëè 3 ìì., ïîäâ³éíà 
³çîëÿö³ÿ òîâù. 10 ìì., îöèíêîâàíî¿ îïëüîòêè, äîâù. 16.5 ì 800 
ãðí. 098-477-37-45
  Êàá³íà äî ÌÒÇ-80 ìàëà, ïðîñòèé ïåðåäîê äî ÌÒÇ-80 ç 
êîëåñàìè íîâèé, êîïàëêà ïîëüñüêà îäíîðÿäíà. 096-456-22-41
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, ãèðÿ 32 êã. 
(ñïîðòèâíà). 096-463-00-66
  Êàðòîïëÿ ñòàðà 6 â³äåð äëÿ òâàðèí, 20 ãðí./â³äðî. 073-026-
55-19, 2-79-07, 096-224-01-71
  Êàðòîïëÿ ñòàðà, áî÷êè æåë³çí³, ñêàòè, êàìåðè, 
àâòîçàï÷àñòèíè «ÓÀÇ» , «Âîëãà» àâòîìàãí³òîëà 096-983-18-68
  Êèëèì 3 õ 4 ì. 500 ãðí., ñò³íêà-ãîðêà 3.5 ì 4 000 ãðí., 
ïðèõîæà á/ó 600 ãðí. 096-094-68-32
  Ê³ìíàòí³ ïîì³äîðè ñîðòó «Âîñòîðã». Ðîçñàäà â³ä 15 ãðí 093-
109-83-83, 097-556-89-47 
  Êîáèëà 2.3 ð. 096-964-65-84, 063-179-37-94
  Êîáèëà ðîáî÷à, ñïîê³éíà 097-211-32-18
  Êîçà ä³éíà, ìîëîäà. 093-985-14-57
  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 â öåíòð³ ãîðîäà 067-595-44-04, 093-125-
52-72 
  Êîðçèíà ç÷åïëåííÿ Ç²Ë, áåíçîáàê íà 150 ë., ïðàâà äâåð 

ÃÀÇ-53, ïëèòà ÌÒÇ ñòàðòåðíà, êëàïàíà ÌÒÇ. 098-420-97-53
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ìîëîäà 098-245-76-02
  Êîñ³ëêà ðîòîðíà äî ìîòîáëîêà. 096-717-96-77
  Êîñ³ëêà ðîòîðíà. 097-623-70-91
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 12 Êâò, á/ó, ð³ê, ãàðíèé ñòàí. 
097-690-98-02
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êðîâàòü îäíîñïàëüíà áåç ìàòðàöà, êð³ñëî, ñò³ë. 096-160-
69-70, 093-407-29-89
  Êðîëåíÿòà ïðîñòî¿ õîðîøî¿ ïîðîäè, êðîëèöÿ 10 ì³ñ. âàã³òíà. 
096-963-73-52
  Êðîë³ + ìÿñî êðîëÿ + êðîë³ íà ïëåìÿ. 093-786-38-07
  Êóõíÿ á/ó 2.5 ì., ì’ÿêèé óãîëîê íà êóõíþ, êà÷åëÿ. 097-887-
92-54, 063-120-25-40
  Êóõíÿ á\ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-503-92-24
  Ëèñò ìåòàëåâèé 6 ìì 1500 õ 3000. 093-767-69-07
  Ë³æêî 2-õ ÿðóñíå. 063-163-87-06
  Ëîäêà íàäóâíà «²âîëãà 1 Í», ïîëóòîðêà 1 ñîðò ÿêîñò³ â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  Ìåäîãîíêè 1 øò., ðàìêè íîâ³. 098-419-41-37, 063-662-12-74
  Ìåòàë. ïîñóäà, áà÷îê äîâãèé, áàë³ÿ äîâãà, êàñòðþë³ 5-10-20 
ë., äðîâà êîëîäêè, ðàä³àòîðè îá³ãð³âà÷³, åë.äóõîâêà.  096-364-
80-30
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 093-050-15-50
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
ìåáëåâà ñò³íêà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-86, 097-344-
04-64
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ìóõîáîéêà íà ÂÀÇ 2110 íîâà 160 ãðí., ñàë³íáëîê (ðîìàøêè) 
CS-20 íà ÂÀÇ 2109 íîâ³ 210 ãðí., âêëàäèø ïåðåäí³õ ñòîéîê íà 
Ëàíîñ «Õîðò» 410 ãðí. 067-756-85-13, 063-537-70-40
  Ìÿêèé êóòî÷îê, òàôòà, ñò³ë - òóìáà, òðèëÿæ, ãàçîâà ïëèòà 4-õ 
êàìôîðíà, øêàô 2-õ äâåðíèé, õîëîäèëüíèê Ñíàéãå òåðì³íîâî. 
097-511-19-08
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê. 096-152-82-97
  Íàêîâàëüíÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, áóðæóéêà.  097-793-55-95
  Ïàñ³êà, ³íâåíòàð - ðàìêè, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ ðàìîê, 
ñêðåáîê, í³æ, ïîñóäà äëÿ ìåäó. 096-364-80-30
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé, êóëüòèâàòîð äèñêîâà. 097-391-48-81
  Ïîïóãà¿ õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿòà 2 000 ãðí., êîçëèê 200 ãðí., ïîëóàâòîìàò ñâàðêà 5 
000 ãðí. 097-739-31-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 12-13 êã Ëèòîâñÿ+Ëàíäðàñ. Óñå 
¿äÿòü. ñ. ²âàíê³âö³ 097-555-10-06, 068-216-70-39 
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà, êîçà ä³éíà, êîçåíÿòà. 068-041-23-66
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ Ðóæèíà, ïðèäàòíå ï³ä ðîçì³ùåííÿ 
áóäü-ÿêîãî ìàãàçèíó, àïòåêè, îô³ñó (ìîæëèâà îðåíäà) 096-
686-12-93
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46. 063-
694-94-49
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð 
ñó÷àñíà, âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-
289-29-03
  Ïðèöåï íà ðèñîðàõ 097-149-12-94
  Ïóñêîâèé êîíäåíñàòîð 250. 068-683-81-70
  Ïøåíèöÿ 1 ò. 068-046-27-73, 093-724-31-22
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî ä³àì., 
óãîëêè, øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-95, 063-
502-62-62
  Ðîçêëàäóøêà, êàñòðþëÿ ìåò. 10 ë., 20 ë., ÷óãóí 10 ë., ñóë³ÿ 
20 ë., â³ñê, êîñòþì ÷îë. ÷åðâ. ð.50. 096-364-80-30
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29

