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Кого призивають зараз в 
НаціоНальНу гвардію 

люди потерпають від Крематорію, 
Креозоту, сміттєзвалища с.2
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тетяНа лозіНсьКа, КатериНа чеКаЙ

Майже місяць, як на вулицях Козятина 
в центрі з’явились сміттєві баки. У районі 
ПРБ поки що, як і раніше, їздить машина 
за графіком. До неї сходяться мешканці 
території, прилеглої до зупинки сміттєвоза. 
У приватному секторі також залишився по-

годинний вивіз. У городян існує думка, що, 
оскільки влада закупила новий сміттєвоз за 
мільйон з хвостиком гривень, тепер люди 
мають заплатити зі своєї кишені за це при-
дбання. Що їх змусять платити більше, ніж 
колись. У маленькому журналістському 
розслідуванні ми з’ясували про всі плюси 
та мінуси нового збору сміття в євробаки.

продовжеННя ст.3
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RIA-КозятиН Нагородили 
за об’єКтивНу оціНКу 
роботи влади 
та аКтуальНих проблем 
громади Нова ера збираННя сміття

у всіх на устахтема тижня

добились, а може 
дожились 

у нацгвардію піде близько тисячі українців з різних куточків країни

Кого і Коли заберуть в армію

плюси і мінуси встановлення сміттєвих баків 

колонкА редАкторА

Тетяна Лозінська

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

ми запитали у КозятиНчаН чи заважають, на вашу думку, сміттєві баки на проїжджій частині,
 чи не створюють вони аварійні ситуації?

василь (32), водіЙ:

— Особисто мені не за-
важають.

сНіжаНа (42) і алевтиНа (10):

— Я вважаю, що ці сміттєві баки 
можуть стати причиною аварії.

сергіЙ (42), будівельНиК:

— На мою думку, баки 
нікому не заважають.

маКсим (17) і олеКсаНдра 
(17), студеНти:

— Ці баки не створюють 
аварійні ситуації.

оКсаНа (47), ліКар-лабораНт-
гігієНіст:

— Заважають, потрібні спеці-
альні облаштовані місця.

сергіЙ (34), пожежНиЙ:

— Ні, баки на проїжджій 
частині не створюють ава-
рійні ситуації.

продовжеННя. ПОЧАТОК» стор.1

темНо по дорозі 
На село КозятиН: 
просто лампочКи 
перегоріли...

чому з території 
ліКарНі чути пилКу

тетяНа лозіНсьКа

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці села 
Козятина. Вони повідомили, що як 
тільки закінчується місто, почина-
ється суцільна темрява по дорозі на 
село Козятин. У темну пору доби до-
биратися з роботи дуже важко. 

За роз’ясненням ситуації журналіст 
звернувся в сільраду. Голова сіль-
ської ради Тетяна Катеризюк ска-
зала: “Коментувати тут нічого! Освіт-
лення є. Якщо перегоріла лампочка, 
то я її ставити на стовп не полізу”.

Залишається чекати на добродіїв, 
які замінять лампочки. Тільки навіщо 
ж пані Катерезюк крісло голови села 
зайняла? Тільки громада спільними 
зусиллями може підняти її з того 
крісла та змусити подумати і про 
людей, а не тільки про квітник біля 
сільради. 

А може втрутяться в ситуацію за-
ступники голови РДА чи радники 
(статні та, на жаль, манекени)?

створеНе Нове КомуНаль-
Не підприємство. Нова влада 
створила комунальне підприємство  
“Чисте місто”. Тепер все, що  сто-
сується вивезення і захоронення 
сміття в Козятині, перейшло від КП 
“Відродження” до новоствореного 
КП. За “Відродженням” залиши-
лося прибирання території міста 
двірниками. Про це розповів га-
зеті “RIA-Козятин” директор КП 
“Чисте місто” Олександр Квас-
невський (до речі, вінничанин). 
Він зазнаЧиВ, щО у зВ’язКу 
із змінОю ПідПриємсТВа, 
яКе ВідПОВідальне за Ви-
Везення сміТТя, Всім КОзя-
ТинЧанам (ВласниКам дО-
мОГОсПОдарсТВ) ПОТрібнО 
уКласТи з КП “ЧисТе місТО” 
дОГОВір для щОмісяЧнОї 
ОПлаТи данОї ПОслуГи. Те-
пер ці гроші платитимуть окремо 
від звичайної квартплати. 

— Тариф для усіх козятинчан, 
як мешканців багатоповерхівок, 
так  і приватного сектору, стано-
вить 6 грн 90 копійок, — розпо-
відає Олександр Станіславович. 

— Ми використовуємо тарифи  
КП “Відродження” відповідно до 
рішення виконкому міської ради, 
від 30 квітня 2015 року  “Про за-
твердження тарифів на послуги 
з вивезення побутових відходів.” 
Але деякі зміни у нарахуванні 
тарифів все ж таки є. 

За словами працівниць “Чисто-
го міста”, хто не уклав договори, 
нараховуватиметься борг.  

одНим — вигідНі, іНшим — Ні
Як розповіли в КП “Чисте міс-

то”, раніше у мешканців багато-
поверхівок ціну розраховували з 
одного квадратного метра. Якщо, 
наприклад, в 1-кімнатній квартирі 
живе 5 людей, вони платили мен-
ше, ніж людина, яка жила одна 
в 3-кімнатній квартирі. Тепер на-
впаки — з кожного мешканця 
квартири будуть брати 6,90. На 
думку редакції, справедливо. 

яК розраховується даНиЙ 
тариф. Є норми “накопичення 
сміття на одного  мешканця”  — 
2,2 кубометра в рік.

Тариф на вивезення сміття 
становить 33,80 грн в рік. На за-
хоронення сміття — 3,85 грн в 
рік. Разом — 37,65 грн. 

Отримані 37, 65 грн множимо 
на 2,2 (кубометри в рік) та ділимо 
на 12 місяців. Отримуємо 6,90 грн 
з людини в місяць.

чеКаємо жертв, поКи діє 
пілотНиЙ проеКт. До  редак-
ції звернулися мешканці міста, в 
основному водії, які стурбовані 
штучно створеною аварійною 
ситуацією на дорогах Козятина. 
У сміттєві баки, які стоять на про-
їжджій частині, погано освітлених 
вулиць Козятина, можуть врізатись 
як велосипедисти, так і водії авті-
вок.  Директор КП “Чисте місто” 
Олександр Квасневський запевнив, 
що це тимчасові незручності..

— Баки встановлені в Козя-
тині як пілотний проект — для 
вивчення накопичення сміття в 
них, — каже пан Олександр. — 
Згодом там, де можливий під’їзд 
спеціалізованої техніки, побуду-
ють майданчики. Там, де немож-

ливо, в майбутньому міська влада 
зробить “кармани” з тротуарів. 
Щоб з проїжджої частини було 
зручно їх вичищати.

прб вимушеНе почеКати, 
а приватНиЙ сеКтор — обі-
Йдеться. Мешканці району ПРБ 
переймаються, що  до  них збір 
сміття по-європейському не дійде. 
“Ну чому ми завжди в стороні?” 
— питають.

Як стало відомо, обіцяє ново-
створене підприємство потурбува-

тися і про них. Але згодом. 
— На закупівлю сміттєвих 

баків вже виділені кошти. Буде 
оголошений тендер. Після цієї 
обов’язкової процедури, через 
півтора місяці баки встановлять 
і на ПРБ. 

У приватному секторі зали-
шиться вивезення сміття за гра-
фіком, — пояснив керівник.

р. S. Як триватиме процедура 
укладання договорів на вивіз 
сміття — читайте в наступних 
публікаціях.

КатериНа чеКаЙ

У понеділок на гарячу лінію газети 
“RIA-Козятин” зателефонували обурені 
мешканці прилеглої до лікарні віднов-
ного лікування території (колишня ЦРЛ). 
Вони повідомили, що у парку лікарні 
масово зрізають дерева. 

Прояснити ситуацію ми попросили 
головного лікаря Ку “Козятинської 
лікарні відновного лікування” Олек-
сандра євтушка. За його словами, 
відбувається формовочна обрізка дерев.

— Ще у лютому на території лікарні 
64 дерева були визнані аварійними. Та-
кими, що несуть загрозу розташованим 
поруч будівлям, персоналу та пацієнтам 
медзакладу, — каже він. — Деякі з цих 
дерев ми зрізали. На початку тижня 
проводилась формовочна обрізка дерев. 
Усі дрова від обрізки оприбутковані 
складометрами. 

Вони будуть реалізовані за наявності 
бажаючих фізичних осіб або організа-
цій. Під обрізаними деревами ми плану-
ємо створити паркову зону.

тетяНа лозіНсьКа

Чиновники, рвіть во-
лосся, надувайтесь, на-
рікайте на свою долю, 
тупочіть ногами, плачтесь 
в камезельку один одного, 
кусайте лікті — незалежну 
газету “RIA-Козятин” та її 
головного редактора від-
значила Національна спіл-
ка журналістів України. 

Грамота вручена твор-
чому колективу “за ба-
гаторічну плідну працю, 
значний внесок у розвиток 
засобів масової інфор-
мації, якісну й об’єктивну 
оцінку роботи органів 
місцевої влади та акту-
альних проблем козятин-

ської громади”. Саме 
таку абревіатуру має По-
чесна грамота, підписана 
головою обласної орга-
нізації НСЖУ Василем 
Паламарчуком. Переду-
вало цій події детальне 
вивчення матеріалів на-
шого щотижневика та їх 
аналіз.

І нічого страшного, що 
за матеріалами журна-
лістських розслідувань 
правоохоронці не від-
кривають кримінальних 
проваджень, а тільки че-
кають чергової мзди від 
реальних корупціонерів. 
Як каже мудра людина: 
“Вода камінь точить”. 

Такий поважний керівник Козятинської район-
ної ради Віктор Слободянюк (біля нього один з 
найвідоміших депутатів), який запевняє, що весь 
час працює на благо громадян району, попахує 
криміналом.

Як пояснити два досудових провадження за 
фальшування і внесення брехливих даних в рі-
шення сесій, які різко міняють ситуацію в право-
вому полі найповажнішої державної законотворчої 
структури району? 

У листі (нижче) чорним по білому написано, 
що начальник відділу прокуратури області долу-
чає до вже відкритого 27 травня поточного року 
кримінального провадження на голову райради 
ще й заяву можливого вчинення кримінального 
правопорушення 7 серпня службовими особами 
Козятинської районної ради.

Тепер встановлено, що поважні люди сидять і 
працюють на брехню? А голову райдержадміні-
страції, його радника-”розумника” і заступника Б. 
це не цікавить і не викликає гнів. Виходить, його 
брехня та підтасовка документів влаштовують всіх? 
Тоді голови РДА та райради брехуни? 

А ось, що їх дуже чіпає і обурює, це призна-
ченням мене бізнес-омбсудсменом регіону. 
Заступник голови РДА вимагає від бізнес-омбуд-
смена Вінницької області пояснень. ...Тому що 
“громадськість Козятинщини обурена” кандидату-
рою на Козятинщині. )))

Це на зива -
ється втручан-
ня в діяльність 
н е д е рж а в н и х 
г р о м а д с ь к и х 
організацій або 
з л о в ж и в а н н я 
владою. Хочу 
акцентувати — 
це реакція на 
громадську по-
саду, яка ні пря-
мо, ні боком, ні 
впоперек, ні спе-
реду, ні ззаду їх 
не стосується. 
Хіба тим, що те-
пер і словом, 

і ділом плюс Законом не даватиму можливості 
вчиняти дії по розкраданню бюджету. Впливати на 
позитивний розвиток інвестицій. Реально захищати 
представників малого і середнього бізнесу.

На сьогодні корумпованість влади дає їм можли-
вість нас, платників податків, обкрадати. Ми дали 
можливість їм забезпечити себе та своїх дітей 
достатком. А наших дітей і чоловіків вигнали в 
Польщу на 500-700 доларів? 

Невже ми такі безликі, що не можемо їх по-
ставити в стійло? Одна я не зможу, але якщо 
мене підтримає хоча б 10 відсотків громади, ми 
гарантовано побудуємо життєвий простір, де наші 
діти зароблятимуть 1000 доларів. Дружина буде 
з чоловіком, діти з батьками. Дідусі бабусі — під 
опікою рідні.

олеКсаНдр литвиН, “сьогодНі”

В Україні восьмого серпня розпочався 
позачерговий призов до армії. За нака-
зом президента Петра Порошенка до 31 
серпня молодих людей призовного віку 
(від 20 до 27 років) будуть забирати на 
службу. 

З них відберуть приблизно 1000 
бійців, яких відправлять на службу в 
Національну гвардію. Як відзначають в 
Генштабі, призов проводять, у зв'язку 
з реформою і для доукомплектації 
Нацгвардії.

Кого можуть призвати до армії в 
серпНі. Під призов підпадають, придатні 
за станом здоров'я, без судимості, які не 
проходили військову службу.

Якщо військовозобов'язаний не 
з'явився за повісткою до військкомату, 
не повідомив у комісаріат про зміну міс-
ця проживання, йому загрожує штраф 
у розмірі 85-119 гривень. За повторне 
порушення — від 170 гривень до 255 
гривень. Згідно із законом, роботодавці 
зобов'язані сповіщати військкомати про 
своїх співробітників призовного віку. 

що далі . Після серпня наступний при-
зов, згідно  з наказом президента, пройде 
в жовтні цього року. Нагадаємо, кожному 
призовнику згідно з законом поклада-
ється матеріальна допомога в розмірі 
3200 гривень. Велика частина бюджету 
призовної кампанії йде саме на разові до-
помоги, ще приблизно до 100 гривень на 
кожну людину отримують військкомати.

Військової мобілізації в Україні, 
якщо не загостриться ситуація на сході 
країни, в 2017 році не буде. Замість 
призовників в зоні бойових дій повинні 
служити контрактники, відзначають в 
Міністерстві оборони. 

що було. В 2014-му році пройшли перші 
три хвилі військової мобілізації. Тоді на 
службу призвали понад 105 тисяч україн-
ців. У 2015-му році мобілізували близько 
104 тис. осіб. Мобілізація проходила 210 

днів в три етапи (четверта, п'ята і шоста 
хвилі). Як розповів спікер Генштабу зсу 
Владислав селезньов, всього з 2014-го 
року призвали 210 тисяч українців.

