
Влад ПОВХ, ТеТяна лОЗІнСЬКа

“Ідуть троє кумів після до-
брячої випивки.

- Диви, - каже один. - А мі-
сяць трикутний!

- Та ні, - заперечує другий. - 
Він квадратний!

- А ви про який місяць спере-
чаєтесь, - питає третій. - Про 
правий, чи про лівий?”

Саме таке, на перший погляд, 
складається враження, дивля-
чись відеофіксацію нещодавньої 
люстрації керівника залізничного 
підприємства. Вкидання у сміттє-
вий бак начальника відділення 
Південно-західної залізниці  
Козятинської дистанції елек-
тропостачання Костянтина 
Кравчука відбулося 19 серпня 
2017 року біля генерального 
офісу, на території, прилеглої 
до залізничного вокзалу станції 
Козятин. Можна назвати його 
спонтанним і не обдуманим. 

Сама манера робітників повідо-
млення ЗМІ чітко о 8 годині на 
маленьку люстрацію керівника 

нас заінтригувала. Усе 
свідчило, що буде не-
сподіванка, яка ретельно 
підготовлена. Прибувши 
до об’єкту, один жур-
наліст пішов всередину 
офісу, інший — вів віде-
офіксацію по периметру. 
Вибрана тактика було 
правильна. Нам вдалось 
повністю відзняти всю 
несподіванку і опубліку-
вати без редагування. 
Кількість переглядів і 
проявленого інтересу в 
суспільстві засвідчує, що 
ми зафіксували неорди-
нарну подію. І вона дасть 
поштовх до більш резонансних 
подій у такій напіввійськовій, від-
шліфованій корупцією, організа-
ції, якою являється Укрзалізниця.

Ми провели своє дослідження і 
встановили, що Костянтин Крав-
чук не випадкова людина в заліз-
ничній галузі. Він із Жмеринських 
країв. Працював інженером з 
техніки безпеки руху. Але такий 
фактор, що його кум начальник 

Жмеринського депо, докорінно 
вплинув на його долю. Та так, що 
він опинився на посаді директора 
Козятинської дистанції електро-
постачання!

З самого початку його не 
сприйняв колектив, вірніше — він 
не сприйняв колектив. Тертя по-
сипались, як довготривалий дощ 
на голову. Відсутність фахового 
досвіду саме в системі елек-

тропос-
тачання ще 
більш усклад-
нило стосунки 
з колективом. 
Вказівки до 
в и к о н а н н я 
кер і в ником 
інколи були 
безглузді, не-
професійні і 
виконання їх 
могли спричи-
нити трагічні 
наслідки. За-

мість того, щоб створити профе-
сійний дорадчий орган, Кравчук, 
використовуючи владу і кума, 
так зашморгав працівників, що 
ті не витримали і вкинули його у 
сміттєвий бак.

Зважаючи на таку люстрацію, 
управління залізниці змушене 
було змістити з посади Кравчука. 
А кум, як справжній кум, забрав 
до себе люстрованого керівника 

майстром одно-
го з виробничих процесів 
на залізниці Жмеринки.

Отож. Козятин знову люстру-
вав чиновника! Зранку, на Спаса, 
залізничники провели люстрацію, 
як Богоугодну справу на землі, 
як протест не християнським цін-
ностям і приниженню робітників. 
Українцям важливо зрівнятися з 
жорстокістю і рішучістю, що про-
явлені ворогами України. Нація, 
яка спить під час війни, не про-
кидається. Вона зникає.

(Відеоматеріал емоцій обуре-
них працівників дивись на сайті 
kazatin.com https://kazatin.
com/Podii/kozyatin-znovu-
lyustrue-10631494.html та в 
ютубі “Козятин знову лю-
струє, “Виліз із сміттєвого 
баку і знову у крісло”)

kazatin.com

ВПала ВОдОнаПІрна 
башТа. на черЗІ ще дВІ?

ПуЗиря ВиКличуТЬ на 
Килим За ПОрушення

 с.3
24 серпня 2017 року №34 Га

зе
та

 є
 ч

ле
но

м
 В

се
св

іт
нь

ої
 Г

аз
ет

но
ї А

со
ці

ац
ії

грн400

гаЗеТа чеСниХ нОВин

с.2, 3, 8, 9

5 вересня минулого року вкинули у 
сміттєвий бак голову районної ради Віктора 
Слободянюка, минулої суботи — начальника 
Козятинської дистанції енергопостачання 
ПЗзУ Костянтина Кравчука

Козятин знову люструє!

405245

(093) 668-77-43
Розміщення Реклами

403619

404281

 с.5

405587

Сьогодні ВідЗначаємо 26 Річницю дня неЗалежноСті УКРаїни 



2 RIA-К, Четвер, 24 серпня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 3 RIA-К, Четвер24 серпня 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

В’ячеСлаВ гОнчаруК

Як у нашому місті працює гро-
мадський транспорт, сказано та 
написано багато. Бувають різні 
випадки, які обурюють пасажи-
рів. Відправлення автобусів не за 
графіком. Чи взагалі водій може 
якийсь рейс пропустити — поїха-
ти на якесь село, чи ремонтувати 
власний транспорт. А керівни-
цтво перевізника часто захищає 
своїх підлеглих і обвинувачує 

самих пасажирів, що їх мало 
зібралося і немає кого везти.                                                                                                        
На запитання, чому не було 
автобуса, можна було почути, 
що водій уже набрав відповідну 
кількість людей. А ще водії грі-
шать безпідставним видаленням з 
автобуса дітей шкільного віку. Не 
в кожного водія буває бажання 
везти пенсіонерів від початкової 
зупинки до кінцевої. Деякі водії 
спілкуються зі своїми пасажирами 
в грубій формі.

І от на маршруті №4 з’явився 
перевізник, який подобається 
пасажирам. Водій ввічливий, ка-
жуть вони, а головне, що в його 
автобусі приємно їхати. У цьому 
транспортному засобі відсутні 
підозрілі шуми (які натякають 
пасажирам на небезпеку). 

Не чути в салоні автобуса парів 
бензину, чи ”аромату” дизельного 
палива. 

Коли людям подобається, це 
приємно. 

найтемніше перед світанКом. 
а я знаю, що він почнеться 
ще в цьому десятиріччі

подобається маршрут №4

в махнівці башта, на 
щастя, впала вночі

“європейсьКий” став 
полігоном відходів

у всіх на устахтема тижня

біля меморіальної дошКи 
віКтора КовальчуКа зберуться 
учні заКладу, де він навчався

Фундаментальні засади нашої боротьби — 
віра, традиція, чин!!!

уКраїнці, 
з днем 
незалежності 
уКраїни!

Сюди звозять продуктові відходи з 
супермаркетів та паперові завали 
вчителів математики 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Вшануємо пам’ять героя

Війна

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

на день 
незалежності в 
Козятині вітають 
мешканців міста 
великі калюжі, 
горбаті дороги та 
залиті пішохідні 
переходи, 
небезпечні дитячі 
майданчики. 
Очільник міста 
у відпустці, 
заступники 
і секретар 
відпочивають, та 
й що змінюється 
для людей, коли 
вони є?! На фото: 
горе-дорога на 
Незалежності в 
районі служби 
“швидкої допомоги”

КаТерина чеКай

ТОВ “Комунар” (м. Вінниця, 
Визволення, 8, офіс 56, тел. 
(0432) 67-01-21, контактна особа 
Повстенюк Д. В.) виграло тендер 
і провело першу лінію водогону 
в селі Махнівка у 2015 році. За 
це платив Український Фонд со-
ціальних інвестицій. Здійсненою 
роботою і співпрацею всі за-
лишились задоволені. Тому на 
будівництво другої лінії і зокрема 
водонапірної башти, знову запро-
сили товариство “Комунар”. Усі 
матеріали для водогону і башти 
закупила саме ця фірма. Башта 
коштувала приблизно 300 тисяч 
гривень, весь водогін другої лінії 
— один мільйон сто п’ятдесят ти-
сяч. Кошти на другу лінію водо-
гону були виплачені з сільського 
бюджету.

Друга лінія водогону обслу-
говує такі вулиці: Київську, Пер-
шотравневу, Набережну, Ні-
кольського, а також провулки 
південно-східної частини села. 
Протяжність цього водогону — 3 
кілометри 550 метрів. 

Башта, про яку піде мова, була 
скоріше резервною. Договір на її 
встановлення уклала Махнівська 
сільрада 31 травня 2016 року. 
Установили її в листопаді. До 
квітня 2017-го вона стояла без 
діла. У середині місяця її пустили 
в експлуатацію. 

У ніч з 10 на 11 червня вона 
рухнула. Сталося це близько 12 
години ночі, всередині споруди 
була вода, тож гуркіт перебудив 
усіх мешканців прилеглої до мах-
нівського стадіону території. 

Одна з мешканок Махнівки, яка 

проживає по сусідству з місцем 
події, пані Ніна каже: “Поду-
мала, що скинули бомбу!”

Ніяких проблем з водопоста-
чанням після падіння башти в 
Махнівці не відчули. Діють ще дві 
водонапірні башти і є свердлови-
на з частотним перетворювачем. 

Приїхали подивитися на свою 
“роботу” представники ТОВ 
“Комунар” і інженер технічного 
нагляду за будівництвом будівель 
і споруд Олександр Ведіщев з 
Житомира (його телефон (097) 
494 38 10). Саме пан Ведіщев 
контролював будівництво водо-
гону і башти і здійснював нагляд 
за станом споруди. Через більш 
як тиждень приїхала вантажна 
машина і уламки башти забрали 
у Вінницю на експертизу. 

Що з нею було далі, в сіль-
раді Махнівки не знають. За 
словами сільського голови Павла 
Кузьмінського, верхня частина 
башти ремонту не підлягала, а 
нижню реконструюють. 

— Гарантійний термін, який 
давав “Комунар” на експлуатацію 
башти, не вийшов, отже відшко-
дування буде за його рахунок, 
— сказав голова. 

Отож, у Махнівці чекають на 
нову водонапірну башту. Поки 
що ні її, ні експертної оцінки 
не отримали.

До речі, складав цей проект 
і розрахував, яка повинна бути 
башта Кооперативно-державний 
Проектно-вишукувальний інститут 
“Вінницяагропроект” (м. Вінниця, 
вул. Келецька, 51, тел. (0432) 51-
15-89, директор — Ігор Станісла-
вович Сич).

Зробила експертизу та переві-

рила проект Вінницька обласна 
комунальна установа “Служба 
технічного нагляду за об’єктами 
житлово-комунального господар-
ства” (м. Вінниця, вул. Порика, 
29, тел. (0432) 43-98-34, керівник 
— Степан Васильович Кізь.)

Тобто авторський нагляд здій-
снював “Вінницяагропроект”, а 
технічний нагляд ФОП Ведіщев.

P. S. Інформацію з приводу 
башти газеті люб’язно і прозоро 
надали сільський голова села 
Махнівки Павло Вікторович Кузь-
мінський (3-21-88) та головний 
бухгалтер Махнівської сільради 
Раїса Іванівна Андрійчук (3-22-
05).

Історія одного будівництва 

дмиТрО арТемчуК

На масиві “Європейському” час 
від часу знову з’являється свіжень-
ке. Ранком 20 серпня сюди вики-
нули овочі, які не встигли про-
дати — зіпрілі і запліснявілі. 
Виховані люди вивозять непотріб 
у спеціально відведені місця. А 
невиховані — на “Європейський”.

Серед гірок продуктів можна 
було знайти мішки моркви, що 
загнила,картоплю в сітках та на-
сипом, качани кукурудзи у фіоле-
тових сітках. Те, що мало кращий 
вигляд, мешканці прилеглої тери-
торії забрали на корм тваринам. 
Те, що вже нікому не потрібне, 
залишилося догнивати на дорозі 
“Європейського” . 

Можемо повідомити, що здо-
гадуємося адресу магазину, з 
якого вивезли просрочку. 

З іншими знахідками на “Євро-
пейському” є повна ясність. Серед 
купи глини від старої будівлі, 
ганчір’я, поліетиленових пляшок, 
дитячих іграшок, розбитого скля-
ного посуду, затверділої фарби, 
паливно-мастильних матеріалів 

були розсипані залежані зошити, 
газети, журнали. Усього більше 
півтораста примірників районної 
газети, виписаних на адресу ву-
лиці Чапаєва, до півсотні газети 
“Оракул” з приворотами. Разом 
з виписаними газетами в пакетах 
з написом “Партія регіонів” були 
й інші видання — більше трид-
цяти примірників газет “Зож”, 
“Слово педагога”, “Порадниця”, 
російське видання “Хозяюшка”. 
Можна віднайти і прізвище особи, 
яка розкидає своє та чуже майно 
(зошити учнів різних шкіл, шкільні 
відомості за підписом вчителя 
математики школи-інтернат-гім-
назії, чернетки з штампами даної 
установи, класний журнал школи 
Махнівки). Вималювалася точна 
картина, що паперове сміття на-
лежить вчительці. Дуже прикро, 
що ті, хто отримують зарплату з 
бюджету, хто за посадою пови-
нні виховувати інших, самі стають 
першими порушниками. На жаль, 
адмінкомісія таких не помічає. І 
“Європейський” продовжує пере-
творюватися на полігон промисло-
вих та продуктових відходів.  

Фото дня

31 серпня 2017 року, у на-
ступний четвер, о 10.00 на 
території ліцею-школи (м. Ко-
зятин, вулиця Котовського, 20) 

відбудеться мітинг-реквієм пам’яті 
загиблого у зоні АТО Віктора 
Євгенійовича Ковальчука.

Адміністрація навчального за-

кладу запрошує всіх бажаючих 
вшанувати пам’ять воїна, який 
віддав своє життя за Україну та 
її незалежність.

ВІд ІменІ КОлеКТиВу гаЗеТи 
“RIA-КОЗяТин”, СВОїХ ОднО-
ПарТІйцІВ ПП “грОмадян-
СЬКа ПОЗицІя”, ПІдПриємцІВ 
КОЗяТинщини СердечнО ВІ-
Таю грОмаду мІСТа І райО-
ну ІЗ нацІОналЬним СВяТОм 
нашОї держаВнОСТІ — днем 
неЗалежнОСТІ уКраїни!

Раніше, до окупації Криму та 
початку бойових дій на сході 
України, це свято не мало ціни 
або просто виділялось “від-
гулами” на роботі. Тепер усе 
навпаки. Ціна свята неймовірна. 
Це тисячі солдатів ЗСУ, що по-
невіряються на передовій. Ти-
сячі полеглих молодих хлопців. 
Десятки тисяч покалічених фі-
зично і психологічно. А скільки 
обездолених дітей! Мільйони 
переселенців. А скільки ще 
проллється крові та обірветься 
життів молодих людей? Не відо-
мо. Опинюсь серед них я, чи ні? 
Та стверджую: я серед тих, хто 
відстоює словом і ділом мій Пра-
пор, мою Україну. Це моє свято і 
моєї родини. Сьогодні печальне, 
але буде і радісне, бо ми живе-
мо сьогодні, закладаючи основи 
для майбутніх поколінь.

Незалежність України від-
творює загальнодержавну ідею 
і духовне оновлення, сприяє 
подальшому утвердженню патрі-
отизму, надихає на добрі справи 
задля розбудови нашої Украї-
ни — демократичної, правової, 
економічно міцної, соціальної, 
знаної та впливової серед світо-
вої спільноти.

