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Обуренню немає меж: з ДОшки 
ПОшани знімають фОтО герОїв

реабілітація вОїнів атО 
— зустріч з Дітьми 
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Вирубують жиВі дереВа, бо Вони затінюють присадибні ділянки на полі 
с.4

Молода лікар-офтальмолог працює по-європейськи

До офтальмолога 
тепер можна за записом
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ми заПитали у кОзятинчан ваша оцінка медичного обслуговування на козятинщині?

сергій (32), слюсар:
— Якість обслуговування 

на “трійку”. Ще й черги ве-
ликі.

валентин (17), стуДент:
— З недоліків — черги й халат-

ність лікарів, але це не тільки в 
Козятині.

світлана (43), кОнтрОлер 
якОсті:

— Велечезні черги, бай-
дуже ставлення лікарів.

ніна (64), ПенсіОнер:
— Все задовольняє, 

лікарі гарно відносяться.

тетяна (29), у Декреті і артем 
(6):

— Добре, але може бути 
трохи й краще. 

ірина (19), стуДент:
— Добре обслугову-

вання, гарне відношен-
ня лікарів.

404281

с.8

катерина чекай

Офтальмолог Людмила Пав-
ленко, яка працює в ЦРЛ, завжди 
усміхнена, в доброму гуморі, 
оптимістична і обожнює свою 
роботу. 

Людмила — корінна козятин-
чанка, закінчила п’яту школу, на-
вчалася у Вінницькому медичному 
університеті. У 2010 році закінчи-
ла навчання, пройшла інтернатуру 
у Вінницькій обласній лікарні і 
вже 5 років працює в Козятині 
лікарем-офтальмологом.

Візит до лікаря — завжди 
стрес. Дуже важливо, щоб лікар 
був не тільки професіоналом у 
своїй галузі, але й міг підбадьо-
рити, зарядити позитивом. Пані 

Людмила саме така!
— Я ні хвилини не шкодувала, 

що обрала цю спеціальність! — 
розповіла газеті “RIA-Козятин” 
Людмила Володимирівна. — Коли 
була на практиці, сиділа у ліка-
ря-офтальмолога і вирішила, що 
це — моє!

рОблять ОПерації. Крім прийому 
в поліклініці, Людмила Володими-
рівна робить операції на очах.

— З 2013 року в нашій лікарні 
проводяться оперативні втру-
чання на передньому відрізку 
ока, — каже вона. — Видаляємо 
новоутворення повік, папіломи, 
атероми, антиглаукоматозні опе-
рації, оперуємо катаракту. До нас 
приїжджає з Києва професор 

Дмитро Жабоєдов. Він входить 
до п’ятірки найкращих лікарів-
офтальмологів України. Йому 
асистує лікар В’ячеслав Повх, 
який раз в тиждень проводить 
до- і післяопераційні консульта-
ції. Найчастіше робимо операції 
з приводу катаракти — міняємо 
кришталик. Сама операція — без-
коштовна. Пацієнту треба лише 
купити кришталик. Він у Козятині 
коштує до 8,8 тисячі гривень. А 
це приблизно на тисячу дешевше, 
ніж, наприклад, у Вінниці. 

За словами Людмили Павлен-
ко, до Козятина на такі операції 
приїздять навіть з інших областей. 

Нещодавно пацієнткою була 
жінка з Харкова. Багато лікарів 
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сумна правДа про Іловайськ Договори з лІкарями не уклаДають

у всіх на устахтема тижня

пам’ятаємо 
Іловайськ як 
трагеДІю

на службу за 
контрактом

Щоб забули про конфлікт інтересів?

не купуйте продукти в невстановлених місцях 

ДІти з Центру розвитку Дитини «еasy English» 
пІДтримують захисникІв

як сьогоДнІ потрапити в ато?

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

війна

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

голова бюДжетної комІсІї 
тихо покинула крІсло

хочемо 
увІковІчнити 
пам’ять про 
зниклІ та 
зникаючІ села

ІсторІя вІДжиму 
пмк триває

попереДжуємо люДей про 
кавунову небезпеку

катерина  чекай

Газета “RIA-Козятин” повідо-
мляла, що з липня потрібно буде 
укладати договори з сімейними 
та дільничними лікарями в місь-
ких амбулаторіях. З питанням, де 
можна укласти договір, ми звер-
нулися в приймальну головного 
лікаря медцентру первинної мед-
допомоги. Секретарка послала 
в амбулаторії (одна на території 
колишньої ЦРЛ, інша на другому 
поверсі в поліклініці колишнього 
приміщення відділкової полікліні-
ки)— мовляв, там.  

Звернувшись до завідувача 
Козятинської амбулаторії за-
гальної практики сімейної 
медицини №1 Михайла Кудра-
ша, дізналися, що ніякі договори 
ніхто ні з ким ще й не почав 
укладати.

— Це все поки що в проекті, 

зараз ще нема такого наказу, — 
констатував він. — Планувалося, 
що з 1 липня всі пацієнти повинні 
будуть укладати декларацію на 
обслуговування з кожним ліка-
рем, який займається первинною 
допомогою. А саме, з сімейним 
лікарем і дільничними терапев-
том і педіатром. Кожен пацієнт 
мав набути право вибрати лікаря, 
якого він хоче. Усе планується 
заносити до електронних баз 
даних з доступом інформації у 
лікаря і пацієнта — щось схоже 
на користування банківською 
карткою. Так званий “електро-
нний кабінет”. Якщо людина по-
трапила в лікарню в іншому місті, 
лікарі відразу зможуть перевірити 
історію її хвороби та всі лікарські 
втручання, процедури, аналізи, 
які здійснювались... Зараз цей 
проект проходить тільки перше 
слухання. Планується, що наказ 

набуде чинності з 1 січня наступ-
ного року. 

За словами пана Кудраша, в 
Козятині, при прийнятті нової сис-
теми обслуговування загострить-
ся проблема нестачі лікарів.

— Наша амбулаторія обслуго-
вує по місту 12,5 тисячі пацієнтів 
і 4,5 тисячі з Білої Казарми, села 
Козятин і Іванківців. Для такої 
кількості людей потрібно 11 лі-
карів. А у нас в штаті лише 5. За 
новим законом — норматив на 
кожного лікаря 2 тисячі пацієнтів. 
Тобто ми зможемо обслуговувати 
тільки 10 тисяч осіб. 6-7 тисяч 
“зависне” в повітрі. Більше 2 
тисяч пацієнтів лікар дійсно не 
потягне. Та й населення, мені 
здається, ще не готове до таких 
нововведень. Тому, коли приймуть 
цей закон і що він із собою при-
несе — велике питання.

Яка ситуація з лікарями і па-

цієнтами у амбулаторії №2, яка 
знаходиться на другому поверсі 
ЦРЛ, взнати не вдалося. Її за-
відувач у відпустці, а заступник 
головного лікаря Козятинського 
районного медичного центру 
первинної медико-санітарноі до-

помоги пані Лобченко боїться 
давати коментарі без дозволу 
її боса пана Міклухи (?!).  

Відомо, що медперсонал другої 
амбулаторії обслуговує мешканців 
мікрорайонів залізничного учили-
ща, ПРБ і Талимонівки.

влаД лісОвий

У карточній колоді голови Ко-
зятина відбулись зміни. Вони на-
стільки суттєві, що стратегічно ні 
на що не впливають і не міняють. 
Хоча є всі підстави вважати, що 
покращиться фінансова дисци-
пліна в освоєнні коштів бюджету 
міста.

Така всім відома пані дирек-
торка дитсадка Гаврилюк зали-
шила посаду голови бюджетної 
комісії Козятинської міськради. 
Хоча персони помінялись, але 
партійна приналежність посади 
до депутатської групи БЮТ не 
змінилась. Новим головою при-
значено депутата, воїна АТО 

Олексія Каратєєва. 
З точки логіки та ділової 

справедливості, в добротних 
парламентах на такі посади при-
значають депутатів з найменшої 
депутатської групи, що гарантує 
діловитість і вирівнює або ніве-
лює зловживання фінансами.

Само собою виникає питання, а 
чому так та все дуже просто? Де-
путат, а нині екс-голова бюджет-
ної комісії вчинила дії, які підпа-
дають в розряд кримінальних або 
по простому корупційних (коли 
лобіювала виділення значних 
сум лише на свій дитсадок, де 
являється керівником, і освоїла 
їх). Піднявши аналітичні статті, ми 
легко знайшли матеріали, внесені 

до реєстру ознак злочину по вка-
заному епізоду. Як мінімум, мав 
би бути протокол про корупцію, 
однак ні того, ні сього не спо-
стерігається. 

Справу замилили полюбовно 
з інтересом або без — поки 
нам невідомо. Але ми будемо 
над цим питанням працювати і 
проявимо наполегливість: чому 
попрано закон? Надіємось на 
підтримку депутатського корпу-
су, що має справедливу точку 
зору на вказаний епізод. Деякі 
депутати погодились з нами 
співпрацювати. Наберемося тер-
піння і, думаю, що оприлюднимо 
найближчим часом, як воно є 
насправді.

влаД ПОвх

Село Королівка Козятинського 
району, де поки що мешкають 
люди, можна справедливо назва-
ти повільно зникаючим. Саме по 
цьому населеному пункту, селу як 
ні по якому іншому, можна вивча-
ти історію краю і Козятинщини. 
Станом на 1885 рік, в Королівці 
була колонія Ізраїльської на-
родності Дубово-Махаринецької 
волості Бердичівського повіту 
Київської губернії. Мешкало 277 
осіб, в основному українізовані 
поляки та українці. Тут були вели-
ка синагога, п'ять вітряних млинів, 
гідромлин, крупорушка, повстяна 
фабрика.

Не обійшов цю місцину голодо-

мор та жорстокі бої Другої світо-
вої війни. Відпрацьовуючи історію 
сіл, що зникли, або знаходяться 
на грані зникнення, редакція 
збирає грунтовний матеріал і ви-
шукує бажаючих долучитись до 
цієї справи. 

Запрошуємо фінансових ме-
ценатів для видання книги та 
документального фільму про такі 
села. Частина матеріалів вже зі-
брана, інша — доопрацьовується.

Хто не байдужий до рідно-
го краю і до історії України, 
не спаплюженої ідеологічними 
штампами, просимо звертатись 
в редакцію до Тетяни Лозінської 
(тел. 068-308-01-25) або до відпо-
відального за проект — журна-
ліста Владислава Повха.

тетяна лОзінська

У цьому році багато містян по-
труїлися кавуном. Дехто потрапив 
на лікарняне ліжко.

Щоб уберегти себе від непри-
ємностей, які може таїти в собі 
смугастий овоч, потрібно до-
тримуватись правил правильного 
харчування. Спеціалісти ствер-
джують, що кавун можна їсти за 
35-40 хвилин до вживання їжі і 
через дві години після трапези

Друге — звертати увагу при  
виборі кавуна на місце, яким він 
лежав на землі. Воно повинно 
бути оранжево-жовтого забарв-
лення. Аж ніяк, як на багатьох 
ринкових лотках нашого міста, 
чисто білого кольору. 

До речі, Вінницький суд поста-
новив знищити близько двох тонн 
кавунів  у Вінниці, які продавали 
нелегально. Лише за перший тиж-
день серпня  зафіксували п’ять 
випадків. Обласна муніципальна 
поліція за правопорушення на 
продавців склала протоколи про 
адміністративне правопорушення 
за ст.160 КУпАП. Близько двох 

тонн кавунів вилучили та знищили 
за рішенням суду.    

Людям потрібно бути обереж-
ними при купівлі цієї ягоди. 

У Козятині, зважаючи на те, 
що ніяка служба по перевірці 
продуктів у нас не працює, а 
мерія закриває очі на стихійну 
торгівлю, будьте обачні. Придбав-

ши кавун у невстановленому для 
цього місці без відповідних доку-
ментів, не може йти мова ні про 
якість, ні про безпеку. Є великий 
ризик отруєння баштановою про-
дукцією. На гарячу лінію редакції 
продовжують надходити дзвінки 
від мешканців міста і району про 
випадки отруєння

влаД ПОвх

Запеклість та наполегливість 
голови райради по віджиму 
ПМК 9 продовжується. 

Однак нинішній колектив, що 
володіє в даний час підприєм-
ством, незважаючи на те, що в 
голови райради є адмінресурс 
та фінансові статки, чого не-
має в нинішніх власників, вдало 
обороняються в рамках право-
вого поля.

Сам факт, що поліція про-
водить досудове слідство по 
діях голови райради, свідчить 
про одне — він нарвався на 
достойних противників, які за-
лучили дуже фахових юристів. 

Приспікливе ставлення поліції, 
прокуратури та СБУ не знахо-
дить в їх діях нинішніх власників 
будь-яких правових підстав, щоб 
порушити справу. Навіть про-
плачені рекламні оголошення 
про те, що заплановані збори 
15.08.2017 о десятій годині не 
відбудуться, у зв’язку із втратою 
печатки, не відповідали дійснос-
ті. Збори відбулись, печатка не 
втрачена. Про що засвідчила 
телекамера “RIA-Козятин”. 

У зв’язку з комерційним ха-
рактером зборів, інформація 
поки що не оприлюднюється, 
до отримання згоди керівництва 
нинішніх власників (про що під-
писано меморандум).

віталій 
приєднався до 
акції — приніс 
837 кришечок

галина середіна 
невперше 
приносить 
кришечки (180 шт)

мар'яна  
долучилась до 
акції по збору 
кришечок

Дар'я ільчук і софійка василяка 
виготовляють поробки та малюнки для 
воїнів атО

Я не фаховий військовий, тому зі-
брала однопартійців “Громадянської 
позиції” колишніх військових для об-
говорення та оцінки дій керівництва 
3СУ, а також, хто служив три роки 
тому під Іловайськом. Прочитавши не-
абиякий об’єм розповідей очевидців, 
учасників цієї трагедії ЗСУ, військових 
експертів, ми все-таки склали свою 
думку.

Що на поверхні, ми з’ясували. Зна-
ючи про весь трагізм ситуації, Пре-
зидент України шикував військовий 
парад і самоусунувся від особистої 
відповідальності за долю підлеглих. 
Абсолютно нездарно спрацювала 
розвідка, або її взагалі не було. 
Ціла російська армія непомітно за-
їхала в глибокий тил України і роз-
громила військових України, знов пе-
редислокувалась на територію Росії.