  Ñâèí³ ïî 14-15 êã 096-554-20-03, 068-360-01-23
  Ñ³÷êàðíÿ ìåõàí³÷íà âåëèêà. 096-628-56-15
  Ñ³÷êàðíÿ. 098-458-63-54, 093-545-42-72
  Ñîáàêà Ëàéêà 2.5 ðîêè, êàáåëü àáî ïîì³íÿþ íà áóäü-ùî. 
067-394-60-27
  Ñîêîâàðêà íà 10 ë., 40 ë. åìàë. êàñòðþëÿ, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñîêîâèæèìàëêà åëåêòðî, éîãóðòíèöÿ VINIS, øâåéíà 
ìàøèíêà ðó÷íà «Ïîäîëêà», ãàðàæ á³ëÿ òóíåëÿ, ï³àí³íî 
Óêðà¿íà, òåëåâ³çîð LG. 093-406-75-28
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ïîñóäà ìåòàëåâà, â³äðî, êàñòðþë³, 
ðîçêëàäóøêà, îä³ÿëî ïóõîâå, ñêëîòàðà, ñóë³ÿ 30 ë., áàíêè. 
096-364-80-30
  Ñò³ë äåðåâ’íèé äîâæ. 3 ì. íà êàðêàñ³, áàçà äëÿ 
âèãîòîâëåííÿ àëüòàíîê, ê³ííà ðîçïàøêà äëÿ ñàä³ííÿ, 
êîïàííÿ êàðòîïë³. 067-462-89-96
  Ñòîë ñëåñàðíûé ñ øóõëÿäàìè (1000 ãðí) Ñòîë ñëåñàðíûé 
ñ øóõëÿäàìè òèñêè áîëüøèå (2000 ãðí), ãàçîâûé òàãàíîê 
ïåðåíîñíîé 1000 ãðí äëÿ êîìôîðêè 067-783-36-23 
  Òåëèöÿ 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-
892-37-11
  Òåëè÷êà ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 2 ì³ñÿö³ 097-692-40-03
  Òåðì³íîâî ïëèòêà êåðàì³÷íà ð. 20 õ 30 ñì. (ñâ³òëî-
êðåìîâîãî êîëüîðó), â ê³ëüêîñò³ 9 êâ.ì. çà 300 ãðí. 097-
989-08-58
  Òîðãîâèé êîíòåéíåð 3 õ 3. 098-617-76-58, 067-657-47-20
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, ïàðèêè, øòîðè, 
òþëü, ïðàñêà, ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 2-12-
24,093-884-86-66, 097-517-36-53
  Òóìáî÷êè íà êóõíþ á/ó, êð³ñëî äëÿ ãàðàæà á/ó. 063-
268-23-01
  Óãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  Óãîëü, ê³ðï³÷ îáë³öîâî÷íèé-2000 øò.(á³ëèé), êðàâ÷ó÷êà 
ãðóçîâà 063-279-94-04
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. 
«Ãëîáóñ»). 067-772-36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, 
íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç 
äîêóìåíòàìè. 098-419-41-41
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, 
åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, áëîêè, 
êîíòåéíåð, ÷àñòêîâî çàáîð, òåðì³íîâî. 067-778-27-75
  Öåãëà á/ó ÷åðâîíà 400 øò. 097-773-32-78, 063-691-86-92
  Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó ³ ÷åðâîíà íîâà. 097-336-28-93
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ÷èñòîêðîâíèõ ðîáî÷èõ áàòüê³â. 
096-969-45-99
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêà â³â÷àðêà, âóë.Êîíäðàöüêîãî 
28. 093-781-65-84
  ×àñíèê çèìîâèé, êðóïíèé ìîæíà ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 
068-216-34-20
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà Êîðîë³âñüêîãî òà 
²ìïåðàòîðñüêîãî 1 100ãðí. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíà «Îðøà» 1962 ð. õîëîäèëüíèê «Ì³íñê» 
ìàëèé. 098-830-64-55
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüñê», âåñ³ëüíà ñóêíÿ 
ð.42-44. 067-657-77-90, 063-629-52-33
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Òèêêà, âèð-òâî Ô³ëëÿíä³ÿ, 
âóã³ëëÿ ÀÊ ì.Êîçÿòèí. 063-695-30-20
  Øèôåð á\ó, ìåòàëåâ³ âîðîòà â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó, 
åëåêòðî øâàáðà íîâà. 067-152-76-71, 063-813-01-22
  Øêàô 3-õ äâåðíèé, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ 80 ñì., òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð, áàíêè 3-õ ë. 8 ãðí, òóìáà ïðèêðîâàòíà. 067-
129-83-37
  Øê³ëüíèé êîñòþì äëÿ õëîï÷èêà 12-14 ð. (158 ðîñò), 
íîâèé. 097-909-24-46, 073-060-44-42
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РеКлама та ОгОлОшення РеКлама та ОгОлОшення