Якщо проти України почнеться по-
вномасштабна військова операція, то в 
Збройні сили в першу чергу потраплять 
ті громадяни, які призивалися на фронт 
під час усіх хвиль мобілізації. Крім того, 
до демобілізованих додадуться також 
"строковики", які проходили службу 
після 2014 року.

хто має право На відстрочеННя 
від служби. Хто утримує непрацездат-
ну матір або  батька, або  іншого  родича;

Має дитину віком до трьох років;
Самостійно виховує дитину (без ма-

тері);
Має двох і більше дітей;
Має вагітну дружину або дружину-

інваліда;
Є сиротою;
Має тимчасові проблеми зі здоров'ям;
Якщо брат служить в цей же час в 

армії;
Молодше 21 року і при цьому здо-

буває освіту на денній формі;
Вчителям (на весь період роботи за 

фахом);
Медикам (на весь період роботи за 

фахом);

Священикам (на весь період роботи 
за фахом);

Поліцейським (на весь період роботи 
за фахом);

Підозрювані у кримінальних зло-
чинах;

хто може отримати звільНеННя 
від призову в армію. Непридатні за 
станом здоров'я;

Молоді люди старше 27 років;
Служити призовники "строковики" 

будуть півтора року, а ті, у кого є вища 
освіта - 12 місяців. 

До слова, в цьому році ухилитися від 
призову буде складніше. ЦВК, фіскаль-
на, прикордонна, міграційна служби бу-
дуть повідомляти в військкомат інфор-
мацію про те, де живуть, працюють і як 
часто їздять за кордон чоловіки віком 
від 17 до 60 років. Військкомати можуть 
робити запити в податкову, ВНЗ, підпри-
ємства для того, щоб зібрати потрібну 
їм інформацію.

Від редакції: Як повідомив газеті 
“RIA-Козятин” козятинський район-
ний комісар микола янчук, з нашого 
регіону в Нацгвардію підуть три хлопці. 
Спочатку вони проходитимуть службу в 
учбових центрах, згодом у військових 
частинах.
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тетяНа лозіНсьКа

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулася мешканка 
вулиці Героїв Майдану зі скаргою 
на керівництво ОСББ (об’єднання 
співвласників багатоповерхових 
будинків) ”1+1”. За словами жін-
ки, на свій розсуд, не поспілку-
вавшись з мешканцями будинку, 
перекрито тротуар металевим 
парканом. Що всі  рішення при-
ймаються одноосібно і не ведеть-
ся  звітність...

Щоб з’ясувати всі обставини, 
ми звернулись до керівництва 
ОСББ “1+1”. Тетяна Римша, яка 
його очолює, розповіла, що до 
неї звернулися члени ОСББ з 
проханням загородити прохід під 
вікнами металевою решіткою, 
оскільки покрівля будинку ава-

рійна і є небезпека травмування. 
До речі, міська рада відмовила 
на прохання допомогти в частко-
вому фінансуванні ремонту дахів 
будинків № 6 та №14.

Щоб не допустити трагічної 
ситуації, згідно зі зверненням 
та заявами мешканців, пройшло 
засідання правління ОСББ, де і 
вирішили за власні кошти виго-
товити залізну огорожу і просити 
дозволу в управлінні ЖКГ на її 
встановлення.

Відносно коштів.
— 9 травня відбулися звітні 

збори ОСББ, на яких звітували 
про витрачені кошти, — розпо-
відає Тетяна Римша. — За період 
існування ОСББ в будинках 6 і 
14 відбулася заміна трубопро-
воду та каналізаційних труб. А 
також поставлені в 10 під’їздах і 

в дворі енергозберігаючі лампи. 
На території ОСББ постійно про-
водиться підчистка кущів і дерев, 
прибирання та облагородження. 

Працюємо відповідно до затвер-
дженого плану і кошфторису. 
Мешканці нашого ОСББ задово-
лені роботою правління.P/S/ Як 

стало відомо, на початку тижнея 
комісія від міської ради, в складі 
депутатів побувала на місці кон-
флікту. Ніяких порушень з боку 
керівництво ОСББ виявлено не 
було. Як стало відомо, міською 
радою була створена комісія по 
вивченню конфлікту. В її склад 
ввійшли депутати. Як результат 
— порушень з боку ОСББ не 
виявлено.

тетяНа лозіНсьКа

У четвер, третього серпня, 
о 14 годині мало відбутися 
судове засідання у справі ар-
хітектора Олександра Павлова 
(звинувачення у вимаганні 
хабаря у підприємця та його 
отримання). У назначений час 
розгляд даного провадження не 
розпочався по тій причині, що 
суддя Валентина Воронюк, яка 
веде цю справу, була на іншому 
судовому засіданні (зачитувала 
вирок по іншій карній справі). 
О 14.45 учасників судового 
процесу справи колишнього ар-
хітектора запросили до судової 
зали. А журналісту, що пред-

ставляла газету “RIA-Козятин”, 
запропонували хвилинку заче-
кати. Ми поважаємо установу, 
де діють закони і оголошуються 
справедливі рішення від імені 
закону України. Та з іронічною 
посмішкою спостерігали, як за 
декілька хвилин від початку су-
дового засідання розходяться 
учасники судового розгляду. А 
пресу вирішили обдурити — так 
і не запросили. 

Ми розуміємо чиновників, які 
видумують різні способи, як би 
не допустити незалежну газету 
на свої засідання. 

Отже, як проходило судове 
засідання, ми не знаємо. Ві-
домо тільки, що знову вкотре 

слухання кримінальної справи 
Олександра Павлова перене-
сено. На 30 серпня. Причина 
— “хабарник” не визнає своєї 
вини (було б дивно, щоб він її 
визнав).

 Тепер будуть викликати 
свідків. Тому що раніше ніхто 
не міг передбачити, що обви-
нувачений буде викручуватись? 
Воно й зрозуміло, серед друзів 
стільки юристів, навіть сам мер.

Від редакції: За коментарем 
газета звернулася до місцево-
го прокурора Олега Кордона. 
За його словами, наша про-
куратура не займається цією 
справою і не має будь-якої 

інформаці ї. Пора-
див звернутися у 
прес-службу про-
куратури облас-
ті. Там її керівник 
ірина Вихованець 
повідомила, що це 
не функція прокура-
тури контролювати 
процеси в суді. І на-
правила журналістів 
в обласну колегію 
суддів. Відповідь з 
цієї поважної інстан-
ції ми опублікуємо 
після її отримання. 
І знатимемо, чи за-
конно затягується 
справа по Павлову. 

ШпальНе життя На довжеНКа

будНі НовоствореНих осбб

черги у Коридорах поліКліНіКи: діти 
разом з хворими?

продовжеННя судового дійства 
у справі “хабара” архітеКтора

життя КозятинщиниПРо все

бойня на бойні -2

дівча
постраждало
від Кулі

На базарі хлопців 
взяли з КоНоплею

аварія На героїв 
майдаНу
неуважність одного з водіїв 
стала причиною дтп в центрі 
козятина

Кримінальна хроніка

голова осбб 1+1 
тетяна римша

задимлеНе і смердюче місто: 
спалюють КістКи!

КатериНа чеКаЙ
У поліклініці Козятинської центральної 

районної лікарні люди з самого ранку 
штурмують двері кабінетів. До дорослих, 
які очікують в коридорах поліклініки, 
додалися діти. Адже попереду новий на-
вчальний рік і вони також мусять пройти 
профогляд. 

Батьки звернулися до газети “RIA-
Козятин” з проханням спробувати висвіт-
лити проблему, щоб поліпшити ситуацію. 
Одна мама, яка живе в селі, розповіла, що 
під час очікування прийому до лікаря, аби 
підписати листок огляду перед школою, 
її дитя знаходилося поруч з хворими і 

потім перехворіло. Інша повідала, що при-
їздила два рази з сином на профогляд, 
тому що не встигала потім на автобус, аби 
добратися додому в одне з сіл району. А 
деяким батькам з дітками пощастило про-
йти майже всіх лікарів за півдня. Настрій в 
чергах у всіх різний. Хтось спокійно реагує 
на очікування в черзі. Є й такі, які нервово 
розповідають, що їм вже набридлі постійні 
черги в полікліниці. 

Прокоментувала ситуацію з чергами за-
ступник головного лікаря по поліклі-
нічній роботі Галина добровольська.

— Зараз дійсно великий наплив діток, 
які проходять профогляд перед дитячими 

садками і школою, — погодилась пані До-
бровольська. — Але люди самі створюють 
собі черги. Профогляд триває вже три 
місяці. На жаль, всі намагаються пройти 
його в останній місяць перед навчанням. 
Діток треба було приводити раніше. Та 
й зараз можна грамотно спланувати про-

ходження лікарів. Наприклад, людям з 
району можна приходити у першій поло-
вині дня. А козятинчанам приводити дітей 
у другій половині дня. Щодо хворих на 
грип та ГРВІ у чергах, то їх зараз майже 
нема. Практично всі люди приходять на 
профогляд.

галиНа КасяНівсьКа

До газети “RIA-Козятин” завер-
нувся один з водіїв. Він попросив 
поїхати на вулицю  Довженка 103 
-а і своїми очима побачити цех 
з обробки шпал для залізниці. 
Мешканці згаданого будинку 
розповіли журналістам нашої 
редакції, що неодноразово звер-
талися в місцеву санстанцію, в 
прокуратуру, у вінницьку еколо-
гічну службу, до народного депу-
тата Петра Юрчишина з приводу 
того, що за 80 метрів від жилого 

будинку знаходиться приміщення 
обробки шпал креозотом. Від-
бувається така процедура під 
відкритим небом. 

— Протягом чотирьох років ми 
намагаємося закрити цю органі-
зацію, - каже одна з мешканок 
Довженка, 103-а. — А нам дають 
відповідь, що організація, на яку 
скаржаться, працює в іншому 
напрямку. У нас є фотографії, 
де приїжджає машина і забирає 
шпали, які покриті креозотом. 
Викликали дільничного під час 
роботи цього підприємства. Той 

все оформив за законом. Тільки 
документ, який він склав, кудись 
зник у прокуратурі. А ще поруч 
з нашим будинком розміщена 
трупарня. 

За словами мешканців будин-
ку, в середині серпня почнеться 
сморід зі сміттєзвалища, що 
знаходиться біля “Журавля”. 
Найбільше страждають будинки, 
які знаходяться найближче до 
нього. Тож з усіх сторін є від 
чого потерпати людям. Вони му-
сять змиритися з тим, що живуть 
в промисловій зоні. Що перед 

дитячим майданчиком, який самі 
зробили, за 40 метрів діє це під-
приємство. Буває немає смороду. 
Це значить, що підприємство не 
працює…

Від редакції: З офіційних дже-

рел стало відомо, що ще у 2013-
2014 роках стояла “шпальна про-
блема” у мешканців мікрорайону. 
Тоді санепідемстанція зробила 
припис — розмістити виробни-
цтво подалі від помешкань...

в'ячеслав гоНчаруК

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися жителі вулиці 
Довженка. Вони повідомили, що 
недалеко від їхніх домівок потуж-
но діють декілька боєнь і підпри-
ємство по переробці тваринних 
відходів. Така кількість підпри-
ємств цього напрямку перетворює 
життя мешканців мікрорайону 
“бази Боровського” в справжнє 
пекло. Адже тут постійний сморід, 
кажуть люди.

Нагадаємо, що в минулому році 
наша газета повідомляла про ці 
підприємства. Тільки всі вони на 
час перевірки  простоювали за 
відсутності продукції переробки. 

Зараз тут час від часу стоїть 

аромат від продуктів гниття та 
стійла худоби. Над деревами з 
заходу на схід — клуби чорного 
диму. Так дає про себе знати під-
приємство переробки кісток та 
копит. 

Під часу візиту журналістів у цю 
“промзону”, на території підпри-
ємства на автомобільний причіп 
завантажували краном кістки, що 
лежали на відкритій місцевості під 
променями сонця. Про дотриман-
ня якихось санітарних норм мова 
не можна йти.  З труби валив 
чорний дим і стояв нестерпний 
запах.А з боку газової контори 
ще є свинарник і стійло овець.

Мешканки цього мікрорайону 
Любов Петрівна і пані Олексан-
дра розповіли газеті, що живуть 

в умовах постійного смороду. Ви-
нятком є дні, коли вітер віє в іншу 
сторону. А ще прямо під їхні бу-
динки стали привозити нечистоти 
і зливати в каналізацію. Один раз 
дорогу спецтехніці з фекаліями 
мешканці будинків перекрили, то 
водій об’їхав іншою дорогою і 
все-таки злив нечистоти в кана-
лізацію.

Багато з опитаних людей пе-
реконані, що добиватися змін в 
їхньому мікрорайоні — справа 
молодих.

Від редакції: На даний час 
епідемслужба в районі відсутня. 
Тому повинна працювати по цій 
ситуації спеціальна комісія місь-
кої ради. Існує лабораторний 

центр МОЗу в районі, але він від-
слідковує забрудненість повітря і 
робить заміри тільки у спеціально 
визначених місцях. Якщо дана 

комісія надасть запит, пройдуть 
дослідження і буде визначено на 
скільки шкідливі наслідки від ви-
робництва.

метал Крадуть з дворів та 
Кладовищ

2 серпня
У мешканця Іванківців поцупили 

сітку-рабицю.
З могил на кладовищі у Вер-

нигородку вкрали три мідні над-
гробні таблички.

У Глухівцях з території фер-
мерского господарства “Маяк” 
вкрали металеву браму розміром 
4х4 метри.

шахраї та реЙдери продо-
вжують зНущатися

3 серпня
Житель Іванківець перерахував 

через інтернет 600 гривень за 
покупку єврокуба та досі нічого 

не отримав.
В. о. керівника ПМК-9 по-

відомив про те, що голова 
Козятинської районної ради пе-
решкоджає їхній господарській 
діяльності.

виКрадають паспорти, 
свиНеЙ, шифер та ...смер-
дить

4 серпня
З одного фермерського госпо-

дарства у Чорничках вкрали двох 
свиней.

У Козятині з автомобіля ГАЗ 
вкрали паспорт громадянина 
України, водійське посвідчення та 
2000 гривень.