Ми подивились, як аналогово діяли 
грузини, коли виникла загроза захва-
ту Тбілісі. Виявилось, що Президент 
Грузії з дипломатами акредитованих 
посольств виїхав у зону бойових дій 
прямо, про що повідомили Путіна. Ро-
сія зразу ж припинила нальоти авіації, 
артилерійські обстріли, а потім взагалі 
призупинила рух колон війська.

Це дало змогу грузинському вій-
ську перегрупуватись і врятувати по-
ранених, закріпитись і давати відсіч 
агресору. Чому так не вчинив наш 
президент? Мені не відомо. Але про 
такий досвід він знав напряму від 
дружбана тоді ще Саакашвілі.

Чи були готові до таких дій дипло-
матичний корпус акредитованих дер-
жав  в Україні, я переконана, що без-
заперечно так. Невже, Порошенко 
вирішив — парад і його особиста 
безпека важливіші сотні смертей 
молодих воїнів-українців?

Іншим аспектом, яким не скориста-
лись, або не врахували, те, що  ворог 
демонстрував свою жорстокість і 
рішучість при знищенні солдатів ЗСУ, 
щоб зламати їх дух. Єдине, чого до-
сяг ворог, то це вбивство солдатів 
ЗСУ, що повірили своєму головно-
командувачу. Але після трагедії ЗСУ 
солдати стали іншими: жорсткими та 
рішучими, не проявляли страху та 
жалості до російського зовнішнього 
агресора.

Хто був у лавах ЗСУ з козятинчан 
під час Іловайського котла ми, на 
жаль, не встановили. Але точно ві-
домо, що в групі прикриття відступу 
ЗСУ брав участь наш краянин Вадим 
Наумов, який загинув у бою 1 вересня 
2014 року в с. Василівка Старобишів-
ського району Донецької області. На-
родився Вадим 18 серпня 1992 року. 
Завтра йому мало б бути 25 років. 
Тепер ми згадаємо його ювілей, як 
трагедію родини і суспільства, що 
втратило свого легеня. 

По завершенню обговорення ми 
прийшли до висновку, що українцям 
усім без винятку вкрай важливо зрів-
нятися з жорсткістю та рішучістю, що 
проявлені ворогами України.

Нехай кожна родина Козятинщини 
пом’яне в ці дні Вадима Наумова, 
всіх полеглих воїнів за роки війни на 
сході. Це необхідно не мертвим, це 
потрібно живим…

Росіяни під Іловайськом роз-
стріляли українські підрозділи, 
що тримали в полоні російських 
десантників, які за домовленос-
тями виступали гарантією виходу 
сил АТО з оточення. Про це 
йдеться в результатах розсліду-
вання, оприлюднених ГПУ.

"Додатковою гарантією без-
печного виходу мали стати три 
захоплені у полон російські 
десантники, щодо яких була 
домовленість передати їх пред-
ставникам ЗС Росії після виходу 
з оточення. 29 серпня 2014 року 
за безпосередньою вказівкою 
командування російські військо-
вослужбовці впритул розстріляли 
з важкого озброєння колони 
українських військових, разом із 
трьома полоненими російськими 
десантниками", - йдеться в по-
відомленні.

Унаслідок порушення росіяна-
ми своїх обіцянок і розстрілу ко-
лон на марші, 366 українських 
воїнів загинули, 429 зазнали 
поранень, 300 потрапили у 

полон. Крім того, ЗСУ втратили 
озброєння та військової техніки 
на суму майже 300 млн грн.

При цьому слідство встанови-
ло, що під час перемовин про 

вихід українських військ росіяни 
умисно затягували час для об-
лаштування вигідних вогневих 
позицій за маршрутом руху сил 
АТО.

шкода лікарів амбулаторії №1 — вони так і приймають 
людей в примішенні з грибком і пліснявою

віталій креДенцер, 
гОлОва гО “ріДне містО”

Війна – це дуже страшне 
слово. Війна породжує страж-
дання, біль, смерті. Ці слова не  
повинні знати діти. Але в нашій 
країні сталася така ситуація, 
коли війна на Сході не оминула 
жодного мешканця решти тери-
торії України. У когось на війні 
син, брат, батько, знайомий, 
хрещений, в когось друг, дід. 
Діти, які є нашим майбутнім, 
дуже емоційно сприймають ві-
йну на Сході. Усі ми знаємо, 
що захисники стоять на захисті 
нашого миру та спокою там — в 
зоні АТО.

Діти з Центру інноваційного 
розвитку дитини неодноразово 
збиралися і своїми руками готу-
вали поробки та малюнки в зону 
АТО. Діти співчувають мирним 
жителям, які за різних обставин 
залишилися на окупованих те-
риторіях і ціною власного життя 
допомагають нашим воїнам на 
передовій.

 Потрібно мати неабияку 
сміливість під ризиком смерті 
носити їжу та воду в окопи, при-
ймати вдома бійців АТО.

Кожну посилку бійці зустріча-
ють з великою радістю. Малюн-
ки розвішують, поробки беруть 
в кишені.  Вони стають певними 
оберегами, які воїни везуть на-

зад додому після закінчення 
служби. Військові знають, що 
їх чекають вдома радісні дитячі 

обличчя та усмішки.
Повертайтеся всі живими та 

нехай закінчиться війна!!!

катерина чекай

Про відправку в зону АТО та 
нюанси військової служби за 
контрактом газеті “RIA-Козятин” 
розповів військовий комісар 
Козятинського райвійськко-
мату Микола Янчук.

— Тих, хто 
хоче потра-
пити в зону 
п р о в е д е н н я 
антитерорис-
тичної опера-
ції не тільки 
для отримання 
статусу учас-
ника бойових 
дій с подаль-
шим отриман-
ням пільг, а й щоб виконати 
свій громадянський обов’язок 
по захисту Батьківщини, рай-
військкомат чекає, — сказав 

Микола Іванович. — Сьогодні 
над нашою державою реально 
нависла загроза. Проблем дуже 
багато і нам потрібні нормальні, 
свідомі люди. Тим більше, що 
зараз збільшилося грошове за-
безпечення тих, хто перебуває 
на передовій. На нульовій лінії 
утримання — до 17 тисяч гри-
вень на місяць. Зараз у зону 
АТО солдатів строкової служби 
не відправляють. Приходьте до 
нас, ми усе докладно розпо-
вімо!

Отож, за словами військового 
комісара, на контрактну службу 
запрошують патріотично нала-
штованих чоловіків і жінок до 
50 років. 

— Треба зібрати відповідні 
документи, —  каже він. — 
Ми запропонуємо військову 
частину, в залежності від мо-

рально-ділових якостей. Якщо 
прийде алкоголік чи наркоман, 
то з ними буде зовсім інша 
розмова. Адекватним людям 
пропонуємо на вибір. Напри-
клад, аеромобільні війська, 
десантно-штурмові, морську 
піхоту, Національну гвардію. 
Нам є куди відправляти! Якщо 
людина погоджується, то про-
ходить медкомісію, тестування. 
Також потрібна довідка, що 
немає судимостей, що не було 
приводів у поліцію тощо. Уся ця 
інформація вивчається. Якщо це 
АТОвець, то можуть відразу від-
правити безпосередньо в АТО. 
А якщо у людини немає досві-
ду, то потрібно пройти підготов-
ку у відповідному навчальному 
центрі. Термін навчання триває 
від одного до чотирьох місяців, 
залежно від спеціалізації. 

військОва частина 3028 
націОнальнОї гварДії укра-
їни заПрОшує на військО-
ву службу за кОнтрактОм 
чОлОвіків вікОм віД 18 ДО 40 
рОків, які не мають суДи-
мОсті та ПриДатні за ста-
нОм зДОрОв'я.

Держава гарантує стабільне 
грошове утримання від 7 200 
грн, соціальний пакет (медоб-
слуговування, пільги, можли-
вість безкоштовного навчання 
та здобуття спеціальності).

звертатись за аДресОю: . 
м Калинівка, вул. І. Мазепи, 
військова частина 3028, тел.: 
(043-33) 2-11-18; (043-33) 40-16.
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в лІсосмузІ вирІзали живІ 
ясени, бо вони поле затІняють

КриК душіПрО все

...і можуть впасти. назвали це “догляд за узліссям”

козятинчанин обурений, що фото його брата безпідставно зняли з дошки пошани

кримінальна хроніка

До жінок розпускають руки! а ще горить, стріляють і крадуть 

Де ростуть 
небезпечні гриби

мертвих вІДстрІлюють з пам'ятІ
Ще 21 листопада минулого року 

Олександр Гурак звернувся до 
голів козятинських РДА, райради 
та міськради зі скаргою. Ось її 
зміст. Відповідь він отримав від 
міської ради тільки зараз.

“Звернутися до вас, вищих 
посадових осіб району і міста 
мене змусило ваше нелюдське, 
аморальне і абсолютно агресивне 
ставлення до пам’яті героїв праці. 
Я не знаю, хто з вас і наскільки 
більш чи менш приклав до цього 
руку, але точно знаю, що без ва-
шої згоди на ці авантюри жоден 
клерк не наважиться.

Для більшої ясності дещо з не-
далекого минулого. В кінці грудня 
2013 року навпроти Дошки Поша-
ни “Козятинський край” я зустрів 
дві жінки. Вони були вкрай розлю-
чені, голосно і емоційно говорили. 
Дослівно: “Хіба ж можна так? 
Бандюгани! Героїв викинули та 
повішали свої смердючі мор-
ди.” Після чого почали плювати в 
бік фотографій. Коли я підійшов 
до них і запитав, хто, на їх думку, 
смердючі морди, вони назвали два 
прізвища депутатів міської ради 
К. і Б.. Від почутого і побаченого 
я був шокований, то був вищий 
моральний суд і присуд владі від 
жінок.

Про цей кричущий випадок я 
розповів 1 січня 2014 року першо-
му заступнику голови РДА, на той 
час Купчику М.М., незмінному 
профспілковому лідеру Кидалову 
М.І., голові районної ради ветера-
нів. Вони були присутні від влади 
на похоронах мого рідного брата 
Героя праці Йосипа Гурика (три 
роки назад). В розмові я висловив 
свою думку про неприпустимість 
калічі від моралі визначати на 
свій розсуд героїчнішого Героя, 
кого залишати на дошці слави, а 
кого, як висловлювались жіночки, 
викидати. Тому що це кощунство 
і аморально. В тодішній розмові 
висловив намір в присутності пре-
си власноруч зняти фотографію 
брата, щоб через смердючі морди 
ніхто на фотографії не плював. 
Дуже шкодую, не можу собі про-
стити, що все ж таки не зняв фо-
тографію. Умовив мене цього не 
робити мій молодший брат. Заспо-
коїло ще і те, що змінилася влада 
і встановили викинуту фотографію 
Героя Праці Андреєва.

Розповів вам про вчинок папе-
редників і дій влади, яку бандит-
ською називають.

А тепер про те, що коїться в 
даний час. Після смерті брата є 
дні, коли я відвідую Дошку Слави, 
нещодавно побував там на день 
його народження. Був шокований 
не менш ніж при тих жінках, коли 
побачив, що нинішня влада тобто 
ви — викинули фотографію Героя 
Праці Гурика Й.В., оскільки на-
йдурніші і найаморальніші вчинки 
ваших папередників для вас є 
прикладом наслідування і вашим 
еталоном. Просто вимушений та 
зобов’язаний від імені родини 
Гурика Й.В. сказати вам те, на що 
заслуговуєте. Вважав неетичним 
рекламувати брата, а спекулювати 
взагалі вважаю неприпустимим. 
Але в даному разі, це не той ви-
падок. Клин вибивають тільки кли-
ном, а істина є багато дорожчою.

Мусите хоча б прочитати про 
те, що ви скоїли: — ви викинули 
Героя Праці, а це людина, яка 
під час війни, заради перемоги 
над ворогом і заради того, щоб 
ви в даний час кохалися, тіши-

лися і насолоджувались владою, 
пройшов пів-Землі, а точніше з 
Японії через Китай, Монголію, 
Радянський Союз, пів-Європи аж 
до Німеччини.

Ви, іроди, граючись фотографі-
єю, як ламаною іграшкою просто з 
насолодою викинули фронтовика, 
Героя Праці, під час війни, якого в 
рукопашному бою німець не роз-
стріляв впритул, а показав, щоб 
тікав, не вистрелив ззаду, пожалів, 
а ви палачі по-снайперськи відстрі-
ляли уже мертвого.

Ви викинули фронтовика Героя 
Праці, кого при звільненні Чехос-
ловаччини при розриві бомби за-
сипало землею. Відкопала, відпор-
пала і спасла йому життя чешка, 
яку звали Ітка. Дитина ризикувала 
своїм життям, а ви кощунством 
займаєтесь, граючись.

Ви викинули людину, в якої двічі 
була клінічна смерть. Перемогла 
смерть Героя Праці лишень з тре-
тьої спроби. Думаю, що ви є щось 
страшніше смерті, тому що смерть 
підкрадалася тричі, а ви свої по-
громи вчинили з першої спроби, 
лише дорвавшись до влади.

Ви викинули людину, яка в 
своєму житті шість разів дивилась 
смерті у вічі. Ці випадки були і під 
час війни, про які я висловлювався 
вже і, на жаль, в мирний час.

Ви викинули господарника, 
Героя Праці, який зразу ж після 
обрання його головою колгоспу, 
прямо зі зборів сільчан пішов до 
сільського священика позичати 
гроші на закупівлю упряжі для ко-
ней. Це була його перша дія, пер-
ший крок на посаді голови. Яким 
стало господарство в подальшому, 
багато написано і переписано, а 
вам розповідати про це, для мене 
є принизливим і виховувати вас я 
не збираюсь. Свою чорну справу 
ви вже зробили.

Однак в силу обставин одним 
рядком сказати мушу — цей 
колектив, це господарство, цей 
керівник були гордістю і славою 
не тільки району і області, але і 
далеко за їх межами.