Запорука державотворчого 
успіху – у громадянській злаго-
ді, високій відповідальності за 
доручену справу, в об’єднанні зу-
силь мільйонів громадян вільної 
і незалежної України в єдиному 
прагненні зміцнити силу і славу 
країни.

Нам судилося стати учасни-
ками творення новітньої Укра-
їнської держави, втілювати у 
реальність одвічну мрію нашого 
народу. Це велика честь і велика 
відповідальність перед власним 
сумлінням, родиною і прийдеш-
німи поколіннями. Саме від кож-
ного з нас залежить, якою бути 
нашій державі, як житимуть наші 
діти, онуки й правнуки.

Нехай не міліє джерело нашої 
віри, надії і любові до рідної 
землі, додається енергії, снаги 
і впевненості у власних силах і 
переконаннях. 

З нами Бог і Україна.

Нехай мир і злагода панують у 
нашому спільному домі.

Зі святом Вас, дорогі краяни!

Слава Україні! Героям Слава!

юлІя мОСТОВа, гОлОВний 
редаКТОр ZN,UA

Я хочу виїхати. Кудись туди, 
на Захід, услід за мільйонами 
працьовитих, підприємливих, ро-
зумних. За мільйонами тих, хто 
сподівався і навіть боровся, але 
втомився. Хто віддав перевагу 
свого млинка донкіхотству. Хто 
слав гроші сюди, а тепер забрав 
дітей і відчалив, кинувши старих і 
фразу на прощання: "Життя одне 
і йде воно в одну сторону".

Я хочу поїхати від невдалої 
Незалежності. Бо, озираючись 
назад, мене не покидає думка, 
що політичний клас викорис-
товував незалежну Українську 
державу тільки з однією ме-
тою - розікрасти. Ми втратили 
території, всохли в демографії, 
майже добили медицину, освіту 
і промисловість, гримнули науку. 
Зате ми блищали в рейтингах 
"Форбса". Але навіть цей час 
пройшов, тому що ми втратили 
території, всохли в демографії, 
майже добили медицину, освіту 
і промисловість, гримнули науку.

За двадцять шість років лише 
деякі зрозуміли, що "меншовар-
тість" - це не тільки по відношен-
ню до Росії, але і до Заходу теж. 
Влада так і не навчилася гово-
рити тверде «так» і тверде "ні", 
коли мова йде про національні 
інтереси. Вона готова обмінювати 
ці інтереси на будь-якому ринку, 
аби їй не заважали збагачува-
тися.

Я хочу поїхати від пре-
зидента, народженого під 
знаком "Жадібні Терези". Від 
президента, що не задає трендів 
розвитку і не приймає стратегіч-
них рішень. Чи не приймає, через 
зважування копійок від зупинки 
на тому чи іншому варіанті.

Хочу поїхати від олігархів, 
що ллють крокодилячі сльози з 
приводу низької капіталізації їх 
бізнесу в нецивілізованої країні 
і незмінно під час виборів фі-
нансують переможців кастингу 

негідників. Я просто хочу поїхати 
від дурості.

Я боюся виборців, що кра-
дуть у мене п'ятирічки нор-
мального життя і розмінювати 
свою на 200 гривень. Я хочу 
втекти від жителів міст, готових 
"довірити ключ від своєї квар-
тири" запеклому аферистові з 
десятком років відсидки і не-
змінним трауром під нігтями. І від 
сільських виборців, готових відда-
ти голоси за людину, що рекети-
рувала на початку дев'яностих НЕ 
вилами, а журналістським посвід-
ченням, приторговував наркотою 
аптекарів.

Я побачила, як частина во-
лонтерів продалася і нажи-
лася. Але я хочу поїхати, щоб 
не бачити, як остаточно зійдуть 
з розуму від чужих горя, крові, 
болю і сліз ті, що залишилися 
чесні.

Я не хочу бачити, як рейде-
ри і рекетири, обзавівшись ідео-
логією, нашивками і збиваючись 
в корпуси і охоронні агентства, 
потрошать безкарно фірми, банки 
і невподобаних громадян. Чи не 
пояснили їм владні куратори, що 
патріотизм - це не забирати, а 
віддавати.

Я 45 років дивилася у вікно на 
Голосіївський ліс і не хочу поба-
чити, як його заслонять і вб'ють 
тринадцять 27-поверхових блоків, 
побудованих за наводкою про-
дажної гебні, що випускає з СІЗО 
бізнесмена-сепара за сотню квар-
тир. А коли б тільки продажних... 
До того, що мене "слухають", 
за два десятки років я звикла. 
Але коли я бачу, як лягають на 
стіл президента резюме моїх 
телефонних розмов, де Червона 
Шапочка на килимі-літаку залітає 
в Вінтерфел, я жахаюся рівнем 
компетенції моїх наглядачів. 
Не за себе страшно. За країну. 
За президента, якого годують 
продуктом інтелектуального не-
травлення.

Хочу поїхати від всюдису-
щої і такої, що все виправдовує, 

фрази: "Ну, ви ж знаєте, в якій 
країні ми живемо". Від брехні і 
підмін, плутають піар зі справами; 
політично активного бізнесмена 
- з президентом; кількість об-
шуків - з ефективністю влади; 
оголошення підозри - з вироком 
суду; вирок продажного суду - з 
істиною; істерику - з диктатурою; 
базік - з реформаторами...

Я втомилася клянчити гроші 
на газету. Перетягати в редак-
ційну бухгалтерію з дому все, що 
могла, ще в 2000-і, я втомилася 
бути жебраком, який лавірує, 
котра не хоче потрапляти в полон 
вітчизняного бізнесу. Я втомилася 
не писати, бо мені потрібно шука-
ти гроші для виплати жебрацьких 
зарплат і гонорарів, для під-
тримки невідомо кому потрібного 
майданчика, де думаючі люди 
публікують розумні, системні, 
суспільно важливі і державно-
прикладні тексти.

Я хочу втекти. Але! Так, ви 
маєте рацію, - я залишуся. Тому 
що найтемніше перед світанком. 
А я знаю, що він почнеться ще в 
цьому десятиріччі. Не питайте, - 
звідки. Просто знаю і все.

Чи не поїду, бо мої батьки по-
винні, зсутулившись, сидіти на 
могилах своїх матерів і батьків, 
коли захочуть з ними поговорити.

Тому що моїм дітям потріб-
на Батьківщина, а вони повинні 
бути потрібні їй. Навіть якщо 
вони не будівельники і продавці, 
а непотрібні нині біохіміки, що 
вивчають мозок людський. Той 
самий орган, який не встигає не 
те що за Информпотоком і функ-
ціоналом гаджетів, а навіть за 
нумерацією айфонів.

Тому що, забувши про хабал-
ки-перекупки, я не поїду від 
трагічної радості сумних змор-
щених бабусь. Хто ж тоді купить 
у них непотрібний кілограм сиру, 
м'яту малину, невимиту картоплю?

Тому що, побувавши майже у 
півсотні країн, я не бачила Хар-
ків, Шацькі озера, чернівецький 
універ, Кам'янець-Подільську 

фортецю і тільки-тільки розібра-
лася в нумерації станцій Фонтану. 
Я, ентомолог Печерських пагор-
бів, ще не бачила свою країну.

Я не поїду від Любомира 
Гузара, який приїхав з благопо-
лучного світу, щоб зробити нашу 
країну кращою; який повернувся, 
щоб залишитися. Від Лесі Лит-
винової: я їй не потрібна, але 
вона потрібна мені. Від Віталія 
Шабуніна: у нього такий гарний 
хук! Від старих конструкторів, 
які пам'ятають, що ОПК - це не 
тільки відкат. Від дивом уцілілих 
жебраків шкільних вчителів, учні 
яких привозять медалі з всесвіт-
ніх олімпіад. Від кількох тисяч 
розумних студентських очей, не-
хай в країні і залишиться тільки 
половина з них.

Я не поїду від тих, хто не 
здався. Хто мужніє, розумні-
шає, міцнішає. Хто вчиться на 
своїх помилках. Від тих, хто буде 
готовий, а не думає, що вже гото-
вий, коли Україні випаде черговий 
шанс стати іншою. Я хочу застати 
цей день. Я хочу в цьому брати 
участь. Я хочу нарешті зрадіти 
тому, що вийшло. Я знаю, що всі 
прекрасно впораються без мене. 
Але я не поїду. Мені нема кого 
там любити. Ні в кого вірити. Ні 
за кого рвати серце. Нехай воно 
порветься тут.

миКОла мединСЬКий-ЗалІЗняК, 
КерІВниК КаПеланСЬКОї Служби 
дуК ПС

ВІра. у нашу спільну велику 
перемогу підштовхує кожного 
небайдужого на певний Чин 
Боротьби за Свободу (неза-

лежність), за Правду Божу, за 
Державу.

ТрадицІя. Українська культура, 
що  зберігається та поширюється 
в нашому народі  "Кобзарями" та 
"апостолами Української Ідеї" сьо-
годення, надає нам посилене від-

чуття приналежності до  кореня 
Українського  роду.

чин.  величної боротьби за Сво-
боду,  що ведеться воїнством, 
являється фундаментом не-
зламності і величі майбутньої 
Української Держави.
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ТеТяна лОЗІнСЬКа

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
першого під’їзду будинку, що на 
вулиці Кошового, 52, з пропози-
цією відвідати їх і подивитися, в 
якій “красоті” вони перебувають 
щоднини. До речі, депутат округу 
також живе тут…

Побувавши на місці, ми зроби-
ли декілька фото під’їзду. Дійсно 
— “картина маслом”. Журналіст 
звернувся до КП “Відродження”, 
щоб з’ясувати, з якої причини 
не ремонтується під’їзд цього 
будинку. 

Як повідомили у “Відроджен-
ні”, підприємство першочергово 
ремонтує під’їзди в тих будинках, 
де мешканці не мають заборгова-
ності по комунальних платежах. 

Відносно цього будинку, в зга-
даному під’їзді є два боржники і 
серйозні. У одного майже 5 тисяч 
гривень, у іншого 337 гривень. 
Перший під’їзд має більше борж-
ників. Там три квартири нехтують 
платежами, але вони ремонту не 
просять.

Як пояснив газеті начальник 
управління ЖКГ Іван Вовкодав, 
комунальники мають план ремон-
тів під’їздів. На першочерговість, 
дійсно, впливає заборгованість. 
Боротьбу з боржниками ведуть 
юристи “Відродження”.

Залишається відкритим запи-
тання, чому мають страждати всі 
мешканці під’їзду (16 квартир), 
якщо боржників двоє? Відповідь 
дав юрист Корпорації “RIA”.

— У кожного мешканця пови-
нен бути договір з комунальним 

підприємством. У нормальному 
договорі вказані строки і перелік 
робіт. Кожен мешканець має пра-
во вимагати виконання договору. 
Те, що там хтось не платить — 
проблеми “Відродження” з не-
платниками. Мешканці ж, у яких 
немає заборгованості, мають 
написати письмове звернення у 
“Відродження”, що не викону-
ється такий то пункт договору 
або не виконуються “Правила 

утримання бу-
динків”. Заре-
єструвати, або 
послати по по-
шті (звернення). І далі отримати 
відповідь, оскаржити її, або по-
годитись. Якщо відповіді не буде, 
— звернутися до суду. Можна 
звертатися до суду відразу, якщо 
у визначені терміни ремонти не 
проводяться. Можливо, це буде 
ефективніше.

Нагадаю, в редакції газети 
“RIA-Козятин” на вулиці Не-
залежності, 39 вже протягом 
трьох років здійснюються без-
коштовні юридичні консуль-
тації по п’ятницях з 13 до 14 
години. Запис за телефоном 
(068)3080125.

руСлана юХимецЬ

Коли наш міський голова йшов 
на вибори, обіцяв прозорість і 
відеозйомку ледь не в кожному 
кутку міської ради. Будучи депу-
татом, ходив на сесії з відеока-
мерою, демонструючи «великого 
демократа».

А коли виграв вибори – здувся 
(чи плівка закінчилася?:)). Хоча 
демонстративно поставив камеру 
у своєму кабінеті (напевно, му-
ляж, бо жодного відео з неї ніхто 
не бачив).

ПрОЗОрІСТЬ І ВІдКриТІСТЬ 
Влади не ЗабеЗПечена

Депутати внесли в регламент 
роботи Козятинської міської ради 
обов’язковість відеозаписів сесій 
та оприлюднення їх у цей же 
день на офіційному сайті міської 
ради. Я на сайті знайшла ре-
кламу піцерії голови бюджетної 
комісії (однопартійця Пузиря), 
оприлюднення непідтверджених 
пліток щодо особистого життя 
політичних опонентів, а от відео-
записів сесій – жодних.

Відеозаписів немає? Чи їх хо-
вають? І якщо ховають, то для 
чого? Зазвичай так відбувається, 
якщо є що приховувати. Для вла-
ди це дуже зручно: формувати 
суспільну думку через комуналь-
ну газету і не дати можливості 
мешканцям міста самостійно ана-
лізувати роботу міського голови 
та депутатів на сесіях. Це дуже 
вигідно для влади, коли люди не 

мають змоги просто подивитись 
відеозаписи сесій і самостійно 
зробити висновки: хто як голо-
сує, ким порушується регламент 
і закони, як витрачаються кошти 
мешканців.

Мною був направлений запит 
на отримання відеозаписів сесій 
(відповідно до регламенту роботи 
міської ради). Відповідь корот-
ка: відеозйомка не ведеться, 
через відсутність технічних 
можливостей.

Пройшло майже 2 роки, як 
громадянин Пузир став міським 
головою. І за цей час він так і 
не спромігся забезпечити те, що 
було головною вимогою Майдану, 
- прозорість і відкритість влади. 
Думаю, ним це робиться свідомо.

За цей період депутати Ген-
надій Панчук та Дмитро Бер-
натович надавали пропозиції 
по встановленню відеокамер у 
сесійній залі. Ціна була дуже до-
ступною, порівняно з витратами, 
наприклад, на туї. Але Пузир це 
просто проігнорував.

Натомість є офіційна інфор-
мація, що міська рада оплатила 
послуги по відеозйомці сесій в 
сумі 3300 грн (правда, невідомо 
кому платили).

Виходить, що міський голова 
Пузир свідомо дав неправдиву 
відповідь на мій запит і цим по-
рушив право людини на доступ 
до публічної інформації, за що 
передбачена відповідальність.

Розглянувши мою скаргу, Се-
кретаріат Уповноваженого 

Верховної  Ради України з 
прав людини викликає Пузиря 
13.09.2017 р. для складання 
протоколу про адміністратив-
не правопорушення, а також 
вимагає не порушувати права 
людей та до 04.09.2017 р. надати 
мені повну інформацію по запиту.

Усе ж таки міському голові 
Пузирю та секретарю Марченку, 
який відповідає за забезпечення 
ведення сесій та дотримання 
регламенту, доведеться виконати 
вимоги суспільства та слідувати 
діючому законодавству. Виконати 
регламент (встановити камери в 
сесійній залі і публікувати віде-
озаписи на сайті міської ради) – 
це обов’язок влади. А наш з вами 
обов’язок – контролювати владу 
і змусити її з нами рахуватись. 

цЬОгО рОКу уКраїна ВІдЗна-
чає 26 рІчницю СВОєї не-
ЗалежнОСТІ. Мені пощастило  
народитися в самостійній, вільній 
Україні. То  в чому ж насправді по-
лягало наше рабство? І що собою 
являє наша незалежність? 