Жертвами телефонних шахраїв 

стала козятинчанка — в неї ви-
манили 6000 гривень. 

У жителя Бродецького поцупи-
ли 20 листів шиферу.

Поліцію повідомили, що по 
всьому Козятину, а особливо в 
районі вулиці Довженка, стоїть 
підозрілий неприємний запах.

сварКи і біЙКи
5 серпня 
Мешканець Сигналу звернувся 

в поліцію з заявою, що перераху-
вав більше двох тисяч гривень на 
покупку газової колонки й досі 
нічого не отримав.

У Махнівці місцева жителька 
вдарила сковородою по голові 
мешканку села Туча.

У цей день взагалі було дуже 
багато викликів, пов’язаних зі 
сварками та бійками по Козятину 
й усьому району.

цуплять телевізори, пилКи, 
довіру до влади

7 серпня
У козятинчанина з гаражного 

приміщення вкрали бензопилу 
“Урал” та паяльну лампу.

В Глухівцях у місцевої жінки, 
яка в цей час відпочиває в Греції, 
з будинку вкрали два плазмових 
телевізора. 

Знов надійшла скарга на дії 
голови Козятинської райради.

траКторНа та лісопорубоч-

На проблема
8 серпня
Жертвою шахраїв стала козя-

тинчанка, у якої злодії виманили 
3 тисячі гривень, як аванс за 
трактор

У селі Марківці з гаража місце-
вої жительки поцупили бензопи-
лу, шуруповерт та зварювальний 
апарат.

В Козятині по вулиці Зоряна 
горів гараж. Причина займання 
— порушення правил пожежної 
безпеки при експлуатації електро-
установок. Ніхто не постраждав.

На залізничній лінії Фастів-
Козятин виявили наслідки неза-
конної порубки дерев — 28 дубів 
і 67 ясенів.

вероНіКа любіч

Триває операція “мігрант”, 
у ході якої виявляють осіб інших 
національностей, які перебува-
ють на території району з про-
строченим терміном реєстрації. 
Минулого тижня у темну пору у 
поліцію надійшов виклик з цен-
трального ринку “Колгоспний”. 
Повідомлялось, що на території 
знаходяться підозрілі особи.

Правоохоронці виїхали на 
місце. На базарі зустріли двох 
хлопців. Це були козятинчани. 
Як виявилось, їм по 20 років, 

не працюючі. За ногою одного 
з них побачили “бульбулятор”. 
Це викликало підозру і привід 
для перевірки. Була викликана 
оперативна група. При поверх-
невому огляді в кишенях їхнього 
одягу були виявлені згортки з 
коноплею. 

Один із них сказав: “Я не вжи-
ваю алкоголь, а курю коноплю”. 
Із наступних пояснень стало 
відомо, що хлопці періодич-
но вживають “траву”. Вилучені 
згортки направлені на експертизу. 
За її результатом буде винесене 
рішення. 

вероНіКа любіч

У Залізничному на тижні була поранена в шию 
12-річна дівчинка. Сусід захотів продемонструвати 
свою зброю онуку — пневматичну гвинтівку марки 
“Хатсан 70 магнум” калібру 4,5 мм. Під час цього 
“захоплюючого” дійства була присутня сусідська 
дівчінка. Гвинтівка випадково вистрілила, куля 
влучила їй в шию. Потерпілу госпіталізували до Ві-
нницької обласної дитячої лікарні, прооперували. 
На даний час триває перевірка, після якої буде 
складений відповідний протокол і прийняте відпо-
відне рішення. 

Дідуся роззброїли — гвинтівка вилучена.

КатериНа чеКаЙ

Невдало розпочався тиждень для двох автомоби-
лістів. На вулиці Героїв Майдану навпроти магазину 
“Калина” близько 12 години дня “поцілувалися” дві 
автівки. Водій з Сестринівки на автомобілі ВАЗ-2107 
підрізав через неуважність козятинчанина, який 
рухався на “Део Ланос”. Пошкодження автомобілі 
отримали незначні. Ніхто з людей не постраждав. За 
словами водіїв, ситуацію вирішуватимуть через суд. 

креозот - французьке слово, яке 
походить від грецького «kreas» 
(м'ясо) і «sozo» (зберігаю). ця 
речовина являє собою безбарвну 
(іноді жовтувату або жовто-зеле-
ну), легко займисту, маслянисту 
рідину з сильним запахом і пе-
кучим смаком. вона складаєть-
ся з суміші фенолів: гваякола, 
крезоли (трьох ізомерів) і на-
фталіну. розчиняється в спирті і 
ефірі, і практично не змивається 
водою - тому залізничні шпали, 
десятиліттями перебуваючи під 
відкритим небом, продовжують 
виділяти свій унікальний аромат.
незважаючи на привабливий для 
більшості людей аромат, креозот 
насправді дуже отруйний. згідно 
з останніми дослідженнями, ця 
речовина є сильним канцероге-

ном, «винна» в розвитку хвороб 
печінки і провокує нервові роз-
лади.
при контакті зі шкірою креозот 
викликає появу рожевих плям, 
посилене зроговіння шкіри і на-
віть появу бородавок. 
крім того, ця речовина підсилює 
чутливість шкіри до світла (так 
званий ефект фотосенсибіліза-
ції), викликає сильну її пігмен-
тацію.
Можлива поява світлобоязні і 
сльозотечі, а в окремих випад-
ках — ураження рогівки і навіть 
її забарвлення (при тривалому 
впливі на шкідливому виробни-
цтві). пари креозоту теж викли-
кають опіки —  звідси і хвороби 
дихальної системи (наприклад, 
астма).

людському життю немає ціни
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КатериНа чеКаЙ

Стало відомо, що під Жмерин-
кою знайшли могилу загиблих у 
Другій світовій війні. Перезахоро-
нення відбудеться  на кладовищі 
Біликівців 12 серпня о 10 годині 
ранку.

— Тіла  загиблих бійців вияви-
ли в останніх числах липня, — 
розповідає газеті “RIA-Козятин” 
керівник обласної організації 
“Пам’ять” козятинчанин Анато-
лій Любімов. — Усього підняли 
рештки шістьох людей. Одна з 
них — жінка, скоріш за все — 
санінструктор. При них не було 
ніяких документів. Ймовірно їх  
солдатські книжки передали вій-
ськовим частинам, які відступали. 
Зараз ми займаємося пошуком, 
хоча б приблизної інформації 
про цих людей. Ніяких особистих 
речей не знайдено. Тільки жінка 
була в повному обмундируванні. 
Усі інші — лише в штанях. Це 
зрозуміло по тому, що на тілах 
збереглися пряжки. На жінці була 
нижня білизна — залишилися 
гудзики. Усі шість були без взут-

тя. Мабуть, роздягнули їх свої 
ж, коли відступали і ховали тіла 
товаришів...

Виявляється, місце, де знайшли 
тіла, давно викликало цікавість 
любителів історії.

— За цією ділянкою багато 
років доглядала одна жінка, 
мешканка Жмеринського району, 
— каже Анатолій Олександрович. 
— Ніхто не знав, чому. Згодом 
це місце обросло легендами. 
Коли жінка померла, вирішили 
провести розкопки. Хтось казав, 
що там поховані німці, хтось, 
що власівці. Я відразу відсік ці 
версії. Німці можуть лежати в 
радіусі 250-300 метрів, але аж 
ніяк тут. У перший день члени на-
шої організації підняли двох, на 
другий день — чотирьох бійців. 
Усі загиблі — люди робітничо-
селянської Червоної Армії. Зараз 
ми переглядаємо донесення про 
бойові втрати, витягуємо з доку-
ментів відомості про цих людей. 
Шість людей, це досить багато, 
їх смерть обов’язково має бути 
зафіксована документально.

Поховані тіла бійців будуть на 

сільському кладовищі як невідо-
мі. З часом, можливо, стане відо-
мо, хто це був.

За словами пана Любімова, 
організація вдячна за допомогу 
та сприяння у проведенні роз-
копок Жмеринській районній 
адміністрації! До речі, військово-
патріотична організація “Пам’ять” 
— єдина офіційна організація у 
Вінницькій області, яка займа-
ється пошуком та перепохован-
ням людей, що загинули під час 
Другої світової війни. Багато зна-
йдених організацією речей здані 
в Музей історії міста Козятина.

На жаль, в області діє багато 
“чорних археологів”. З їх боку 
бувають випадки мародерства. 
Вони розкопують могили, забира-
ють те, що їх цікавить, а тіла за-
лишають лежати просто неба або 
навіть розкидають по сторонах. 
А саме “Пам’ять” на чолі з паном 
Любімовим знаходять останкам 
місце на цвинтарі. 

— Я давно хотів створити по-
дібну організацію, — каже він. 
— У 2011 році, коли відкривали 
меморіал у Талимонівці, приїхали 
представники київської організа-
ції “Пошук” та Союзу ветеранів 

розвідки військово-морського 
флоту. Вони посприяли в офі-
ційному оформленні “Пам’яті” в 
нашій області.

Гроші на організацію мають 
виділятися з бюджетів місцевих 
рад. Але все одно доводиться 
шукати спонсорів. Організація 
об’єднує людей, яких цікавить 
військова історія. До речі, діль-
ничний села Біликівці приєднався 
і допомагав з розкопками. 

На черзі у “Пам’яті” розкопки 
в козятинських селах Тернівці, 
Юрівці та Катеринівці. Там свого 
часу проходили запеклі бої.

на Повістці дняПозиція

живемо в смітті

посадка на білоцерківській перетворюється на полігон відходів

пам’яті сКульптора валеНтиНа зНоби

 потрібНо 
у з а К о Н и т и 
право На про-
воКацію ха-

бара – грицеНКо

Потрібно законодавчо за-
кріпити право на провокацію 
хабара та запровадити перевірку 
високопосадовців на «детекторі 
брехні». Це, на думку голови 
політичної партії "Громадянська 
позиція" Анатолія Гриценка, до-
поможе у боротьбі з хабарни-
цтвом серед чиновників.

— Перше, що треба зробити 
– законодавчо закріпити пра-

во на провокацію хабара. Оце 
тримало би в тонусі усіх, кому 
пропонують. Тоді він знає, що це 
може бути останній раз і після 
цього - «сів».  І друга річ – для 
високих чиновників запровадити 
поліграф, щоб поклав руку і ска-
зав: «Я хабар не брав!» І чітко 
підтвердилось: брав чи не брав», 
— зазначив Гриценко і додав, 
що всі розвідки, спецслужби 
провідних країн використовують 
цей метод.

 
позбавлеННя сааКашвілі 
громадяНства - це абсо-
лютНо НегідНо

 
— Позбавлення Михайла Саа-

кашвілі українського громадян-
ства — вчинок не гідний Пре-
зидента, як державного діяча, 
— вважає лідер «Громадянської 
позиції» Анатолій Гриценко. 
— Порошенко використовував 
Саакашвілі, поки це було йому 
вигідно.

За словами пана Гриценка, 
Порошенку було вигідно, коли 
Саакашвілі «мочив» Яценюка, 
Коломойського, коли він собою 
представляв комітет по рефор-
мах, коли треба було агітувати за 
Березенка на Чернігівщині і т. д. 

Але, коли він підняв голос проти 
самого Порошенка, йому пере-
крили канали, а тепер скориста-
лись ситуацією: літо, відпустки, 
сам Михайло виїхав за кордон 
на короткий час, і в цей час він 
«бабахнув». 

— Я вважаю, що це абсолютно 
негідно, це неправильно. 

Саакашвілі – громадянин 
України. Порошенко знав, на 
яких умовах надавав йому гро-
мадянство, нічого нового з того 
часу не відбулося, - зазначив 
Гриценко.

За його словами, влада пови-
нна працювати ефективно і за-

безпечити людям дві речі - без-
пеку і справедливість.

— Справедливо було і буде 
відновити Михайлу громадянство. 
Люди сприймуть такий крок по-
зитивно. А якщо говорити про 
несправедливість, то поряд є 
Насіров, у якого є офіційно 
підтверджене британське грома-
дянство, але Порошенко його не 
позбавляє громадянства. 

Поряд є Коломойський, який 
показує три паспорти – по ба-
рабану. Оця вибірковість дає 
відчуття несправедливості і люди 
це відчувають, — наголосив 
Гриценко.

лідер "Громадянської позиції " про проблеми сьогодення в політиціблог

У 2016 році 
державна про-
грама юридично 
припинила свою 

дію. Однак фінан-
сування подовжено. 

За словами директора політики 
та адвокації Всеукраїнської ме-
режі ЛЖВ Сергія Дмитрієва, у 
2017 році на протидію гепатитам 
із держбюджету було виділено 
136 мільйонів гривень, що на 10 
мільйонів більше, ніж попере-
днього року.

В українському протоколі, 
як пояснює лікар-інфекціоніст 
Володимир Рябіченко, схеми 
лікування не збігаються із між-
народними. Мережа ЛЖВ наразі 
ініціює перегляд Національного 

переліку ліків (номенклатур) 
для закупівель препаратів. Вони 
пропонують включити до неї 
два інноваційних препарати, 
які застосовуються у світових 
практиках. Ці препарати можна 
призначати, навіть не витрачаючи 
кошти на додаткову діагностику. 
Вони лікують всі генотипи, а їх 
ефективність сягає 94%. Обидва 
мають однаковий ефект, але 
чим більше схем лікування є на 
ринку, тим більша конкуренція, 
а отже й нижчі ціни і доступніші 
ліки. Такі препарати в комбіна-
ції з брендовим софосбувіром 
(через монополію) будуть кошту-
вати не більше 23 тисяч гривень 
за курс, що вдвічі дешевше за 
інтерферонні режими, які ми 

маємо сьогодні.
— Національний перелік ліків 

є дуже специфічним. Це довга 
розмова про фармакоеконо-
міку та інше, — повідомила 
нинішня очільниця Міністерства 
охорони здоров'я Уляна Супрун 
щодо перспектив перегляду На-
ціонального переліку ліків та 
продовження програми проти-
дії розповсюдженню гепатиту 
С. — Однак, експертна група 
МОЗ у держзакупівлях вже від-
кинула інтерферон, і наразі ми 
закуповуємо більш сучасні ліки, 
які виробляються переважно в 
Штатах, або генерики, які можна 
привезти в Україну.