Ви є морально опустошені, 
морально розбещені, задрипані 
керівники, які не в змозі організу-
вати абсолютно простого — уста-
новити фотографії двох героїв і 
не створювати на рівнісенькому та 
гладесенькому місті тупо-дебільних 
проблем. Для перших осіб району 
і міста по складності така робота 
прирівнюється до того, що плюну-
ти за вітром. Роботу цю ідеально 
виконає хлопчик 7-8 класу. Що ж 
тоді можете ви? Ви фотографіями 
Героїв Праці тасуєте, як картярі 
картами і крутите, як наперстники 
наперстками і так вибираєте геро-
їчнішого героя.

Скажу вам прямо: вони всі од-
наково заслужили велику шану і 
повагу і не у вас, а у людей праці 
і держави. Думаю, ви навіть не 
знаєте, скільки Козятинщина дала 
Героїв — тоді я підкажу — 6. 
Двом з них на Дошці Слави ні у 
вас, ні у ваших папередників місця 
не хватає.

Багато десятків років місця 
для Героїв були. Ви, як і ваші 
папередники, збиткуєтесь і воюєте 
з мертвими Героями Праці, тим 
самим топчитесь і шуруєтесь по 
здоров’ю і моральному стану всіх 
їхніх рідних і моєму в тому числі. 
Радив би вам кожному згадати, 
де зараз знаходиться та влада, 
що почала в районі воювати з 
мертвими. Хоча і при вас і при тій 

владі, що її бандитською назива-
ють, для тих, за висловлюванням 
двох жіночок, смердючих морд 
місця хватає.

Крім того, на Дошці Слави ви-
сить особа, фотографія якої на 
мою думку повинна бути збільше-
на у сотню разів і встановлена на 
розвалинах орсівського хлібза-
воду, піднята на таку висоту, щоб 
було видно з будь-якого місця 
Козятина з надписом — найвидат-
ніший руйнач сучасності одного з 
найуспішніших підприємств Півде-
но-Західної залізниці.

А як же інакше? Потрібно, щоб 
люди знали “героя”, який знищив 
надбання багатьох поколінь, а 
зараз ухмиляється на фотографії 
при нинішній владі. Виходить, при 
теперішній владі в районі і місті 
для руйначів настав зоряний час. 
Потрібно щоб настав час роз-
плати.

У моєму рідному селі вояк 
таких, як ви, що воювали з мерт-
вими, наводили серед мертвих 
порядок, називали антихристами 
і душогубами. За ці вчинки вели-
чезний Божий гріх і тяжке люд-
ське прокляття. З вас трьох знаю 
лише голову районної ради, 
добре знаю його батьків і пере-
конаний, що тебе, Вітя, батьки 
поганому не вчили. Думаю, що 
це твоя особиста саморозпуста, 
саморозбещеність і не абиякий 
гонор.

Не знаю голову міської 
ради, знаю лише, його батьки 
— найгуманнішої професії, 
а його роботу по публікаціям 
у пресі. Мені є багато про що 
сказати міському голові, але це 
не та тема. Лише маленька пора-
да — працюйте хоча б 50% того, 
як ви рвались у бій і ні на долю 
секунди не забувайте, яка кількість 
виборців у Козятині і яка кількість 
за вас проголосувала. Цей чинник 
для вас має бути стимулом до 
роботи і стримуючим фактором 
від спокуси.

Зовсім не знаю голову РДА. 
Знаю, що є земляком славетного 
новатора сільгоспвиробництва і 
першого Представника Президента 
в районі Юхнівського І.С. Добре 
знав покійного і переконаний, якби 
він був живий, то за ці авантюри 
особисто викинув Оркушу, якщо 
не на сміттєзвалище то у глибокий 
рівчак. Точно впевнений, що там 
би знайшов місце для двох остан-
ніх. Він ніколи і ніде не скривав 
того, що Гурик Й.В. був для нього 
найкращим учителем в його трудо-
вій біографії.

Я не впевнений у тому, що ви 
прочитаєте лист-прокляття, але 
мене і рідних Гурика Й.В. це не 
обходить. Лист-прокляття напи-
сано. Я переконаний, відповідь 
від кожного з вас отримаю без 
найменшої волокіти і терміново. 
Вимоги будуть задоволені без 
найменших проблем, тому що для 
цього не потрібно якихось над 
зусиль.

Вимоги наступні: Негайно від-
дати мені викинуту фотографію 
Гурика Й.В., щоб я не оббивав 
пороги і не цілував одвірки у влад-
них кабінетах, указати, де і коли 
її забрати;

Без моєї згоди не чинити з нею 
ніяких дій;

Повідомити мене і назвати 
прізвища тих, хто вніс ідею, а по 
суті цю смуту, щоб викинути фо-
тографію і встановити чергу для 
мертвих;

Забезпечити мені зустріч з тими, 
хто цю ідею подав. Зустріч має 
бути публічною з представниками 
ЗМІ, з забезпеченням технічними 
засобами, тому що знаю, з ким 
маю справу;

Застерігаю про неприпусти-
мість в ході майбутньої розмови 
провокативно викликати мене на 
зворотню грубість;

Повідомити мене, все-таки, про 
факти зловживання чи злочини, 
допущені при вашій владі уже 
мертвим Гуриком Й.В., які ста-
ли причиною відстрілу з Дошки 
Слави.

Переконливо прошу вас і 
застерігаю, що б у ваших відпо-
відях не було вокруг да около, як 
зазвичай, зверхності чи багато про 
щось, але ні про що. Особливо це 
стосується міського голови. Одно-
го разу я читав папірця, якого ви 
підмахнули, підписуючи мешкан-
цям будинку, в якому я живу. В 
тому папірці було стільки тупо при-
мітивного словоблуддя, що меш-
канці будинку животи надірвали 
від сміху, розсмішили ви навіть мої 
старі, зношені капці, що сушаться 
на припічку і рвані калоші, які ва-
ляються на призьбі. Навіть дитина 
знає, що колективні звернення ма-
ють бути перевірені владою, тобто 
вами, якщо не клерком, то хоча б 
сторожем чи технічкою.

Ігнорування моїх прохань і 
вимог будь-ким з вас змусить 
мене послати цього листа-
прокляття навіть на деревню 
дедушке. 

Ну і на кінець, оскільки мова іде 
про мораль і збереження пам’яті, 
мій життєвий досвід, моє повоєн-
не, бідне селянське виховання та 
й взагалі людини, яка в своєму 
житті на власному здоров’ї багато 
разів відчула, що таке правда, а 
що таке кривда, просто не можу 
не звернутись до міського голо-
ви щодо установленого стенду 
пам’яті бійців, що загинули на схо-
ді України. Я не знаю, при якому 
керівництві установлювали стенд, 
але вважаю, що тут є кричуща 
несправедливість. Місце, на якому 
встановлений стенд, в народі нази-
вають “аж там за поворотом”, “аж 
там у чорта на кулічках”, встанов-
лений на тротуарі і фотографії на 
висоті пташиного польоту. Думаю, 
що це рівнозначно тому, що Ісуса 
Христа в хаті установили не на по-
куті, а в сінях біля кагли. Ці святі 
ангели потребують священного до 
них ставлення, престижного, я б 
сказав, святого місця, людного, 
доглянутого, окультуреного.

Якщо подумати і захотіти, то, 
напевно, можливо було б фото-
графії установити на стенді біля 
пам’ятника Грушевському. Христом 
Богом прошу вас перенести їх 
звідти. Рідні, у яких ця вічна і не-
заживаюча рана, та містяни будуть 
вам за це вдячні.

Насамкінець рекомендую вам 
поважати людей, шанувати 
пам’ять мертвих, цінувати і лю-
бити роботу, недолюблювати 
гроші і розкіш, постійно пра-
цювати над собою та неухиль-
но виконувати принцип “сказав 
— зробив”. Тоді бажання у вас 
воювати з живими і мертвими від-
паде само по собі.Та й перестануть 
вас скажено кусати і на вас агре-
сивно гавкати якісь там кар’єристи 
від природи чи інтригани і крикуни 
за плату”.

ОлексанДр гурак, тел. 2-00-89 

Образлива віДПОвіДь влаДи 
Нещодавно (на початку серпня) 

скаржник отримав від міської ради від-
повідь (на лист відісланий в листопаді 
минулого року), датовану груднем 2016 
року (?!), написану виконавцем С. За-
їчко і підписану Костянтином Марчен-
ком в графі “міський голова О.Пузир”.  
Ось цей текс, який змусив звернутися 
в редакцію пана Гурика з проханням 
оприлюднити цей матеріал. Друкуємо 
без змін зі всіма орфографічними по-
милками:

“Ваше бачення про розміщення 
портретів відомих козятинців на 
міській дошці пошани — це ваше 
особисте бачення, а не бачення 
всієї громади міста. Ваше звернен-
ня, як Ви його назвали “лист про-
кляття” до Козятинського міського 
голови має не вербальний, образ-
ливий зміст, що дає нам право 
залишити його без розгляду. Але 
ми Вам відповідаємо.

З 2013 року під впливом окремої 
частини громадськості міста кожен 
рік доводилося змінювати портрети 
відомих козятинців, які розташову-
валися на міській Дошці пошани. 
В ніякому разі ми не мали на меті 
образити Вас зняттям з Дошки по-
шани портрета Героя Соціалістичної 
Праці Гурика Йосипа Васильовича. 
Ми поважаємо пам’ять про Вашого 
брата. Але можливості розмістити 
всіх Героїв Радянського Союзу 
Героїв Соціалістичної праці, По-
чесних громадян міста Козятин 
одночасно ми не маємо технічних 
можливостей. На тій частині Дошки 
пошани, де вони зараз знаходяться, 
є можливість розмістити лише 16 
портретів одночасно. Керівництво 
району багато років підряд усу-
нулося від співфінансування 
ремонту міської Дошки пошани 
і поновлення фотоматеріалів на 
ній. Тому міська рада самостійно, 
повторююся, і під впливом окремої 
частини громадськості, формувала 
порядок розміщення портретів ві-
домих козятинців на міській Дошці 
пошани, надаючи перевагу серед 
них Почесним громадянам міста 
Козятин. А чий портрет серед них 
має бути на Дошці пошани не 
Вам вирішувати одноосібно. 
В Козятині за часів незалежності 
України відбулося багато подій і 
змін. І серед них — розпад потуж-
ної торгівельної організації відділу 
робітничого постачання залізниці. 
”Невідомими шляхами” об’єкти ор-
ганізації перейшли в приватні руки 
”відомих” громадян міста. Також 
повідомляємо Вам, що фотографія 
Вашого покійного брата Гурика 
Й.В. не збереглася, так як з тех-
нічних причин її не можлива зняти 
без фізичного пошкодження. Хто 
вніс ідею про зняття фото Гурика 
Й.В. запитайте у керівництва Козя-
тинської міської ради 6 скликання. 
І щоб в черговий раз “не роз-
смішити Ваші капці” зустріч з ним 
при представниках засобів масової 
інформації ми Вам організовувати 
не будемо. Фактів зловживання 
при формуванні переліку портретів 
відомих козятинців на міській Дошці 
пошани в 2016 році не вбачаємо

І на сам кінець інформуємо Вас, 
що пам’ять про видатних людей Ко-
зятина, Героїв Радянського Союзу 
міста Козятин, Героїв Соціалістичної 
Праці міста Козятин, Почесних гро-
мадян міста Козятин ми поважаємо 
і вшановуємо. Їх портрети роз-
міщені на міській Дошці пошани, в 
Галереї почесних громадян міста в 
приміщенні міської ради.

При оновленні фотоматеріалів на 
міській Дошці пошани, при Вашій 
згоді, як ви написали в листі, при 
неспроможності керівництва райо-
ну це зробити, ми розмістимо на 
ній фотографію Вашого покійного 
брата, Героя Соціалістичної Праці 
Гурика Йосипа Васильовича."

верОніка любіч 

Минулої неділі на гарячу лінію 
газети “RIA-Козятин” зателефо-
нували любителі природи нашого 
краю. Вони повідомили, що під 
Махаринцями нищиться природа 
— під пилку попали живі дерева!

Лісосмугу ми перевірили. Там є 
дуби, але спиляні знайшли ясені. 
Знаходиться ця лісосмуга біля 
дороги Козятин - село Махарин-
ці, що недалеко від  5-го ставка. 
Якщо опиратись на документи 
сільради, то ці зелені насадження 
знаходяться між вулицями Цен-
тральна та вулицею Крайньою. 
Якщо комусь стало смішно, то 
ми його розуміємо. Та документ 
є документ. Якщо за чиїмось 

бажанням серед поля можуть 
з’являтися вулиці, то це ми в селі 
Махаринці

Отже Махаринецький сіль-
ський голова Наталія Василюк 
в липні просила дозволу в дочір-
нього підприємства Козятинсько-
го  райагролісу на розчистку та 
вирізку дерев, “які несуть загрозу 
проїзду транспорту та затіняють 
земельні присадибні ділянки, зе-
мельні частки (паї) одноосібників 
по території села Махаринці Ко-
зятинського району, а саме 

— від траси Кременець - Біла 
Церква до вулиці Миру

— від вулиці Першотравнева до 
вулиці Мічуріна

— від вулиці Центральна до 
вулиці Крайня

— від вулиці Партизанська до 
ставка Безодня”

Дозвіл отримала вона у вигляді 
лісорубного квитка № 185 на 
вирізку більше 150 кубометрів 
деревини. 

Та чи причина в затіненні паїв, 
чи прокладанні дороги з твердим 
покриттям від вулиці Матросова 
до села Махаринці, яку мають ще 
прокласти? Причина зовсім в ін-
шому. Тільки ховають її за хитро 
виписаними документами, перед 
якими безсила і екологія, і право-
охоронна система. А, можливо, 
немає заінтересованості як в од-
них, так і в інших? Поки спиляли 
трохи більше 20 дерев твердої 
породи і будуть пиляти ще. 

Як повідомив газеті директор  

ДП "Козятинського райагро-
лісу" Вадим Сичов, журналісти 
з фахівцями лісу розмовляють 
різними мовами. Можливо, й так. 
Тільки для нас рубка, то коли 

зрубують дерево. У них— пла-
нова рубка чи рубка з дозволу 
називається ”Догляд за узліссям”.

Більше фото на сайті 
kazatin.com

9 серпня
У Збаражі місцеву жительку 

побив киянин.
Шахраї протягом тривалого 

періоду телефонували одній з 
мешканок Вернигородка. Вона 
не повелась.