26 років тому українці отрима-
ли свободу, і аж тепер вчаться 
нею користуватись. Як виявилось, 
інструмент непростий у викорис-
танні. Кожен, напевно, розуміє 
свободу по-різному. Для мене 
незалежність — це рівність. 
Рівність прав та можливостей, 
незалежно від посади, статусу, 
фінансового стану.

І це всі знають, але не всі усві-
домлюють. Людина отримує по-

саду і чомусь раптом вирішує, що 
її права більші, ніж у «звичайних 
людей». А хтось інший бачить 
табличку біля входу в кабінет, і 
також думає, що там, за дверима 
сидить хтось особливий, хтось 
кращий і вагоміший. Отак ми 
самі формуємо свою залежність 
і боїмося користуватися своїми 
правами. 

Насправді кожен, хто прихо-
дить до влади, разом з нею отри-
мує більше обов’язків, а не прав. 
І дуже шкода, що більшість мож-
новладців цього не усвідомлю-
ють, і наділяють себе широкими 
повноваженнями і неймовірними 
правами, а обов’язки залишають-

ся для звичайних людей. Права у 
влади, а обов’язки - у людей.

Така формула неминуче веде 
до краху. Яскравим приладом є 
режим Януковича, який обмежив 
права настільки, що люди вийшли 
на Майдан, щоб відстояти свою 
свободу, навіть ціною власного 
життя. На мою думку, Майдан 
досяг одного дуже важливого 
результату.

Він навчив нас брати на себе 
відповідальність за нашу неза-
лежність і за нашу владу. Про-
зорість та відкритість влади 
є свідченням порядності та 
рівності. У нас прозорість, на 
жаль, існує тільки на словах.

є заборгованість — нема ремонту? 
не заКонно!

влада і миПРО все

Кримінальна хроніка

громадяни росії та молдови вибрали наш край для проживання без реєстрації 

хочуть 
додаткову 
зупинку 
біля танка

свято сумнівної фарби

уповноважений верховної  ради уКраїни з 
прав людини виКлиКає на Килим пузиря

топи КишеньКових змі

нові сміттєві баКи 
потопають у дощі

П’янІ З нОжами
16 серпня
У ході профілактичних заходів 

під назвою “Мігрант” встановили, 
що в Козятині, Сокільці, Пляховій 
мешкають четверо громадян ін-
ших держав, які не мають посвід-
ки на проживання на території 
України.

На перехресті Матросова і Бі-
лоцерківської зіткнулись автівки 
ВАЗ і “Сітроєн”. Ніхто не по-
страждав. На місці події склали 
європротокол.

Шахраї виманили у козятин-
чанина через інтернет-ресурс 
“OLX” майже шість тисяч гривень 
під приводом продажу скутера і 
нетбука.

У Немиринцях голова сім’ї у 
нетверезому стані бігав за роди-
чами з ножем.

ЗлОдІї на дачаХ
17 серпня
У Вовчинцях у своїй оселі по-

мерла 47-річна жінка. При житті 
вона хворіла. Труп без ознак на-
сильницької смерті відправили на 
експертизу.

З Махнівської сільської амбула-
торії поцупили лист свинцю, яким 

були обшиті двері рентгенкабі-
нету. З місця пригоди вилучено 
шість слідів пальців рук.

На вулиці Матросова виникла 
аварія за участю автомобілів 
“Чері” і ВАЗ. Ніхто не постраж-
дав.

У Пляховій син побив матір.
Знову виявили нелегалку, гро-

мадянку Росії, яка проживала в 
Козятині без посвідки.

У жительки Блажіївки з сумоч-
ки, яка стояла в коридорі її бу-
динку, поцупили тисячу гривень. 

З дачного будинку в коопера-
тиві “Берізка” вкрали молоток, 
секатор, зубило, дві пари штор та 
20 кілограмів металобрухту.

На вулиці Щорса іномарка 
червоного кольору зіткнулась з 
ВАЗом і зникла з місця пригоди. 
Ніхто не постраждав.

ОбІКрали “лайФ”
18 серпня
У селі Перемога з підстанції 

мобільного оператора “Lifecell” 
викрали вісім акумуляторних 
батарей. 

Житель Титусівки повідомив 
поліцію про неправомірні дії 
мешканців вулиці Осипенка в Ко-

зятині, які перешкоджають його 
підприємницькій діяльності.

У Йосиповці виявили нелегала.
З домогосподарства у Сестри-

нівці невідомі поцупили металеву 
80-літрову діжку.

Під час п’яної сварки юрівчанин 
побив свою співмешканку та по-
різав їй руку.

ПОцуПили КОВбаСу!
19 серпня
У Пузириках з магазину вкрали 

ковбасні вироби, олію, сигаре-
ти та алкогольні напої на суму 
близько двох тисяч гривень.

У Вовчинцях виявили труп 
77-річної жінки у її власній оселі 
без ознак насильницької смерті.

За місцем свого проживання 
помер 42-річний козятинчанин. 
При житті він протягом тривалого 
часу зловживав алкогольними на-
поями, хворів на хронічну серце-
ву недостатність, хвороби печінки 
та нирок.

Дебоширили п’яні у Махнівці та 
Сестринівці.

маСОВа СмерТнІСТЬ людей
20 серпня
У Козятині і районі за місцем 

проживання померло 5 людей по-
хилого віку. Також пішов з життя 
син відомого “сторожа мосту” 
Вану-Фун-Фу, якому було 29 ро-
ків і вів асоціальний спосіб життя. 

СмерТелЬний СТрум
21 серпня
Жителька Кордишівки повідо-

мила, що її співмешканець систе-
матично дебоширить та виносить 
з дому вироби з металу.

У Непедівці 46-річного чоловіка 
насмерть вразило струмом під 
час проведення господарських 
робіт.

У одному з магазинів на ПРБ зі 
столику касира поцупили мобіль-
ний телефон жительки Титусівки.

У Козятині за місцем прожи-
вання помер 78-річний чоловік. 
При житті він хворів.

У Самгородку горіла надвірна 
будівля. Займання виникло через 
порушення правил безпеки при 
монтажі електрообладнання. Ніх-
то з людей не постраждав.

На полі №1 в Непедівці сталася 
дорожньо-транспортна пригода. 
Водій КамАЗу, житель Гурівців, 
зіткнувся з ЗІЛом, яким керував 
мешканець Непедівки. Учасники 

аварії відбулися легким пере-
ляком.

неТВереЗІ ВОдІї
22 серпня
У Глухівцях з квартири місцево-

го жителя викрали 30 тисяч гри-
вень та золоті вироби загальною 
вартістю 50 тисяч гривень.

За місцем проживання помер 
84-річний козятинчанин. При жит-
ті він хворів.

На вулиці Виговського чоловік 
у стані алкогольного сп’яніння так 
поводився, що довелося виклика-
ти поліцію .

У центрі міста затримали водія, 
який керував автомобілем у стані 
алкогольного сп’яніння.

дмиТрО арТемчуК

Ще в липні міська влада оголосила, 
що боротиметься за чистоту в місті. 
Утворила нове комунальне підпри-
ємство під такою ж назвою “Чисте 
місто”. Закупила 80 нових сміттєвих 
євробаків. Навіть встигли до Дня міста 
на чотирьох таких баках зробити на-
пис “Чисте місто”. Гості роз’їхались. 
Потреби робити чистим місто в міських 
начальників відпала. Але взяли місяць, 
щоб визначитись, де доцільно ставити 
сміттєві баки. 

Пройшло 12 днів від встанновленого 
терміну. Та поки що не визначилась. На 
допомогу владі прийшла навіть погода, 
яка робить підказку. Після дощу багато 
сміттєвих красенів стоять у воді. Як 
до них добратися, мешканці міста не 
знають. Можливо, влада передбачить 

ще й човни, які закупить пізніше, щоб 
добиратися до євробаків? Поживемо 
— побачимо

Взагалі, ходити вулицями нашого 
міста під час дощу — велика пробле-
ма. Залило водою так, що ні пройти 
ні проїхати. Вода розлилася навіть на 
пішохідні переходи.

ІнОКенТІй гуК

До чого ж мені подобається 
“флагман” місцевої журналістики 
- газета дешевих новин міської 
ради... пардон, дешева газета 
новин міської ради! Що не випуск 
– то суцільний позитив, актуаль-
на інформація та невиправдано 
скромне висвітлення невтомної 
роботи мерії ... та чого вже там! 
– особисто мера. Знайомство 
з останнім номером навіть на-
дихнуло на складання списку 
топ-новин, яким пощастило бути 
висвітленими на шпальтах місь-
крадівського видання. 

П’яте місце нашого хіт-
параду отримує інформація про 
ремонт дорожнього покриття 
на вулиці Довженка. Ша, при-
гальмуйте, цей ремонт міська 
рада ще тільки планує робити. 
І якщо вірити чиновникам, це 
вам не майку в труси заправити. 
Почитайте коментар заступника 
міського голови Є. Малащука і, 
якщо вас не знудить від термі-
нології, передраної з проектної 
документації, то маєте шанс в усіх 
деталях дізнатися про запланова-
ну «ліквідацію ямковості крупно-
зернистим асфальтобетоном» 
і тому подібне. До речі, якщо 
прямувати вулицею Довженка в 
сторону «Журавля», то від знаку 
в’їзду в місто і майже до траси 
побачите нове дорожнє покриття 
з розміткою. Це провокатори з 
району спеціально зробили до 
того, як мерський зам зайнявся 
просвітницькою роботою і закатав 
наше невігластво в асфальтобетон 

ЩМА-10.
На четвертому місці хіт-

параду актуальних новин - замітка 
про облаштування тротуарної 
частини біля автостанції. Їй 
пощастило більше, ніж вулиці 
Довженка: якщо ту лише збира-
ються ремонтувати, то тротуар 
уже зробили, що для переконли-
вості засвідчено світлинами «до» 
і «після». Щоправда, в загальній 
картині на фоні нашої автостанції 
цей шматочок тротуару виглядає 
так само доречно, як нарощені 
вії на бомжисі.

Особливо розчулили  фото-
графії «до» і «після». Цю фішку 
обов’язково потрібно  розвивати. 
Наприклад, нове тротуарне по-
криття з’явилося біля джерела 
прибутку  одного з радників 
міського голови під назвою 
«Табачок». Популярність цього 
закладу пояснюється не лише 
великою кількістю курців, а й 
не меншою кількістю охочих 
хильнути пива на розлив у «циві-
лізованих» умовах. Так от, варто 
проілюструвати, як культурна 
еліта – постійні відвідувачі цього 
закладу, «до» мочилася на траву 
навколо споруди, а «після» - вже 
на тротуарну плитку.

Більше того, досвід успішного 
функціонування «Табачка» по-
ширюється. Відтепер з благосло-
вення міського голови у Пушкін-
ському сквері з’явився ще один 
осередок цивілізованого відпо-
чинку - генделик, що за архітек-
турою нагадує собачу будку. На 
думку очільника міста, відсутність 
туалетів не має бути перепоною 

роботі закладу, адже його відвід-
ують виключно особи з міцними 
сечовими міхурами. Там замість 
фейс контролю пісь контроль. Ну 
а ті, хто свої можливості не роз-
рахував, можуть ско-
ристатися територіями, 
прилеглими до приват-
них будинків. Саме їх 
мешканці можуть оцінити різницю 
між «до» і «після» появи генде-
лика, що кришується нинішньою 
міською владою.

Третє місце хіт-параду впевне-
но посідає оголошення – звер-
нення до мешканців багато-
квартирних будинків щодо 
укладення договорів на виве-
зення сміття з новим надавачем 
даних послуг – КП «Чисте місто». 
Аби недвозначно, але образно 
передати ставлення міського 
керівництва до городян, це звер-
нення розмістили під фотогра-
фією головних символів «нової 
ери збору сміття» - контейнерів 
для відходів. Мовляв, ви для нас 
як їх вміст, тому ми не будемо 
заморочуватися над тим, як 
придумати більш зручний для 
городян спосіб укладення 
угоди. Відпрошуйтеся з робо-
ти, хапайте документи і гайда в 
ЦНАП. Звісно, якщо ви свідомі 
громадяни.

Повз друге місце нашого 
хіт-параду актуальних для міс-
та подій, що втрапили в поле 
зору міськрадівського видання, 
з потужним гудком пронеслася 
інформація про поїзд «Київ – 
Перемишль». Як повідомила 
редакція, цей поїзд – оперативна 

реакція на зростаючий попит 
у даному напрямку. Чим це 
цікаво козятинчанам? Питан-
ня відкрите, бо в Козятині 

ц е й 
поїзд не зупиняється. 
Мабуть, рішення редакції 
розмістити цю інформацію 
обумовлене підвищеною увагою 
до організації змістовного до-
звілля городян. Тепер охочі мо-
жуть у визначений час  постояти 
біля колії  і помахати хустинкою 
щасливим пасажирам новоприз-
наченого потягу. А надалі з та-
ким же успіхом можна друкувати 
інформацію про нові рейси з 
Борисполя, якщо вони літатимуть 
над Козятином.

На першому місці списку топ-
матеріалів – гороскоп. Він має 
особливе значення для працівни-
ків міськради. 

Із завмиранням у серці вони 
читають прогноз для Тельців, 
серед яких числиться їх тим-
часовий очільник. Уявіть їхнє 
приховане злорадство, коли в 
гороскопі для цього знаку в ми-
нулому номері вони прочитали 
«Вставайте раніше», адже за-
стати мера на роботі о восьмій 
ранку – марна справа. Решта 
передбачень для найвищого Тель-
ця міста теж правильні. 

Вкладати кошти в облаштуван-
ня житла, придбання меблів і тех-
ніки абсолютно логічно: щомісяч-
них премій і надбавок вистачить.

І, нарешті, гран-прі отримує 

найбільш актуальна для жителів 
Козятина інформація про силу 
припливів і відпливів протягом 
тижня. Щоправда, не вказано, 
на береговій лінії яких водойм 
нашого міста можна буде спо-
стерігати це явище, однак вибір 
не великий: або Водокачка, або 
Талимонівка.

Поза конкурсом – рубрика «Я 
паркуюсь як йолоп». Її поява – 
це робота на випередження, щоб 
відволікти містян від тем «Вони 
ремонтують дороги, як йолопи», 
«Вони саджають туї, як йолопи», 
«Вони транжирять гроші, як йо-
лопи», «Де цей йолоп взявся на 
нашу голову?»

До нових хіт-парадів!

У редакцію газети “RIA-
Козятин” написали жителі 
нашого міста лист з прохан-
ням через ЗМІ звернутися 
до влади, зробити зупинку 
біля танка. 

“Там раніше була зупин-
ка автобусів, та комусь не 
сподобалось і ї ї зняли. 
Автобуси, які рухаються по 
місту, зупиняються в районі 
тунелю, а наступна — ж/д 
лікарня, — йдеться в листі. 
-  Просимо, щоб узаконити 
і вивісили знак “Зупинка”, 
а не встановлювали біл-
борди”. 

Люди знервовані такими 
незручностями. Усього 21 
підпис

Галина Касянівська
Другий рік, як в Україні 

запровадили, започатковану 
в Індії дитячу розвагу під на-
звою “битва фарб”. Фарба, 
якою розважаються діти в 
Індії і державах, які купують 
індійську фарбу, є абсолютно 
безпечною для здоров'я ді-
тей. Усі її компоненти  мають 
рослинне походження.

Якої якості фарба, якою 
бавляться українські діти, 
підлягає вивченню.