Супрун зазначила, що необхід-
но розробити програму діагнос-

тування на стадії, коли ще немає 
симптомів. З її словами, так ми 
зможемо вилікувати пацієнтів ще 
за відсутності проявів хвороби. 
Бо навіть якщо лікування коштує 
750-1000 доларів, ця сума не-
співмірна з якістю життя і пере-
живаннями пацієнтів.

Як повідомив газеті “RIA-
Козятин” заступник головно-
го лікаря по медицині ігор 
Грубеляс, державна програма 
дійсно припинила свою дію. Фі-
нансування також нема.

— Ми проводимо реєстрацію 
пацієнтів з даним захворюван-
ням, — каже він. — Усі вони 
повинні пройти консультування 
на третинному рівні в обласних 
медзакладах. 

За словами заступника голов-
ного лікаря, в Козятині признача-
ється медикаментозне лікування 
з існуючих в наявності ліків. 
Воно не безкоштовне. А сучасні 
інтерферони потребують значних 
фінансових витрат пацієнтів. 

— Найголовніше — про-
філактика, — підкреслює Ігор 
Петрович. — Ведіть здоровий 
спосіб життя, не контактуйте з 
людьми, які входять в зону ри-
зику (наркоманами тощо), будьте 
уважними при відвідуванні перу-
карень, манікюрних і тату-сало-
нів — слідкуйте за тим, щоб при 
вашому обслуговуванні майстри 
використовували індивідуальні 
стерильні інструменти.

підготувала КатериНа чеКаЙ

розумне витрачання коштів при гепатитіблог

КатериНа чеКаЙ

Про ситуацію 
із закордонними 

паспортами у Ко-
зятиському районі розповіли в 
Управлінні державної міграційної 
служби.

— Зараз на Козятинщині 
спостерігається помітний спад 
ажіотажу щодо отримання біо-
метричних закордонних пас-
портів, — повідомила газеті 
“RIA-Козятин” Олена Дубовська, 
яка зараз завідує Козятинським 
“паспортним столом”. — Закін-
чується сезон відпусток і майже 
всі, хто планував поїздки за 

кордон на відпочинок, отримали 
потрібні документи. 

Більш детальну інформацію 
Олена Василівна надати боялася.

Тому ми звернулися до на-
чальника Управління державної 
міграційної служби України у 
Вінницькій області Бориса Нали-
вайка, в Козятинському районі в 
порівнянні з минулим роком спо-
стерігається значне збільшення 
кількості замовлення закордон-
них паспортів та ID-карток.

— У 2016 році за травень ви-
дали 137 біометричних паспортів 
і 39 ID-карток, а у 2017 — 289 
паспортів і 138 карток, — каже 
Борис Олександрович. — У 

червні 2016 біометричні паспор-
ти отримали 13 6осіб, ID-картки 
— 42. А в 2017-му  за той же 
період видали 338 закордонних 
біометричних паспортів і 164 ID-
картки.

За 2016 рік територіальні під-
розділи Вінницької міграційної 
служби видали 57 тисяч пас-
портів. А за перше півріччя 2017 
року отримали вже майже 50 
тисяч заяв. Пік подачі прийшовся 
- очікувано - на місяць оголошен-
ня безвізового режиму України з 
Євросоюзом.

— Уже у травні значно збіль-
шилась кількість звернень гро-
мадян. Якщо взяти і порівняти 

по Україні, то у минулому році у 
травні було приблизно 120 тисяч 
звернень громадян на оформ-
лення закордонних паспортів, 
в цьому році у травні  - 360 
тисяч. Але в червні ця кількість 
збільшилась до 400. Поки що 
тенденція зберігається, зокрема 
і у Вінниці дуже багато звер-
нень. Ми готувалися до цього: у 
квітні встановили 20 додаткових 
станцій у всіх районних центрах, 
області та обласному підрозділі. 

Борис Наливайко зазначив 
також, що оскільки із навалою 
заяв терпідрозділи впоратися не 
встигають, то є одне прохання 
до громадян: “Якщо немає на-

гальної потреби в оформленні 
закордонного паспорта, прошу 
зачекати до вересня-жовтня. У 
зв’язку із закінченням періоду 
відпусток, я прогнозую змен-
шення кількості бажаючих, і тоді 
процес оформлення проходитиме 
без зайвих незручностей”. 

За словами пана Наливайка, 
приблизно з вересня чергу впо-
рядковуватимуть територіальні 
підрозділи ДМС. Електронна чер-
га буде поєднуватися із живою: 
це дозволить незареєстрованим 
громадянам подати документи 
на паспорт, у разі, коли хтось із 
зареєстрованих не з’явиться у 
паспортний стіл.

у паспортних столах не встигають за бажаючимиблог

олеКсаНдр гвелесіаНі, місьКиЙ 
голова м. КозятиНа 1-4 та 6 
сКлиКаНь              

7 серпня 2006 року пішов з 
життя Валентин Іванович Зноба 
— відомий скульптор, Народний 
художник України, член Академії 
мистецтв України, лауреат Дер-
жавної премії ім Т. Г. Шевченка, 
майстер монументальної, станко-
вої скульптури та портрету, автор 
пам’ятника М. Г. Грушевському в 
місті Козятині.

Валентин Іванович Зноба на-
родився 10 січня 1929 року в 
селищі Софіївка Дніпропетров-
ської області в сім’ї скульптора. 
Навчатися мистецтву він розпочав 
у свого батька. Закінчив Київ-
ський художній інститут — став 
художником, скульптором, про-
довжуючи сімейну традицію своїх 
батьків.

Валентин Іванович створив 
безліч скульптур, які встановле-
ні в багатьох містах України та 
за її межами, в т. ч. у Франції 

(пам’ятник дочці Ярослава Мудро-
го, королеві Франції, пам’ятник 
герою французького опору укра-
їнцю Василю Порику), у Греції 
(пам’ятник Т. Г. Шевченку) в м. 
Дніпропетровську (пам’ятник Т. 
Г. Шевченку), в селищі Летичів 
Хмільницької області (пам’ятник 
Національному герою України 
Устиму Кармелюку) та багато 
інших

У 2004 році в музеї-майстерні 
творчої сімейної династії Зноби-
Голембієвських було створено з 
жежелівського граніту пам’ятник 
Михайлу Грушевському, який 
встановлено в Козятині.

Цим пам’ятником, виготовле-
ним на замовлення Козятинської 
міської ради, видатний скульптор 
увіковіченив пам’ять першого 
Президента України та приніс 
відомість нашому місту.

Скульптурні роботи Валентина 
Зноби можна побачити в більш 
ніж 15 країнах світу.

Поруч зі скульптором успішно 
працювала його дружина — Т. М. 

Голембієвська — Народна худож-
ниця України. Продовжує їхню 
справу разом з матір’ю — син 
Микола Валентинович Зноба. Він 
теж відомий в Україні скульптор.

Козятинчани багато років бу-
дуть пам’ятати творця єдиної 
авторської скульптури, прикраси 
нашого міста — пам’ятника Ми-
хайлу Грушевському — і дякувати 

видатному майстру за його твор-
чість. Світло, яке випромінюють 
роботи Валентина Івановича Зно-
би, ще довго будуть нагадувати 
про цього майстра.

військово-патріотична організація 
“пам’ять” перепоховає бійців

зНайШли остаНКи солдатів 
другої світової війНи

газова труба чеКає 
На реставрацію

сепаратизм серед білого дНя

в'ячеслав гоНчаруК

На гарячу лінію газети “RIA”-
Козятин звернувся мешканець 
нашого міста Олександр Міронов. 
Він повідомив, що мешканці села 
Білопілля б’ють на сполох. Газова 
магістраль, яка проходить понад 
ставком, сильно нахилилася.

Ми відвідали село музею хлі-
ба. Дійсно, на одному із ставків 
Білопілля прокладені опори, які 
підтримують трубу газогону. Від 
них повідходили перемички. Деякі 
вже попадали в воду. Опори мають 
нахил у різні боки. А сам газогін 
нагадує змійку.

Один з мешканців села так про-
коментував ситуацію:

— Я, хоча і не архітектор, але 
цю трубу так ніколи не проклав 
би. Коли здійснювався її монтаж, 
боялися, що трубу будуть чіпати ко-
рови. Останні там не ходять, а ось 
вода зробила свою чорну справу. 

Мабуть, наш співрозмовник має 
рацію.

Зустрілися з двома жінками, які 
назвалися дівчатами. 

— Газова магістраль від нас 
далеко, — розповіли вони. — Та 
новий голова, що очолив сільраду, 
потрохи лад наводить. Значить 
до труби ще черга не дійшла. Ми 
працюємо 

на фермі. Там порядок
Щоб прояснити ситуацію від-

носно газової магістралі в селі, ми 
звернулися в Білопільську сільську 
раду. Голова білопільської грома-
ди Віктор Якимчук повідомив, що 
ситуація з газогоном перебуває в 
процесі вивчення. Управління газо-
вого господарства має приспустити 
ставок та вирівняти опори. Коли 
розпочнуться роботи по усуненню 

недоліків на газовій магістралі, 
поки не відомо.

Від редакції: У прес-центрі “Ві-
нницягаз” Оксана Поліщук по-
відомила, що ситуація відома 
керівництву.

— У Білопіллі проходить газо-
провід (майже 100 метрів) серед-
нього тиску, від якого живиться  
половина села, — констатує вона. 
— Справді, зимою ці опори від 
танення льоду були здвинуті. Не-
безпеки для забезпечення людей 
газом немає. Даний газопровід 
давно значиться в плані розвитку 
підприємства і підлягає заміні. Дер-
жавний регулятор НКРЄ КП поки 
що не затвердив програму з пропо-
зиціями щодо її ремонту. У ново-
му проекті опор не будуть чіпати, 
газопровід буде повністю замінено 
і проведено іншим шляхом. 

тетяНа лозіНсьКа

Воїни АТО Олександр та Сер-
гій розповіли “RIA-Козятин”, 
що проходячи повз Дошку По-
шани в центрі міста помітили, 
що її впорядковують працівники 
“Відродження”. На маленькому 
пам’ятнику, який встановили на 
честь загиблих воїнів АТО, були 
розвішані їхні речі. Працівники 
займалися фарбуванням Дошки 
Пошани. Хлопці не стрималися 
і зробили зауваження. Мовляв, 
це місце визначене священним 
у місті, адже присвячене пам’яті 
тих земляків, які не повернулися 
з війни на сході України з росій-
ським агресором. Зчинився галас. 
АТОшники викликали поліцію. 
Працівники бурно відреагували на 
зауваження, зіславшись на те, що 
вони хлопців не посилали в АТО 
і не посилали тих, хто загинув. 
І взагалі, АТОшники, ніби напід-
питку... Правоохоронці стали на 
бік комунальників і пригрозили 
затримати військових, якщо вони 
не підуть геть.

Цікаво, що на відкритий сепа-
ратизм жіночки з “Відродження” 

ніхто з поліцейських не відреа-
гував.

Коли працівник редакції зу-
стрівся з працівниками “Відро-
дження”, помітив, що речі вже 
були тільки по той бік згаданого 
пам’ятника. Двоє жінок та один 
молодий чоловік фарбували До-
шку Пошани. Чоловік розповів, 
що повісив свою одежу без вся-

кого злого умислу…
— Поліціянти приїхали і ска-

зали хлопцям, що вони не праві, 
тому що випивші, — сказав він. 

P. S. Служби безпеки України 
має гарячу лінію, на яку прийма-
ються повідомлення щодо проявів 
сепаратизму: 0800501482 (для 
всіх регіонів України).

дмитро артемчуК

Про засмічену посадку в 
районі вулиць Білоцерківської 
та Кошового, що є власністю 
міста, газета “RIA-Козятин” 
вже повідомляла. Засміченою 
є й посадка, яка протяглася в 
інший бік від Білоцерківської і 
має ознаки паркової зони. 

Це вже земля району. А саме 
Сокілецької сільської ради.Тут 
є чотири місця, де молодь про-
водить дозвілля за пляшкою та 

куривом. 
Тут могли б відпочива-

ти в спеку й люди стар-
шого віку, якби не було 
стільки сміття. Його зво-
зять усі, кому не лінь. По 
всій лісосмузі розкидані 
пляшки з поліетилену, це-
лофанові пакети, розбите 
скло, побутові відходи, 
гудиння з городини. 

Можна  пом і т и ти  й 
ознаки людської пере-
робки... 

залишки застілля на пеньку в 
смітті

скульптор в.зноба пам'ятник грушевському в Козятині
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За сивої давнини люди при-
ходили до печер і там створю-
вали помешкання. Згодом на-
вчилися будувати самі з каме-
ню, дерева. Так з’явилися перші 
зодчі. Сьогодні цим займаються 
будівельники. З нагоди їх про-
фесійного свята, проведемо 
короткий історичний екскурс 
розбудови міста Козятина.

До Другої світової війни наше 
місто було забудоване приват-
ними одноповерховими будин-
ками та будівлями барачного 
типу. У них мешкали робітники 
паровозо-ремонтних бригад. 
Звідси і назва — ПРБ.

Після війни була створена 
постійно діюча будівельна 
організація УСВР (російське 
управління будівельно-віднов-
них робіт) Південно-західної 
залізниці. Починається більш-
менш планова забудова міста. 
Будівельна організація впро-
довж короткого проміжку часу 
змінювала вивіски: учдорстрой 

№2, будівельне управління 
№2, будівельно-монтажний по-
їзд 648. Але це не заважало 
швидко і якісно будувати жит-
лові багатоповерхові будинки 
— починаючи з 2-поверхових і 
закінчуючи у 80-90 роках мину-
лого століття 9-поверховими. У 
той же час будували та рекон-
струювали виробничо-побутові 
приміщення по козятинському 
відділку залізниці. 

Працелюбний дисципліно-
ваний колектив будівельників 
виконував дуже великий об’єм 
робіт і по праву вважався флаг-
маном будівельної індустрії Пів-
денно-західної залізниці.

Треба відзначити неабия-
ку роль у створенні такого 
згуртованого і працелюбного 
колективу перших керівників 
— учасників Другої світової 
війни едуарда захаровича 
Пржевальського та івана 

Григоровича зорю. Вони були 
великими мотиваторами, пси-
хологами та першокласними 
адміністраторами.
шаНовНі будівельНиКи!