402351
402395

40
21

29

ремонт, послуги
Криниці копаю, доконую каналізації.  096-
379-68-79, 063-226-20-36
Послуги плиточника, штукатурка, обои, по-
краска, ламінат, ГКЛ 067-144-61-28 
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Б у д і в е л ь н і  т а  п і д с о б н і  р о б о т и . 
093-76-76-784Надаю послуги з виконання 
робіт:кладка камінь-бут,цегла,блок.Звер-
татися:0685347378 Віктор

402763

40
25

38

402540

40
27

23

40
27

62

402130
40

23
74

40
23

77

40
14

85

401137

402728

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 + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 093-781-70-14, 0432-
520822, 066-151-19-12
На постійну роботу потрібен маляр на СТО 
"АЛЕКС" в м.Бердичів. 067-962-63-40
На сезонну роботу потрібні трактористи, 
проживання та харчування БЕЗКОШТОВНЕ. 
097-762-54-81
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 098-573-99-92
На роботу запрошую активних людей в 
Кав'ярню (Кубік) 063-187-41-52 Максим
В перукарню с. Махнівка на роботу 
потрібен перукар.096-57-36-516
Раздельщик рыбы (красной и белой) с опы-
том и без опыта работы (мужчин и женщин) 
приглашает новое рыбное производство. 
З/п 7500-9000 грн. Киевская обл., Бори-
спольский р-н., с. Счастливое. Предостав-
ляются: развозка, вкусные обеды, жилье 
иногородним, спецодежда. Тел.: 067-574-
74-18, 066-596-40-73, 063-803-69-07
Разнорабочий в цеха приглашается новым 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Здам в оренду приміщення 
в магазині "RICH". 093-100-10-35, 

096-215-55-70
ТЕРМІНОВО!!! Потрібні ФАСАДЧИ-
КИ. З/п висока.Усі деталі за тел. 

097-609-25-57

Уроки Англійської Мови на дому 
по м Козятин тел.063-875-68-77

Продам цегляний гараж 18 кв.м., 
пакет документів 

вул.Героїв Майдану 27 
(магазин "Фонтан"). 067-843-88-04

рыбным производством. Г/р 5/2 или 2/2, 
вахтовый метод работы. З/п 7500-9000 
грн. Киевская обл., Бориспольский р-н., с. 
Счастливое. Предоставляются: развозка, 
вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. Тел.: 067-574-74-18, 066-596-40-
73, 063-803-69-07
Штукатуры срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киеве. График работы 
договорные. Своевременные выплаты з/п, 
аванс. Предоставляем жилье. (097)723-
50-49
Фасадчики срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киеве. График работы 
договорные.Своевременные выплаты з/п, 
аванс. Предоставляем жилье.
(097)723-50-49
Маляр срочно требуется в г. Киев на по-
стоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные.  Предостав-
ляем жилье. 097-504-79-05
Плиточники срочно требуется в г. Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные.  Предостав-
ляем жилье. 097-504-79-05
Штукатуры срочно требуется в г. Киев на 
постоянное место работы. График работы и 
зароботная плата договорные.  Предостав-
ляем жилье. 097-504-79-05
Запрошується на роботу кухар-кондитер та 
посудомийка.  098-706-11-16
На постійну роботу запрошуються; касир-
оператор, помічник кухаря. 067-430-02-80
Сортувальник  тротуарно ї  плитки 
(різноробочий) на підприємство у м. Бро-
вари (Київська область).Заробітня плата 
договірна. Вахтовий метод роботи 15/15, 
або повний місяць. Надаємо житло та хар-
чування.  067-538-21-75
Машин іст  автокрана  22-32т .  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вахтовий 
метод роботи 15/15, або повний місяць. 
Надаємо житло та харчування.  067-538-
21-75
Разнорабочие на карьер в Житомирской 
области (Олевский р-н). Обязанности: раз-

402394

400543

403092

403099

403084

работка и складирование плитки, камня . 
Ручной тяжелый труд, но хорошо оплачива-
емый. З/п от выработки: 7000-10000 грн. т. 
(050)522-79-44 Роман
На роботу потрібен водій на асенізаторну 
машину "ЗІЛ". 067-982-68-38 
Запрошується офісний продавець, опе-
ратор комп"ютерного набору, завсклад 
та денний охоронник. Вимоги: зібраність, 
освіченість, бажання працювати та заро-
бляти. 0674573594