10 серпня
У Козятині на Грушевського 

біля ринку трапилась дорожньо-
транспортна пригода. “Форд” 
“поцілувався” з білим бусом. По-
страждалих нема.

У жительки нашого міста з 
квартири викрали взуття, одяг, 
два планшети і ноутбук.

У Вівсяниках з будинку місце-
вого жителя поцупили дві чавунні 
плити, алюмінієвий котел та 25 
кілограмів чорного металу. Вста-
новлено, що крадіжку здійснив 
39-річний чоловік з цього ж села.

11 серпня
З під’їздів будинку на Героїв 

Майдану, 16 поцупили поштові 

скриньки.
Біля церкви в селі Козятин ста-

лася дорожньо-транспортна при-
года за участю автомобілів “Тойо-
та” і ВАЗ. Ніхто не постраждав.

Зі Збаражу повідомили про по-
биття місцевим мешканцем іншої 
збаражчанки.

У Дубових Махаринцях чоловік 
побив свою дружину.

Ще одна бійка між співмешкан-
цями відбулася в Йосипівці. Жінці 
розбили голову.

12 серпня
У козятинчанина з квартири ви-

крали майже п’ять тисяч гривень.
У Бродецькому біля ставу ви-

явили труп чоловіка без ознак 
насильницької смерті. За життя 
цей 55-річний місцевий житель 
протягомі тривалого часу вів амо-
ральний спосіб життя, зловживав 
алкоголем, хворів на серцево-су-
динні захворювання.

Козятинчанин побив матір.

У мешканця Жежеліва вкрали з 
помешкання 400 гривень.

У Медведівці стріляли з мис-
ливської зброї.

Також постріли лунали і в Пру-
шанці.

У Бродецькому в кафе “Калам-
бур” у жінки поцупили мобільний 
телефон.

На вулиці Матросова сталася 
бійка. У результаті до приймаль-
ного відділення доставили з 
тілесними ушкодженнями 33-річ-
ного і 34-річного козятинчан. Їх 
стан був задовільний і вони від-
разу пішли з лікарні.

13 серпня
Занепокоєні мешканці Тучі по-

відомили в поліцію, що за селом 
чути постріли. Виявилось, що 
розпочався сезон полювання й це 
стріляють мисливці.

У козятинчанки вкрали вело-
сипед марки “Діамант”, який вона 
залишила пристебнутим біля вхо-

ду на ринок “Хлібодар”.
У Йосипівці на ставку, який 

знаходиться в межах села, чули 
постріли.

14 серпня
З вулиці Незалежності, 54 вкра-

ли металевий бак для сміття.
15 серпня
З ПМК-9 повідомили поліцію 

про те, що голова райради знову 
перешкоджає діяльності підпри-
ємства.

У Козятин біля старого кла-
довища на вулиці Зеленій люди 
копали яму під фундамент і зна-
йшли кістки людини часів Другої 
світової війни. Ніяких розпізна-
вальних знаків поруч не було. 
Залишки вилучили і направили на 
експертизу.

Козятинчанин став жертвою 
шахраїв — у нього виманили 1 
800 гривень, які він перерахував 
за покупку велосипеда.

На виїзді з села Жежелів 

24-річний барчанин на “Мерсе-
десі” на смерть збив 53-річного 
жителя Бердичева. Свідки роз-
повідають, що небіжчика про-
тягом дня бачили у селі в стані 
алкогольного сп’яніння. На дорогу 
перед автомобілем він вискочив 
раптово, в не призначеному для 
переходу місці.

16 серпня
У Сошанську під час п’яної 

сварки чоловік поранив свою 
співмешканку ножем у ногу.

Також в Сошанську внаслідок 
пожежі в нежилому будинку 
знищено 30 квадратних метрів 
шиферу та веранду 9 квадратних 
метрів. 

Причина займання — нео-
бережне поводження з вогнем. 
Ніхто не постраждав.

У Махнівці також постраждали 
від пожежі — згоріла велика 
кількість соломи. Палій невідо-
мий.

в’ячеслав гОнчарук

Редакцію газети “RIA-Козятин 
мешканці села Велике повідо-
мили, що сільський голова 
Володимир Гупяк не виконує 
своїх обов’язків. За словами 
людей, на загальних зборах села 
рік тому він пообіцяв, що зробить 
освітлення на одній із вулиць. 
Через рік і знову на зборах ще 
раз пообіцяв. Та поставив тільки 
4 ліхтарі, які не підключили до 
електролінії ще й досі. Тротуар 
на вулиці Миру заріс травою, 
кажуть люди. А до сміттєвих ба-
ків не підійти — все в  бур’янах. 
Коли зателефонували в сільраду, 
на тому кінці мобільного зв’язку 
повідомили, що це робота Шубо-
вича (?!). Вони не знають, що за 
це несе відповідальність сільська 
рада? 

За коментарем ми звернули-
ся у Вернигородоцьку сільську 
раду. Очільник села саме пішов 

у відпустку. Та розшукувати його 
довелось не довго. У одному з 
приміщень сільської ради він у 
спецодязі робив ремонт.

— Те, що я обіцяв, те я й 
зробив, — прокоментував газеті 
“RIA-Козятин” сільський голо-
ва. — У селі Великому не чотири 
ліхтарі, а 10. Не світять, тому 
що немає доброї волі РЕМівців 
під’єднати їх до електромереж. 
Я вже двічі був у керівника Козя-
тинських електроліній. Відповідь 
така: ще треба трохи потерпіти, 
не ти один такий...

Що стосується необкошених 
тротуарів і сміттєвих баків на 
вулиці Миру, за словами пред-
ставника влади, там була відпо-
відальна особа, яка потрапила 
нещодавно в реанімацію. А 
нова людина, яка працює зараз, 
декілька днів викошувала цен-
тральну вулицю села зі сторони 
залізниці. 

Побувавши у Великому, пере-

конуєшся, що по центральній 
вулиці потребує ремонту дорога. 
Ліхтарів, що не світять, є дійсно 
10. А ще з обох сторін в’їзду в 
село немає вказівника, що це 
село Велике. Комусь це байдуже, 
а для когось, це місце проживан-
ня. Люди хочуть жити в тому селі, 
в якому є назва.

Наступна скарга на пана Гу-
пяка надійшла наступного дня. 
Мешканка села Вернигородок 
Галина Шкляр повідомила, що 
вона не може навести лад в своїй 
оселі за відсутності води з вини 
колишньої сільської влади. За 
словами Галини Петрівни, раніше 
вона набирала воду з криниці, 

яку засипали при будівництві до-
роги. Їй пропонували набирати 
воду з крана, що біля церкви. 
Тільки той водогін часто лама-
ється, а ходити до школи по воду 
далеко. Ще одне питання вона 
адресує сільському голові Гупяку 
з приводу паркану. Коли будува-
ли церкву, вирівняли дорогу так, 
що 4 метри землі, яка належить 
сільській раді, опинилася за пар-
каном пані Галини. Ось і обурена 
пенсіонерка, що сільська рада не 
наводить лад.

Від редакції: Приємно, коли 
після наших публікацій чиновники 
реагують на здорову критику і 
намагаються виправити ситуацію.

на голову вернигороДеЦької сІльраДи 
не перестають скаржитись в’ячеслав гОнчарук

Після інтенсивних дощів, що 
пройшли минулого тижня в нашо-
му краї, в лісах з’явилося багато 
грибів. Їстівний гриб — продукт 
унікальний і потрібний. 

Але треба пам’ятати, що гриби 
мають здатність всмоктувати в 
себе все шкідливе, що є в на-
вколишньому середовищі. Тож 
краще відмовитись від татких-
грибів, які ростуть в засмічених 
лісосмугах, в посадках біля доріг 
з інтенсивним автомобільним ру-
хом, під електролініями великого 
вольтажу. Найбільш небезпечні 
— білий, підберезовик (бабка), 
підосичник (червоноголовець), 
польський. 

Візьміть до уваги, що гриби є 
ще напівїстивні. Це ті, для яких 
потрібна додаткова обробка. Це 
синяки, піддубці, решітки, пече-
риці з жовтим ободом на верхівці 
гриба тощо. Сероїжки бажано не 
брати. А, якщо брати цей гриб, 
то тільки зеленого, синього чи 
червоного кольору.
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дОрОги і трансПОртПОЗиЦія

“в’ячеслав 
гОнчарук

Чемпіонат об-
ласті з футболу 

офіційно стартує 19 
серпня. Наш єдиний пред-
ставник в вищій лізі обласної 
першості ФК “Моноліт” в цей 
день прийматиме футболістів 
з Немирова ФК “Агро-Астра” 
на козятинському стадіоні 
“Локомотив” о 16.00. 

Поки команди тренуються. І 
для ігрової практики домовля-

ються з спарингами та проводять 
товариські зустрічі.

Таким спарингом для козятин-
ського клубу були спортсмени 
погребищенської “Росі”. Зустріч 
відбулася минулої суботи 12 
серпня

Початок гри показав, що гравці 
обох команд скучили за футбо-
лом. Та сильна спека не давала 
футболістам обох команд діяти 
на максимальних швидкостях 
протягом всього ігрового часу. 

Гра закінчилася з рахунком 6:3 
на користь нашої команди. Гості 

показали красиву гру. І тільки 
клас виконавців козятинського 
клубу переважив шальки терезів 
на свою користь.

Спочатку Костянтин Благодир 
відкрив рахунок у зустрічі. Він на 
виконання пробив пенальті. Гол 
вийшов — красень. Підсікши м’яч 
над воротарем, шкіряний пара-
шутом опустився у ворота. Гості 
відповіли швидко і рахунок став 
1:1. Та гравці “Моноліта” Сергій 
Симоненко, Андрій Веретинський 
і знову ж Костянтин Благодир 
роблять рахунок 4:1. Так і завер-

шилась перша половина зустрічі.
У другому таймі спортсме-

ни обох команд двічі обміня-
лися голами, зігравши другу 
сорокап’ятихвилинку з рахунком 
2:2. За козятинську команду за-
били Дмитро Мусальов та Олек-
сандр Ковальчук.

Відмінно впорався зі своїми 
обов'язками суддя матчу Олег 
Шеремет. Він - кращий арбітр 
за версією козятинських вбо-
лівальників. Цей арбітр тримав 
контроль над грою з першої до 
останньої хвилини поєдинку. Ро-

ботою рефері були задоволені і 
тренери обох команд 

Після завершення гри футбо-
лісти традиційно обмінялися з 
недавніми суперниками рукос-
тисканням, дякуючи за чесну і 
чисту гру. 

Футболісти з Погребища про-
демонстрували, що у них є клас-
на команда. До речі, всі гравці 
— місцеві. 

Газета “RIA-Козятин” вітає на-
ших футболістів з перемогою і 
бажає оформити дубль за пере-
могу в чемпіонаті і кубку області.

"Моноліт" вдало повернувся з канікулблОг

в'ячеслав гОнчарук

У понеділок, 14 серпня, 
в українській православній 

церкві Київського патріархату, 
що на вулиці Тухачевського в Козятині, ві-
руючі відзначали свято братів Маккавеїв. 
Настоятель храму “Покрови Пресвятої Бо-
городиці” протоієрей отець Василь провів 
службу Божу. Він освятив віруючим воду, 
хліб, мед і все, з чим люди прийшли до свя-

того храму. Освятив рослинність, яка вва-
жається оберегом власних домівок (букети 
з маком, полином, м’ятою, чорнобривцями 
тощо). Освятив також отець Василь ікону, 
на яку збирали кошти всім миром майже 
півроку. Називається вона свята ікона Віри, 
Надії, Любові з матір’ю Софією. 

За словами настоятеля, ця ікона має чу-
додійну силу. Після служби віруючі разом 
з настоятелем храму помолились за мир в 
Україні. 

Храм придбав ікону надії, Віри, любові та їх матері софії
блОг

іван ОстаПчук

Кожної суботи 
в Пушкінсько-
му парку церква 

Спасіння проводить 
розважальні заходи для дітей. 
У спекотний день 12 серпня діти 
були першими дійовими особами в 
міському сквері. Організатори сво-
їм гостям підготували різноманітні 
розваги та ігрища. Вікторини для 
розумового мислення чергувались з 
естафетами на спритність, атлетизм 
та винахідливість. Діти з радістю 
беруть участь у розважальних за-
ходах і навіть засмучені, коли про-
грама добігає кінця.

дитячі дні від 
церкви “спасіння”

блОг
тетяна лОзінська

Про знаменитий горб “Фінлян-
дія” в селі Махаринці газета “RIA-
Козятин” вже повідомляла. Там 
йшлося, що мікрорайон колишнього 
цукрового заводу потопав у смітті, 
яке не вивозилось і мешканці “Фін-
ляндії” його спалювали, де могли.

Після публікації в газеті, ситуація 
там різко змінилася. Сміття влада 
села вивезла Навела лад і з так 
званими гноярками. Усе змінилося в 
кращий бік, кажуть люди.

Тільки почути, це одне, а побачити 
— то  інше.

Ми знову побували в Махаринцях. 
Дійсно, була проведена велика ро-
бота по збору сміття. Якби те сміття 
ще й довезли в повному обсязі до 
місця призначення, то було б усе 
відмінно. Але редакція вдячна ке-
рівництву села за позитивну реакцію 
на критику, що проблеми “Фінляндії” 
вирішили вчасно.  

Редакція вдячна також небайду-
жим жителям “горба”, що телефону-
ють у редакцію. 

позитивна реакція 
сільської влади на критику

блОг

валентина 
зелінська

На Козятин -
ських ставках, які 

знаходяться в сусідній частині 
міста, розвелася незвичайна 
риба. Рибалки називають її рота-
ном, але це не так. Вона назива-
ється американським карликовим 
сомиком. Ця риба — хижак. 

Вона поїдає мальки нормальної 
риби. Має вона велику голову, 
дуже гострі зубки і дуже колючі 
шипи в області зябр і на спині. 
Не має луски, має чотири пари 
вус. Голими руками її з гачка не 
знімеш, бо миттєво поколешся. 

Рибалити — це відпочинок 
на природі. Це адреналін, осо-
бливо, коли тягнеш карасика. 
Коли рибалки тягнуть сомика, 

то адреналін аж зашкалює. Тому 
що вони так матюкаються, що 
цей адреналін чути далеко. 