Прийміть сердечні вітання з 
професійним святом Днем бу-
дівельника (13 серпня)!

Будівельник — особлива про-
фесія — це не легка праця, яка 
потребує справжньої самовід-
даності своїй справі на благо 
народу. Хай добро, дароване 
людям, повертається до вас 
сторицею, а доля дає міцне 
здоров’я. Нехай кожен день 
вашого життя буде щасливий і 
радісний.

Зі святом вас, дорогі буді-
вельники! 

з повагою, почесНиЙ 
громадяНиН м. КозятиН, 
заслужеНиЙ будівельНиК уКраїНи 
олег КамеННиЙ

ПотРібно знати ПотРібно знати

козятин починався з паровозо-ремонтних бригад — прб

пройшов всесвітній тиждень підтримки 
грудного вигодовування

ліКарі вчили майбутНіх 
та Нових мам 

боже джерело

миКола степаНович (68), пеНсіоНер:

— Зробив ставку, сподіваюсь на 
виграш.

софія (16), шКолярКа:

— Їздила в табір і 
чудово відпочила.

світлаНа (44), методист:

— Син Олександр 
вступив в університет.

леся миКолаївНа (64), ліКар-стоматолог і 
діма (7), шКоляр:

— Дуже добре, що Стоматцентр за-
лишився на звичному місці.

володимир (48), 
тимчасово Не працює:

— Одружився!

владислав (21), студеНт і 
артем (1,5):

— Гуляємо с похресником. 

ми запитали у КозятиНчаН що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

світлини з архіву олега Каменного (вирізки з газети 
1993 року)

будівельНиКів зі святом!!!

трудНощі переКладу: Курйози із життя 
уКраїНців у сШа

Багато українців вивчали іно-
земні мови у школі досить по-
верхнево. Це переважно залежа-
ло від шкільної програми, яка до 
2000 років була орієнтована лише 
на “ознайомлення”, а не вивчен-
ня. Деякі розумники умудрилися 
вивчити і вільно розмовляють… і 
молодці, адже в наш час знання 
іноземної мови — це великий 
козир у кишені.

Більшість переважно не за-
думувалися, що знання інозем-
ної мови може знадобитися у 
майбутньому. Коли українці, які 
не вивчили мови ще в Україні, 
потрапляють до США, то по-
чинають знайомитися з English 

вже на рівні живого спілкування, 
а не шаблонів типу “London is 
the capital of Great Britain”, пише 
AlloAmerica.

Протягом  цього часу виника-
ють так звані “складнощі пере-
кладу” або смішні курйози при 
спілкуванні з носіями. На початку, 
коли емігранти починають вивчати 
будь-яку іноземну мову і нама-
гаються спілкуватися, вони схо-
плюють основний зміст розмови. 
Як це відбувається: англомовний 
співрозмовник видав двадцять 
слів, з яких зрозумілими є три. 
Решту читають по очах і орієнту-
ються по ситуації, будують логіч-
ний ланцюжок, і роблять умови-

від, тобто висновок. Проте…упс… 
він не завжди правильний.

Ось трохи смішних історій 
про мовні курйози українців в 
Америці.

Випадок перший: в ресторані.
До офіціантки, яка щойно по-

чала трохи розмовляти англій-
ською мовою, звернувся клієнт 
із запитанням, де знаходиться 
“washroom” (туалет). Офіціантка 
подумала, що washroom – це 
mushroom і подумала, що він 
питає про грибний суп. Ввічливо 
відповіла, що він буває тільки по 
середах. Яке ж було здивування 
у клієнта, що в деяких закладах 
туалети працюють тільки по се-

редах.
Випадок другий: в магазині.
Клієнтка запитує у продавця, 

показуючи на хрін в баночці: 
“Що це таке?” Продавчиня не 
розгубилася і видала миттєву 
відповідь-роз’яснення, але замість 
слова “horseradish” (хрін), ска-
зала “red horse“ (червоний кінь). 
Ото вже був сміх у клієнтки, яка 
зрозуміла, що співрозмовниця 
помилилася.

Випадок третій: в аеропорту.
Зустріч батька з України в 

аеропорту США. Батько привіз 
дітям ковбасу. Діти дивуються:

- Як? Нічого не питали за ков-
басу?

- Ні-ні, питали тільки за мід 
(англ. meat – м’ясо), то я їм ска-
зав, що меду не везу.

Випадок четвертий: в дитячо-
му садку.

Маму-українку запросив на 
розмову дитячий психолог, тур-
буючись про психічний стан 
її дитини. Психолога цікавило 
питання, чому дитина простягає 
руки до інших діток і говорить 
“дай, дай”? (англ. die – помри). 
Мама запевнила психолога, що її 
дитина не бажає нічого поганого 
іншим дітям, а просто щось у них 
просить.

совеня джемі 

КатериНа чеКаЙ

У пологовому відділенні Козя-
тинської міської лікарні з нагоди 
“Тижня підтримки грудного виго-
довування” пройшов пізнавальний 
захід. Перед жінками, які зна-
ходяться у відділенні, виступили 
з лекціями заступник головного 
лікаря по материнству та по-
логовій допомозі надія ста-
ніславчук, лікар-неонатолог 
Валентина стахова, акушерка 
жіночої консультації Тетяна 
Ворона і старша акушерка 
пологового відділення ірина 
Поплавська.

З їх виступів присутні дізналися, 
що  ВООЗ рекомендує виключно 
грудне вигодовування протягом 
перших шести місяців життя, при-
чому воно повинно початися вже 
протягом години після народжен-
ня і бути «на вимогу» дитини. Пля-
шок або пустушок слід уникати.

Грудне молоко —  ідеальне хар-
чування для новонароджених і не-
мовлят. Воно дає немовлятам всі 
поживні речовини, необхідні для 
здорового розвитку, убезпечує і 
містить необхідні антитіла, які до-
помагають захистити немовлят від 
поширених дитячих хвороб, таких 
як діарея і пневмонія (дві осно-
вні причини дитячої смертності у 
всьому світі).

Грудне вигодовування також 

приносить користь і матерям, так 
як пов’язане з природним методом 
контролю над народжуваністю 
(98% захисту від небажаної вагіт-
ності в перші шість місяців після 
народження). Воно знижує ризик 
раку молочної залози і яєчників, 
діабету II типу і післяпологової 
депресії. Взагалі, грудне вигодо-
вування сприяє здоров’ю і мами, 
і малюка.

Цікавою була розповідь лікаря-
неонатолога Валентини стахо-
вої про те, що відчуває дитина 
під час всієї вагітності, пологах та 
відразу після появи на світ.

акушерка Тетяна Ворона 
на манекені продемонструала з 
допомогою муляжу грудей, як 
правильно годувати немовля, 
розповіла деякі нюанси цього 
процесу. Також присутнім розпо-
віли про виникнення загрозливих 
станів у дитини, вказали тривожні 
симптоми та закликали негайно 
телефонувати та звертатися за 
допомогою у відповідні відділення 
лікарні.

Наприкінці породіллям й май-
бутнім матусям роздали сувеніри 
й провели конкурс на знання 
правил грудного вигодовування. 
Кожна учасниця пройшла тест. 
Правильно на всі питання відпо-
віла Валентина стратійчук. Їй 
дістався приз — електронний 
термометр.

Весь захід пройшов у теплій, 
родинній атмосфері. 

Не обійшлося без сліз — одна 
дівчина розчулилася від лекції 
Валентини стахової про від-
чуття дитини при народженні. Та 
наприкінці всі знов були у добро-
му гуморі. 

Щорічна літня акція “Тиждень 
підтримки грудного вигодовуван-
ня” в усьому світі проводиться, 

починаючи з 1-го серпня. Цього 
дня в 1990 році була прийнята Де-
кларація про захист, заохочення 
та підтримку грудного вигодову-
вання. Її підписали 32 країни і 10 
агентств ЮНІСЕФ.

Проходить акція під егідою 
WABA — Міжнародного Союзу, 
що об’єднує організації та приват-
них осіб, які вірять у право матері 
на годування дитини грудьми і 

право дитини харчуватися мате-
ринським молоком. Ця організація 
присвячуює свою роботу захисту, 
освіті і підтримці цих прав. WABA 
працює в тісному співробітництві 
з ЮНІСЕФ.

Проводяться роз’яснювальні 
лекції для вагітних жінок, мате-
рів-годувальниць, для персоналів 
пологових будинків та усіх заці-
кавлених.

діма (10), шКоляр:

— П’ю холодну воду та 
їм морозиво.

юля (25), у деКреті, КаріНа (5) і Назар 
(2,8):

— Стараємося сидіти вдома.

валеНтиНа (46), вихователь і 
василь (48), залізНичНиК:

— Завтра весілля у доньки, 
тож спека нас не хвилює!

оКсаНа (19), студеНтКа:

— Шукаю, де про-
холодніше.

аНатоліЙ (51), пеНсіоНер:

— Вживаю холодні напої: чай 
з лимоном, молоко й сироватку.

Наталя (15), шКоляр:

— Купаюсь у став-
ку.

ми запитали у КозятиНчаН як ви переносите спеку?

тетяНа лозіНсьКа, 
в’ячеслав гоНчаруК

Багато мешканців 
нашого міста чули, 
що в районі Верни-
городка є підземне 
озеро. Тільки менше 
людей знають, що в 
селі Вернигородок є 
джерело. Люди його 
назвали “Божим”. 
Вода в ньому, і прав-
да, унікальна, пий і 
хочеться. Усі, хто по-
бував біля джерела, 
не заперечать, що це 
дивовижне місце на-
шого Козятинського 
краю.  
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
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продам 
   Âóã³ëëÿ. 063-774-40-94
  2 îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñà 90õ190 á/ó 096-445-25-80
  2 ïëåòåíèõ øêàôà, 2 òóìáî÷êè, òðèëÿæ, ê³ìíàòíà ñò³íêà ÷îðíîãî êîëüîðó. 
063-649-90-85
  5 äèñê³â æåë³çíèõ íà Òàâð³þ, Ñëàâóòó 150 ãðí./1 øò. 097-149-12-94
  Àâòîìîá³ëüí³ äèñêè òèòàíîâ³ 15 äþéì³â íà áóñ Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 
Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë ²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 
øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàíêè 3-õ ë., 1 ë., ñò³ðà òåëåâ³çîðè. 067-657-68-31, 073-003-81-34
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ á/ó 6 øò. 40, 50. 097-690-98-02
  Áîéëåð ÅëåêòðîËþêñ EWH 50 Quantum, íîâèé â êîðîáö³, íà ãàðàíò³¿, 
ðåéñè Ç-50 ïî 5 ìåòð³â. 097-759-29-25
  Áðóùàòêà «Ïîêîñò³âñüêà» êîëîòà 10õ10õ5 äîâ³÷íà ãàðàíò³ÿ, ç äîñòàâêîþ, 
14êâ.ì
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âåëèêèé âèá³ð òåõí³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ïî ñïåö.ðîáîòàõ, ãàçó, ðàä³î ³³ ò.ä., 
øëàíã êèñëîðîäíèé ä³àì.18 ìì., øëàíã ïîë³âî÷íèé ä³àì. 18.5 ìì., âåíòèë³ 
³ãîëü÷àò³ ä³àì.15, ñòàëüíà ïîëîñà 45 õ 16 ìì.; 37.5 õ 18 ìì., êðàí áðîíçîâèé 
2-õ õîäîâèé. 096-453-34-86, 2-51-56
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé íîâèé, âèðîáíèé ²íä³ÿ, ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, 
º êîðçèíà, íàñîñ, áàãàæíèê ç çàïàñíîþ ñ³òêîþ, áîêîâà ï³äí³æêà 3 800 ãðí. 
093-185-81-44, 067-775-33-74 Ñåðã³é
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé. 097-154-49-36
  Âåëîñèïåä ç Àíãë³¿ RALEIGHT pioner 6,ñòàí ñïðàâíèé,êîë³ð òåìíî 
÷åðâîíèé,ðàìà Äàìêà, íîâ³ êàìåðè òà ïîêðèøêà, ö³íà:1700ãðí òåë: 063-
29-61-928 Êîçÿòèí.
  Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì, ìàëèõ êðîë³â ³ íóòð³é. 063-299-32-96, 096-350-
73-41
  Âåëîñèïåä íà 6-7 ðîê³â 1 000 ãðí. 093-895-69-74
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ ä³â÷èíêè, íîâèé. 063-304-36-52

  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ. 096-219-94-69
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà âàãà 12 êã. 097-555-10-06
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè.098-725-86-92
  Â³êíà ì/ï íîâ³ 2360 øèð. õ 1120 âèñ., 2 øò. ãëóõ³, 1 øò. 
â³äêðèâàºòüñÿ, íåäîðîãî. 096-542-45-50
  Âóã³ëëÿ 1 ò. 200 êã, öåãëà á³ëà íîâà îáëèöþâàëüíà, âåëîñèïåä, 
êðàâ÷ó÷êà ãðóçîâà. 063-279-94-04
  Âóëèêè ³çáäæîëîñ³ì’ÿìè, êèëèì â³äì³ííî¿ ÿêîñò³ â äîáðîìó ñòàí³ 
3 õ 4. 097-665-87-48
  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Ðóòà íîâà (íå áóëà ó ðîáîò³), âåñ³ëüíà ñóêíÿ 
ð.46-48, ìîëîäíÿê íóòð³é. 063-745-14-67
  Ãàçîâ³ áàëîíè ìàëåíüê³ 250 ãðí. 097-793-55-95
  Ãàðàæ á³ëÿ òóíåëÿ, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ïîäîëêà». 093-
406-75-28
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-799-07-81, 
097-663-57-24
  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 ìåòàëåâèé êîîï. Æèãóë³, çðó÷íå ì³ñöå. 063-815-47-02
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, ðîçì³ð 6.30 õ 
3.20 15 000 ãðí. 097-722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  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
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãàôð³ðîâàíèé íîâèé øëàíã ³ç í/æ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â 
ä³àì. 15, 20 ìì., êðóã ñò.3 ä³àì. 48 õ 920 ìì., êðàí Ìàºâñüêîãî 
(²òàë³ÿ) ä³àì. 15, òåðìîìåòð äî êîòë³â äîâæ. 180 ìì., ðåìí³ À-1060, 
À-900, À-850, 19 õ 13 õ 1125. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâà êîíòåéíåðà íà ö/ðèíêó 3.5 õ 2 ì; 3 õ 1 ì. 093-612-95-75
  Äâîõïîâåðõîâå ë³æêî ç ìàòðàöàìè á/ó 063-982-92-17 
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà ðîçêëàäíèõ. 093-624-18-51
  Äèâàí ³ êð³ñëî, ï³äðîñòêîâå ë³æêî, ëþñòðà, øê³ëüíèé ñò³ë, 
ïëèòêà, ëàì³íàò. 096-983-93-18