У нашому місті вже вкотре 
розважають дітей гості з Ві-
нниці під назвою “Холі Бум” 
(в перекладі з італійської 
битва фарб).

На головній площі міста, 
де проходили розваги в су-
боту, 12 серпня, зібралося 
до сорока дітей, переважно 
без батьків. Діти обсипа-
лися фарбою і бігли під 
рясний дощ пожежної ма-

шини МНСників. Рятівники, 
виконуючи свої професійні 
обов'язки, відгукнулись на 
дитяче свято. Як виявилось, 
не обсипання фарбою, а 
штучний дощ викликав у ді-
тей ознаки великої радості. 
Тож це була не битва фарб, 
а друге свято Купала.

Для порівняння хочу заува-
жити, що, за словами органі-
заторів подібного дійства в 
місті Олександрія на Кірово-
градщині, 100 грамів фарби 
для обсипання коштувала 20 
гривень. У Козятині фарба  в 
значно меншій розфасовці 
коштувала 35 гривень. В  ми-
нулому році ці ж самі гості з 
Вінниці продавали фарбу по 
25 гривень. Чи то дорога до 
Індії  тривалішою стала? Чи 
зарплати козятинців значно 
зросли. Та за кошти батьків 
можна владі  влаштовувати і 
не такі дитячі розваги. 
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лист у номер

Влад лІСОВий

Події з визначен-
ням претендентів 

на обласну Дошку 
пошани прокотились 

по всій області. Наробили багато 
галасу як позитивного, так і нега-
тивного. Дивно, але вона минула 
Козятин і Козятинщину. 

Жодного висвітлення на шпаль-
тах провладних газет. Якщо прав-
диво написати, то це поразка вла-
ди, її приниження і не сприйняття, 
як мешканцями Козятинщини так 
і всією областю. А особливо об-
ласною держадміністрацією, яка 
займалась підготовкою матеріалів 
до розгляду на спеціальній облас-
ній  комісії.

Таких фахових спеціалістів, ви-
датних регіональних діячів, визна-
них юристів, що покладають свою 
працю на розбудову місцевого 
самоврядування, голова Козя-
тинської райради подав свого 
близького члена партії і персо-
нального фінансового спонсора 
(по- народному, набитого гаман-
ця) всім відомого стовпа аграріїв 
Володимира Шубовича. З дуже 
гарним профілем обличчя і зачіс-

кою, подібною до всім відомого 
Лева Давидовича Троцького .

Облдержадміністрація, напевно, 
щось знає, що нам не відомо. 
Факт подання відхилено на стадії 
обговорення. Чим дуже яскраво 
проілюстрували своє ставлен-
ня до чиновників Козятинщини 
(персонально — голови райради 
Віктора Слободянюка та наймаг-
натнішого лахматого на гроші 
депутата райради Володимира 
Шубовича).

Голова Козятинської райдер-
жадміністрації Олег Оркуша 
також навіяв те, що не налазить 
на голову і не вішається на дошку 
пошани. Рекомендував начальника 
управління освіти району Аліну 
Діденко. Яка напряму підкоряєть-
ся по вертикалі влади йому осо-
бисто. Саме ці персони освоїли 
гроші на дитяче безкоштовне хар-
чування в школах району (майже 
півтора мільйона гривень) не за 
призначенням. Гроші розшпілили, 
а батьки проковтнули та оплатили 
власним гаманцем. Облдержад-
міністрація кандидатуру Оркуші 
проігнорувала. Як поважають по-
зицію керманича та його протеже 
— судіть самі.

Не менш крамольним було по-
дання і міського голови Козя-
тина Олександра Пузиря. Чи 
то головою вдаривсь в дуба, чи 
то з інших невизначених причин, 
він подав кандидатуру свого зама 
Костянтина Марченко. Облдер-
жадміністрація була здивована не 
менше, ніж ви. Але наш “фюрер” 
мислив, як фюрер. Сам вирішив, 
сам подав і сам отримав підтвер-
дження. Облдержадміністрація 
також щось знає, щоб ігнорувати 
думкою великого знавця юри-
спруденції — господарника, що 
щиро “піклується” за покращення 
добробуту і комфорту громади. 
Правда, де те покращення, не 
зрозуміло. Не бачу його я, не 
бачать люди, не пишуть в газету 
жодного листа вдячності за всю 
його каденцію.

А тепер підсумую все це так: 
“Криївка. Сидять бандерівці біля 
каміну, лякають воші, чистять 
зброю. Тут вривається вістковий 
з криком: ”Хлопці, москалі в кос-
мос полетіли!” Командир питає: 
“Що всі?” Вістковий: “Ні, один 
Гагарін”. Командир: “Хлопці, чис-
тим зброю”.

Кандидатури від влади не пройшли
блОг

Влад лІСОВий

Н а й б і л ь ш 
обговорюва-

ною сарафан-
ною темою є зник-

нення з посади керівника 
міжрегіонального відділу 
УСБУ Козятина пана Федо-
ровича.

Особливо не вникаючи в 
мусю-пусю, ми зателефону-
вали посадовим особам з 
проханням прокоментувати, 
де Федорович. Дослівно нам 
сповістили, що згаданий пан 
працює приблизно на рівно-
цінній посаді у Львівський 
області. У Козятині керує 
Максим Сергійович Василя-
ка, офіс там, де й був, біля 
залізничного вокзалу станції 
Козятин.

Інша тема потребує пере-
вірки — можливо тут є зерно 
правди, а може ні. По суті: 
терорист ФСБ Росії, що стрі-
ляв в Києві у воїна ЗСУ Ада-
ма Осмаєва, паспорт отримав 

у Козятині, а прописаний в 
селі Козятин. Шлюб реє-
стрували з жінкою, вдовою 
колишнього керівника Вінни-
цяоблгаз в селі Кордишівка. 
Сам факт зміщення з поса-
ди керівника служби УСБУ 
свідчить, що це, можливо, 
правда. Усі інші обставини 
нами відпрацьовуються, про 
що повідомимо.

Маючи досвід оперативної 
роботи, можу прокомен-
тувати наступне: терорист 
отримав лівий паспорт, за 
яким, уклавши шлюб, змінив 
прізвище. “Автоматом” отри-
мав абсолютно легальний 
паспорт. Як там не було, 
але операція ФСБ Росії про-
валилася не завдяки профе-
сійності СБУ, а завдячуючи 
рішучості патріотів.

До речі, суд по Козятин-
ській самообороні продо-
вжується. Вилучені по справі 
автомобілі повернули обви-
нуваченим на відповідальне 
збереження.

Про що шепчуть на кухні, в ліжку 
подружжя, мужики, посьорбуючи 

пиво…
блОг

ВерОнІКа любІч

Очікуваним і 
бажаним було для 

аматорів нашого 
району обласне свя-

то у Білопіллі. Готувалися всі 
заздалегідь. Неприємно, що 
не став учасником ансамбль 
“Калина” з Кордишівки. А як 
готувався! Напекли короваїв, ви-
готовили дідухи. А сільський го-
лова не організував транспорт. 
Так і простояли творчі люди 
під клубом, у той час, коли Іван 
Байда вже давно був на святі.

Кордишани обурені таким 
ставленням свого обранця до 
громади, тим більше до її гор-
дості “Калини”.  

Хто дасть догану 
голові Кордишівки?

блОг КаТерина чеКай

Дев’ятьом об’єднаним 
громадам Вінниччини ЦВК 
призначила на 29 жовтня 

вибори сільських, селищних і 
міських голів. Відповідну по-

станову 18 серпня ухвалила Центральна 
виборча комісія. Згідно з документом, 
виборчий процес (агітація, перегони тощо) 
розпочнеться з 9 вересня.

Зокрема на Козятинщині обиратимуть 
голову в обб’єднаній громаді Глухівців, Не-
педівки та Гурівців. До виборів залучаться 
також об’єднані громади  Бершадського, 
Калинівського, Липовецького, Немирівсько-
го, Вінницького та Тиврівського, Гайсин-
ського та Теплицького, а також Жмерин-
ського районів.

Отож, в останню неділю жовтня Віннич-
чині прийдуть на вибори. Обиратимуть 
нових очільників та депутатський корпус. 

У глухівцях переобиратимуть 
селищного голову

Виконуючий 
обов’язки го-
лови Ради Ста-

рійшин Україн-
ського Козацтва 

Кузьма Матвіюк через 
ЗМІ звернувся до відомого україн-
ського співака Святослава Вакар-
чука: "Шановний пане Святославе! 
Свого часу російський поет М. 
Лєрмонтов писав про одного гро-
мадянина Росії (Дантеса): «Не мог 
понять в тот миг кровавый, на что 
он руку поднимал». Ці слова від-
разу пригадалися, коли прочитав 
у пресі Ваші заклики до початку 
розпродажу української землі. 
Якщо врахувати Ваш внесок у 
розвиток української естради і 
Вашу особисту популярність, то 
Ваш виступ на захист ринку землі 
завдає великої шкоди всьому на-
родові. 

Я фермер. Не маю ніякого від-
ношення до естради і шоу-бізне-
су, лише час від часу слухаю пісні. 
Якби з’явився проект повністю 
знищити українську естраду, а 
я, як фермер мав Ваш рівень 
популярності, то автори такого 
проекту вибрали б мене для по-

пуляризації їх злого задуму. І 
тоді я, фермер, далекий від цієї 
галузі культури, доводив би сво-
їм співвітчизникам необхідність 
позбутися української естради і 
української пісні.

Хвалити Бога, такого проекту 
немає, а проект відібрати в укра-
їнців землю – є. Групи людей, 
які кинули оком на вироблену 
українську землю, є дуже бага-
тими людьми, і хитрими. Вони 
розуміють хиткість своєї аргумен-
тації (точніше, добре розуміють її 
облудність) і намагаються поло-
нити людей емоціями. Для цього 
вони залучають відомих людей: 
співака С. Вакарчука, журналіста 
М. Вересня та інших. Вважаю, що 
М. Вересень просто підробляє, 
озвучуючи тексти новітніх агре-
сорів, які зазіхнули на останнє, 
що залишилось в українців - їх 
землю. Ви ж, Святославе, далеко 
не бідна людина і підробіток, 
думається, Вам ні до чого. Так 
само, вважаю, що не займаєтесь 
Ви глибоко і деталями Земельної 
реформи (на зразок: динаміка 
надходження інвестицій в аграр-
ний сектор економіки України, 

очікуване коливання цін на землю 
тощо). Тож, надіюсь, діалог (чи 
полеміка) з Вами з приводу ви-
світленої в пресі Вашої позиції є 
зайвим. 

Але кінцевий результат так 
званої «Земельної реформи», 
розпочатої ще російським кому-
ністичним режимом у грудні 1990 
року, має в однаковій мірі непоко-
їти і мене, і Вас. Перефразовуючи 
відомий вірш, скажу: Аграрієм ти 
можеш і не бути, Але громадяни-
ном бути мусиш… 

Розпочата у 1990 році "Земель-
на реформа" – це продумана 
і ретельно спланована багато-
ходова дія, результатом якої є 
обезземелення корінного народу 
– українців, із наступним витіс-
ненням їх з їхньої споконвічної 
території. Кожного дня населення 
земної кулі збільшується на 220 
тисяч чоловік, а з поверхні плане-
ти щорічно зникає 1 млн га орної 
землі, перетворившись у пустелю. 
Хліба не вистачає вже сьогодні, 
завтра не вистачатиме ще більше. 
Майбутнє (економіка і політичний 
вплив у світі) за тими державами, 
які матимуть орну землю і виро-

щуватимуть хліб. Вільних земель 
для розселення на планеті вже 
немає. В кінці 20 і на початку 21 
століття відбувається глобальний 
перерозподіл території планети 
шляхом скуповування великими 
країнами-агресорами землі в 
менших країнах. Країни-агресо-
ри переконались, що дешевше і 
надійніше землю купити, ніж за-
воювати. Завоювавши територію 
зброєю, можна очікувати всена-
родного повстання, а якщо купити 
– то це вже назавжди.

Навіщо владі (вірніше кіль-
ком «родинам») конче по-
трібен закон про зняття мо-
раторію і закон про вільний 
продаж землі? Що, влада не в 
змозі забрати і привласнити зем-
лю, переступивши закон? В змозі. 
Але тоді їх ловитимуть в інших 
країнах як злочинців і судитимуть. 
А там же за кордоном розміщені 
їхні маєтки, там живуть їхні діти. 
Та й перепродати землю буде 
складно. Отож конче потрібно, 
щоб українські депутати прийняли 
ці закони, а українські селяни до-
бровільно продали свою землю. 
Всі ті принади, які нам малює 

новітній агресор і його найманці, 
діють і при оренді землі. Можна 
прийняти закон про обіг земель 
в Україні, де замість ринку землі 
буде впроваджений ринок оренди 
землі. Але це не влаштовує агре-
сора, бо при оренді земля зали-
шається власністю України. «Та 
не однаково мені, як Україну 
злії люде 

Присплять, лукаві, 
і в огні ЇЇ окраденою збу-

дять», - застерігав наш національ-
ний Пророк. Достатньо ВР Укра-
їни прийняти закон про продаж 
землі, і зайве буде, п. Святославе, 
закликати не здаватись без бою. 
Українці, приспані «злими людь-
ми» і їх помічниками, добровільно 
продадуть землю, і бою, як тако-
го, просто не буде. Продаж землі 
за своїми наслідками страшніший 
татаро-монгольської навали 1240 
року і Голодомору 1932-33 років. 
Тоді український народ вистояв 
і відродився. Без землі це буде 
неможливо. 

З добрими намірами, в.о. голо-
ви Ради Старійшин Українського 
Козацтва К. Матвіюк, 067-495-
02-89"

Святославу Вакарчуку: "Ваш виступ на захист ринку землі завдає великої шкоди всьому народові"
блОг

Слова подяки — керівни-
цтву Козятинського місь-
кого терцентру, особисто 
працівникам Зіні Куцюцькій, 

Валентині Іванюті, за органі-
зацію екскурсії 19 серпня на свято 

Преображенія Господнього (яблучного медо-
вого Спаса) в село Лемешівка Калинівського 
району в чоловічий монастир Свято-Іоанно-
Богословський (заснований Архимандритом 
Феодосієм в 1999 році).

Їхали ми комфортабельним на 18 місць 
автобусом. Водій автобуса Міша Бублик — 
ввічливий, уважний до пасажирів, професіо-
нал. За що всі пасажири йому дуже вдячні.

По дорозі насолоджувалися мальовничи-
ми місцями Козятинського і Калинівського 
районів рідної Вінниччини.

Програмою екскурсії було заплановано 
відвідування ранкової молитовної служби 
та святинь монастиря. Його територія об-
лаштована лавками, альтанками, змощена 

тротуарною плиткою, багато висаджених 
квітів. Є викопана монахом Аврамом гли-
бока (14 метрів) криниця, яка облаштована 
відповідно до санітарно-гігієнічних вимог. 
Вода з неї якісна, що стверджують провідні 
лабораторні дослідження.

Після служби було проведено посвячення 
дарів наших садків (яблука, грушки, вино-
град, вода, квіти, мед).

Монастир має свою пасіку (біля 50 вули-
ків). Бажаючі могли придбати мед. Для при-
їжджих керівництво монастиря організувало 
безкоштовний обід.

Шановне керівництво Козятинського місь-
кого територіального центру та Лемешів-
ського монастиря! Від імені всіх “туристів” 
висловлюю щиру подяку за організацію 
чудової екскурсії. Бажаємо Вам Божої 
благодаті, здоров’я, довгих років життя та 
успіхів в роботі.