Коли ми з чоловіком їдемо з 
дачі, він інколи бере маленькі 
вудочки. І годину-півтори ми 
рибалимо. Я теж дуже люблю 
ловити рибу, а от сомиків не 
люблю. Тому що вони не дають 
зловити іншу рибку. Можливо, 
там в Америці, цю рибу роз-

водять в окремих водоймах, як 
технічну для кормових добавок 
для тварин. У нас вона, вибач-
те за слово, загадила ставки. 
Від неї у воді аж кишить, тому 
що вона розмножується дуже 
швидко і в великій кількості. За 
розмноженням вона схожа до 
колорадського жука. Він теж з 
Америки. І від нього не можуть 
позбавитись вже 57 років. 

Перш, ніж запускати цю рибу, 
потрібно про неї все дізнатись. А 
тепер через кілька років ця риба 
виїсть нормальну рибу і рибал-
кам не буде де порибалити. Не 
відомо, чи можна її споживати 
людям. Адже говорять, що рибу, 
яка не має луски, їсти не можна. 

Можливо хтось із спеціалістів 
дасть достовірну відповідь.

рибка-іноземка
блОг

конкурс з “бєспрєДєлу” 
завершено Достроково!

люДи прб просять звернути на них увагу

неврегульована Дорога чекає якІ Дороги,
такІ й автобуси

 Читачі пам’ятають, що лише 
два тижні минуло з того часу, 
коли «RІА-Козятин» оголосила 
конкурс. Його завданням було 
— вгадати, коли на нещодавно 
відремонтованих міських дорогах 
з’являться нові ями.

Одні стверджували, що ями 
з’являться навесні, другі — що 
вже восени. Виявилось, що по-
милялися всі. Ями на «відремон-
тованих» дорогах вже є!

Отже, редакція газети оголо-
шує про дострокове завершення 

конкурсу. Абсолютним пере-
можцем у номінації «Швидка 
яма» оголошується заступник 
міського голови, начальник 
управління ЖКГ пан Малащук!

Сподіваємося, що приз за ре-
кордно швидкий «дорожній бє-

спрєдєл» йому на сесії міськради 
вручить особисто міський голова 
Пузир.

 А депутати гучними оплесками 
привітають чергове досягнення 
керуючої містом “креативної 
команди”.

ОлексанДр кОвальчук

Одна із найстаріших вулиць 
у Козятині — Олега Кошового. 
Вона з’явилася з розбудовою за-
лізничного вузла. Починалася від 
станції і закінчувалася біля Біло-
церківської автостради. Тут були 
побудовані гуртожитки барачного 
типу, дорога із бруківки, встанов-
лені спочатку керосинові ліхтарі, 
а потім електричні. 

У цьому районі проживали 
робітники залізничних професій: 
локомотивники, вагонники, енер-
гетики та інші. У 50-60 роках 
почалася забудова цього району 
4-поверховими будинками. У 
народі їх називали хрущовками 
- по 4 сім’ї на поверсі. Ці люди, 
здебільшого похилого віку, тут 
живуть вже майже 60 років, на 

жаль, без належного капітально-
го ремонту в цих будинках. Але 
наші люди терплячі. 

Не цим питанням заклопотані. 
Дорогу просять заасфальту-
вати до початку осені. Царські 
урядники зробили колись її з 
турботою про людей. А наші 
урядники-панки (ПЧ, НГЧ) ї ї 
розтрощили, коли проводили 
інженерні мережі для багатопо-
верхових будинків.

А там, де не будувалося, 
бруківка стоїть і буде служити 
людям. Але час бере своє. Тому 
потрібен капітальний ремонт 
всієї дороги. Не ямочно-латоч-
ний, а суцільний. З необхідною 
щебеневою підготовкою згідно з 
технологією асфальтування доріг. 

Настає осінь. Більшість пенсіо-
нерів з вулиці Кошового їздять на 

городні ділянки. При поверненні 
їх обступає темрява і калюжі. 
Тому велике прохання людей до 
міської влади відремонтувати до-
рогу і повісити ліхтарі.

— З цієї вулиці починається 
Козятин залізничний, а ми тут 
живемо, як на висілках, — роз-
повідає одна з мешканок цього 
мікрорайону Олена Петрівна. 
— У центрі проходять різноманіт-
ні культурні заходи, а до нас це 
не доходить. Обіцяла ще попере-
дня влада, що тут буде яблуневий 
сад, реконструйований під зону 
відпочинку, де будуть дитячі та 
спортивні майданчики, зона від-
починку для пенсіонерів. 

Нічого не робиться, а проект, 
який зроблений для цієї цілі, 
пилиться у владних кабінетах. 
Увагу цим питанням потрібно 

приділяти нашому депутату Ма-
лишевському... Мешканці вулиці 
О.Кошового були б дуже вдячні 

міському голові, якби той роз-
глянув прохання людей і вирішив 
питання позитивно.

влаД ПОвх

Навіть якщо трагедія — похо-
рони —тим більше концентрація 
бізнесу, що належить родині 
голови райради. Що зухвало 
нехтує елементарними нормами 
безпеки на дорозі. Приклад тому 
— заправка в центрі міста біля 
залізничного полотна, де нещо-
давно розбився на смерть водій. 
Саме на родині голови райради 
та на міський раді Козятина 
лежить обов’язок відрегулювати 
або вжити заходи на упереджен-
ня трагедії. Вона сталась, кров 
пролилась. Однак ніяких дій до 
сьогодні не вчинено. Перехрестя 
доріг залишається небезпечно 
неврегульованим. Де відповідні 
знаки? Є всі підстави вважати, що 
справу по останньому ДТП закри-
ють, у зв’язку зі смертю відпові-
дача. Тобто спишуть на мертвого. 
Перехрестя дуже насичене рухом 
транспорту. Для під'їзду до пере-
ходки безальтернативне.

А хочеться спитати, чи буде 
порушена справа за бездіяльність 
посадовців, що мають виконати 

свій обов’язок? Весь світ знає, 
що кожен дорожній знак про-
литий тоннами крові людських 
трагедій. Нам розповідають, що 
хочуть зняти “лежачих поліцаїв” 
біля м’ясокомбінату. Ніби як 
міська рада і мер ініціатори. А 
чому така ненависть до лежачих 
поліцейських? 

Суть у тім, що це бар'єр, якому 

кланяються всі, навіть якщо буде 
їхати сам Бог в кареті — при-
зупиниться біля непідкупного 
єдиного в Козятині чесного “ле-
жачого поліцейського”.

 Оце їх і дратує: раз не про-
дається, не корчить з себе під-
лабузника, треба зняти. Прямий 
доказ небезпечного популізму 
влади.

тетяна лОзінська

У редакцію газети “RIA-
Козятин” зателефонували обурені 
пасажири маршруту №2. Вони 
повідомили, що автобус вишне-
вого кольору 16 серпня виїхав 
у рейс. Але транспортний засіб 
перевізника в жахливому стані. 
Журналіст зустрівся з водієм зга-
даного рейсу. На запитання, чому 

автобус виїжджає в такому стані, 
він відповів: “Звертайтеся до 
господаря, що я можу зробити?”

Пасажирів, які перебували в 
автобусі, ми запитали, чи за-
довольняє їх транспорт, яким 
вони їдуть. Люди ствердили, 
що це не автобус, а грабарка. 
Одна жіночка сказала: “Сьогодні 
краще! Вчора двері на мотузках 
трималися”.
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відмовлялися її оперувати, через 
складність захворювання. Але в 
нашій лікарні дуже вдало про-
оперували. 

кОжнОгО Дня на ПрийОм 
ДО мОлОДОгО лікаря При-
хОДить ДО 80 люДей.

До лікаря йдуть зі скаргами 
на запальні захворювання ока 
— кон’юктивіти, кератити, бле-
фарити, травмами та сторонніми 
предметами в очах. Як розповіла 
газеті пані Людмила, особливо 
у весняно-літньо-осінній період. 
Адже активно проводяться буді-
вельні і сільськогосподарські ро-
боти. Ускладнює роботу величез-

на кількість людей, які проходять 
профогляди. Зокрема, діти перед 
школою.

— Проходьте профогляд в бе-
резні-травні! — закликає Людми-
ла Володимирівна. — Подумай-
те в першу чергу про своїх дітей. 
У останні тижні серпня  — по-
трібно вистояти величезні черги! 

Саме для вирішення проблеми 
черг під кабінетом пані Людмила 
прийняла європейське  рішення. 

— З 21 серпня я буду вести 
прийом за попереднім записом, 
— каже офтальмолог. — За-
писатися можна за номером 
063-034-40-61. Тих, хто не запи-
сався, буду приймати у вільний від 

записаних пацієнтів час. Якщо лю-
дина записується на профогляд, 
я виділяю йому (їй) 5-10 хвилин. 
У інших випадках орієнтуюсь по 
ситуації. Без черги будуть при-
йматися пацієнти по швидкій до-
помозі, немовлята, вагітні жінки 
та учасники бойових дій. Споді-
ваюсь, це запрацює. 

Людмила Володимирівна закли-
кає людей уважніше ставитися до 
свого здоров’я і свого зору:

— Приходьте регулярно на 
огляд, тоді, коли назначає лікар, 
— каже вона. — Якщо щось по-
чинає турбувати, відразу йдіть 
до лікарні, а не через декілька 
днів або навіть тижнів, коли за-

хворювання перейде вже на зо-
всім інший рівень. На профогляд 
приходьте завчасно, наприклад, у 
березні-травні, щоб не створюва-
ти ці величезні черги! Будьте до-
брішими один до одного! Частіше 
посміхайтеся і позитивно ставтесь 
до життя — це подовжує моло-
дість і зберігає здоров’я!

Від редакції: Як повідомив 
газеті “RIA-Козятин” заступник 
головного лікаря по медицині 
Ігор Гурбеляс, протягом місяця 
запрацює сайт районної лікарні. 
На ньому можна буде записатися 
на прийом, залишити відгуки, за-
уваження та пропозиції.

діти з Центру інноваційного розвитку дитини «еasy English» познайомилися з 
воїном, який добровольцем пішов захищати україну в кривавому 2014 році

ПОтрібнО Знати на ПОЗитиві

Молода лікар-офтальмолог працює по-європейськи
До офтальмолога тепер можна за записом

він і вона

81-рІчна пенсІонерка висІває 
по козятину квІти

паЦІєнти вІДновного лІкування 
на позитивІ

лікар людмила Павленко

тетяна (43), мОлОДша меДсестра:
— У любимої мами Антоніни 

Олександрівни 16 серпня  був 
День народження!

алла (43), меДсестра:
— Вийшла з відпустки 

і зраділа зустрічі з ко-
легами!

Дарина (19) і сергій (20), стуДенти:
— В неділю у Сергія був День на-

родження. Гарно відмітили!

анДрій (33), ОхОрОнець:
— Все дуже добре! 

От якби ще й дороги 
зробили!

сОфія (12), катя (9), шкОлярки:
 Софійка відпочивала на 

морі, Катя — їздила на Мед-
ведівку!

ірина (37), касир і юліана 
(12), шкОляр:

—  Юліана повернула-
ся з відпочинку в Польщі. 

ми заПитали у кОзятинчан що позитивного сталося в вашому житті останнім часом?

в’ячеслав гОнчарук

Козятин квітучим рідко хто 
називає. Хоча квітники є, тільки 
доглядати за ними немає кому. 
Але в місті ще є любителі, які ви-
рощують квіти. Журналіст газети 
познайомився з 81-річною Раїсою 
Козлівською. Виявляється, вона 
ще ранньою весною висіває в 
квітники насіння. Її квіти рос-
туть біля центральної лікарні, в 
Пушкінському сквері, на вулиці 
Грушевського і Героїв Майдану. А 
в міському парку Раїса Архипівна 
зробила маленький квітничок в 
пеньку дерева. Насипала туди 

землі, висадила тюльпани. На 
жаль, вночі ті цибулини квітів 
забрали... Ще наша землячка 
висівала квіти мальви на вулиці 
Героїв Майдану. 

— Вони проросли! — каже 
пенсіонерка. — Та коли обкошу-
вали траву, квіти пішли разом з 
бур’янами. Вони ще були зовсім 
маленькі… А от біля центральної 
лікарні в минулому році в моїх 
мальвах навіть фотографувалися 
медпрацівниці. Навіть в знак по-
дяки подарували мені вітальну 
листівку з моїми мальвами.

Звідки ж любов до квітів чер-
пає пані Раїса? Як розповіла 

“RIA-Козятин” жінка, почала вона 
цим займатися ще з четвертого 
класу. 

— Уже й забула, як звали 
вчителя в школі, що також лю-
бив квіти, — розповідає. — У 
мене виходило найкраще. Що 
не посаджу — все приймалося. 
Як стала дорослою, пішла на 
роботу в “автодор”. Там навіть 
для висадки квітів виділялися 
кошти. Зарплата була малою та 
улюблена робота серце радувала  
Пізніше перейшла на асфальтний 
завод. Там була більша зарплата. 
Але улюблену справу продовжу-
вала вдома. 

Вийшла заміж. Виростили з 
чоловіком дітей — сина й дочку. 
Зараз маю четверо онуків. При-
ходять діти й онуки, допомага-
ють з ремонтом в оселі. Давно 
вже одна. Чоловічих рук бракує. 

Робота біля квітів завжди знахо-
диться — то буває собаки грядку 
роздеруть, то бур’янину потрібно 
вирвати.Та мені хоча скоро 82, а 
щось робити біля квітів — тільки 
в радість...     

тетяна лОзінська

Почастішали надходити гарні 
відгуки про стан медичного об-
слуговування. Зокрема, до редакції 
звернулися жителі Козятина, вдяч-
ні пацієнти Володимир Горбатюк, 
Віталій Ковальов, Сергій Музичук, 
Віталій Машевський, Петро Куку-
лінський, Володимир Роман. Вони 
нещодавно проходили курс ліку-
вання у відділенні відновного ліку-
вання терапевтичних хворих. За їх 
словами, про це медичне містечко, 
що розташувалося на території ко-
лишньої районної лікарні, хочеться 
говорити тільки позитивно.

Отож респект — завідувачу 
відділення Валентині Мандзюк! 