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 
, м.Василькiв, поверх: 3/-, Київська обл.. Цiна: 
15748032, тел.: (050) 352-11-90 

, Томашпiл.р-он, поверх: 1/-, с.Вапнярка, вул. Мая-
ковського. Цiна: 471204, тел.: (050) 448-32-89 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.6. Послуги 

Чистка подушок. Цiни: 40*40 – 50грн, 60*40 – 60грн, 50*50 – 
60грн, 70*50 – 70грн, 60*60 – 70грн, 70*70 – 80грн. Виїзд у р-ни. 
Тел.:(097)921-02-25, (093)250-28-19 

Чищення, вiдновлення~~~замiна напiрника.~~~Бактерицидна 
обробка.~~~Виїзд у райони.~~~S:/TIFF/Fotoogol/20160530/ogol-
6.tif Тел.:(097) 921-02-25 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

ВАЗ-2110, 2013 р/в, колiр чор., об'єм двиг.: 1600, можл.роз-
строч.вiд 1000грн/мiс. Цiна: дог., (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 
9.0. Кращi пропозицiї 

Легальне працевлаштування~~~в Чехiї. 

Робота - чол./жiн.~~~Безкоштовна 

консультацiя~~~Оформлення вiз, доставка~~~S:/

TIFF/Fotoogol/20170612/работа.tif. Тел.:(067) 

369-82-33 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 18 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., 
тел.:(096) 655-26-55 

23. тварини 
23.1. Продам 

Цуценята франц.вiвчарки Брiар. Хлоп/дiвч., 3,5 мiс. Щепленi, 
чипованi. 9000 грн. Тел.:(067) 703-27-95 

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

  Ùåíêîâ íèìåöêîé îâ÷àðêè 063-896-75-77
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 
067-307-70-94
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 098-
587-31-69
  ß÷ì³íü. 098-461-78-40

 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1 ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 4 ïîâåðõ, ç³ çðó÷íîñòÿìè 067-
710-75-08
  1 ê³ìí. êâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ 093-013-33-70 
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-
904-82-18
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 
067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà. 093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-
36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1/5, ïëîùà 39.3 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 43, ºâðî-ðåìîíò. 063-178-02-32, 068-
270-15-59
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 
44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó 
äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-
29-70, 068-053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 ïîâ., 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-
717-14-05
  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., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., æèëà ïëîùà 18.3 
êâ.ì., ãàçîâèé êîòåë, áîéëåð, 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, íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 068-739-
78-73
  2-õ ê³ìí. êâ. 098-012-20-75 òåë. ââå÷åð³
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-
63-38, 093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, º ñàðàé, ïîãð³á, 
æèëèé ñòàí, íåäîðîãî, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-81-
28, 098-624-94-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., ÷åøêà, öåíòð, 
³íä. îïàëåííÿ, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ñóï. òåëåáà÷åííÿ, ç 
ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì.  063-541-10-96, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 
7, ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, º ï³äâàë ³ ãîðèùå, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-346-40-43
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í 
ó÷èëèùà. 093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ïëîùà 50.4 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí æèëèé. 063-178-02-32, 068-270-
15-59
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., öåíòð, 7 ïîâ. 093-406-75-28
  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., àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, 
öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á. 097-617-25-95, 063-
191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà 42, 4 ïîâ., çàã. ïëîùà 59 
êâ.ì., ì/ï â³êíà, ðåìîíò. 063-303-23-24, 097-916-44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12/18, 54 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, áàëêîí, ï³äâàë. 067-592-82-54
  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, 
063-736-44-69
  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., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  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., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 
097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, ãàç, êîòåë, 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé, çðó÷íèé ï³ä’¿çä äî ì³ñòà. 093-
441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1/5, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-
274-19-03
  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, 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 ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 097-875-11-08

  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. 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
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë. Ã. Ìàéäàíó, 15 7-é ïîâåðõ 093-
370-60-46
  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. ñâîÿ â öåíòð, 4 ïîâ. 096-094-68-32, 
095-755-66-52
  3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 1 ïîâ., ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, 
àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. ç äîïëàòîþ 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., (ìîæëèâî ç ãàðàìåæ), ð-í ó÷èëèùà. 
093-006-09-18
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., 
íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, 
çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 093-350-
68-18, 067-751-43-49
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, ñòàë³íêà, 
æèëèé ñòàí, ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî.  093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, 
ðåìîíò, âóë.Äîâæåíêà 105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, 64 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4/9, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 098-385-93-22, 
063-312-04-32
  3-õ ê³ìí. êâ., 43.9, 2/2, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 063-
504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9 (â öåíòð³), 3 
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 
063-521-97-29, 096-619-61-49
  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., Êîçÿòèí - çàë³çíè÷íèé, âóë.Ãðèáíà 5. 
097-966-45-91
  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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, 
åë.îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè, ï³äâàë, áîéëåð, ì/ï â³êíà, 
òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 28. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92 
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Сын Виталий. Италия.

18 июля 2017 г. прошло три года, 
как нестало самого дорогого человека, отца

Барчука Владимира 
Васильевича

Ты самым лучшим был, любимым,
Единственным, неповторимым!
Тебя я буду помнить – вечно...
И скорбь моя, так бесконечна...
Всегда помни, никогда незабуду.