 З ПОВагОю, ВеТеран ПрацІ, лІКар-гІгІєнСТ ІВан 
СмОлич

на Спаса — у лемешівський монастир
блОг

післятравматичний 
стресовий розлад

психосоматиКа — 12 
сигналів нашого тіла

навіщо людині 
холестерин?

наТалІя КраВчуК, лІКар-ПСиХІаТр 
КП «КОЗяТинСЬКа црл»

Післятравматичний стресовий 
розлад (ПТСР) є природною 
емоційною реакцією на  глибоко 
вражаючі події. Це — нормальна 
реакція на ненормальну ситуацію.  
ПТСР може бути зумовленим не 
лише подіями з масивною за-
грозою життю та  здоров'ю, але 
й  так званими «нормальними» 
життєвими обставинами  — 
важкою втратою, професійними 
невдачами та  значними фізично-
емоційними  перенавантаженнями 
на  службі та на роботі, особис-
тими конфліктами, погрозами, 
переслідуванням, дискримінацією, 
труднощами у подружньому житті 
тощо.

Важливо враховувати, що люди 
з гострою реакцією на стрес 
і посттравматичний стресовий 
розлад не завжди звертаються 

вчасно до лікаря з вираженим 
занепокоєнням про пережитий 
травматичний досвід.

Часто виникають скарги на 
перепади настрою, злість, про-
блеми у стосунках, проблеми зі 
сном, сексуальні дисфункції чи 
скарги на загальний фізичний 
стан, наприклад, головний біль, 
гастроентерологічні проблеми, 
ревматичні болі і проблеми зі 
шкірним покривом. 

Досвід пережитої травматичної 
події може навіть не бути зга-
даний. Така проблема виникає, 
зокрема, при небажанні обго-
ворювати її або звертатись за 
допомогою.

Іноді людина не помічає своїх 
змін, проте це помічають інші. 
Оточуючі можуть сприймати 
людину з ПТСР як таку, яку «під-
мінили».

Якщо людина відмічає будь-яку 
травматичну подію в минулому, 

то рекомендується застосовувати 
інструменти скринінінгу ПТСР

 
Опитувальник для скрині-

нінгу посттравматичного стре-
сового розладу (Бреслау): 

Чи уникаєте ви нагадувань про 
травматичну подію шляхом уник-
нення певних місць, людей або 
діяльності? Чи втратили ви інтер-
ес до діяльності, яка колись була 
важливою або приємною? Чи 
стали ви почувати себе більш да-
леким або ізольованим від інших 
людей? Чи втратили ви здатність 
переживати почуття любові або 
прихильності до інших людей? 
Чи стали ви думати, що немає 
ніякого сенсу будувати плани на 
майбутнє? Чи виникли у вас про-
блеми із засинанням або сном? 
Чи стали ви більш нервовим або 
дратівливим через звичайний шум 
чи рух?

Чотири і більше позитивних 

відповідей вказують на ймо-
вірність ПТСР, та необхідність 
звернення за кваліфікованою 
медичною допомогою. 

Це в першу чергу лікар загаль-
ної практики ( сімейний лікар), 
який при необхідності скерує чи 
запросить на консультацію ліка-
ря-психіатра.

При Вінницькій Обласній пси-
хоневрологічній лікарні ім. О. І. 
Ющенка працює Обласний Центр 
«Кризових станів для осіб з са-
моруйнівною поведінкою, жертв 
всіх форм насилля та осіб, які 
постраждали внаслідок надзви-

чайних подій, стихійних лих, тех-
ногенних аварій та катастроф на 
території області», який співпра-
цює з кафедрою психіатрії, нар-
кології та психотерапії ВНМУ ім. 
М. І. Пирогова, куди також можна 
звертатись за консультацією.

Телефони для довідок Цен-
тру: 0432-507-930; 093-920-41-
86; 096-538-60-51

Важливо враховувати, що 
співпраця з лікарем та активна 
участь у лікуванні значно підви-
щує вірогідність одужання.

Післятравматичний стресовий 
розлад можна вилікувати!

Наше тіло — дуже складний 
механізм, який чутливо реагує не 
тільки на зовнішні, але й на вну-
трішні фактори. Доктор Сьюзен 
Баббель, психолог, фахівець в 
області депресії, висунула цікаву 
теорію про сигнали нашого тіла.

Баббель вважає, що диском-
форт і біль можуть бути сигнала-
ми про внутрішні переживання — 
таємні страхи, невирішені питання. 
Хронічні болі — симптоми 
стресу і емоційних проблем, 
особливо коли з фізіологією все 
в порядку і видимих причин болю 
немає.

Голова
Будь-які головні болі виника-

ють від надмірного напруження. 
Це може бути заклопотаність 
результатом, часті переживання, 
через незначні дрібниці, постійний 
поспіх.

Дозволяйте собі розслабитися і 
не турбуйтеся про справи якийсь 
час. Відпочивайте і не коріть себе 
за це.

Шия
Дискомфорт в області шиї 

символізує тягар образи на ото-
чуючих, досаду на власну недо-
сконалість.

Перегляньте своє ставлення 
до себе і оточуючих. Найчастіше 
люди не хочуть вас ображати. 
А ви не зобов'язані відповідати 
власним суворим очікуванням. 

Плечі
Біль в плечах говорить про те, 

що ми носимо важке емоційне 
навантаження, знаходимося під 
великим емоційним тиском. 

Спробуйте поділитися своїми 
проблемами з близьким другом. 
Навіть якщо ви просто виговори-
теся, це вже допоможе не нести 
цей тягар наодинці. 

Верхня частина спини
Болі в цій області говорять про 

відсутність емоційної підтримки, 
про брак близьких людей поруч. 

Більше спілкуйтеся з різними 
людьми. Не зациклюйтеся на собі, 
будьте відкриті і доброзичливі. 

Нижня частина спини
Якщо ми постійно хвилюємося 

про гроші, у нас може нити по-
перек. 

Не в грошах щастя — як не ба-
нально це звучить, але це так. А 
тому перестаньте турбуватися — 
кращі речі в житті є безкоштов-
ними! І займайтеся улюбленою 
справою. 

Лікті
Біль в ліктях вказує на брак 

гнучкості, на занадто завзяте 
небажання йти на компроміс. 
Швидше за все, ми опираємося 
якимось важливим змінам у житті. 
Або підсвідомо боїмося прийняти 
щось нове.

Будьте гнучкіші — не витрачай-
те енергію на боротьбу з тим, на 
що ви не в силах вплинути.

Руки
Руки болять у тих, хто давно і 

сильно потребує дружби. 
Це сигнал про те, що пора 

виходити зі свого замкнутого ма-
ленького світу.

Стегна
Такі болі можуть мучити людей, 

що занадто чіпляються за перед-
бачуваність життя і комфорт. 

Не чиніть опір природному 
перебігу життя. Життя рухливе, 
мінливе, тим і цікаве. 

Коліна
Коліна болять, коли ми надто 

багато думаємо про себе і занад-
то мало про інших.

Озирніться навколо — ви не 
одні на планеті. Будьте уважніши-

ми до оточуючих. 
Гомілка
Біль в цій області — ознака 

сильного почуття власництва, 
любовні переживання, болісні, 
осліплюючі ревнощі

Потрібно навчитися довіряти 
своїй половинці. Розслабтеся і 
перестаньте контролювати кохану 
людину, чи не накручуйте себе.

Щиколотки
Біль в щиколотках означає, що 

ми часто забуваємо про себе. І 
відмовляємо собі в отриманні за-
доволення. 

Прийшов час почати себе балу-
вати. Купіть собі те, що хочеться, 
дайте собі виспатися, скоштуйте ті 
калорійні смаколики. 

Ступні
Причина болю ступень в гли-

бокій апатії. Неначе наше тіло 
відмовляється йти далі, як ніби ми 
боїмося життя і не бачимо сенсу в 
русі вперед. 

Учіться звертати увагу на ма-
ленькі радості життя. Насоло-
джуйтесь смаками, запахами, 
вітром і сонцем. Заведіть пух-
настого улюбленця або знайдіть 
цікаве хобі. 

Висновок
Висновок простий: любіть себе. 

Ставтеся уважніше до оточуючих 
і постарайтеся не тримати на 
людей зла і образи. Спілкуйтеся, 
посміхайтеся і будьте здорові!

ПІдгОТуВала З ВІлЬниХ джерел 
КаТерина чеКай

 ІВан СмОлич, лІКар-гІгІєнІСТ 
ВеТеран ПрацІ

Холестерин — жироподібна 
органічна речовина, яка необхідна 
для здійснення важливих процесів, 
що відбуваються в організмі: утво-
рення гормонів (статевих, наднир-
кових), утворення жовчі, утворення 
мембранних клітин.

Холестерин поділяють на хар-
човий, що міститься у харчових 
продуктах, і сироватковий, що 
циркулює у крові (добрий).

Шкідливий не сам холесте-
рин, а його надлишок. 

Американські кардіологи і фізі-
ологи пропонують використовувати 
на день харчі, в яких не більше 
300 мг (жовток одного яйця міс-
тить 275 мг). У сироватці крові 
бажано мати не більше 200 мг.

В організмі виділяють дві 
форми холестерину: добрий і 
поганий.

“Добрий” холестерин — ліпо-
протеїди високої щільності (ЛПВЩ) 
— це різновид сироваткового 
холестерину. Таку назву дали за 
добрі справи — він чистить артерії 
і капіляри. Чим вище його рівень, 
тим краще.

“Поганий” холестерин — 
ліпопротеїди низької щільності 
(ЛПНЩ) — забиває судини (артерії 
і капіляри).

Важлива величина частинок, 
чим вони менші, тим легше вони 
відкладаються на стінках судин і 
сприяють росту атеросклеротичних 
бляшок.

Добрий і поганий холестерин 
в організмі мають різну дію.

Добрий холестерин (ЛПВЩ) пе-
реносить його до печінки з судин. 
Там він переробляється, а вірніше 
фільтрується.

ЛПНЩ — поганий холестерин, 
якщо його багато, він відклада-
ється в формі бляшок в нервових 
системах, судинах голови, шкіри 
та інших внутрішніх органах, осо-
бливо ніг та рук.

Таким чином, чим менше по-
ганого (ЛПНЩ) холестерину і 
більше доброго (ЛПВЩ холес-

терину, тим краще для здоров’я. 
Не відкладаються бляшки.

Ускладнення від поганого хо-
лестерину високого його рівня 
(ЛПНЩ): атеросклероз судин 
(особливо капілярів). І як на-
слідок ризик інсульту та ін-
фаркту.

Американські та ізраїльські ді-
єтологи пропонують для профі-
лактики таку дієтотерапію:

Їсти на сніданок вівсяну кашу з 
медом (одна чайна ложка);

Їсти маленькими порціями 4-5 
разів на день з інтервалом 2-3 
години;

Квасолеві, горохові супи знижу-
ють рівень холестерину;

Чаї вживати трав'яні не з цукром, 
а з медом;

Вживати цільнозерновий хліб 
(жито, пшениця, висівковий);

Вживати соки калини, журавли-
ни, яблучний 2-3 склянки на день;

Пити якісну воду в кількості 28-
30 мл на один кг ваги тіла;

Відмовитись від вживання чер-
воного м’яса (свинини, яловичини);

Вживати горіхи, зернята (осо-
бливо гарбузові);

Салати заправляти олією льону, 
соняшника, кукурудзи;

Кинути палити, тому що нікотин 
підвищує холестерин.

На вечерю вживати 150-200 г 
темного винограду.

Кандидат медичних наук 
лікар-фізіотерапевт Тетяна Зе-
ленська пропонує контролювати 
рівень холестерину крові щомі-
сячно. Правильно харчуватись, 
правильно робити фізкультуру, що 
сприяє нормальному здоров’ю. 
Лікар-фізіотерапевт Тетяна Зелен-
ська робить висновок, що багато 
залежить від самої людини, кожен 
повинен бути сам собі лікар. 

Будьте здорові і діяльні. Слава 
Україні!

Відкритий лист 
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ТеТяна лОЗІнСЬКа

Минулого тижня на гарячу лінію “RIA-
Козятин” звернувся мешканець села 
Перемога Неорайр акопя Н (до речі, хо-
лостяк). Виявляється, він зі своєю матір’ю 
нещодавно переїхав на проживання з 
окупованої території (Донецької області). 
Місце в Козятинському районі знайшли по 
інетернету.

Прохання полягало у порятунку моло-
дого лелеки, який більше тижня ходив по 
селу. Птах не міг літати і був дуже кволий. 
Чоловік його підібрав і обігрів.

Після звернення волонтерський центр 
редакції зв’язався з ветеринарною ап-
текою підприємця Анатолія Шкурака, 
що знаходиться на козятинському 
ринку “Хлібодар” (вхід з вулиці В. 
Земляка). Саме цей молодий чоловік до-
помагав у порятунку лебедя взимку. Нам 
знову не відмовили. Птах пройшов обсте-
ження і його передали в одне з сільсько-
господарських підприємств Калинівського 
району. Спочатку він був дуже млявий, але 
його відходили. З зернового току вже пе-
ребрався на сусідній ставок. Почав літати.

рятівниКом 
лелеКи став 
переселенець зі 
сходу

Зібралися нацгвардійці, афганці і воїни ато 

ЦіКавО знати на ПОзитиві

уніКальний Флешмоб незалежності 

свято незалежності без місьКого голови 
пройшло на “ура”

атакують гості, а забивають господарі

КалинівсьКий полК відзначав 
річницю незалежності

Олена (65), ПенСІОнерКа:
— Гарна погода, літо — 

моя улюблена пора року!

КаТя (15) І алІна (15), шКОлярКи:
— Ми дуже довго не бачились і нарешті 

зустрілися! Багато гарних вражень!

надІя (51), ПенСІОнер:
— У вихідні поїдемо з дітками 

на ставок та гарно відпочинемо.

СергІй (27), мОряК:
— Нарешті ста-

ло прохолодніше!

ВОлОдимир (36), 
ТОргОВий ПредСТаВниК:

— З’їздив на море.

марина (28), ВчиТелЬ, юрІй 
(30), ПІдПриємецЬ І Ваня (3,5):

— Син постійно нас радує! 

ми ЗаПиТали у КОЗяТинчан що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

Ірина (49), ВиКладач:
— Це свято нашої 

країни, ми тепер вільні, 
вправі говорити те, що 
ми думаємо.

юрий (72), 
ПенСІОнер:

— Це Свято 
свободи!

Ірина (33), дОмОгОСПОдарКа І ОКСана 
(23), ФелЬдшер:

— Не відмічаємо, бо нічого в краї-
ні на краще за ці роки не змінилось.

нІла ВаСилІВна (69), 
ПенСІОнерКа:

— Треба відмічати, адже 
стільки людей боролися і по-
лягли за Незалежність.

СергІй (37), рІЗнОрОбОчІй:
— Це національне свя-

то, буду відзначати зі сво-
їми доньками-красунями 
Олею і Світланою.

ОлеКСандр (34), ТимчаСОВО не 
Працює:

— Нема чого святкувати, нема 
сенсу в такій незалежності, ми всі 
в податковому рабстві.

ми ЗаПиТали у КОЗяТинчан що для вас свято незалежності україни?