  Äèâàí, êèëèì 2 õ 3 ì. 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby çåëåíîãî êîëüîðó ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 093-
889-27-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë Ñàm ç àâòîêð³ñëîì ó ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð ðîæåâî 
- ìàëèíîâèé. 063-181-29-26
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüîðó. 063-619-55-44, 
098-473-41-03
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì ³ áîðò³êàìè 900 ãðí. 098-090-95-32
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé, óìèâàëüíèê â âàííó ê³ìíàòó, 3 
òåëåôîíí³ àïàðàòè, êíèãè ïî ð/òåõí³êè. 067-870-64-37, 093-891-01-53
  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  
  Äî Ô³àò Ô³îð³íî ïåðåäí³ ñòîéêè ç ïèëüíèêàìè. 063-276-07-38
  Äîáðà êîðîâà ³ ò³ëüíà òåëèöÿ. 096-804-99-27
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äð³ò ÀÑ-16 â ê³ëüêîñò³ 720 ì. 2 800 ãðí. 099-646-34-71
  Äóáîâà ãàðöàáà äëÿ äâåðåé, â³êîíí³ ðàìè 95 õ 70 ñì., øïàëåðè 10 
øò., ùèòîâ³ äâåð³ ç êîðîáêîþ, áóñîëü, êîòåë Ôåðîë³ á/ó, êóðòêà øê³ðÿíà 
ð.52. 067-494-05-59
  Äóæå ãàðí³ øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîòèêè òà êèö³ 600 ãðí. 097-793-55-95
  Åëåêòðî ìîòîð 2.2 êâ-1390 îáð, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ, êàðáþðàòîð ÂÀÇ-
2105 067-949-69-91
  Åëåêòðî í³æ äëÿ ðîçïå÷àòêè ðàìîê 500 ãðí, 2 êîñòþìà ç ìàñêàìè. 
097-149-12-94
  Åëåêòðîñîêîâèæèìàëêà (Á³ëîðóñ³ÿ), éîãóðòíèöÿ íà 6 ñòàêàí³â «VINIS», 
ãîäèííèê íàñò³ííèé, ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí íîâèé «Zeetel». 093-406-75-28
  Æ³íî÷èé êîñòþì ïðîâ³äíèêà ð.48, ÷îëîâ³÷à ôóðàøêà ïðîâ³äíèêà ð.56 â 
äîáðîìó ñòàí³. 096-684-19-57
  Çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè ç Ãàð³ Ïîòåðîì, 
ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, ìîæíà íà âèïëàòó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., çàðåºñòðîâàíà â ÄÇÊ â ðàéîí³ 101 êì. 098-
229-02-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 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 ïøåíèö³ 098-404-88-47
  Êàáà÷êè êîðìîâ³ 1 ãðí./1 êã. 097-154-49-36

  Êàðòîïëåêîïàëêà Ïîëüùà 098-507-59-93, 097-526-76-39
  Ê³çêà ïîðîäèñòà Ëàìàí÷à, 3.5 ì³ñ., âóøêà åëüô, â³ä ìîëî÷íèõ 
áàòüê³â. 063-567-90-77, 098-028-15-15 Òàíÿ
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 063-367-81-72
  Ê³ìíàòí³ ïîì³äîðè ñîðòó «Âîñòîðã». Ðîçñàäà â³ä 15 ãðí 093-109-
83-83, 097-556-89-47 
  Êë³òêà äëÿ øèíøèëè, äâà ðîáîò³ ïë³âêîâ³ ôîòîàïàðàòè, êë³òêà äëÿ 
ïàïóãè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëà ðîáî÷à 8 ðîê³â. 096-264-75-92
  Êîâàëüñüêå îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ðåø³òîê, âîð³ò, çàáîð³â ³ 
ò. ä. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Êîçà â³êîì 4 ðîêè. 096-444-80-59
  Êîçëèê 3.5 ì³ñ. 067-756-06-27
  Êîëÿñêà ë³òî. 063-387-40-37, 067-492-87-07 ²ðà
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â 
ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîíÿêà 6 ðîê³â, ìîæëèâî ç âîçîì. 098-719-45-83
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-900-25-94
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì. 093-238-46-33
  Êîðîâà ìîëîäà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ò³ëüíà 2 ì³ñ., ñ.Ìàõàðèíö³. 098-951-65-19
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà ç 4 òåëÿì òà ÷îðíî - ðÿáà ç 5 òåëÿì. 097-

363-28-31, 097-564-28-07
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 òåëÿì. 096-772-01-94
  Êîðîâà. 068-595-35-73, 063-710-38-08
  ÊÏÏ-5 ñò. ÂÀÇ òåðì³íîâî. 098-132-22-28
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê - 
êð³ñëî - çîíòèê, ðîçêëàäí³ ñòóëà ðèáàêà, àâòîíàñîñ. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå-êîìïëåêò, ñ³÷êàðíþ, êàðòîïëåññàæàëêó äî 
ìîòîáëîêà 093-486-50-39 
  Ëîäêà íàäóâíà «²âîëãà 1 Í», ïîëóòîðêà 1 ñîðò ÿêîñò³ â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  Ëîøà (æåðåá÷èê). ïî ö³í³  çàãîò³âåëüíèê³â. 068-735-09-55, 098-592-
02-83
  Ëþñòðà - âåíòèëÿòîð â õîðîøîìó ñòàí³ 180 ãðí. 097-004-42-98
  Ìàëèé ãàç. áàëîí; òðóáà í/æ ä³àì. 33. âèñ. 100 ñì. ç îïîðîþ 
ä³àì. 26 ñì. (äëÿ óñòàíîâêè òåëåâ³çîðà), ñêëî òîâù. 20 ì. ä³àì. 160; 
øåñòèãðàííèé ñòåðæåíü ³ç ëàòóí³ ï³ä êëþ÷ S 9. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ìåä òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-842-14-06, 2-22-10
  Ìåäè÷íèé âåðñòàê äëÿ ë³êóâàííÿ äèòÿ÷îãî ñêîë³îçó, òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ «Ñàìñóíã». 2-39-09
  Ìåòàëîøóêà÷ çàâîäñüêèé. 068-592-09-10
  Ìîðîçèëüíó êàìåðó íà 600 ë âèðîáíèê Äàí³ÿ. Â õîðîøîìó, ðîáî÷îìó 
ñòàí³ 067-715-82-38, 093-890-30-18
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ìîòîáëîê íà áåíçèí³, íåäîðîãî. 093-79-777-35
  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
  Íàêîâàëüíÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, áóðæóéêà.  097-793-55-95
  Ïàðòà ðîñòîâêà äëÿ øêîëÿðà â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 067-602-24-87
  Ï³ä’¿çäí³ æåë³çí³ äâåð³ íà 2 ïîëîâèíè ç öèôðîâèì êîäîì òà êîðîáêîþ 
2.14 õ 1.20. 063-406-78-54
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà àëþì. 250 ë., 
õîëîäèëüíèê á/ó, øâåéíà íîæíà ìàøèíêà Ò²ÊÊÀ, ñ³òêà 6 ìì. - 12 ì., 
ï³äéîìíèê òåëüôåð, ñâàðêà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé. 063-689-36-37, 
063-695-30-20
  Ïîëîñà àëþì. 8 õ 4, òðóáà àëþì. ä³àì. 6.8 ìì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè, 
òðóáà í/æ ä³àì. 6.8 ìì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè, â³øàëêà í/æ ä³àì. 33, 
âèñ. 1.5 ì., ºìí³ñòü í/æ 1.6 ë., êðóã í/æ ä³àì. 85 õ 480 ìì. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò á/ó LG. 096-184-63-54
  Ïðèíòåð Lazer Jef 5p. 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46. 063-694-94-49
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ðàä³îàïàðàòóðà. 063-
809-21-73
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ïðîâîëîêà ëàòóí ä³àì. 6; òðóáà ëàòóí ä³àì. 16 õ 15 ìì.; íàñîñ äëÿ 
çàáîðó âîäè ç êðèíèö³ 2.4 êóá.ì./ãîä; ôóãàíîê äîâæ. 65 ñì.; ïîíèæóâà÷ 
òð-ð 220/36; 220/4, 12, 15, 30, 40 Âîëüò, 380/36; ëèñò ñò.3 610 õ 175 õ 
43.5 ìì; ïîêîâêà ä³àì. 190 õ 82 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïøåíèöÿ, ïëóã ÏËÍ 3-35 â äîáðîìó ñòàí³, ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
  Ïøåíèöÿ. 068-592-09-10
  Ðàö³ÿ â òàêñ³ Ðóòà. 068-705-31-43
  Ðåçèíà Ì³øåë³í 175/65 R-15. 063-375-36-95
  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
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñâàðêà-220 380 Â. 068-592-09-10
  Ñâèíÿ ïîð³ñíà â’ºòíàìñüêà. 097-180-71-50
  Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó; êîðïóñà ï³äøèïíèê³â 202, åë. äâèãóí 
äî ïèëîñîñà øàðîâî¿ ôîðìè, åêðàí³ðîâàíèé ïðîâ³ä 80 ìåòð³â; ïëèòêà 
îáë³öîâî÷íà 15 õ 15 ñì. ïëèòêà êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³; âîëüòìåòð 0-250, 
0-300 Â.; ëèñò í/æ òîâù. 1 ³ 2 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñåðâàíò Áóôåò 073-044-16-65
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîêîâàðêà, 40 ë. ºìàë. êàñòðþëÿ, áóòèëü 10 ë., áàíêè 3-õ ë. äåøåâî, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñóøêà äëÿ âîëîññÿ ñòàö³îíàðíà ïðîôåñ³éíà, á/ó íåäîðîãî. 093-441-
18-58, 097-712-96-41
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé ä³àã. 36 ñì., áàíêè 3 ë. 5 ãðí. 067-502-10-70
  Òåëåâ³çîð ßïîíñüêèé «Ïàíàñîí³ê», ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, êîðîâà âèøíåâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-
688-97-14 Àëëà
  Òåëè÷êà 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-892-37-11
  Òåõí³÷í³ êíèãè íà ð³çí³ âèäè ñàíòåõí³÷íèõ ðîá³ò, ïî êîòåëüíèõ, 

óñòàíîâîê ãðóáîê, êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, 
ô³ò³íãàõ, ïîñ³áíèê ïî óòåïëåííþ ³ ã³äðî³çîëÿö³¿ áóäèíêó, êâàðòèð, 
òåõíîëîã³ÿ ïðîâåäåííÿ öèõ ðîá³ò, ñõåìè, ìàòåð³àëè. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Ò³ëüíó òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáó 098-645-80-12 Íàòàøà
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 è 1 ë., ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè. 097-517-36-53
  Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ñåðâàíò, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, ñòóëà 4 øò., 2 
ïîäóøêè, òóìáî÷êà ï³ä á³ëèçíó. 096-983-18-24, 093-619-19-93
  Óãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96 (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
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà (âåðòèêàëüíà), âèñ. 1.85 ì, îá’ºì 265 ë. â äóæå 
ãàðíîìó ñòàí³, âèð. Ðóìèí³ÿ. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-
041-69-49
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Äðàòõàð, 3 ì³ñ., ä³â÷àòêà. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêà â³â÷àðêà, äèâàí âóë.Êîíäðàöüêîãî 28. 
093-781-65-84
  Öóöåíÿòà òàêñè-ìèñëèâñüêà, í³ìåöüêà ÷èñòîêðîâêà. ×àñíèê 
çèìîâèé êðóïíèé ó ìàë³é ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 068-216-34-20
  ×àñíèê 35 ãðí./êã. 067-707-12-76, 063-879-53-15
  ×àñíèê âåëèêèé. 098-349-41-57
  ×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 ðó÷íà «Ïîäîëêà». 097-046-11-75, 063-502-68-
94 Àë¸íà
  Øèôåð á/ó 8 õ 3 1.7 õ 1.12, ðîçêëàäóøêè, âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé, 
áàëîíè ãàçîâ³ âåëèê³, ïëèòà ãàçîâà 2-õ êàìôîðíà, äèâàí - êðîâàòü 
íåäîðîãî. 097-018-58-48
  Øèôåð á\ó, ìåòàëåâ³ âîðîòà â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó, åëåêòðî 
øâàáðà íîâà. 067-152-76-71, 063-813-01-22
  Øê³ëüíà ôîðìà äëÿ õëîï÷èêà (1 êëàñ) ÷îðíà (òåìíî ñ³ðà), 
âåëîñèïåä äèòÿ÷èé ç ïðè÷³ïíèìè áîêîâèìè êîëåñàìè. 063-280-25-24
  Øê³ëüí³ êîñòþìè äëÿ õëîïö³â 6-10 êëàñ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-709-26-79
  ß÷ì³íü 1.5 ò. 063-134-38-91, 097-759-18-68
  ß÷ì³íü 200 êã. öüîãîð³÷íèé. 093-704-06-26, 098-992-40-27
  ß÷ì³íü àáî îáì³íÿþ íà ïøåíèöþ. 067-978-86-68
  ß÷ì³íü. 098-726-15-46
  ßùèêè ïëàñòìàñîâ³ äëÿ ñêëÿíèõ ïëÿøîê, ÷óãóíí³ áàòàðå¿. 067-
445-75-52
 Êîáèëà 1,5 ð³÷íîãî â³êó, äîìîðîùåíà, 096-444-80-59
 Êîíäèö³îíåðè Panasonik, äàéÊèí. 067-766-79-74
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
   ×àñòèíó áóäèíêó 56 êâ.ì. æèëèé ñòàí, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Êè¿âñüêà, á³ëÿ 3 øêîëè. 093-704-31-57
  1 ê³ìí. êâ. ñ. Ìàõàðèíö³ ñ/ç 097-379-04-90 
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-
904-82-18
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  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., 3 ïîâ., ãàç. êîòåë, êîëîíêà, áîéëåð, áàëêîí 
ºâðî, öåíòð, ïðèäàòíà äëÿ æèòëà, òåðì³íîâî. 063-780-65-
82, 067-843-81-54
  1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-
717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43