Слова подяки звучать і медперсо-
налу, який тут працює. У коло най-
поважніших людей в білих халатах 
входять: лікар-кардіолог Ірина 
Дирда, старша медсестра Людми-
ла Рябоконь, сестра-горсподарка 
Ольга Семенюк, маніпуляційні 
медсестри Олена Оладенко і 
Тетяна Андрушко, палатні мед-
сестри Олена Суворова, Тетяна 
Куманецька, Наталя Швець, Ва-
лентина Вікарчук, Алла Полон-
ська, Наталя Гайдучок, Олена 
Шевчук, Алла П’ятецька, Світ-
лана Заєць, Ніна Кривоносова, 
буфетниці Ірина Тіхач, Лариса 
Бармінова, молодші медсестри 
Неля Якимчук, Таміла Ткачук, 
Оксана Трончук, Наталя Ільчук, 

Валентина Шевчук, Валентина 
Ящук, Лариса Жигульова, Те-
тяна Жук, Галина Гречко, Люд-
мила Романюк, лаборанти Ганна 
Захарчук, Олена Іванюта, за-
відувач лікувально-діагностичного 
відділення Віра Кравчук, завідувач 
фізіотерапевтичного відділення 
Георгій Григорук, медсестри 
відділення Надія Юхимець, Віта 

Довгенко, Віка Дончук, Наталя 
Швець, Інна Бабій та Галина 
Журавель.

Керує закладом головний лі-
кар КУ “Лікарня відновного 
лікування” Олександр Євтушок. 
Пане Олександре, від пацієнтів 
передаємо колективу, який ви очо-
люєте, і вам особисто подяку за 
віддану службу людям, щоденну 

благородну справу і ваші до-
брі серця. Побажання вам 
та вашим сім’ям 
— міцного 
з д о р о в ’я , 
незмінного 
щастя, до-
статку і мир-
ного неба над 
головою.

Ніжний дотик. У ньому міститься 
така сила, якою багато дружин не-
хтують або ще не розкрили її. Це так 
просто і так ніжно, що чоловіки навіть 
бояться про це просити. Вони ледь 
говорять про це, не хочуть здатися 
м'якими.

Сила ніжного дотику шкіра-до-
шкіри — знак жіночого прийняття і 
схвалення. Коли жінка ніжно торка-
ється до чоловіка, вона вселяє йому 
впевненість у собі, його світ зміню-
ється миттєво. Це настільки потужний 
момент, що вони навіть не можуть 
нічого сказати. Немов клубок у горлі, 
але це таке запевнення в тому, що 

вони не одні, що жінка на правильно-
му шляху. Це відчуття жіночої любові.

Ось як чоловіки це описують:
Ми дивилися фільм, коли вона по-

клала руку мені на коліно, подивила-
ся на мене, посміхнулася і сказала: 
“Я рада, що ти привів нас сюди, 
спасибі”.

“Вона плеснула мене по дупі, за-
сміялась і назвала мене ”жеребцем”.

“Вона чесала мою голову пальцями 
близько двох хвилин. Мовчки. Це 
було неймовірно".

“Вона доторкнулася до мого плеча 
і прошепотіла: ”Ти такий хороший 
батько і чоловік. Люблю тебе за це”.

“Коли я запропонував 
їй свій варіант відпустки, 
вона взяла мене за руку і 
сказала:«Чорт забирай, я 
тебе обожнюю!”.

“Вона просто простягнула 
руку і почухала мою потили-
цю, поки я вів машину. 

Так ніжно, що я майже за-
мурчав”.

“Вона посунулася до мене 
в позі великої ложки і сказа-
ла: ”Малюк, ти завжди такий 
теплий”..

Отож, жінки, торкайтеся і 
чіпайте своїх чоловіків!

Що чоловІки люблять найбІльше 
(але не скажуть вам)

ПрОДОвження.ПОчатОк» стОр.1

тетяна лОзінська

реабілітація військОвих 
— зустріч з мОлОДим ПО-
кОлінням. У  редакції газети 
“RIA-Козятин”  минулого  четвер-
га пройшла хвилююча зустріч ви-
хованців школи іноземних мов 
Юлії Канівської з нашим края-
нином, який мешкає сьогодні в од-
ному із сіл району,  а на початку 
війни перебував на передовій лінії 
фронту — Юрієм Моторнюком. 
Сьогодні він має ордени і меда-
лі, посвідчення учасника бойових 
дій та інваліда третьої групи. Три 
контузії перетворили його мирне 
життя на часті реабілітації у госпі-
талях на лікарняному ліжку.

Діти розпитували воїна про 
його життєвий та воєнний шлях. 
Розповідали про себе. Потім 
дружньо з головою ГО "Рідне 
місто" Віталієм Креденцером 
малювали карту України, на якій 
приклеювали вирізані з кольоро-
вого паперу долоні своїх рук. На 
них кожен писав своє ім’я і розмі-
щав на карті за вподобанням міст 
і регіонів. Наш гість помістив свій 
автограф у Мукачеве — саме про 
це місто має багато спогадів...

 
кОлись був звільнений за 
ПатріОтизм. У далекому 1991 
році Юрій Моторнюк одним з 
перших вчепив прапор України у 
Козятині. Наш гість — неабиякий 
патріот. Він почув, що проголо-
шено незалежність України, коли 
знаходився на службі в карау-
лі прапорщиком у козятинській 
військовій частині (біля швейної 
фабрики). По сусідству проживав 
відомий в місті квіткар Олександр 
(Недик, що вирощував троянди). 
До нього і побіг Юрій. Він знав, що 
у того є прапор. Синьо-блакитний 
стяг наш військовий повісив у час-
тині на плацу. Тодішні чиновники 
не сприйняли такого патріотизму, 
адже не були готові та і не хотіли 
бачити Україну незалежною. Їм 
було смішно з поступка прапорщи-
ка Моторнюка. Тоді його звільнили, 
“за не відповідність посаді”...

Взагалі він все життя мріяв 
літати, але в “льотне”не пройшов 
комісію. 

на війну ПішОв ДОбрОвОль-
цем. Коли оголосили про  анти-
ториристичну операцію, Юрій Мото-
рнюк пішов відразу добровольцем. 
Повітряний стрілок-радист потра-
пив у піхоту. Був і на Донецькій 
землі, і на Луганській. — Людей 
мало тоді у 2014-му було на ві-
йні, — пригадує він. Саме Юрій 
створив тоді єдину в Збройних 
силах України машину, яку на-
звав “велес” (як язичеський бог). 
Ця машина била ворогів. На базі 
тягача наверх поставили зенітну 
установку, яка здійснювала 1800 
пострілів за хвилину. На ній він 
був стрілком.

не всі сПриймали вОїнів зсу
За розповіддю атовця, були 

ситуації: по сільській вулиці ліво-
руч сиділи по хатах українські 
військові, а праворуч — сепара-
тисти. 

— А нам потрібно було йти 
вперед, допомагати нашим побра-
тимам. І це вдавалося... Місцеве 
населення сприймало по-різному. 
Багато хто допомагав і багато 
хто не хотів нас бачити. Деякі 
зупиняли танки, бо не хотіли бо-
йових дій взагалі, думали, що так 
зупинять війну. Зустрічав багато 
російських людей, які живуть на 
території Дебальцево, наприклад. 
Вони запрошували пити чай, 
випрати речі. А зустрів там зем-
лячку з Білилівки, яка реально 
здала нас тоді… — з обуренням 
пригадує він.

Військовий пам’ятає, як чужим 
людям з Комуни знешкодили міну 
в хліві. На знак подяки жінка з 

чоловіком притягнули коляску 
тушкованого м’яса. Спочатку 
поїв чоловік, потім дружина і 
залишили солдатам. Періодично 
приїжджали і допомагали. Зго-
дом стало відомо, що після “де-
бальцевського котла” ростовські 
козачки відрубали жінці голову, 
руки у ноги, чоловікові — голо-
ву і руки, а сина застрелили. А 
дочка, яка жила на українській 
території, довго їх шукала…

зустрічали на ПереДОвій 
нещасних Дітей. Дуже тяжкі 
спомини про  дітей війни. Військо-
вий пригадує, як проїжджали через 
такі села, де навіть не було стін в 
домівках, валявся шифер. 

— Пам’ятаю, на Луганщині. 
Мороз. І вибігають діти до нас: 
5 років хлопчику і приблизно 
11-річна дівчинка. У шльопанцях, 
колготках подертих, в фуфайках. 
Ми хотіли їх підібрати і забрати, 
але не мали права зупинятися — 
це могла бути провокація… Ми 
чим могли допомогти, це скинути 
харчі. Запаковані пайки вони 
розривали зубами — такі були 
голодні. Хоча і ми голодували, 
але готові були віддати це таким 
дітям.

малюнки ПрО мир. Особливо  
підкресли воїн  в своїй розповіді 
роль посилок від дітей на передо-
ву. Пригадує,  як отримували ма-
люнки, вірші, українські прапори, 
карти з долонями, різні поробки. 
Дуже були раді військові таким пе-
редачам. Малювали діти військо-
вим про мир, писали патріотичні 

листи з віршами.

— Хто на війні, для нього 
дуже важлива дитяча увага, — 
стверджує воїн. — Наповнюється 
людина емоціями. Кожен ховався 
і плакав…

Юрій Моторнюк привіз з війни 
декілька малюнків. Один з них 
намалював школяр і зараз зна-
ходиться на видному місці. Там 
зображений штангіст з гирею. 
Написано: “Ти обов’язково оду-
жаєш”. 

ПОзнайОмився з вОлОнтер-
кОю, яка стала ПОДругОю 
ПО життю. Саме на передовій 
Юрій зустрів жінку своєї мрії. Вона 
була волонтером. Допомагала на-
шим військовим продуктами. Прала 
одяг. В її оселю приходили з око-
пів, щоб помитися… Отож з війни 
Юрій повернувся не один. 

Спочатку жили тяжко. Згодом 
купили будиночок в селі, завели 
підсобне господарство, садять і 
обробляють город. Живуть в ма-
льовничому місці. Правда, влада 
їх не помічає.

— Люди тут не розуміють, що 

в Україні йде війна, — каже Юрій 
Моторнюк. — На жаль, більша 
маса народу думає, що це там ві-
йна, а тут нема. Це можна назва-
ти ввічливою байдужістю. Хоча є 
поодинокі люди, які питають, як 
здоров’я, як життя.

такі зустрічі ПОтрібні. Під кі-
нець зустрічі діти подарували воїну 
АТО виготовлений плакат, хлопці 
обмінялися рукостисканнями. До  
заходу приєдналася постійний 
учасник акції милосердя по збо-
ру кришечок Галина Середіна. 
Вона декламувала вірші про війну.

Юрій Моторнюк від імені своїх 
побратимів висловив побажання 
на фоні вражень від зустрічі.

— Такі зустрічі потрібні. — 
сказав він. — Якщо діти візьмуть 
у свідомість, що у нас є держава, 
її треба любити, захищати і до 
людей ставитися з любов’ю — це 
добре. Тому що Батьківщина і 
чиновники це не одне і те саме. 
Чиновники приходять і йдуть, 
а Батьківщина одна і її треба 
любити.

юрІй моторнюк поДружився з 
маленькими Інтелектуалами
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продам 
  2 îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñà 90õ190 á/ó 096-445-25-80
  5 äèñê³â æåë³çíèõ íà Òàâð³þ, Ñëàâóòó 150 ãðí./1 øò. 097-149-12-94

  Àáî çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-107-00-47
  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
  Àãðåãàòè äî Ìîñêâè÷à. 063-288-41-73
  Àêóìóëÿòîð äî ìîòîáëîêà 12V. 067-147-53-25
  áàãàæíèê íà êðèøó äî ÂÀÇ 2101-2103. 093-344-33-89
  Áàíêè 3-õ ë. - 6 ãðí., 0.5 ë. -  2.50 ãðí., êîâðè íîâèé, á/ó, ïàðîâàðêà 
Â³òåê, ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19 
  Áàíêè 3-õ ë. 5 ãðí. 097-436-56-60
  Áàíêè 3-õ ë., 1 ë., ñò³ðà òåëåâ³çîðè. 067-657-68-31, 073-003-81-34
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, òàð³ëêè, óìèâàëüíèê ó âàííó, âàçîí 
åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  áàÿí Òóëüñüêèé, ñ.Ñèãíàë. 096-139-47-87
  Á³äîíè, êóõîííà âèòÿæêà á/ó, ê³ìíàòíà ñò³íêà, ñïàëüíèé ãàðí³òóð. 063-
344-14-45, 093-707-94-71, 063-649-90-85
  Áðóùàòêà «Ïîêîñò³âñüêà» êîëîòà 10õ10õ5 äîâ³÷íà ãàðàíò³ÿ, ç 
äîñòàâêîþ, 14êâ.ì 093-371-69-67
  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
  Áî÷êè ìåòàëåâ³ 200 ë. 300 ãðí. 068-899-16-66
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 
êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 
øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ ä³â÷èíêè, íîâèé. 063-304-36-52
  Âåëîñèïåä ç àíãë³¿ Á,У ÷åðâîíèé äàìêà. raleight pioner 6 â ðîáî÷îìó 
ñòàí³ òåë: 063-29-61-928
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ. 096-219-94-69
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 097-555-10-06
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, 
ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè, êîëîíêè. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Â³êíà, âàãîíêà ïëàñòèêîâà, áàíêè, êîëîíêè àóä³, óìèâàëüíèê â âàííó, 
òåëåôîíè, ðàä³î, òóôë³ íîâ³ ÷îë. ð.46, äèòÿ÷³ íîâ³ òóôë³, äâåð³, íîâà 
øê³ðÿíà ñï³äíèöÿ ÷îðíà. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Âóã³ëëÿ. 097-456-38-61, 093-024-04-14
  Âóëèêè çèìîâ³ «Äàäàí» ç ðàìêàìè, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, êàí³ñòðè 20 
ë., âåíòèëÿ ÷àâóíí³ 20, 25 ìì. 2-70-03
  Âóëèêè ³çáäæîëîñ³ì’ÿìè, êèëèì â³äì³ííî¿ ÿêîñò³ â äîáðîìó ñòàí³ 3 õ 