розпочався 
Футбольний сезон

в музеї хліба в білопіллі на спаса
пройшов обласний КонКурс 

КаТерина чеКай

У Калинівці відзначили з пісня-
ми, музикою та парадом військо-
вих 26-ту річницю Незалежності 
України та День Державного 
прапора. Погода сприяла святу 
— безпосередньо перед урочис-
тостями дощ закінчився. 

На центральній площі навколо 
гарно викладеного з кольорового 
каміння герба міста зібралося 
більше чотирьохсот людей. На-
впроти Калинівської райради 
вишикувалися гвардійці Калинів-
ського полку і ветерани афган-
ської війни. Були і воїни АТО. 

Виступили з промовами пред-
ставники місцевої влади. Серед 
присутніх можновладців був 
депутат ВР Петро Юрчишин. 
Пройшли нагородження почесних 
громадян. Одним з них був нацг-

вардієць — старший інструктор 
автомобільного взводу підвозу 
матеріально-технічного за-
безпечення прапорщик Олег 
Бережок. 

Відбувся концерт. Серед ви-
ступаючих були цивільні артисти, 
нацгвардійці, духовий оркестр 
Калинівського полку.

Після покладання квітів до 
меморіалу воїнам-захисникам, 
присутні вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять загиблих ге-
роїв України, пролунав салют. 
Військові урочистим маршем за-
вершили святкування.

Біля міського Будинку культу-
ри пройшла виставка військової 
техніки — БТР-4Є, КРАЗи: 
“Спартан” і “Кугуар” та КРАЗ 
для перевезення особового 
складу. Окрім бойових машин, 
військові також виставили зразки 

зброї — міномети та зенітну 
гармату. Гвардійці в повному 
обмундируванні фотографували-
ся з усіма бажаючими на фоні 
броньовиків.

Заступник командира Кали-
нівського полку по роботі з 
особовим складом підполков-
ник Олександр Волох через 
газету “RIA-Козятин” від усіх 
нацгвардійців вітає козятинчан 
зі святом Незалежності та Днем 
Державного прапора, бажає 
мирного неба та закликає усіх 
бажаючих військовоздатних при-
єднуватися до лав Національної 
гвардії.

КаТерина чеКай

Активні представники укра-
їнства та української діаспори 
запрошують українців по всьому 
світу долучитися до міжнарод-
ного флешмобу «Українська 
єдність», який приурочений до 
26-ї річниці незалежності України.

Результатом флешмобу стане 
створення відеоролика, в якому 
представники діаспори вітатимуть 
українців з Днем Незалежності 
України. За словами організа-
торів, це відеопривітання також 
транслюватиметься по телеба-

ченню.
Для участі в акції із загально-

відомих місць за кордоном бу-
дуть записані відеопривітання та 
зроблені фотографії із викорис-
танням вітальних плакатів, ство-
рених українськими школярами, 
національної символіки та одягу, 
прапорців України та країни пере-
бування. 

Відеопривітання будуть наді-
слані за електронною адресою: 
mahail.gylover@gmail.com. 

Крім того, до Дня Незалежності 
приурочений ще один захід – «26 
for Ukraine». Здійcнена будь-яка 

дія 26 разів (наприклад, з'їсти 
26 черешень, присісти 26 разів 
тощо), зазнята на відео та ви-
кладена в мережі з відповідним 
хештегом #26forUkraine. Після 
записаного відеопривітання, в 
рамках флешмобу «Українська 
єдність» пропонується випустити 
26 жовтих та синіх повітряних 
кульок, таким чином поєднавши 
ці дві креативні ініціативи. 

— Разом ми можемо зробити 
набагато більше для забезпе-
чення міжнародного позитивного 
іміджу України та підняття рівня 
патріотичного виховання і само-

свідомості серед наших громадян! 
– закликають організатори акції.  

Давайте зробимо це для Укра-
їни, для наших рідних та друзів!

ІВан ОСТаПчуК

День Державного прапора Укра-
їни та 26 річницю незалежності на-
шої держави в нашому місті відзна-
чали 22 серпня. У міському будинку 
культури людей зібралося небагато. 
Міського очільника і заступників не 
було — всі у відпустках. Зі сцени 
звернувся до присутніх керуючий 
справами  виконкому Сергій За-
ічко. Таке було враження, що він 
не знав, що сказати. Якщо з його 
виступу забрати “доручення від 
міського голови” то козятинців вла-

да вітала трохи більше хвилини. Не 
забувайте, пане Пузир, що садити 
ялинки з громадою до виборів, то 
одне, а бути відповідальним перед 
людьми, то зовсім інше.  

Голова спілки АТОвців Олег 
П’явка привітав краян, що були в 
залі. Пройшло нагородження воїнів 
АТО Почесною відзнакою Козятин-
ської міської ради (нагрудним зна-
ком «За героїзм та патріотизм») та 
матеріальною винагородою. Серед 
них Олександр Амонс (селищ-
ний голова з Глухівець), Сергій 

Біда, Володимир Вдовенко та 
Едуард Шевчук з Марківець.

На честь свята нагородили окре-
мих працівників підприємств, уста-
нов, організацій  — видали з 
бюджету по 500 гривень одним, 
квіти — іншим із занесенням на 
Міськрайонну Дошку пошани. 

Святковий концерт провели 
артисти Вінницької обласної філар-
монії. Гості з Вінниці були вдягнені 
в колоритні костюми і виконували 
українські народні пісні,  танці. Ві-
нничани сподобалися глядачам.   галина КаСянІВСЬКа

На території музейного комп-
лексу “Музей хліба” в селі Бі-
лопілля Козятинського району 
пройшло обласне свято “Народу 
вічний оберіг”. Приурочене воно 
було 26 річниці Незалежності 
України. Урочистості пройшли 
19 серпня в одне із релігійних 
свят “Яблуневий Спас”. Районне 
керівництво проігнорувало захід, 

приславши своїх заступників.
У Білопілля з’їхались гості з 

Вінницької області, з міст Жме-
ринки та Липовця. Свою хлібну 
продукцію демонстрували пекарі 
з Андрушівки, що на Житомир-
щині. Наш Козятинський край 
представляли народні умільці 
села Вівсяники та територіаль-
них громад (Вернигородецька, 
Сокілецька, Жежелівська (з най-
кращими дівчатами — за словами 

присутніх), Пузирецька, Журби-
нецька, Непедівська, Флоріанів-
ська, Безименська, Махаринецька, 
Зозулинецька, Самгородецька, 
Бродецька, Сестринівська, Йоси-
півська, Куманівська, Юрівська, 
Кашперовецька). Представили 
вироби з соломи та обрядових 
хлібів, а також композиції народ-
ної творчості. Це був ІХ конкурс-
виставка «Колос достатку». 
Пройшов і традиційний вже ХХІ-
ий фестиваль образотворчого та 
декоративно-прикладного мисте-
цтва «Сузір’я митців» за участю 
умільців народних промислів 
області та та Козятинського краю.

Концертна програма відбулася 
за участі аматорських колективів, 
місцевих зірок нашого краю. Се-
ред них були Народний аматор-
ський хор ветеранів ”Прометей”, 
”Добряни” з Глухівець, “Горлиця“ 
з Сигналу, “Віола” та гурт “Маль-

ви” з Кашперівки, ”Вербиченька” 
з села Перемоги, “Подоляни” з 
Вівсяників, “Чарівниця” з Верни-
городка та гурт “Стріли серця”. 
Солісти Антоніна Якобчук, Воло-
димир Іжицький, Тетяна Коломієць 
та Віталій Котовський багатьох 
зачарували своїм співом. Приїха-
ли гості з Липовця — народний 
аматорський колектив “Перевес-
ло” в дуже красивих українських 
костюмах. 

Присутня на святі відома по-
етеса Валентина Павленко з 
Хмільницького району передала 
через газету “RIA-Козятин” 
своє враження: “Чудово, коли від-
новлюються українські традиції. 
Те, що ми бачимо в Білопіллі, це 
щира українська душа без ви-
шиванки.”

У номінаціях “Краща світлина” 
виставки перемогла територіальна 
громада Самгородка. “Найкращий 

жанр” здобули автори фільму 
”До свого коріння” Світлана 
Кравченко та Олена Беззубенко. 
“Найкращий дідух” визнали у 
територіальній громаді села Каш-
перівки. “Найкращий коровай” 
був у гостей зі Жмеринки. До 
трьох номінантів питань не вини-
кає, а от щодо переможця дідуха, 
то він був відомий за годину до 
представлення. І це викликало 
помітне незадоволення багатьох 
присутніх.

В’ячеСлаВ гОнчаруК

У суботу, 19 серпня, на Козятинському 
стадіоні “Локомотив” відбулася перша 
календарна гра у вищій лізі обласної 
першості. До футболістів Козятинського 
“Моноліта” завітали гравці ФК “Агро-
Астра” з міста Немирів. Гра розпочалася 
о 16 годині. Термометр у затінку в той час 
показував +30, на сонці — ще більше.

З самого початку гри ініціативою заволо-
діли гості. Вони більше контролювали хід 
гри, частіше були на підборах м’яча. Козя-
тинські спортсмени вдало оборонялись. Та в 
одному з моментів нападник команди з Не-
мирова мав відкривати рахунок. Але в тому 
епізоді за наших гравців зіграла штанга. 
Ще в двох, трьох моментах “монолітівців” 
виручив воротар. Таким собі “валідольним” 
для козятинських уболівальників виявився 
майже весь перший тайм.

 Друга половина зустрічі почалась із за-
мін. У команді “Моноліт” на поле вийшли 
двоє нових виконавців. А гравці “Агро-

Астри”, схоже, в першій сорокап’ятихвилинці 
витратили багато сил. Вони вже не встигали 
перекривати вільні зони під час атак на-
шої команди. І на 8 хвилині другого тайму 
Андрій Веретинський забив  гол у ворота 
гостей. 

Це був перший м’яч за нову команду. До 
цього Андрій був частим кривдником козя-
тинського клубу. Раніше він грав у “Патріо-
ті” з Кукавки Могилів-Подільського району.

Гості кинулись відіграватися. Та скоріше 
це виглядало, як навал на ворота, а не 
продумані якісь командні дії. Під кінець 
зустрічі нашим футболістам вдалося подво-
їти рахунок. Ще раз відзначився Андрій 
Веретинський. І рахунок став 2:0 на ко-
ристь господарів. Спортсмени нашого клубу 
здобули три очки і вийшли в лідери турніру. 
Відзначати когось — це робота тренера. 
Та в цьому матчі не можна не відзначити 
воротаря команди-переможниці Євгена Со-
слюка. Він узяв три складних для стража 
воріт м’ячі.  Правду кажуть, воротар який 
виручає - це половина команди.

Пернатого передали в надійні руки 
сільгоспвиробників

голова Рда та голова райради проігнорували свято “народу вічний оберіг”

а до цього він пережив своє 
народження, процвітання, ко-
лективізацію, розкуркулення, 
занепад і знову воскресіння. 
музей хліба раніше називали 
“млин Білошкапів”. У нього був 
господар, який трудився там з 
усім своїм сімейством. історія 

музею хліба велика і невтішна. 
та й щоб розповісти, потрібно 
було взяти дозвіл у анастасії 
Федорівни — доньки господа-
ря млина. тепер її немає серед 
нас. а внуки нині покійної баби 
Стасі знають про млин менше, 
ніж ми... 

музей хліба став музеєм в кінці 80-тих років. 
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Доставка кілець
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продам 
  2 øêàôà, 2 òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³, òðèëÿæ, ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 
063-649-90-85
  5 äèñê³â æåë³çíèõ íà Òàâð³þ, Ñëàâóòó 150 ãðí./1 øò. 097-149-12-94
  Áàíêè 3 ë. 063-103-41-74, 096-940-95-45
  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 ë³òðîâ³. 097-241-54-91, 093-837-14-24
  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
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ ä³â÷èíêè, íîâèé, íåäîðîãî. 063-304-36-52
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46, òóôë³ ÷îðí³ ð.36, áîñîí³æêè ð.36. 063-598-
86-39
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ. 096-219-94-69
  Âèøèâàíêà äóæå ãàðíà äëÿ õëîï÷èêà 9-10 ð., ñ³ðèé øê³ëüíèé êîñòþì 
(õëîï.) 9-10 ð., øê³ðÿí³ ÷îðí³ òóôë³ (õëîï.), á³ëà ðóáàøêà. 093-402-72-
77, 093-548-53-84
  Â³äåîìàãí³òîôîíè ëåíòî÷í³, êèëèì 2 õ 3. 067-502-10-70
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, ñêàòè çàäí³ ç äèñêàìè äî ÌÒÇ, ïàòðîí äî òîêàðíîãî 
ñòàíêà. 093-801-50-42
  Âóã³ëëÿ . 063-774-40-94
  Âóëèêè ³çáäæîëîñ³ì’ÿìè, êèëèì â³äì³ííî¿ ÿêîñò³ â äîáðîìó ñòàí³ 3 
õ 4. 097-665-87-48
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òåðì³íîâî, äåøåâî, ïîòðåáóº ðåìîíòó, áëèçüêî 
á³ëÿ áðàìè. 096-313-92-02
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-353-58-15
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé «ïîëóâàãîí» êîîï. Æèãóë³. 063-815-47-02
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé íà îäèí àâòî, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà 
ðó÷íà, ðîçêëàäíå äâîéíå ñïàëüíå êð³ñëî á/ó. 093-406-75-28 
  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
  Ãàðáóçè. 097-933-39-32
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâèãóí äî Ìîñêâè÷à â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-288-41-73
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 5 Êâ 380 Â, á³äîíè 40 
ë. 400 ãðí., àäàïòîð (áðè÷êà). 093-375-06-61

  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, êèëèì 2  õ 3 ì. 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë á³ëî-ãîëóáà â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç åëåêòðî ïðèâîäîì. 093-681-01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüðó ç á³ðþçîâèìè 
âñòàâêàìè. 063-691-58-46, 097-341-61-77
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä, òåëåôîíí³ àïàðàòè. 067-870-64-
37, 063-960-01-96
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ð-í Îñòðîâñüêîãî, 25 ñîò., äîáðå ì³ñöå, ïî 
âóëèö³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. 068-003-72-85
  Äîáðà êîðîâà ³ ò³ëüíà òåëèöÿ. 096-804-99-27
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äîñêà 40, äîâæ. 2 ì. 2 êóá. 093-556-60-04
  Äîøêà, áðóñ, ùåáåíü, ï³ñîê. 067-724-33-27
  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 íàñîñ íà îïàëåííÿ ðàçîì ç êðàíîì, áóâ â åêñïëóàòàö³¿ 1 
ð³ê. 096-394-91-34
  Åëåêòðî í³æ äëÿ ðîçïå÷àòêè ðàìîê 500 ãðí, 2 êîñòþìà ç ìàñêàìè. 
097-149-12-94
  Åëåêòðîã³òàðà «Êîðò» - êîìïëåêò, ÀÑ-100W, ìóç. öåíòð «AIWA», 
áëîê æèâëåííÿ, êîìïþòåð (êîìïëåêò), âåëîñèïåä «Àðä³ñ» íîâèé (ïî 
ö³í³ á/ó). 093-140-74-34
  Åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³, äåøåâî. 093-677-23-25
  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò «Êàéçåð» òóðáî 250 ì. 098-627-94-50, 
063-412-33-78
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 096-798-11-28
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 80 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ñ.Âåðíèãîðîäîê, òåðì³íîâî, 
äåøåâî. 096-313-92-02
  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, ïøåíèöþ, êóêóðóäçó 063-284-19-23
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó â³äì³ííèé ñòàí íåäîðîãî, êð³ñëî-òóàëåò íîâå. 
097-527-03-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-311-96-79, 068-586-54-26
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 063-367-81-72