  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., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  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, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 43. 063-809-21-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 067-
710-75-08
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó 067-902-
94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ. 48 ì2 íà 1-ìó ïîâåðñ³ 2-õ ïîâåðõîâîãî 
áóäèíêó â öåíòð³ ì³ñòà 097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî) 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30.  093-704-31-57
  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., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, õîðîøèé 
æèòëîâèé ñòàí, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî áàëêîí, â³êíà, ç 
ìåáëÿìè, áîéëåð, òåðì³íîâî. 067-831-52-40, 093-831-01-60
  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, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 52.2 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 
2-45-85, 093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., â ð-í³ ì. Ãîñïîäàðî÷êà, âóë.Êàòóêîâà 41,òà 
2-õ ïîâåðõîâèé ãàðàæ ó äâîð³. 063-303-23-24
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êîñìîíàâò³â àáî îáì³íÿþ íà öåíòð. 096-
397-37-02, 093-002-64-09
  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., âóë.Øåâ÷åíêà 1, 2 ïîâ,  51 êâ. ì. ïëîùà, 
àáî îáì³íÿ. íà 3-õ ê³ìí. àáî 4-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, 
òåðì³íîâî. 096-571-31-21
  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., ð-í ÏÐÁ, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî 
ìåáë³, 47 êâ.ì. ïëîù³. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 
097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., õîðîøîãî ïëàíóâàííÿ ç ðåìîíòîì, â 
õîðîøîìó ð-í³, âóë.Êàòóêîâà 41. 063-303-23-24, 097-916-
44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð Êîçÿòèíà, 50 êâ.ì., 7 ïîâ. 093-406-
75-28
  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, 50.4 êâ.ì., 5/9, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 063-809-21-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, äâîñòîðîííÿ, ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 
âõ³äí³ äâåð³ òàìáóðí³ íîâ³ äåðåâ’ÿí³, ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë 2-õ 
êîíòóðíèé, ðåìîíò êîñìåòè÷íèé. 096-568-81-36

  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà òà ãîñï. 
áóä³âë³. 093-766-22-27
  2-õ ïîâåðõîâèé áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí Ãðàáîâñüêîãî 6 
(Öàðñüêå ñåëî) 120 êâ. ì.-12 ñîòîê çåìë³, ãàç, ãàðàæ, êðèíèöÿ 
093-925-24-28, 096-364-96-73, 063-691-86-94 
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, ñàðàé, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ.Ãëóõ³âö³, 5 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì 096-
984-14-21, 096-708-69-63
  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., ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43 (ð-í 
«Öåñ³ñ»), íåäîðîãî. 093-579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ïðèáóäîâà. 093-
350-68-18, 067-751-43-49
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, æèëèé ñòàí, ñàðàé, 
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, âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, áåç îïàëåííÿ òà 
ðåìîíòó, ïëîùà 47.2 êâ.ì. 099-530-64-14, 063-299-41-56
  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., âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî), 63.4 êâ.ì., ì/ï 
â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò (ìîæëèâî ç ìåáëÿìè), ãàðíå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ øêîëà, áàçàð. 073-058-43-18
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ. 093-370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, 
ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 
8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, â ãàðíîìó 
æèòëîâîìó ñòàí³. 093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á. 067-963-17-30
  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, 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. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ëåí³íà 13, 55 êâ.ì., ïëîù³ (íàâïðîòè 
ì³ë³ö³¿). 097-590-77-08, 063-406-22-13
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Ïóøê³íà 
28, åë. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 62 êâ.ì., áîéëåð, ì/ï â³êíà, äâ³ 
êëàäîâêè, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 093-091-00-50
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà 
ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-225-
41-44, 093-104-68-38, 067-548-56-26
  àáî Çäàì ï³â áóäèíêó ñ. Êîçÿòèí, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, 8 ñîò. ãîðîäó 098-938-69-79, 093-896-03-78
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1 ê³ìí. â ð-í³ Ó÷èëèùà 
096-516-46-80, 093-943-00-65
  àáî îáì³íÿþ ãàç. áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí (âóë. Ê. Ìàðêñà, 12) 
íà 1 àáî 2-õ ê³ìí. êâ., Ïðèñàä. ä³ëÿíêà 20 ñîò., º ãîñï. áóä³âë³ 
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404338
404343

40
42

46

рЕмоНТ, поСлуги
Ремонт електродвигунів, виготовлен-
ня млинів. Працюємо з Юридичними та 
Фізичними особами. 096-563-82-91
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-
784

402540

40
27

23

40
33

98

40
27

62

403760

40
47

75

40
19

18

403614

402728

40
10

66

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
В новий магазин Меблів потрібен прода-
вець з досвідом роботи. 067-430-31-61
На роботу потрібен монтажник-антенник 
063-966-99-77
В магазин продовольчих товарів потрібен 
продавець. 093-540-49-62, 097-142-36-67
На постійну роботу потрібен бухгалтер, 
кухар, помічник кухара, різноробочі. 093-
759-33-86, 067-509-08-00
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 098-573-99-91
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібні 
офіціант та кухар - піцайоло (перевага для 
ветеранів АТО). 063-157-59-96 (пров.На-
умова 3, з боку музичної школи). 
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
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-

404384

40
42

49

404342

40
23

59

40
43

30

40
22

43

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

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

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

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

49-25 з 9:00 до 20:00

Здам в оренду магазин площа 150 
кв.м.,  вул. 8-Гвардійська (маг. Спо-

куса). 067-935-88-67

Куплю Антикваріат, монети, зна-
чки, столове срібло, фотоапарати, 
та другі предмети старовини. 098-

582-54-82, 093-875-71-07, 2-48-15

Англійська на дому в Козятині
096-619-42-17

40
27

27

403613

21-75
Разнорабочие на карьер в Житомирской 
области (Олевский р-н). Обязанности: раз-
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
ТОВ "Козятинмлин" запрошує  на роботу 
лаборанта виробничої лабораторії. 097-
364-46-50
Укладальники  тротуарної  плитки 
(рiзноробочi) на підприємство у м.Бровари 
(Київська область).Заробітня плата з/п 
5000-6000грн. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування т. 0674644699
Машиніст крана 22-32т. на підприємство 
у м.Бровари (Київська область).Заробітня 
плата 7000грн. Вахтовий метод роботи 
15/15, або повний місяць. Надаємо житло 
та харчування. т. 0674644699
Оператор на станок ЧПУ(фрезер, лазер, 
плазма) на підприємство у м.Бровари 
(Київська область).Заробітня плата 12000-
15000грн. Вахтовий метод роботи 15/15, 
або повний місяць. Надаємо житло та хар-
чування т. 0674644699
Команда запрошує на роботу : оператора 
компютерного набору, продавця непро-
довольчих товарів, менеджера, денного 
охоронця та настройщика компютора. Дет. 
за тел. 0632985060
Додатковий заробіток у вільний час для 
:ремонтників, будівельників, підсобників та 
інших спеціалістів  будівельно-ремонтвої 
галузі. Тел. 0985865868
Запрошується прибиральниця. 096-681-
68-43
Запрошується вантажник. 096-681-68-43
В кафе на постянную работу требуется: 
бармен, официант,  зарплата високая. 093-
911-81-10

40
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40
45
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40
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40
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83

40
47

95

40
47

94

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин. Цiна: 234375, тел.: 
(067) 698-37-27 

1.4. Чотирикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 4/-, м.Надворна, поверх: 1/2/-, 
площа: 112/98/45, Iвано-Франковська обл.. Цiна: 

Будiвельники-спецiалiсти широкого профiлю. З/п вiд 29000 
грн. Тел.:(098) 047-68-98 

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 

Охоронник на склад (вахта). З/п 5000 грн. Тел.:(093) 647-35-34 

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 

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий 
вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Карти-
ни за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фоку-
си, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструкто-
ри, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua 

26.1. Різне 

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

1289063, тел.: (096) 151-95-51 

1.6. Будинки 
, Козятин.р-он, поверх: 1/ц, площа: 58/42/16, 
водопровiд, 25 с, 10км вiд Коз. Цiна: 1200у.о., 
тел.: (098) 830-64-55 

, м.Козятин, поверх: 1/-/-. Цiна: 143229, тел.: 
(073) 220-58-05 

1.8. Дiлянки 
, Бучми, пiд житлову забудову,. Цiна: 781250, тел.: 
(098) 963-97-74 

, с.Пиковець, вул. Ленiна, пiд житл.забуд.. Цiна: 
117188, тел.: (096) 050-99-22 

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 

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 
тел.:kramnicya.com.ua 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.0. 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 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

093-347-19-83
  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.Âåðíèãîðîäîê  096-512-16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê 2-õ ê³ìí. ç á³ëî¿ öåãëè êîîï. ßáëóíüêà íà 
Ïëàíîâîìó, ç ïëèòîþ, ï³äâàëîì, ñàäêîì, òóàëåòîì, º äåðæ. 
àêò íà çåìëþ. 067-662-26-42
  Áóäèíîê 46 êâ.ì. â öåíòð³, º ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 5.5 
ñîòîê çåìë³ 073-044-16-65
  Áóäèíîê 51 êâ.ì., ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, º ãàç, âîäà 
êðèíèöÿ ó äâîð³, çåìëÿ 6 ñîò. ì.Êîçÿòèí âóë. Ïàðõîìåíêî, 
93 (Çîðÿíà) 096-804-49-88, 097-573-54-98, 067-877-19-24
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 ñîò., ãàç, âîäà, 
âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 093-730-89-34, 096-215-55-63
  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 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. 
çåìë³, ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê 74 êâ. 16 ñîò., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á 
097-323-85-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, 
ãàðàæ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 81.2 êâ.ì., 13 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ãàéäàðà 
15, ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³. 068-210-05-98
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23 
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, 4 ñîò. àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 
7 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, 
ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, òåëåôîí, 
º ãîñïîä. ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå ïðèâàòèçîâàíå, 
ãàðíå ì³ñöå, á³ëÿ ñòàâêà 096-836-89-04
  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. 8-Ãâàðä³éñüêà, 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 âóë. 9 ñ³÷íÿ 21, º ãàç, êðèíèöÿ 097-323-51-13

  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-677-
24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ðàäÿíñüêà 11, ì.Êîçÿòèí. 068-723-32-86, 
093-809-16-34
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî. 098-294-71-53
  Áóäèíîê ãàç. ïëîùà 49 êâ.ì. íà çåì. ä³ë-ö³ 6 ñîò., ì/ï 
â³êíà, òàêîæ º äîáóäîâà (2 ïîâ. - ìàíñàðäà), ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
10 õâ. äî æ/ä âîêçàëà. 063-294-70-75, 068-140-84-30
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Á³ëîï³ëëÿ, 60 ñîò. ãîðîäà, âîäîïðîâ³ä. 
096-314-43-28
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 0.84 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, âîäà â 
áóäèíêó. 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ º ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-003-72-85
  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 æèòëîâèé, ïëîùà 70 êâ.ì, öåãëÿíèé ç ïàíåëüíèì 
ïåðåêðèòòÿì, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ì/ï â³êíà, ãàðÿ÷à òà 
õîëîäíà âîäà, âàííà, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 

0.83 ãà, º ñàäîê òà ãîñï. áóä³âë³, áóäèíîê ðîçòàøîâàíèé ó 
ñ.Âîñêîäàâèíö³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  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 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 ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, êðèíèöÿ âëàñíà, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, 7 ñîò. çåìë³, òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 320 
000 ãðí. 096-901-70-55
  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 âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 
12 ñîò. 067-462-84-17
  Áóäèíîê ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, òåðì³íîâî, ãàç, âîäà, 
òåëåôîí, 15 ñîò. ãîðîäà. 063-896-77-35, 097-029-05-79
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü 097-842-
68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 27 ñîò çåìë³, íåäîðîãî, Òåðì³íîâî 6 
000 ó. å.  098-500-46-05
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëÿíà 15 (áàáöÿ Ðàÿ), 
ïëîùà 84 êâ.ì. 097-029-92-43
  Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 067-440-
26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ 
ï³÷íå. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 18 

ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà äî 
áåðåãà. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ñàäîâå, á³ëÿ áóäèíêó ñàäîê, 60 ñîò. ãîðîäà, 2 
ïîãð³áà ìóðîâàíèõ, ñàðàé, á³ëÿ ñàðàÿ êëàäîâêà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, º ãàç. 093-968-65-37, 068-339-77-69
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê 
³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà 71 000 ãðí, òåðì³íîâî. 063-665-38-71
  Áóäèíîê ñòàðèé íå ïðèäàòíèé äëÿ æèòëà, ñâ³òëî, ãàç, íîâèé 
ãàðàæ, âîäà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 093-857-04-78, 
097-940-68-94
  Áóäèíîê ñòàðèé. 097-391-00-58
  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 (á³ëÿ ñòàâêà), áëèçüêî äî öåíòðà, âóë.
Âîäîêà÷íà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, 7.5 ñîò., ñàä, (ì.Êîçÿòèí á³ëÿ áóäèíêó ìàòåð³ ³ 
äèòèíè). 093-461-52-70
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-
425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 
14 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57



14 RIA-К, Четвер, 10 серпня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 15 RIA-К, Четвер 10 серпня 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

РеКлама та оголошення Пам'ятаємо, любимо, сумуємо

10 серпня 2017р.

№32 (952)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ № 
830-188-Р  
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64

Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397

Зам. наклад: 6100 прим.