18 липня 2017 р. минуло три роки, 
як смерть забрала від нас дорогу людину, 

пішов з життя

Барчук 
Володимир 
Васильович

Важка і болісна утрата – 
Три роки, як немає брата...
Ти нас любив і зігрівав,
Душевну мудрість віддавав.
За все й усіх переживав – 
Тебе в свій храм Господь забрав.
Таких, як ти не забувають...
Таких довіку пам’ятають.
Вічно сумуючі: сестра Людмила та її чоловік ст.Голендри.

та висловлює співчуття рідним та близьким з приводу важкої втрати.

Колектив АТ "Козятинхліб" сумує з приводу 
смерті колишнього 

головного інженера підприємства
Рудюка  

Миколи Петровича

402354

Вічно сумуюча родина.

Минає 40 днів, як пішов з життя 
найулюбленіший чоловік, батько, дідусь та тесть

Костишин Валерій 
Миколайович

Господь ведь самых лучших выбирает,
Вся наша жизнь - мгновения полёт,
Хороший человек не умирает -
Он просто рядом быть перестаёт...
Слезами не вернуть тебя назад,
И тяжелей утраты не бывает.
Ушёл не на минуту - навсегда,
Лишь пустота и кровь сердце обливает.
И боль утраты не пройдёт уж никогда.

403105

  3-õ ê³ìí. êâ., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ 
ôàáðèêè), ï³ä ðåìîíò, 64 êâ.ì., 1 ïîâ., ì/ï â³êíà íà â³êíàõ 
ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, êîìîðà, 
ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà.  063-622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ë³êàðí³, 4/5, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
êàï. ðåìîíò, øàôè-êóïå, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, òóàëåò 
êàôåëü, ìîæëèâèé îáì³í íà 1, 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 
097-546-89-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, º ³íä. 
îïàëåííÿ. 073-058-43-19, 093-735-41-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà â äîáðîìó ñòàí³. 093-279-
47-91, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-
829-37-33
  àáî Çäàì ï³â áóäèíêó ñ. Êîçÿòèí, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, 8 ñîò. ãîðîäó 098-938-69-79, 093-896-03-78
  Áóäèíîê  ñ. Êîçÿòèí âóë. Ì³ðà â öåíòð³, º ãàç, âîäà, 
âàííà, òóàëåò, çåì.ä³ë.26 ñîò, º ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê 093-
634-77-60 Êàòÿ
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., ïîðó÷ 
ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
(âîäà â³ä ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè 
äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
  Áóäèíîê 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 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà 
ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 65 êâ.ì., ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, º ãàç, âîäà â 
ïîäâ³ð’¿, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ (íåâåëèêà), ãàðàæ (ï³ä 
ìîòîöèêë), ãîðîä 32 ñîò., ïîäâ³ð’ÿ 9 ñîò. 097-405-57-78
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. 063-152-94-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ñâ³òëî, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, àáî 
îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê â ñ. Äåðãàí³âêà, àáî îáì³íÿþ íà àâòî 067-
741-74-49 
  Áóäèíîê â ñ. Æóðáèíö³ â ê³íö³ ãîðîäà ñòàâîê, ïîðó÷ ãàç 
³ âîäà. Çâîíèòè ï³ñëÿ 20:00 067-744-46-76, 068-116-83-01
  Áóäèíîê â ñ. Éîñèï³âêà 86 êâ.ì. ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàä, ãîðîä 
40 ñîò. 097-908-11-56
  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí âóë. Ïîä³ëüñüêà 109 (êîë. Ê. 

Ìàðêñà) 20 ñîò., áåç ãàçó 063-402-66-12, 093-807-98-23
  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 53, ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè, 
ïëîùà 47 êâ.ì., ãàç. îïàëåííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/
âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-74-78
  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, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ 
ãàç. + ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç, ñ.Âåðíèãîðîäîê, 70 ñîò. ãîðîäó, 80 
êâ.ì. æèëà ïëîùà, ôðóêòîâèé ñàä, ãîñï. áóä³âë³. 093-
338-59-15, 096-454-08-89
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, 70 êâ.ì., 20 ñîò. 
çåìë³, ñ.Êîçÿòèí. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Ìàõàðèíö³, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á + õë³â, 
êðèíèöÿ, 096-836-89-04
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ º 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-003-
72-85
  Áóäèíîê ãàç., ë³òíÿ êóõíÿ, âóë.Äæåðåëüíà. 063-995-
01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 
70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. äî áåðåãà, îãîðîäæåíî, º 
ñàäîê. 093-788-01-36, 097-271-06-23, 093-520-76-06
  Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
íåäîáóäîâàíèé ãàðàæ, êðèíèöÿ á³ëÿ õàòè, âóë. Ìàçåïè, 
áëèæ÷å äî òðàñè 093-386-14-76 
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, ð-í 
ÏÐÁ. 097-624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³ ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê æèëèé îáêëàäåíèé öåãëîþ ñ.Ìàõí³âêà 
(öåíòð), ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, áåç çðó÷íîñòåé, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 096-732-67-45, 063-
714-27-83
  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 çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-144-17-82
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 
063-259-20-50
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, òóàëåò, âàííà, ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 098-
588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, òþíåð, 
òàðåëêà, ÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, ïîãð³á, 
ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-209-96-17, 097-189-67-03, 093-
030-74-54
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 14. 098-654-84-57, 097-
886-26-94
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, 7 ñîò. çåìë³ ó÷àñòîê. 063-689-
36-37
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè, ð-í 5 øêîëè, íåäîðîãî. 098-
408-55-75
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 18 
ñîò. çåìë³, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, òåðì³íîâî. 096-541-
31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî 8-³é Ãâàðä³éñüê³é, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, 
ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 063-406-82-39