4. 097-665-87-48
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-353-58-15
  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 íà ÏÐÁ. 097-149-37-65
  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
  ãàðàæí³ âîðîòà. 067-927-31-40
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò., íà Ïëàíîâîìó,  íåäîðîãî. 096-925-31-
30, 2-32-56
  Äâåðíèé áëîê äóá. 2 õ 0.9 ì äëÿ ïîãð³áà ÷è ñàðàÿ, ç/÷àñòèíè 
Ôîðä-Ñ³ººðà á/ó, â³äðî í/æ ç êëàïàíîì äëÿ ñêâàæèíè ä³àì. 21 ñì. 
067-754-44-65
  Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò îäíîôàçíèé, ñåéô 35 õ 40 õ 85. 093-
508-92-92
  Äåðåâ’ÿí³ â³êíà á/ó. 063-315-06-13
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 
063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí - êðîâàòü, íåäîðîãî. 063-625-65-72
  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
  Äèâàíè äâà â äîáðîìó ñòàíû. 063-103-41-74, 096-940-95-45
  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÷à ñò³íêà Þí³îð, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüðó ç á³ðþçîâèìè 
âñòàâêàìè. 063-691-58-46, 097-341-61-77
  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  
  Äîáðà êîðîâà ³ ò³ëüíà òåëèöÿ. 096-804-99-27
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äóæå ãàðí³ øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîòèêè òà êèö³ 600 ãðí. 097-
793-55-95

  Åë. ñàìîâàð, åë. ñîêîâèæèìàëêà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, êèëèì 3 õ 2 ì., 
êàðòèíà íà äåðåâ³, ðèáàöüê³ ÷îáîòè, ïåðèíà. 073-003-80-13
  Åëåêòðî í³æ äëÿ ðîçïå÷àòêè ðàìîê 500 ãðí, 2 êîñòþìà ç ìàñêàìè. 
097-149-12-94
  ªâðîêóá 1000 ë. 2 500 ãðí. 068-899-16-66
  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 íà «Ïîëå ×óäåñ».  097-149-37-65
  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, ÿ÷ì³íÿ òåðì³íîâî. 063-109-81-06
  Çåðíî, ïøåíèöþ, êóêóðóäçó 063-284-19-23
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó â³äì³ííèé ñòàí íåäîðîãî, êð³ñëî-òóàëåò íîâå. 
097-527-03-20
  ²íäè÷àòà 2 òèæí³, ìîæíà õ ³íäè÷êîþ. 096-414-07-70
  Ê³ìàíî äëÿ êàðàòå â õîðîøîìó ñòàí³ íà 6-9 ðîê³â òà 9-12 ðîê³â. 093-
038-33-86, 098-400-91-10
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 063-367-81-72
  Êîçà ä³éíà. 063-296-29-59
  Êîçà ä³éíà. 097-456-38-61, 093-024-04-14
  Êîçî÷êà 4.5 ì³ñ., êîçëèê 4.5 ì³ñ. 2-21-95, 068-704-70-68
  Êîçó. 097-616-14-11, 063-021-85-63
  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
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, ì’ÿêèé êóòî÷îê, ïîëêè.  068-040-88-33, 063-
530-83-82
  Êîíòåéíåð íà ö/ðèíêó. 093-612-95-75
  Êîðîâà äîáðà, ìîëîäà, ò³ëüíà 5 ì³ñ. 093-540-92-72
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-900-25-94
  Êîðîâà ìîëîäà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 òåëÿì. 096-772-01-94
  Êîòåë íîâèé Ðóññå, àâòîìàòèêà ²òàë³éñüêà. 096-925-31-30, 2-32-56
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê - 
êð³ñëî - çîíòèê, ðîçêëàäí³ ñòóëà ðèáàêà, àâòîíàñîñ. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êðîë³ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Êóçíå÷íîå îáîðóäîâàíèå äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ðåøîòêè, îãðàæäåíèÿ, 
âîðîòà è ò. ä. 063-829-40-41, 097-369-60-59
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, ÿ÷ì³íü, êèìèì 2 õ 3. 093-917-10-42
  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

  Ìàëîãàáàðèòíèé äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò âèðîáëåíèé â 
Ðàäÿíñüêîìó ñîþç³. 067-147-53-25
  Ìåòàëîøóêà÷ çàâîäñüêèé. 068-592-09-10
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà 
ñò³íêà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-86, 097-344-04-64
  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
  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
  Íàñîñ äëÿ êîòëà (îïàëåííÿ) ðàçîì ç êðàíîì, åêñïëóàòàö³ÿ 1 ð³ê. 
096-394-91-34
  Íóòð³õ òóøêè ³ ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàðòà ðîñòîâêà äëÿ øêîëÿðà â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Ï³àí³íî «Уêðà¿íà», êîë³ð ÷îðíèé, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 096-174-
07-68, 073-087-55-03
  Ï³àí³íî Уêðà¿íà. 067-602-24-87
  Ïðèíòåð Lazer Jef 5p. 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïðèõîæà òåìíî¿ ïîë³ðîâêè íà 10 â³øàëîê, äçåðêàëî, òóìáà ï³ä 
âçóòòÿ,
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ðàä³îàïàðàòóðà. 
063-809-21-73
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ïøåíèöÿ, ïëóã ÏËÍ 3-35 â äîáðîìó ñòàí³, ñ.Æóðáèíö³. 067-883-
06-97
  Ïøåíèöÿ. 063-293-20-08
  Ïøåíèöÿ. 068-592-09-10
  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
  Ðîáî÷èé ñò³ë, ðîçäâèæíèé ñò³ë íåïîë³ðîâàíèé îá³äåíèé, êâ³òè 
Êèòàéñüêà ðîçà, âåëèêèé çîëîòèé óñ. 063-390-42-83
  Ñâàðêà-220 380 Â. 068-592-09-10
  Ñâèíÿ ïîð³ñíà â’ºòíàìñüêà. 097-180-71-50
  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 10 ë., áóòèëü 10 ë., áàíêè 3-õ ë., ïðîâîëîêà äëÿ ðàìîê, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75 íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ñò³íêà - ãîðêà â õîðîøîìó ñòàí³ 3.5 ì. 4 000 ãðí., ïðèõîæà á/ó â 
õîðîøîìó ñòàí³ 800 ãðí. 096-094-68-32 Ñâ³òëàíà
  Ñó÷àñí³ áàòàðå¿, äîñêà îáð³çíà ñóõà, ôàíåðà, ïë³íòóñ äóáîâèé, 
íàë³÷íèêè, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ëàì³íàò. 096-258-

75-22, 073-052-93-37
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè, ³ òåëè÷êà 6 ì³ñ., 
òåðì³íîâî. 096-909-16-40
  Òåëèöÿ 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-892-37-11
  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
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òðè êðîëèö³ ïðîñòî¿ âåëèêî¿ ïîðîäè 6 ì³ñ., âåðõíþ ñåêö³þ äî ç/á 
çàáîðà. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 è 1 ë., ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè. 097-517-36-53, 2-12-24, 093-884-
86-66
  Òþêè ïøåíèö³. 068-546-01-03
  Òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿. 097-886-27-25
  Уãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  У÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  У÷àñòîê íà «Ïîëå ×óäåñ» ³ ïàíåë³. 068-040-88-33, 063-530-83-82
  У÷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
  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 âåëèêèé. 098-349-41-57
  ×àñû ôèòíåñ - òðåêåðû Xiaomi Mi Band 2 Black (øàãîìåðû, 
ïóëüñîìåðû, èçì. ðèòìà ñåðäöà è ò. ä.), íîâûå. 067-176-34-07, 063-
727-42-64
  ×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 «Ç³íãåð», êà÷åíÿòà ï³äðîùåí³ «Øèïóíè». 068-
683-81-70
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ïîäîëêà». 097-046-11-75, 063-502-68-94 
Àë¸íà
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 096-107-00-47
  Øèôåð á/ó  8 õâ. 1750 õ 1140, âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé, ïëèòà ãàçîâà 
2-õ êàìôîðíà, áàëîí ãàçîâèé âåëèêèé, ðîçêëàäóøêè, äèâàí ðîçêëàäíèé. 
097-018-58-48
  Øê³ëüí³ êîñòþìè äëÿ õëîïö³â 6-10 êëàñ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
709-26-79
  Øëàêîáëîê áóä³âåëüíèé á/ó 80 øò. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  ß÷ì³íü àáî îáì³íÿþ íà ïøåíèöþ. 067-978-86-68
  ß÷ì³íü. 068-216-33-56, 063-628-92-73 
  ß÷ì³íü. 098-726-15-46
 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
  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., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³ ç äîïëàòîþ. 063-780-65-82, 067-843-81-54
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàã. 
«Ãðîø»), æèëèé ñòàí ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 098-
584-71-50, 093-760-98-31

  1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43
  1-ê³ìí. êâ., ñò.Ìàõàðèíö³, º ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 096-925-31-30, 2-32-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî 43. 063-809-21-73
  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., 2 ïîâ., º ñàðàé, ïîãð³á, ³íä. îïàëåííÿ, 
æèëèé ñòàí, íåäîðîãî, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-81-
28, 098-624-94-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêî 31. 093-893-98-60
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà). 067-
276-77-68
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30.  093-704-31-57
  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., 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., ãàðàæ â ð-í³ ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, 
òåðì³íîâî. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, 
ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-
429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  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., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24/1. 096-
463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî. 098-012-20-75 ââå÷åð³
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-
274-19-73
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материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391.* Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

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

Пiдсобники та будiвельники рiзних спецiальностей. Оплата ви-
сока. Тел.:(097) 969-33-36 

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 

реКлама та ОгОлОшення реКлама та ОгОлОшення
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рЕмоНТ, поСлуги
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
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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
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 165 - 
210 грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 093-003-81-29, 0432-
520822, 066-151-19-12
На роботу потрібен монтажник-антенник 
063-966-99-77
На роботу потрібні: водії категорії Е, 
автослюсарі, зварювальник аргонової 
сварки, автомийники з досвідом роботи. 
097-896-45-15
На роботу потрібні кухар, бармен, шино-
монтажник СТО. 067-586-56-26, 067-766-
24-23
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 097-142-36-67
В будівельний магазин потрібен продавець 
- вантажник. 063-384-04-56
В дитяче кафе "Kinderland" потрібні 
офіціанти і аніматори. 063-384-04-56
На роботу потрібні майстри перукарі та 
майстер манікюра. Умови хороші, зарплата 
висока. 093-347-08-55, 097-560-54-33
В магазин "Електромайстер" потрібні 
працівники. Звертатись вул.Вінніченка 16
На автомийку потрібен працівник, віком від 
18 до 28 років. Звертатись за адресою вул.
Щорса 155А. 093-783-39-52
На роботу потрібен водій на асенізаторну 
машину, з/п гідна. 067-586-56-26
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
Потрібна прибиральниця на повний робочий 
день. 067-609-10-49, 093-925-92-67
На роботу в цілодобовий магазин потрібен 
касир. Робота позмінна, дівчина 20-35 
років. 067-609-10-49, 093-925-92-67
На роботу терміново потрібен автомийник. 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Продам ягоду малину, фасовані в 
пінетки в любій кількості. 

068-899-16-66

Здам в оренду приміщення 
в магазині "RICH". 

093-100-10-35, 096-215-55-70

Продається капітальний гараж 18 
кв.м., вул.Героїв Майдану 27 (двір 
магазину "Фонтан"), пакет доку-

ментів. 067-843-88-04

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

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

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 магазин, є гараж біля будинку. 

067-932-49-25 з 9:00 до 20:00

Англійська на дому в Козятині
096-619-42-17
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403613

068-161-58-14, 2-28-09
Команда запрошує на роботу : оператора 
компютерного набору, продавця непро-
довольчих товарів, менеджера, денного 
охоронця,секретар, помічник керівника та 
настройщика компютора 0632985060
Додатковий заробіток у вільний час для 
:ремонтників, будівельників, підсобників та 
інших спеціалістів  будівельно-ремонтвої 
галузі 0985865868
На постійну роботу потрібен: бармен, по-
вар, кальянщик, зарплата висока. 093-
911-81-10
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. 067-464-46-99
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. 067-464-46-99
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. 067-464-46-99
Запрошуються різноробочі з\п від 3500 
грн. 096-681-68-43
На роботу потрібен водій (ЗІЛ-130), опера-
тор-касир, різноробочий. Висока заробітна 
плата. Тел. 0674300280
Стоматологічна клініка 3М -"Дента" 
запрошує на роботу медичну сестру. м. 
Козятин, вул. Центральна, 7. 096-965-67-
07, 093-411-58-57
На роботу потрібна прибиральниця. Звер-
татись в Укртелеком за адресою; вул. 
Незалежності, 39.  068-854-85-42, 068-
951-95-78
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/5/ц, пло-
ща: 58/-/-, АГВ, власна, пл.вiкна. Цiна: дог., тел.: 
(096) 582-63-44 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 
<@nedv_b:>Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин. Цiна: 
234375, тел.: (067) 698-37-27 

1.6. Будинки 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, с.Титусiвка, поверх: 1/ц, 
площа: 61/-/-, 24с, житл.стан, газ, вода. Цiна: дог., 
тел.: (098) 409-24-66 

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

1.7. Дачi 
, Iв.-Франк.обл, Уторопи, присiлок Лiсок. Цiна: 
388601, тел.: (096) 479-13-22 

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

6. будiвельнi матерiали 
6.1. Продам 

Труба стал., д.127мм, L-4м, б/в. Цiна: дог., тел.:(097) 
258-58-20 

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 

7.2. Побутовi товари продам 
Буржуйка, плита металева. Цiна: дог., тел.:(097) 258-
58-20 

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

8. автомобiлi 
8.6. Автозапчастини продам 

Двигун ГАЗ-53, 1 комплектн., б/в. Цiна: дог., 
тел.:(097) 258-58-20 

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 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 