Замовлення №170331

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032, 
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію 
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності 
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

40
27

26

403488

40
46

86

40
43

31

404329

402354

402763

40
43

79

40
44

07

  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
  Â öåíòð³ ñåëà Ñàìãîðîäîê, õàòà ãëèíÿíà, àáî ä³ëÿíêà 
17,5 ñîòîê, ãîðîä 10 ñîò-äî áåðåãà. Ä³ëÿíêà ãàçîô³êîâàíà ³ ç 
âîäîïîñòà÷àííÿì 098-775-64-84
  Ãàç. áóäèíîê â äâîð³ êðèíèöÿ, âóë. Ùîðñà 67;  098-073-
76-85 
  Äà÷à öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà (ñêâàæèíà), çåì. ä³ë-
êà 5 ñîò. êîîï.Äóáîê î.ï. Ïëàíîâèé. 099-561-19-59, 5-21-75
  Äà÷à öåãëÿíèé áóäèíîê, ñâ³òëî, âîäà (ñêâàæèíà), çåì. 
ä³ë-êà 8 ñîò. êîîï.×åðåìóøêè î.ï. Ïëàíîâèé. 099-561-19-59, 
5-21-75
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 5 ñîòîê, íà Òàëèìîí³âö³, á³ëÿ ÷àñíîãî 
ñåêòîðà 097-577-30-20
  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
  Çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., âóë.Ãîãîëÿ ç³ ñòàðèì áóäèíêîì. 093-
704-31-57
  Êâàðòèðà â áóäèíêó íà 2 ãîñïîäàðÿ, 60 ì2 çàãàëüíà, 35 
ì2 æèëà, ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á ïî âóë. Êè¿âñüê³é 
097-038-91-92
  Ï³â áóäèíêó 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, îêðåìèé 
âõ³ä, ñâ³é äâ³ð, ãàç, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 
øêîëè, ïîðÿä çóï. àâòîáóñà. 097-038-91-92
  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 ïðîäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ 3 øêîëè, àâòîíîìíå 
îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, 2 ï³äâàëè, ì/ï â³êíà 063-208-70-56, 
067-125-91-30
  Òåðì³íîâî! íîâèé áóäèíîê 2016 ð. ïîñòðîéêè, ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â áóäèíêó, ïîâí³ñòþ óòåïëåíèé, êîðî¿ä, 
êîâàíèé çàáîð, íåäîðîãî. 098-275-36-70, 093-892-32-55
  Õàòà ñ ãîñï.áóä³âëÿìè, 7 ñîò., â ì. Êîçÿòèí 063-689-36-37
  Õàòà ñ. Ìàõàðèíö³ ïðîâóëîê Çàâîäñüêèé 096-969-45-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êîëîäÿçü, 
ñàðàé, ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ö³íà 5 000 ó.å. Ìîæëèâî íà âèïëàòó 
093-024-02-62, 063-406-82-39
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, 0.5 ãà çåìë³ 067-387-27-20, 063-019-
00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, âîäà, êàíàë-öåíòðàëüíà, ãàðàæ, çåì. ä³ëÿíêà. 
Ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüê 067-298-04-95, 067-
297-96-18

  ×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 ð-í øêîëè ¹5 (äâ³ ê³ìíàòè, âîäà). 
067-275-18-42
  ×àñòèíà áóäèíêó, ïî âóë. Øì³äòà, çàã. ïë. 61 ì2, æèòëîâà 
47.2 ì2 , çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, îêðåìèé äâ³ð, ñàðàé, ïîãð³á 
063-635-23-06
  ×àñòèíà ãàç. áóäèíêó (êâàðòèðà), öåíòð. 097-628-83-90
 3-õ Ê³ìí. Êâ., 2/4, íå Êóòîâà, ð-í ÏðÁ, ³íä. îÏàëåííÿ, Áåç 
ðåìîíòó. 067-509-03-37
 ÁóäèíîÊ Ïî âóë.ÃðóøåâñüÊîÃî 155, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîòîÊ 
067-753-67-42
 ÁóäèíîÊ ñ.òèòóñ³âÊà, º âîäà â ÁóäèíÊó, Ãàç + Ï³÷íå îÏàëåííÿ, 
Ãîðîä 40 ñîò. 095-588-51-82 âàëÿ

 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

  аВТомоТо
  Àâòî Ò-4 á³ëèé, äîâãèé 1.9, 2002 ð.â., ïàñàæèð 8 + 1, ãàðíèé ñòàí. 
097-369-60-59, 063-829-40-41
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 
098-560-29-07
  ÂÀÇ 2103 ñèíüîãî êîëüîðó, â äîáðîìó ñòàí³, çðîáëåíèé êàï. 
ðåìîíò äâèãóíà. 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
  ÂÀÇ 2104 1992 ð.â. ïî òåõ/ïàñ. 096-603-06-29
  ÂÀÇ 2106 íà çàï÷àñòèíè. 063-831-01-58 Ñàøà
  ÂÀÇ 2107 068-667-59-67, 063-641-52-94 
  ÂÀÇ 2108 2001 ð.â., ãàç-áåíçèí, 1.5, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-700-
71-99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2108 â äîáðîìó ñòàí³ 1.5 áåíçèí. 063-223-67-54
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 200 ãðí. 
099-488-64-03
  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí â õîðîøîìó ñòàí³. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2118 «Êàëèíà» 2007 ð.â., òåìíî-ñèí³é êîë³ð, äâ. 1.6, íå áèòà, 
íå êðàøåíà, ãàç-áåíçèí, íîâà ë³òíÿ ðåçèíà, íà òèòàíàõ, êîìïëåêò 
íîâî¿ «çèìà», Êîçÿòèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ, âëàñíèê. 098-323-05-07, 
063-296-24-14
  ÂÀÇ 2143 2002 ð.â. 098-600-21-40
  ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., 1.6, 16V, ñ³ðà, òèòàíîâ³ äèñêè. 096-
731-31-21
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  ÇÀÇ 1102 2007 ð. ïðîá. 71 000 êì 35000 ãðí 068-370-80-85 Ñàøà 
  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72, 066-
140-79-63
  Ëàíîñ 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 063-653-
97-07, 097-865-22-10
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìåðñåäåñ Áåíñ â äîáðîìó ñòàí³ 2.4 äèçåëü óí³âåðñàë. 096-353-
52-03
  Ìèöóáèñè Êîëüò 1986 ð.â., äâèãóí ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòà 18 000 ãðí. 
096-353-50-62
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîïåä Suzuki Birdie-50 (ïîøòàð) 2002 ð.â., 4-Ò, êîëåñà 17, 
ìàÿòí. âèëêà, 3 ïåðåäà÷³, âèòðàòà ïàëèâà 1 ë./100 êì., ëåãåíäàðíèé 
ßïîíñüêèé ìîïåä ñòâîðåíèé äëÿ ïîøòàð³â ßïîí³¿ 12 000 ãðí. 093-185-
81-44, 067-775-33-74 Ñåðã³é
  Ìîïåä Êàðïàòè, íà õîäó. 063-998-03-34
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊ 2141 2-01 1991 ð.â., îá’ºì 1.572 ê.ñ., 5-òè äâåðíèé 
õåò÷áåê, êîë³ð á³ëèé, 5 ñò.ÊÏ, õîðîøèé ñòàí, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, 

íåâåëèêèé ïðîá³ã, ìîæëèâå ôîòî ïî Viber. 096-095-98-01, 093-884-97-24
  Ìîòîáëê ÇÓÁÐ 10 ë.ñ., ç ôðåçîþ òà ïëóãîì, ïðèöåïîì. 097-979-98-
50, 093-105-45-50
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 ç êîëÿñêîþ, ³äåàëüíèé ñòàí. 067-422-36-17
  Ìîòîöèêë ÌÒ íà ðîçáîðêó, â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêë Óðàë ³ Êà 750. 097-154-49-36
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39
  Ðåíî Òðàô³ê 1992 ð., ãàç-áåíçèí, Òåðì³íîâî 097-932-49-12, 093-
537-88-46
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð 063-689-36-37
  Òîéîòà «Ëèò àéñ» 1988 ð.â., áåíçèí, ðîáî÷èé ñòàí, ðàìíà, òîðñèîí. 
067-884-57-30, 093-255-96-49 Ñåðã³é
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ. 098-600-21-40
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-
276-07-38

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ â õîðîøîìó ñòàí³ (áåç 
ïîñåðåäíèê³â), ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî, àáî â Â³ííèö³. 067-
184-94-38
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95

  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
  Êóçîâ ÃÀÇ-53 ñàìîñêèä. 068-587-78-31
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  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 
  Ïëàñòèêîâîþ èëè àñáîöåìåíòíóþ òðóáó äèàìåòðîì 50 ñì 097-
722-16-07, 073-161-68-33
  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
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  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
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 ÊóÏëþ äîðîÃî ÿÁëóÊà 063-440-38-51

  міНЯЮ
  Îáì³íÿþ íà 1 ê³ìí. êâ. ãàçîô³êîâàíèé áóäèíîê 45 ì2 â ð-í³ 
õë³áçàâîäó, º êóõíÿ, ïðèõîæà, çàë, ñïàëüíÿ, âàííÿ+òóàëåò, ïîãð³á, 
ñàðàé, ñàäîê, âñüîãî ä³ëÿíêà 6 ñîò. 097-130-29-02

  ріЗНЕ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò. 093-769-71-24

  Â³ääàì äâîõ êîøåíÿòîê. Äóæå ãàðí³, ñ³ðåíüê³, ÿê ç ðåêëàìè Â³ñêàñ, 
ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà. 093-788-91-96, 097-449-53-55
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â (ñòóäåíò³â) ð-í 3 øêîëà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
5 ïîâ., º ³íòåðíåò. Â²ä æä âîêçàëó 5-10 õâ. Äîìà ìàéæå ïîñò³éíî 067-
184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîï÷èê³â 093-784-45-97
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íàâ³òü ñòóäåíòêó, öåíòð. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñ³ì’þ äåøåâî.  097-391-00-58
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³¿ 
ßÁ ¹706920 â³ä 02.07.2007 ð íà ³ì’ÿ Êóëü÷èöüêîãî Ïàâëà Âàñèëüîâè÷à 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³¿ ÂÍ ¹059335 â³ä 03.06.2003 ð. íà ³ì’ÿ Õîìåí÷óêà Âàñèëÿ ²âàíîâè÷à 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äîäàòîê äî àòåñòàòà 12 ÀÊ 903275 âèäàíèé 2017 
ð.Çîçóëèíåöüêèì ÇÍÂÊ ²-²²² ñò. (øêîëà - äèòÿ÷èé ñàäîê) íà ³ì’ÿ Ãàëàé÷óê 
Â³ðà Ëåîí³ä³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïå÷àòêó Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéîííî¿ ì³æêîëãîñïíî¿ áóä³âåëüíî¿ 
ÏÌÊ-9 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ìåáë³â. 096-450-95-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 073-058-43-19, 093-735-41-57
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 096-394-91-37
  Çäàì áóäèíîê ñ³ìåéí³é ïàð³ íà äîâãèé òåðì³í, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ð-í 
àâòîâîêçàëà. 097-742-95-98
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., ìîæëèâî ç 
â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ïëîùà 150 ì2 âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà 067-
935-88-67 
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48

  Çäàì âðåì’ÿíêó. 063-320-98-35
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 61à 
096-555-73-71
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. çåìë³ íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 050-
328-43-98

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç îðåìèì õîäîì, ï³÷íå îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ â 
äâîð³. 063-419-00-38, 098-278-28-56
  Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ïåê³íåñ á³ëèé ì³í³àòþðíèé. 098-975-25-97 
Ñâ³òëàíà
  Íà äåíü ì³ñòà çíàéäåíî îáðó÷êó, øóêàºìî ãîñïîäàðÿ. 063-676-57-22
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
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овеН 
починайте все заново, шукайте 
варіанти, звертайтесь за під-
тримкою до вищих сил та друзів 

і не шукайте винних.
телець 
 події на роботі можуть стати 
непередбаченими, хаотич-

ними. але на вас чекає поліпшення 
взаємин з колегами і начальством.

близНюКи 
вас неможливо не помітити, у цей 
час фортуна на вашому боці. робо-

та буде приємною і дозволить реалізувати 
ваші таланти.

 раК 
з деякими проблемами буде 
важко впоратися самотужки, 

звертайтеся по допомогу до друзів і 
колег, і ніхто вам не відмовить.

лев 
постарайтеся не проговоритися, 
менше розповідайте, що у вас на 

душі, бо хтось може не зрозуміти, а інші 
позаздрять.

діва
будете задоволені від ділових 
зустрічей і контактів, але це за-

жадає більше часу, ніж звичайно.
терези 
ви просто граючи впораєтеся з усі-
ма дрібними справами, що нагро-
мадилися за минулий тиждень.
сКорпіоН 
постарайтеся виконати роботу 
вчасно. ваша працьовитість буде 
помічена і оцінена гідно

.
стрілець 
використовуючи свою чарівність 
і дипломатичні здатності, ви 

можете досягти своєї мети
.

Козеріг 
не варто кидатися в крайності, 
уважніше прислухайтеся до свого 

внутрішнього голосу, він підкаже опти-
мальне рішення.

водоліЙ
на вас чекає багато роботи. однак 
надто сміливі ідеї можуть перешкоди-

ти реально оцінити свої можливості.
риби 
 ваше серйозне та сумлінне став-
лення до роботи і творчості не 
може залишитися непоміченим.

ГОРОСКОП
з 10.08 по 16.08

404347

40
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404335

401140

неділя,13 серпня

+ 19 0С   + 23 0С
+ 31 0С   + 25 0С

середа, 16 серпня

 + 14 0С   + 18 0С
  +24 0С    + 19 0С

вівторок, 15 серпня

  + 16 0С   + 17 0С
  + 23 0С   + 19 0С

понеділок, 14 серпня

+ 20 0С   + 19 0С
 + 21 0С   + 22 0С

субота, 12 серпня  
+ 210С    + 23 0С
  + 31 0С    +330С

пятниця,11 серпня

   + 17 0С   + 23 0С
   + 31 0С   + 30 0С

четвер, 10 серпня 
+ 17 0С  + 20 0С
 + 28 0С  + 22 0С

Прогноз погоди

404336

396638

редакція газети “RIA-Козятин” 
продовжує збір речей для 
малозабезпечених родин, 
цигарок для воїнів ато, 
пластмасових кришечок. Останні 
здаються в приймальних пунктах 
вторсировини, виручені кошти 
направляються на потреби воїнів 
АТО. Приєднуйтеся.

галина цимбарович 
долучилась до збору 
кришечок

ольга хуторна принеса 
580 кришечок
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