  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ë. êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ãîðîä 096-394-91-37
  Áóäèíîê ïî. 78 êâ.ì. ñ. Êàøïåð³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
çåìë³ 65, ÷óäîâèé ñàä 067-409-28-03
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà 
âàííà îêðåìî, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-
66-00
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., òåïëèé, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà äîðîãà. 
098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, 50 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., 
íåäîðîãî. 063-741-02-45
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 063-
673-29-89, 093-979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, 
îïàëåííÿ ï³÷íå. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  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.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.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ³ç ñàäîì 
43 ñîò. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê. 068-723-25-00
  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 ç çåì. ä³ë-êîþ 64 ñîò. ïðèâàòèç. 
096-836-89-04
  Áóäèíîê ñòàðèé, 5 ñîò. çåìë³ â ãàðíîìó ì³ñö³, 
òåðì³íîâî, áàíêè 0.5 ë., 3 ë.. 097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 
097-970-66-63
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  Áóäèíîê öåãë, 25 ñîò. çåìë³, âîäîïðîâ³ä, ãàç, ñòàâîê 
ïîðó÷. ñ. Ìàõàðèíö³.  098-830-64-55
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ 
äðóãîãî ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.Êîçÿòèí âóë.Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó 102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí 
+òîðã. 067-705-00-22
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, çåì. ä³ë-êà 10 
ñîò., ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ, â³äêàòí³ ìåòàëåâ³ âîðîòà, öåãëÿíèé çàáîð. 063-
622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 õ 8 
êâ.ì., 7.5 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, îïàëåííÿ ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, âàííà, òóàëåò. 093-461-52-70, 063-056-
41-75, 097-631-56-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà 
âóë.Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ 
â äâîð³, 39 ñîò. çåìë³, ãîðîä ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä àâòîáóñîì ³ ïî¿çäîì. 098-993-
35-42
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
(çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-
437-22-16, 063-316-71-73

  Ãàç. áóäèíîê â äâîð³ êðèíèöÿ, âóë. Ùîðñà 67;  098-
073-76-85 
  Äà÷à ïðèâàòèç. 5 ñîò., áóäèíîê 40 êâ.ì., òåïëèöÿ 100 
êâ.ì, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäÿíå îïàëåííÿ. 063-671-40-42
  Äà÷íèé áóäèíîê 0.12 ãà çåìë³, ïëàíîâèé «×åðåìóøêè». 
093-798-88-91, 096-901-69-75, 098-487-63-70
  Ä³þ÷èé ìàãàçèí 120 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè. 067-935-88-67
  Çåì. ä³ë. ïë. 0.06 ñîò. â öåíòð³ ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 
10, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè 063-392-93-20, 
098-974-29-35 
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ³ áóäèíêîì, 
ñâ³òëî, ãàç, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145. 097-
729-86-22
  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
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-
550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà 82.3 
êâ.ì., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, 3 îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò., ñàäîê 
ïðèâàòèç. 067-300-19-06
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. 
ïðèâàòèç. 068-951-87-17
  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
  Òåðì³íîâî ìàãàçèí ïî âóë.Âàëäàºâñüêà 6. 067-152-94-
75, 063-152-94-75
  Öåãëÿíèé áóäèíîê ç ãàçîì òà ï³÷íèì îïàëåííÿ, âóë.
Ìàòðîñîâà 68, íà ïîäâ³ð’¿ ñàðàé, êðèíèöÿ, 7 ñîò. çåìë³, 
ñàä, ãàðíà ñàäèáà. 096-346-39-77 Íàòàøà
  Öåãëÿíèé áóäèíîê, ïðèðîäíèé ãàç, íîâå îïàëåííÿ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, çåì. ä³ë. 6 ñîò., âóë. Õàðê³âñüêà 067-
902-34-58
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 
øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 093-188-
18-21, 063-386-02-00, 068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó. 097-149-46-33, 
063-289-05-51
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ãàç. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä â³äâåäåíèé â êóõíþ, º ïîãð³á, 
ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 050-705-41-75, 098-466-
44-27, 068-007-21-00
  ×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 ï³÷íå îïàëåííÿ + äðîâà, æèëèé ñòàí, 
÷èñòî, öåíòð. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, º ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-632-24-12
 1-ê³ìí. êâ., 3/5, ð-í ó÷èëèùà, ïëîùà 38.6 êâ.ì., æèëà 
20.8 êâ.ì., ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíüîâàí³ 
äâåð³, ì/ï â³êíà ³ áàëêîí ç æàëþçÿìè, ï³äâàë, ³íòåðíåò. 096-
112-35-92
 3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, âóë. ëåí³íà,27, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, 
îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. ìîæëèâà äîáóäîâà. ïëîùà 54.9 êâ.ì, 
ï³ä á³çíåñ 096-901-70-42
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í ïðá, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 067-509-03-37
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. 
ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 
ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º ãàðàæ 
á³ëÿ áóäèíêó. 067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
 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 öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ äðóãîãî 
ïîâåðõó (ìàíñàðäè). ì.êîçÿòèí âóë.ãåðî¿â ìàéäàíó 102à. çåì. 

ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîä, öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 067-705-00-22
 ñðî÷íî ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ãëóõîâöàõ, êâàðòèðà 
áåç ðåìîíòà, 3/5 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, öåíà 5100 ó. å. 096-456-
21-51 ñåðãåé

  аВтомото
  2 ìîïåäà Êàðïàòè 2 500 ãðí. 096-614-54-03
  ÂÀÇ 21013 1986 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³.063-523-80-94, 
063-034-46-02 Âàíÿ
  ÂÀÇ 2104 1989 ð/â äîáðèé ñòàí 093-769-61-93
  ÂÀÇ 2104 2001 ð.â., ãàç-áåíçèí 28 000 ãðí. 093-767-65-29
  ÂÀÇ 2104 íà õîäó, ïîòðåáóº ðåìîíòó 097-581-24-88
  ÂÀÇ 2104. 068-123-49-30
  ÂÀÇ 2108, 2001 ð./â, ãàç/áåíç³í. 1,5. Â³äì³ííèé ñòàí 096-
700-71-99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 200 
ãðí. 099-488-64-03
  ÂÀÇ 2109 ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-112-05-89
  ÂÀÇ 2111 íåäîðîãî, ïðîá³ã 171 òèñ. êì., êîë³ð çåëåíèé. 
098-999-98-73
  ÂÀÇ 2115 2009 ð.â. 063-763-94-81
  Âîëãà ÃÀÇ 24-10 ãàç-áåíçèí. 067-657-47-20, 098-617-
76-58
  ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä) 067-937-45-39
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Åëåêòðî ñêóòåð 3-õ êîë³ñíèé «Ñòåðë³íã» á/ó. 067-915-74-04
  Çàïîðîæåöü 1989 ð.â. 098-225-46-10
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Êîìáàéí ªí³ñåé íà çàï÷àñòèíè. 097-623-70-91
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìîòîáëîê ç ïðèöåïîì Çóáð 10 ë.ñ. 097-979-98-50
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ïðèöåï íà ðèñîðàõ 097-149-12-94
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð äåøåâî. 096-570-40-72
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëü 12 000 ãðí. 096-175-
96-60
  Ñ³òðîºí Æàìïó 2007 ð.â. 097-623-70-91
  Òàâð³ÿ ÇÀÇ 110206 1.2 ê.ñ., êîë³ð ñ³ðèé, 1998 ð.â., áåíçèí, 
ðîáî÷èé ñòàí 22 000 ãðí. 097-512-00-94
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39

  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð/â, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³ 063-276-07-38 
  Ôîðä Ìàíäåî 1995 ð.â. äâèã.1,6 áåíçèí. 063-
34-79-109
  Øåâðîëå Àâåî ãàç-áåíçèí, 2008 ð.â. 063-523-80-
94, 063-034-46-02 Âàíÿ

  КуплЮ
  3-õ òîííèé êîíòåéíåð 093-767-13-97
  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
  Äåðåâî äëÿ ïàëèâà 8-10 ñêë.ìåòð³â òâåðäèõ ïîð³ä, 
êàðòîïëþ ñòàðó. 2-30-43, 097-255-51-60
  Äåðåâ’ÿí³ øïàëè. 097-662-36-45 Îëåêñàíäð
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
  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÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, 
ïðèöåï, ïåðåãîð³âøèé åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, 
ïåðåäí³ ñòóï³öè Æèãóëÿ, àáî Ìîñêâè÷à 068-216-
34-20 
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî òþêîâàíå, ñ³íî äî 2 ò. 067-890-52-42, 063-
383-45-01
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-
256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 

063-671-67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, 
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, 
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. 
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Òåðì³íîâî àâòî äî 1000 ó. å., áàæàíî äèçåëü, ÷è ãàç 
063-050-34-86 
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  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
 õîëîäèëüíèê â ðîáî÷îìó ñòàí³ ñññð êóïëþ 063-29-
61-928

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐá íà 1-ê³ìí. êâ., ð ð-í³ ó÷èëèùà íà 
ñï³ëüíèõ óìîâàõ. 096-516-46-80, 093-943-00-65