  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 ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7, 
ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-346-40-43
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà òà 
ãîñï. áóä³âë³. 093-766-22-27
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒУ-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., 5/5 ö., 67/42.5/7.5, 2 á., á/ð, ïàðêåò, 
íåäîðîãî 097-157-23-16
  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 1/5, çàã. ïëîùà 63 êâ.ì., 
ãàðíå ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ðåìîíò. 
063-187-18-82, 067-990-07-43
  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, 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, ãàðíèé æèëèé ñòàí, îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò. 098-632-9907, 063-026-45-34
  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., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, 
â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, 
ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26   
  4-õ ê³ìí. êâ., 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 3-õ ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  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 093-347-19-83
  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 50 êâ.ì., ç ãàçîì ³ ï³÷íèì îïàëåííÿì, çåì. 
ä³ë-êà 13 ñîò., âóë.Ñåðá³íà ð-í â³ää³ëåííÿ çàë³çíèö³. 
093-994-44-50

  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 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. Уêðà¿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 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
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  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 öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë. 9 ñ³÷íÿ 21, º ãàç, êðèíèöÿ 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 
0.10 ãà ïðèâàòèç, ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Êðèâîøåºíà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 093-546-93-74, 093-631-90-50
  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. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14 096-
419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ º ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-003-72-85
  Áóäèíîê ãàç., 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 ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. 
ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê 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 äóæå òåðì³íîâî, êðèíèöÿ â äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, 7 ñîò. çåìë³ 320 000 ãðí. 096-901-70-55
  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 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà êâàðòèðó â öåíòð³, 
íåäîðîãî. Âè¿æàþ çà êîðäîí. 063-298-50-60
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 
063-259-20-50
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 120 êâ.ì., æèëà 100 
êâ.ì., âîäà öåíòðàë³çîâàíà, º êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, çåì. ä³ë-
êà 9.75 ñîò. ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Âîëäàºâñüêà 18 
íåäîðîãî. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, òþíåð, òàðåëêà, 
÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ë³òíÿ 
êóõíÿ. 097-209-96-17, 097-189-67-03, 093-030-74-54

  Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê ïî 8-³é Ãâàðä³éñüê³é, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, 
ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, 27 ñîò çåìë³, íåäîðîãî, 
Òåðì³íîâî 6 000 ó. å.  098-500-46-05
  Áóäèíîê ñ.Ãëóõ³âö³. 067-985-59-65
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëÿíà 15 (áàáöÿ Ðàÿ), 
ïëîùà 84 êâ.ì. 097-029-92-43
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³ ïîðó÷ ãàç, âîäà, â ê³íö³ ãîðîäà 
ñòàâîê. 068-116-83-01, 097-744-46-76 ï³ñëÿ 20:00
  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.²âàíê³âö³, º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé. 063-
260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 19, º ãîðîä, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ï³÷íå. 096-925-31-30, 2-32-
56
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé 
öåãëîþ, 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 69, ãàç, êðèíèöÿ, 
ãîñï. áóä³âë³. 093-798-99-08
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âåëèêà ïëîùà. 067-844-11-47
  Áóäèíîê ñ.Ëîïàòèí ãàç, âîäà. 067-443-92-73
  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.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 17, º ãîðîä 73 
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, íåäîðîãî. 
096-925-31-30, 2-32-56
  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 â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 
35 ñîò., ðîçñòðî÷êà. 063-502-63-13
  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 70 êâ.ì., ãàç, âîäà, ñàíâóçîë â 
áóäèíêó, îïàëåííÿ, öåãëÿí³: ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 12 ñîò., ñòàí áóäèíêó çàõîäü ³ æèâè, âóë.Ì³÷óð³íà. 
067-409-35-37
  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
  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 5 ñîò., áóä³âëÿ, òåïëèöÿ 100 êâ.ì., âîäÿíå 
îïàëåííÿ, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îáì³í íà àâòî. 068-174-
58-34, 063-671-40-42
  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! 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. Ìàõàðèíö³ ïðîâóëîê Çàâîäñüêèé 096-969-45-99
  ×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 áåç ãàçó, îêðåìèé âõ³ä, öåíòð, çåìëÿ 
ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-917-81-85
  ×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 áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷, ìåòàëåâèé ãàðàæ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ïîòð³áåí ðåìîíò. 050-436-37-15, 
093-632-24-12
  ×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. 099-120-85-79
 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
  ÂÀÇ 2101 1976 ð.â., 10 000 ãðí. 093-892-27-71
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 
096-264-75-92
  ÂÀÇ 2103 ñèíüîãî êîëüîðó, â äîáðîìó ñòàí³, çðîáëåíèé 
êàï. ðåìîíò äâèãóíà. 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
  ÂÀÇ 2104 2001 ð, ãàç/áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íå äîðîãî 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ. 098-968-60-64
  ÂÀÇ 2105 1983 ð.â., òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2108 2001 ð.â., 1.5 ãàç-áåíçèí. 063-776-65-41, 096-
700-71-99
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 200 
ãðí. 099-488-64-03
  ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 096-
353-52-03
  ÂÀÇ 21111 2004 ð.â., òåìíî-çåëåíèé êîë³ð (áîëîòíèé). 
098-999-98-73
  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 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., 1.6 16V äâ., ñ³ðà. 096-731-31-21
  ÃÀÇ-21 1964 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-702-77-92
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., ÷åðâîíà, 1.3 êàð. ãàç-áåíçèí, 
ôàðêîï. 068-216-33-56, 063-628-92-73
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó ð³çí³ äåòàë³.  098-560-29-07
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72, 
066-140-79-63
  Ëàíîñ 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, åë. ïàêåò, ã³äð. êåðìî, 
êîíäèö³îíåð 75 000 ãðí. 063-607-34-60
  Ëàíîñ 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 
063-653-97-07, 097-865-22-10
  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
  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
  Ìîòîáëîê çðîáëåíèé â äîìàøí³õ óìîâàõ. 097-218-34-01
  Ìîòîáëîê Ê³íòàâð 9 ë.ñ. ³ç ñòàðòåðîì íîâèé 1ð³ê 5 ì³ñ., 
ïðèöåï äî íüîãî òåæ íîâèé. 096-486-83-87
  Ìîòîð äî «Ìóðàâ’ÿ» 1 000 ãðí, ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 
097-616-14-11, 063-021-85-63
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 ç êîëÿñêîþ, ³äåàëüíèé ñòàí. 
067-422-36-17
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà Òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 
096-395-18-01
  Ðåíî Òðàô³ê 1992 ð., ãàç-áåíçèí, Òåðì³íîâî 097-932-49-
12, 093-537-88-46
  Òîéîòà «Ëèò àéñ» 1988 ð.â., áåíçèí, ðîáî÷èé ñòàí, 
ðàìíà, òîðñèîí. 067-884-57-30, 093-255-96-49 Ñåðã³é
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-
767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Äîðîãî 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
  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 
  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
  УÀÇ, 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

  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 áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë ï³ä ôóíäàìåíò, äîðîãó. 063-741-
21-86
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 2 ìàëåíüêèõ êîòèêà - õëîï÷èêà, ïðîñòèõ. 
093-704-31-57
  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 îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñ³ì’þ äåøåâî.  097-391-00-58
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíò³â - ä³â÷èíó ÷è õëîïöÿ, öåíòð. 063-
694-97-19
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â - ñòóäåíò³â, öåíòð, 30 õâ. äî ó÷èëèùà, 
âñ³ çðó÷íîñò³ â êâàðòèð³, àâòîáóñ ïîðÿä. 093-937-66-22
  Âîñïîëüçóþñü óñëóãàìè ïëèòî÷íèêà (íàðóæêà äîìà) è ñïåöèàëèñòà 
ïî êëàäêå äûìîõîäà (íàðóæíûé). 067-430-18-48, 096-544-46-74
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
(ÏÀÉ) ßÁ 954092 âèäàíå 6.02.2008 íà ³ìÒÿ Ñ³ìî÷êî Âàëåð³ÿ 
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò ïðàâà âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â 
ñ. Çîçóëèíö³  ÂÍ 9009240 âèäàíå 19.09.2005 íà ³ìÒÿ Ãàíåâè÷ Ãàííà 
Ïàíàñ³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äèïëîì áàêàëàâðà ÂÍ ¹37005437, âèäàíèé Â³ííèöüêèì 
íàö³îíàëüíèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì ó 2009 ð. íà ³ì’ÿ Þð÷èê Îëåñÿ 
²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì ìàã³ñòðà ÂÍ ¹39578751, âèäàíèé Â³ííèöüêèì 
íàö³îíàëüíèì òåõí³÷íèì óí³âåðñèòåòîì ó 2010 ð. íà ³ì’ÿ Þð÷èê Îëåñÿ 

²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äîêóìåíòè íà ³ì’ÿ Íåä³ëüêî Ìàêñèì Âîëîäèìèðîâè÷, 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 073-125-90-49, 063-408-39-34
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó (ïðèáèðàííÿ 
êâàðòèð, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó ³ ò. ä.) 067-947-97-46
  Çàãóáëåíèé äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíèé ïàé ñåð³¿ ßÁ 954092 âèäàíèé 
6.02.2008 Âîâ÷èíåöüêîþ ñ³ëüñêîþ ðàäîþ ¹ 010881000011 íà ³ìÒÿ 
Ñ³ìî÷êî Âàëåð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-885-20-54
  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 ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19 
  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 70 êâ.ì. (êîëèøí³é «Ðóøíè÷îê»), ñâ³òëî, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â íàÿâíîñò³. 093-335-80-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì êîíòåéíåð íà ö/ðèíêó. 093-612-95-75
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 61à 096-
555-73-71
  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
  Ïåðåñåëåíöó ñ Âîñòîêà Уêðàèíû íåîáõîäèìà ïîìîùü â ìåñòíîé 
ðåãèñòðàöèè. 097-135-73-93, 096-350-18-76
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêèì, äîáðèì òà ùåäðèì ÷îëîâ³êîì - âä³âöåì, 
ÿêèé ñêðàñèòü ìîº æèòòÿ, áàæàíî ç Êîçÿòèíà äî 60 ðîê³â. 096-335-93-43
  Ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ çí³ìå êâàðòèðó àáî ÷àñòèíó áóäèíêó ç îïàëåííÿì 
íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó òà ïîðÿäí³ñòü îá³öÿºìî. 093-728-48-66, 
068-821-41-38
  ×îëîâ³ê òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó ñåçîííó ÷è ïîñò³éíó, äîïîìîæó ïî 
ãîñïîäàðñòâ³, êîñ³ííÿ, ð³çàííÿ äð³â ³ ò. ä. 097-800-29-21
  Øóêàºìî æ³íêó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, íåïîâíèé 
ðîáî÷èé äåíü 4 ðàçè â íåäåëþ. 098-740-51-13, 063-172-13-00
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
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не можна 
ловити ракІв: 
штраф вІД 680 
гривень

40
34

87

Овен 
Цього тижня вам знадобляться 
обережність і уважність. роботи 
буде дуже багато. постарайтеся 

не обпектися на дрібниці.
телець 
 перед вами відкриваються 
блискучі перспективи, але з 

новими справами поспішати поки 
не потрібно.

близнюки 
Цього тижня можете багато чого 
досягти і встигнути, якщо не будете 

хапатися підряд за все, що приходить вам 
у голову.

 рак 
зірки радять виділити з усіх справ 
головну й з усією властивою вам 

упертістю сконцентруватися на ній.
лев 
постарайтеся прислухатися до 
вимог старших за віком і рангом, 
виключіть запізнення - і тоді спра-

ви підуть швидко і гладко.

Діва
активний тиждень. легко подо-
лаєте перешкоди, які час від часу 

виникатимуть перед вами.
терези 
не дозволяйте спокусі збивати вас 
зі шляху праведного, бо можете 
стати об'єктом інтриг і пліток.
скОрПіОн 
Фортуна, колеги і начальство 
будуть до вас прихильні. Макси-
мально використовуйте сприят-

ливу ситуацію.
стрілець 
настав важливий період, який 
дозволить розкрити свої про-

фесійні здібності та людські якості.
кОзеріг 
Гарний тиждень, навіть дрібні 
труднощі не зможуть зіпсувати 
вам настрою. Ваші успіхи при-

несуть вам моральне задоволення і 
впевненість в собі.
вОДОлій
Відчуєте неабиякий приплив сил, 
які необхідно застосувати у творчих 

цілях.
риби 
 навчіться отримувати позитив-
ний досвід з життєвих труднощів. 

якщо щось не вийшло з першого разу, 
підіть іншим шляхом.

ГОРОСКОП
з 17.08 по 23.08

404347

40
42

35

404335

НедІЛя,20 серпНя

+ 20 0С   + 23 0С
+ 30 0С   + 25 0С

СЕРЕДА, 23 СЕРПНЯ

 + 17 0С   + 18 0С
 + 25 0С    + 22 0С

вІвторок, 22 серпНя

  + 17 0С   + 19 0С
  + 25 0С   + 22 0С

поНедІЛок, 21 серпНя

+ 18 0С   + 18 0С
+ 26 0С   + 19 0С

СУБОТА, 19 СЕРПНЯ  
+ 190С    + 23 0С
+ 31 0С    +250С

ПЯТНиЦЯ,18 СЕРПНЯ

   + 17 0С   + 22 0С
   + 30 0С   + 25 0С

ЧЕТВЕР, 17 СЕРПНЯ 
+ 18 0С  + 22 0С
+ 29 0С  + 24 0С

Прогноз погоди

404336

396638

40
51

54

марія лєхОва

У області тимчасово (до 15 вересня) 
заборонили ловити раків. Причина тому 
— линька раків. На порушників чекають 
штрафи від 680 гривень. Про це повідо-
мляє Вінницярибоохоронa. 

До того ж, окремо доведеться заплатити 
збитки у розмірі 25,5 гривні зa кожного 
незaконно виловленого рaкa. 

Якщо ви хочете стати на захист раків, 
звертайтесь на гарячу лінію 0-800-50-52-50 
і розкажіть про відомі вам порушення при-
родоохоронного законодавства. 

Річкові раки – представники класу 
ракоподібні типу членистоногі, які 
живуть переважно у прісних водо-
ймах. Тіло рака вкрите панцирем, 
який захищає тіло річкового рака від 
пошкоджень та час від часу замінюєть-
ся на новий. Цей процес називається 
линькою. 

Під час линьки раки дуже вразливі. 
Тому у цей період вони потребують 
охорони від впливу промислового та 
любительського рибальства. Линькa 
рaків спостерігaється двічі нa рік. 
Зaгaльнa тривaлість від 1-1,5 місяця.