  Ê³ìîíî çð³ñò 150 ñì. 067-713-52-84, 073-060-43-24
  Êë³òêè äëÿ êðîë³â 3-õ ÿðóñí³, äðàáèíà ìåòàëåâà òà äåðåâ’ÿíà, ãàç. 
áàëîíè, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., áóðæóéêà, ëàâî÷êè. 067-137-87-38, 
063-346-24-22
  Êîáèëà 6 ðîê³â ìîæëèâî ç âîçîì. 098-719-45-83
  Êîçëèêà. 067-958-99-88
  Êîëÿñêà ë³òî. 063-387-40-37, 067-492-87-07 ²ðà
  Êîìîä âåëèêèé òåìíèé á/ó, øàôà äëÿ îäÿãó, í/æ ìèéêà (Ïîëüñüêà). 
063-611-41-80
  Êîðîâà äîáðà, ìîëîäà, ò³ëüíà 5 ì³ñ. 093-540-92-72
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-900-25-94
  Êîðîâà äîáðà. 098-446-99-59
  Êîðîâà ìîëîäà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ìîëîäà ç òðåò³ì òåëÿì ÷îðíî-ðÿáà, 2 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Áëàæ³¿âêà. 
068-082-41-18
  Êîðîâà ñèìèíòàëêà 20.07. ðîçòåëåíà ç äðóãèì òåëÿì. 098-245-76-02
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 òåëÿì. 096-772-01-94
  Êîðîâè: á³ëà ç 8 òåëÿì, ÷îðíà ç 3 òåëÿì, òåìíî-êîðè÷íåâà ç 2 òåëÿì, 
3-õ ìàñíà ñïàðîâàíà òåëè÷êà. 097-776-38-58
  Êîñòþì äèòÿ÷èé äëÿ ñòàðøîêëàñíèê³â íîâèé. 063-843-30-65
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê - 
êð³ñëî - çîíòèê, ðîçêëàäí³ ñòóëà ðèáàêà, àâòîíàñîñ. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êóðè, ãóñè, ³íäèêè òà ³íäîêà÷êè. 067-684-09-51
  Êóòîâèé äèâàí, êîë³ð âèøíåâèé, º øóõëÿäà, ðîçêëàäíèé. 093-832-
23-04, 096-887-12-18
  Ëèñò í/æ 120 õ 40, 50 õ 60 ëèñòîâà 4 ìì., ñò³ë ñëåñàðíèé ç òèñêàìè, 
â³êíà äåðåâ’ÿí³ á/ó. 067-783-36-23
  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
  Ëþöåðíà íå ñêîøåíà 8 ñîò. 100 ãðí. 063-680-02-29
  Ìàãí³òîôîí êàñåòíèé, áàá³ííèé «Ìàÿê». 063-625-65-93
  Ìåä. 098-803-25-41
  Ìåòàëîøóêà÷. 096-878-46-3?
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà «PREMIRE (6 øóõëÿä) 4 500 ãðí. 068-056-55-82
  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
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê. 063-335-97-80
  Íàêîâàëüíÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, áóðæóéêà.  097-793-55-95
  Íîóòáóê «Toshiba» 2-õ ÿäåðíèé, õîðîøèé ñòàí 3 000 ãðí., ïð³íòåð 
Canon + ÑÍÏ× 1 000 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» ì³í³-êàñåòà 700 
ãðí. 096-797-90-53
  Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàðòà ðîñòîâêà äëÿ øêîëÿðà â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Ïèëîñîñ ELCO 1400 W - 300 ãðí., ïð³íòåð HD - 250 ãðí., êëàâ³àòóðà 
êîìï’þòåðà - 50 ãðí. 093-623-00-91, 067-944-65-95
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 067-602-24-87
  Ïëèòêà äëÿ îáêëàäàííÿ ãðóá, ãí³é. 098-833-89-81
  Ïîãð³á, ñàðàé â öåíòð³. 067-285-06-23
  Ïîðîñÿòà 3 ì³ñ. 098-225-46-10
  Ïîðîñÿòà 8-10êã, 2600ãðí çà ïàðó. 063-946-28-82
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-941-44-47
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Â³ðïóë » á/ó 1000 ãðí., ãàçîâà ïëèòà 4-õ 
êàìôîðíà + åëåêòðî äóõîâêà 2 000 ãðí. 067-173-95-36, 063-625-65-93
  Ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò 1 000 ãðí., øâåéíà ìàøèíêà 
«Ïîäîëêà» 500 ãðí., íàñîñ ã³ëîâèé 1 000 ãðí. 063-625-65-93
  Ïðàëüíà ìàøíêà Ðèãà 17 - 300 ãðí., åëåêòðîë³÷èëüíèê äèñêîâèé 100 
ãðí. 098-202-51-45, 098-376-17-36
  Ïðèíòåð Lazer Jef 5p. 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46. 063-694-
94-49
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ðàä³îàïàðàòóðà. 063-

809-21-73
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 097-154-49-36
  Ïð³íòåð êîëüîðîâèé «Canon» ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ìèéêà ó âàííó, âõ³äí³ 
äâåð³ á/ó. 097-556-86-79
  Ïøåíèöÿ 3 òîííè. 093-677-47-25
  Ïøåíèöÿ, ïëóã ÏËÍ 3-35 â äîáðîìó ñòàí³, ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ñòàëüí³, 1 ð³ê ó âèêîðèñòàíí³, ð. 1200 õ 500 òà 
1400 õ 500 â ãàðíîìó ñòàí³, ìàéæå íîâ³, íåäîðîãî. 098-627-94-50, 
063-412-33-78
  Ðåäóêòîð êèñëîðîäíèé ãàçîâèé, ãîðåëêà, ðåçàê óí³âåðñàëüíèé, 
àïïàðàò, ïå÷àòíà ìàøèíêà. 098-585-50-89
  Ðåçèíà á/ó 225/65 R-17 â õîðîøîìó ñòàí³, äåøåâî, çàï÷àñòèíè ÂÀÇ. 
068-753-33-53
  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
  Ñâèíÿ ïîð³ñíà â’ºòíàìñüêà. 097-180-71-50
  Ñîâåòñêèå äåíüãè: áóìàæíûå è ìåëî÷è. 063-223-03-17
  Ñîêîâàðêà 10 ë., áóòèëü 10 ë., áàíêè 3-õ ë., ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-
294-82-38, 2-12-13
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75 íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ. 063-106-59-74
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà åëåêòðî 
ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Ñó÷àñí³ áàòàðå¿, äîñêà îáð³çíà ñóõà, ôàíåðà, ïë³íòóñ äóáîâèé, 
íàë³÷íèêè, ìåòàëåâ³ ï³äñòàâêè, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ëàì³íàò. 096-258-
75-22, 073-052-93-37
  Òåëåâ³çîð ßïîíñüêèé «Ïàíàñîí³ê»,â ðåìîíò³ íå áóâ, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 
063-641-51-34, 099-369-01-17
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè, ³ òåëè÷êà 6 ì³ñ., 
òåðì³íîâî. 096-909-16-40
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 096-360-76-79
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, êîðîâà âèøíåâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-
688-97-14 Àëëà
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ., ÷åðâîíî-ðÿáà. 097-693-09-24, 063-174-01-32
  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 âåëèê³ êðîëèö³ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 063-828-27-30, 096-979-21-18
  Òðóáè äîâæ. 3 ì., ä³àì. 70 ìì, òîâù. æåë³çà 5 ìì. 093-821-41-55
  Òðüîõ òèæíåâ³ ³íäè÷àòà. 096-414-07-70
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
áàíêè 0.5 è 1 ë. 097-517-36-53, 2-12-24, 093-884-86-66
  Òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿. 097-886-27-25
  Óãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 096-
354-27-44
  Ó÷àñòîê çåìë³ 7 ñîò., âóë.Òåðåøêîâà. 063-775-82-57 Îëåêñ³é
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 098-
419-41-41
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, íà ä³ëÿíö³ ïî÷àòêîâî 
ïàðêàí, åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, ï³ñîê ³ áëîêè. 
067-778-27-75
  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
  Õîëîäèëüíèê íå ðîáî÷èé, êîìïðåñîð ç 3-ìà êàìåðàìè, íåäîðîãî â 
öåíòð³. 098-102-68-62, 093-893-98-11
  Õîëîäèëüíèê, áåòîíîì³øàëêà íà 380. 063-265-66-76
  Öóöåíÿò Êàíå - Êîðñî, íåäîðîãî. 097-340-98-95, 093-766-52-15
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 097-894-43-74 Ñàøà
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Äðàòõàð, 3 ì³ñ., ä³â÷àòêà. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêà â³â÷àðêà., äèâàí. 093-781-65-84
  Öóöåíÿòà òàêñè-ìèñëèâñüêà, í³ìåöüêà ÷èñòîêðîâêà. ×àñíèê çèìîâèé 
êðóïíèé ó ìàë³é ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 068-216-34-20
  ×àñíèê. 063-504-01-40
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî 1 
100ãðí. 097-793-55-95
  Øèôåð á/ó  8 õâ. 1750 õ 1140, âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé, ïëèòà ãàçîâà 
2-õ êàìôîðíà, áàëîí ãàçîâèé âåëèêèé, ðîçêëàäóøêè, äèâàí ðîçêëàäíèé. 
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404338
404343

40
42

46
ремонт, послуги

Криниці копаю, докопую, каналізації. 096-
379-68-79, 098-743-40-48, 063-226-20-36
Монтаж електропроводки, у вільний від 
роботи час. 093-036-16-70
"Проколи" під дорогами, газ, вода, 
каналізація та інше. 067-495-15-16
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25

40
51

28

405640

40
33

98

40
52

18

403760

40
47

75

40
19

18

405136

40
10

66

робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
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
На роботу потрібні майстри перукарі та 
майстер манікюра. Умови хороші, зарплата 
висока. 093-347-08-55, 097-560-54-33
В новий магазин Меблів потрібен прода-
вець з досвідом роботи та майстри по виго-
товлення корпусних меблів. 067-430-31-61
На роботу потрібен монтажник-антенник 
063-966-99-77

404384

40
42

49

404342

40
43

30

40
49

80

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

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

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

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

49-25 з 9:00 до 20:00

Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 096-215-

55-70

Віддам кошенят в добрі руки. Хлоп-
чик та 2 дівчинки, до лотка привче-

ні, їдять абсолютно все, фото по 
Viber 093-705-62-82

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

ментів. 067-843-88-04

Продам ягоду малину, фасовані в 
пінетки в любій кількості. 068-899-

16-66

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

куса). 067-935-88-67

40
52

16

40
56

39

40
46

83

40
51

38

404340

40
52

20

40
56

34

40
46

88ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 

на роботу 

працівники
067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

40
56

37

40
56

06

В продовольчий магазин потрібен товароз-
навець. 067-338-09-67, 063-179-40-26
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібні 
офіціанти, графік 2/2, конкурентна з/п. 
063-157-59-96 
На постійну роботу потрібен продавець. 
093-875-71-67
На роботу в "Стаканчик" потрібен прода-
вець (можливо студент - заочного навчан-
ня), графік 2/2, з/п гідна.  093-875-71-67
На роботу потрібна людина, яка вміє пекти 
періжки. 093-990-82-62, 093-875-71-67
На роботу в цілодоболвий магазин потрібен 
продавець на нічні зміни. 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 в магазин потрібен продавець. 
096-904-26-01, 063-303-19-20
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется 
бармен - официант с опытом работы. 093-
189-68-45
В кафе на постійну роботу запрошується 
бармен, повар, з/п висока. 093-780-33-34
Потрібен на роботу продавець не продо-
вольчих товарів. 097-796-70-05, 063-774-
54-74
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен та кухар. 063-
688-19-93, 2-22-99
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу 
офіціантів,з гідною заробітною платою 067-
264-95-70, 093-145-82-34 
Додатковий заробіток у вільний час для 
:ремонтників, будівельників, підсобників та 
інших спеціалістів  будівельно-ремонтвої 
галузі 0985865868
На роботу потрібен пилорамщик з досвідом 
роботи. 098-544-89-55, 096-886-21-21
На постійну роботу потрібен: водій ЗІЛ-
130; помічник кухаря; оператор - касир; 

агроном; ветеринар; різноробочий. Висока 
заробітна плата. (067)430 02 80
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 
8500 грн в місяць), збиральниці гриба, 
продавець. Вахтовий метод, житлом 
забезпечуємо. Місце роботи- Київська 
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка 
по п"ятницю за тел.098-634-12-45  до 
17.00 год
Диспетчер таксі - дівчина, день/ніч/48, 
2300грн. 063-231-31-44 - Артур Петрович, 
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Адміністратор комп'ютерного клубу - хло-
пець/дівчина, тиждень/тиждень, 2500грн. 
063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити 
Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Касир Нова пошта - дівчина 18-30років, 
згідно графіку, 2500грн  063-231-31-44 - 
Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-
18:00

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

6. будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

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

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391.* Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

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

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

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

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

12. Обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. Загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

13. Різне 

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

Увага!!! Допожіть 
дитині  повернути 
друга!!!!
Три дні тому пропав 
кіт "британець" сірого 
кольору . Ошейнік жов-
то-блакитного 
кольору. Пропав в р-ні 
гаражів "Жигулі" автовокзалу. 
Відгукніться хто що знає чи бачив.
Винагороду гарантуємо.
Тел.0972113205 та 0931897812

097-018-58-48
  Øê³ëüíà ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè â ãàðíîìó ñòàí³, øê³ëüíèê ðþêçàê, 
øê³ëüíà ôîðìà (ï³äæàê + þáêà 128 ð.), íåäîðîãî. 063-520-78-71
  Øê³ëüíà ôîðìà äëÿ õëîï÷èêà: òåìíî ñèíÿ ð.152 (10-11 ðîê³â) (3), 
òåìíî ñèíÿ ð.164 (11-12 ðîê³â) (2). 098-803-25-41
  Øëàêîáëîê áóä³âåëüíèé á/ó 80 øò. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  Øïàëè ç/á 20 øò.,Þ òðóáà ä³àì. 112 2 õ 9 ì. 067-280-98-39, 063-
122-14-03
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-041-47-89
  ß÷ì³íü àáî îáì³íÿþ íà ïøåíèöþ. 067-978-86-68
  ß÷ì³íü, ïøåíèöþ 3 400 ãðí. 097-031-96-74
 Äèâàíè 2 øò., â Äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-103-41-74, 096-
940-95-45
 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

  недВиЖимостЬ
  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. ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà. 067-440-26-37, 093-979-47-27
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57