  ріЗне
  42/166/68 êàæóòü âðîäëèâà, òåëåöü, ðîçëó÷åíà, 
õîðîøà ãîñïîäèíÿ - ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì â³êîì 
äî 55 ð., Êîçÿòèí, Â³ííèöÿ. 068-852-68-81
  Âèíàéìå 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. ìîëîäà ñ³ìÿ, ÷èñòîòó, 
äîáðîïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, ì.Êîçÿòèí. 067-797-78-
27 Êàòÿ
  Â³ääàì 3-õ ìàñòíèõ êîòèê³â â õîðîø³ ðóêè.  097-
966-45-91
  Â³ääàì äâîõ êîøåíÿòîê. Äóæå ãàðí³, ïðèâ÷åí³ äî 
ëîòêà 093-788-91-96, 097-449-53-55
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè êîòåíÿòîê 1 ì³ñ., º õëîï÷èêè 
òà ä³â÷àòêà (âñ³ ÷îðíîãî îêðàñó). 063-744-64-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-
731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-782-
40-32
  Â³çüìó õëîïöÿ - ñòóäåíòà íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ñåð³ÿ ÀÂ 
¹020765, âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ äåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 
18.03.2011 ð. íà ³ì’ÿ Òêà÷óê Àë³íà Âàëåð³¿âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà çåìëþ (ïàé) íà ³ìÿ Âàñèëþê 
Äîìí³ê³þ ²âàí³âíó, ñ.Ìàõàðèíö³, ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çäàºòüñÿ âðåìÿíêà º ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ. 097-762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 098-749-10-76
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ìåáëüîâàíà, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüíèé, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, ³íòåðíåò 1 600 ãðí. + 
êîìóíàëüí³. 067-990-09-92
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ 073-058-43-19
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., 
ìîæëèâî ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-
191-10-90
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ II áëîê, º ñâ³òëî. 096-544-
46-74
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-
34, 063-624-35-39
  Çäàì ê³ìíàòó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 093-
70-56-105
  Çäàì ï³â áóäèíêó àáî áóäèíîê íà òðèâàëèé òåðì³í. 
063-353-58-16
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-
46-34, 5-25-42
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. çåìë³ íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 
050-328-43-98
  Çíàéäåíî áðàñëåò â ð-í³ ìàãàçèíó «²ðèíà» ñ. Êîçÿòèí 
097-710-20-07
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. àáî ï³â áóäèíêó ç ãàçîì íà äîâãèé 
òåðì³í, ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàòíóþ. 096-348-19-13
  Çí³ìó êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-386-27-21
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ áåç ä³òåé, çí³ìå 1 ê³ìí., àáî 2-õ ê³ìí. êâ. 
ç äîáðèì ðåìîíòîì 067-249-60-94
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêîþ æ³íêîþ, ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ 
45-55 ð. 096-621-58-91
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó òà 
ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ çì³íó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíî¿ ïîõèëîãî â³êó. 098-
597-21-44, 063-124-60-97
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
  ß øóêàþ æ³íêó ïîõèëîãî â³êó, ÿêà âòîìèëàñü â³ä 
ñàìîòíüîãî æèòòÿ òà ïîòðåáóº äîïîìîãè, áóäó ñëóæèòè 
÷åñíî òà äîáðîñîâ³ñíî. 063-523-80-94 Íàòàøà
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овен 
вдалий час для прийняття важ-
ливих рішень. а для цього не 
завадить дипломатичність і 

врівноваженість.
телець 
сприятливий тиждень для на-
тхненної, продуктивної праці.

вам необхідно мобілізувати всі свої 
сили для рішучого прориву.

близнЮки 
захищайте свої інтереси, не йдіть 
на поступки, це підвищить ваш 

авторитет. але при цьому залишайтесь 
щирими та доброзичливими.

 рак 
не пливіть проти течії - саме 
ця тактика приведе вас до най-

кращого результату з найменшими 
втратами.

лев 
настав час для активної діяльнос-
ті, не бійтеся змін, налагоджуйте 

ділові зв'язки і не лінуйтеся тільки тому, 
що літо.

діва
 на роботі може трохи усклад-
нитися ситуація. доведеться 

шукати компроміс між сімейними та 
професійними обов'язками.

терези 
незважаючи на ймовірні трудно-
щі, мусите рухатися вперед, шу-

каючи рішення, оминаючи перешкоди.
скорпіон 
Подолавши труднощі, підніме-
теся на новий щабель кар'єри 

та творчості. зірки обіцяють прибуток.
стрілець 
Постарайтеся взяти себе в руки, 
не розпорошувати свій час та 

сили на різні дрібниці. Поставте перед 
собою чітку мету.

козеріг 
настав час продемонструвати 
давно приховані таланти. однак 

якісь непередбачені обставини можуть 
зіпсувати ваші плани.

водолій
неспокійний тиждень для ділової 
кар'єри. однак імовірна поява захис-

ника або прихильної до вас впливової особи.
риби 
  вдалий тиждень. ви сповнені 
сил та енергії і готові вирішити 
одразу десять проблем. і все ж 

не надто перенапружуйтеся.

ГОРОСКОП
з 20.07 по 26.07
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недІЛя,23 Липня

+ 21 0С   + 20 0С
+ 31 0С   + 30 0С

середа, 26 Липня 
 + 16 0С   + 19 0С
  +2 0С   + 21 0С

вІвторок, 25 Липня

  + 18 0С   + 18 0С
  + 29 0С   + 25 0С

понедІЛок, 24 Липня

+ 19 0С   + 19 0С
 + 28 0С   + 28 0С

субота, 22 Липня

  + 190С    + 21 0С
  + 31 0С    +330С

пятниця,21 Липня

   + 19 0С   + 19 0С
   + 31 0С   + 31 0С

четвер, 20 Липня

 + 15 0С  + 16 0С
 + 28 0С  + 27 0С
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