  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.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34 
  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 àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç äîïëàòîþ. 
063-780-65-62, 067-843-81-54
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 
43. 063-809-21-73
  2-õ ê³ìí. êâ. 48 ì2 íà 1-ìó ïîâåðñ³ 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó â öåíòð³ 
ì³ñòà 097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 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.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., 50.8 êâ.ì. ç ðåìîíòîì, âóë.Êàòóêîâà 41 ð-í ìàãàçèíó 
«Ãîñïîäàðî÷êà». 063-303-23-24, 097-916-44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12/18, 54 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, 
ï³äâàë. 067-592-82-54
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 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, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á, ³íòåðíåò, 
àíòåíà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  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., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 4/5, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâ³ êëàäîâêè, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 063-
277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 50.4 êâ.ì., 5/9, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 063-809-21-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 7 ïîâ., 50 êâ.ì. 093-406-75-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 096-617-25-95, 063-191-23-51
  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. 063-296-30-12
  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 ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, 
ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-
296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43 (ð-í «Öåñ³ñ»), 
íåäîðîãî. 093-579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³, áåç ðåìîíòó, ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, æèëèé ñòàí, 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
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  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, áåç îïàëåííÿ òà ðåìîíòó, ïëîùà 
47.2 êâ.ì. 099-530-64-14, 063-299-41-56
  3-õ ê³ìí. êâ., 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.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., ïðîâ. Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä 
ðåìîíò, 64 êâ.ì., ³íä. í³ìåöüêå îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà íà â³êíàõ 
ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà. 063-622-64-98, 093-446-96-03
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. 
093-732-42-02
  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.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, âóë.Ïóøê³íà 28, åë. 
îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 62 êâ.ì., áîéëåð, ì/ï â³êíà, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, 
òåðì³íîâî. 093-091-00-50
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, 
íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  
Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â 
äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-225-41-44, 
093-104-68-38, 067-548-56-26
  àáî 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 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4 ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé 299 êâ. ì., ä³ë-êà 16 ñîò. ãîñï. áóä³âë³. âóë. 
Îäåñüêà, 25. 093-018-61-81
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê 74 êâ. 16 ñîò., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á 097-323-
85-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ïîðÿä áàçàð, çåì. ä³ë-
êà, ë³òí³é áóäèíî÷îê, ôðóêòîâ³ äåðåâà, òóàëåò äëÿ ïåðñïåêòèâè çàáóäîâè 
º ôóíäàìåíò 6 õ 7 ìåòðîâî¿ ãëèáèíè. 067-594-17-07, 063-188-37-92
  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 â Çàë³çíè÷íîìó, ïë. 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, 
êàíàë³çàö³ÿ. 067-18-27-522

  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â 
áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ 
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà 
âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë. 9 ñ³÷íÿ 21, º ãàç, êðèíèöÿ 097-323-51-13
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 10 ñîò, ãàðíå 
ì³ñöå íà ãîðáî÷êó. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà 
ïðèâàòèç, ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
  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. 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, ãàç, 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 ãàðíèé ðåìîíòîì âóë.Ñóâîðîâà 86, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
òà êîìóí³êàö³ÿìè. 097-127-47-04
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà êâàðòèðó â öåíòð³. 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 ì.Êîçÿòèí ãàç, ãîñï. áóä³âë³. 093-941-04-97
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 098-025-28-78, 068-369-
18-48
  Áóäèíîê íîâèé 37 êâ.ì., êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 
57, 3 ñîò. çåìë³, òåðì³íîâî. 093-937-27-77
  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.Âåðáîëîçè, á³ëÿ ñòàâó, âåëèêèé äâ³ð, ãîñï. áóä³âë³, 
êîïàíêà, ãîðîä 10 ñîò., åëåêòðîîïàëåííÿ 3-õ òàðèôíèé ë³÷èëüíèê, 15 
êì. â³ä Êîçÿòèíà. 093-920-74-57 Îëåã
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ãàç, òâåðäå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäà, çåì. ä³ë-êà 0.35 ãà. 098-125-28-78
  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.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 òåðì³íîâî, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê. 
067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êàøïåð³âêà, ãàç, ïëèòà ç áîéëåðîì, òóàëåò, âàííà, 
ãàðÿ÷à âîäà, âñ³ ïðèáóäîâè, çåì. ä³ë-êà 0.65. 067-409-28-03
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 18 ñîò. 
çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â. 093-047-35-49, 067-369-
99-76
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âåëèêà ïëîùà. 067-844-11-47
  Áóäèíîê ñ.Ñàäîâå, á³ëÿ áóäèíêó ñàäîê, 60 ñîò. ãîðîäà, 2 ïîãð³áà 
ìóðîâàíèõ, ñàðàé, á³ëÿ ñàðàÿ êëàäîâêà, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, º ãàç. 
093-968-65-37, 068-339-77-69
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ðîçñòðî÷êà. 
063-502-63-13
  Áóäèíîê ñòàðèé 5 ñîò. ãîðîäà, º äåðåâà, êóù³ â ãàðíîìó ì³ñö³, 
äåøåâî. 097-341-00-58
  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 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 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 â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 60 ñîò. ãîðîäó, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà õë³âà, ïîãð³á, ³íø³ ïðèñàäèáí³ áóä³âë³. 093-
947-43-61
  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  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

  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
  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 2 ê³ìí., ãàç. îïàëåííÿ, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó 3 õ 6, îäíà ê³ìíàòà, âñ³ äîêóìåíòè ãîòîâ³, ôóíäàìåíò 
4 õ 5 (ð-í ìàã. «Áóä³âåëüíèê»). 063-538-61-31, 068-369-17-16
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×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 áåç ãàçó, îêðåìèé âõ³ä, öåíòð, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
æèëèé ñòàí. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó â ì. Áåðäè÷³â 75\55\20, âñ³ êîìóí³êàö³¿, ³íä îïàëåííÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà. 096-765-65-81 Òà³ñ³ÿ
  ×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, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, 
â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×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
 2-õ Ê³ìí. Êâ., öåíòð, 1/5, âàð³àíò ï³Ä á³çíåñ. 093-631-06-59
 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

  аВтомото
  DAEWOO - SENS 2012 ð.â., ïðîá³ã, äâ. 1.3 65000, êîë³ð ÷îðíèé 
ìåòàë³ê, ñòàí ³äåàëüíèé, 097-352-95-44, 063-999-74-78
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-

68-43
  ÂÀÇ 2104 2001 ð, ãàç/áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íå äîðîãî 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ. 098-968-60-64
  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 21115 2006 ð.â., äâ. 1.5, ãàç-áåíçèí, êîë³ð 
ïåðëàìóòðîâî-çåëåíèé 76 000 ãðí. 098-355-06-85, 093-858-
00-25
  ÂÀÇ 21130 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
  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
  Äâèãóí ÌÀÇ, ÊðÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ á/ó. 067-937-45-39
  Çàïîðîæåöü ïî çàï÷àñòèíàì. 063-265-66-76  
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî âàíòàæíèé àâòîìîá³ë³â. 067-937-45-39
  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 2141: äâåðêè, ïîëóîñ³ ç 
ãðàíàòàìè, ïåðåäíÿ áàëêà òà ³íø³, äî ÂÀÇ 2110: ðàä³àòîð ç åë. 
âåíòèëÿòîðîì, äî ÂÀÇ 2101: ãîëîâêà áëîêà â çáîð³, êîë³íâàë. 
067-345-41-77
  Ç²Ë Ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê) íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Ç²Ë-131 ñàìîñêèä, Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-724-33-27
  Êâàäðàöèêë 10 000 ãðí. 063-650-12-28, 097-431-45-98 
Ñåðã³é
  Êîìáàéí áóðÿêîâèé. 067-391-82-10
  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
  ÌÀÇ Ñàìîñêèä íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
  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, ïðè÷³ï, êàðòîïëåêîïàëêà, ñàäæàëêà, ï³äãîðòàëêà. 
093-375-06-61
  Ìîòîðîëåð Honda Lead AF-48, íîâà ðåçèíà, íîâèé àêóìóëÿòîð 9 
500 ãðí. 063-982-99-46
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 ç êîëÿñêîþ, ³äåàëüíèé ñòàí. 067-422-
36-17
  Ìîòîöèêë Ìò â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêë Óðàë. 097-154-49-36
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà Òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 096-
395-18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
  Ñêóòåð Êàíóí³ 2006 ð.â., 3 500 ãðí. 073-226-28-48
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48, çàðåºñòðîâàíèé â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-038-33-86, 098-400-91-10
  Òàâð³ÿ - Ï³êàï 2007 ð.â. 093-002-64-21
  Òàâð³ÿ 1996 ð.â.093-002-64-21
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-40 â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-675-39-22
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ôîðä Ñêîðï³î 1988 ð.â., ìîòîð ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, ãàç-áåíçèí. 
097-488-07-54

  КуплЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íåäîðîãî. 068-965-56-08
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â öåíòð³ àáî ñåë³ Êîçÿòèí äî 170 000 ãðí. 
063-398-83-24
  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
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ìåíþ. 
2-30-43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êóêóðóäçó. 097-154-49-36
  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
  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 093-409-34-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî òþêîâàíå, ñ³íî äî 2 ò. 067-890-52-42, 063-383-45-01
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àíòèÊâàð³àò, ìîíåòè, çíà÷Êè, ñòîëîâå ñð³áëî, ôîòîàïàðàòè, òà ÄðóÃ³ ïðåÄìåòè 
ñòàðîâèíè. 098-582-54-82, 093-875-71-07, 2-48-15
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñÊâè÷, íèâà - â áóÄü ÿÊîìó ñòàí³: àâàð³éí³, 
Ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 Êóïëþ â îñîáèñòó ÊîëåÊö³þ îðÄåí ëåí³íà â³Ä 23 000 Ãðí. òà ³íø³ îðÄåíè òà 

ìåÄàë³ ñðñð, çíà÷Êè òà çíàÊè çàë³çíè÷íèÊ³â. 098-047-46-69
 õðîìîâ³ òà ÿëîâ³ ÷îáîòè, â³éñüÊîâó ôîðìó ñðñð, ôîòîàïàðàòè, îáºÊòèâè, 
á³íîÊëü, ÿïîíñüÊó ìàÃí³òîëó - ð³çí³ isHaRP, JVC. 098-757-10-35

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êîñìîíàâò³â íà öåíòð àáî ïðîäàì. 096-397-37-02, 
093-002-64-09
  Ì³êðîàâòîáóñ Áàðêàñ íà íåâåëèêèé ôðåçåðíèé àáî òîêàðíèé ñòàíîê. 
068-841-09-49, 050-666-95-92

  ріЗне
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë á/ó ï³ä ôóíäàìåíò, äîðîãó. 063-
741-21-86
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 2 ìàëåíüêèõ êîòèêà - õëîï÷èêà, ïðîñòèõ. 
093-704-31-57
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ Ìîòþ 3 ì³ñ., îêðàñ ñâ³òëî ñ³ðî - òèãðîâà. 
063-284-19-23
  Â³ääàì äóæå ãàðíèõ ïîðîäèñòèõ êîøåíÿò: õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê (á³ëèõ 
ç ÷îðíèìè âóøêàìè ³ ëàïêàìè), ãîëóá³ î÷³, â³ä ìàìè - ìèøîëîâêè 2 
ì³ñ. 063-477-05-44
  Â³çìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò ïîðó÷ ç ó÷èëèùåì, âñ³ çðó÷íîñò³. 063-53-
08-382, 068-040-88-33
  Â³çüìó ãà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â, 10 õâ. â³ä ó÷èëèùà. 096-458-74-
04, 063-883-54-61
  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 õëîïö³â - ñòóäåíò³â, öåíòð, 30 õâ. äî ó÷èëèùà, 
âñ³ çðó÷íîñò³ â êâàðòèð³, àâòîáóñ ïîðÿä. 093-937-66-22
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-782-40-32
  Âîñïîëüçóþñü óñëóãàìè ïëèòî÷íèêà (íàðóæêà äîìà) è ñïåöèàëèñòà 
ïî êëàäêå äûìîõîäà (íàðóæíûé). 067-430-18-48, 096-544-46-74
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹ 952969 íà ³ì’ÿ Áàáåíêà Ìèêîëó Ïåòðîâè÷à ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹ 952140 íà ³ì’ÿ Áàáåíêà Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
â³ä 21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ Ãàëÿñ Ç³íà¿äè Ñåðã³¿âíè, âèäàíîãî íà 
ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 13 ñåñ³¿ 23 ñêëèêàííÿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â â³ä 12.06.2001 ð., ñåð³ÿ ÂÍ 8-1365 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ ³ì’ÿ Ìàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ ²ñàê³âíà, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 14 ëþòîãî 2003 ð. çà ¹456 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
³ì’ÿ Áåçíîñþêà Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 

ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 14 ëþòîãî 2003 ð. çà ¹544 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ ñåð³ÿ ßÊ ¹036874 òà 
ñåð³ÿ ßÊ ¹036785 â³ä 06.04.12 ð íà ³ì’ÿ Ãâàëò Ìèêîëà Ëàâðåíò³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ãàðíà êèöÿ - ìèøåëîâêà, øóêàº ãîñïîäàð³â äëÿ òðüîõ - ä³â÷àòîê 
êîøåíÿòîê, ÷îðíà - Áàã³ðà, òèãðîâà - Ò³ãðþøà ³ òðüîõ ìàñíà íà ùàñòÿ 
Íþøà. Çâåðòàéòåñÿ ó äèòÿ÷èé ìàãàçèí «Ëÿëÿ» àáî çà òåë. 073-052-
15-45
  Ãàðí³, ìèë³ öóöåíÿòà â³ä ìàìè îõîðîíèö³ øóêàþòü äáàéëèâèõ ³ 
äîáðèõ ãîñïîäàð³â. 063-504-01-28, 067-492-75-60
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 073-
087-52-33
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ìåáëüîâàíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ³íòåðíåò, 
êàáåëüíå ÒÂ, 1 600 ãðí./ì³ñ. + êîì. ïîñëóãè. 067-990-09-92
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-885-20-54
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ. 073-058-43-19, 093-735-41-57
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 097-218-34-01, 063-191-88-13
  Çäàì áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé  íà òðèâàëèé òåðì³í . 093-018-61-81
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 096-394-91-37
  Çäàì áóäèíîê ãàç ð-í ÏÐÁ. 063-754-62-78
  Çäàì â îðåíäó âåëèêèé êîíòåéíåð ³ ÷àñòèíó áóäèíêó ï³ä ñêëàä ð-í 
ñòèõ³éíîãî ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19 
  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 ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-
624-35-39
  Çäàì ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 13 êâ.ì. 500 ãðí. 063-342-
67-53
  Çäàì ï³â áóäèíêó º ãàç. 2-42-67, 073-417-66-40
  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
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêîþ, äîáðîþ æ³íêîþ äî 60 ðîê³â ç Êîçÿòèíà, 
ÿêà ñêðàñèòü ìîº æèòòÿ. 066-401-75-76
  Ïîòð³áíà ïîðÿäíà, äîáðà áåç ø/ç æ³íêà äëÿ äîãëÿäó çà 
ñòàðåíüêèìè, áàæàíî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 096-963-73-52
  Òåðì³íîâî æ³íêà øóêàº ðîáîòó ñåçîííó ÷è ïîñò³éíó â ì.Êîçÿòèí, 
ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, äîïîìîãà ïî ãîñïîäàðñòâó, 
ïðèáèðàëüíèöÿ, íÿíÿ, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-947-97-46
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
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ОВен 
можливі помилки та прорахун-
ки, тож будьте уважні й добре 
висипайтесь.

ТелецЬ 
час позитивних змін в осо-
бистому житті. Вам неабияк 

пощастить, але потрібно проявити 
ініціативу і рішучість.
блиЗнюКи 
Буде шанс зробити великий про-
рив у кар'єрі, але спочатку визна-

чтеся, що для вас головне.
 раК 
Постарайтесь об'єктивно оцінити 
власні здібності та можливості, й 
не забувайте, що цього літа ще 

нормально не відпочивали.
леВ 
Буде нелегко втілити в життя 
сміливі задуми. декому дове-
деться звернутися за допомогою 

до друзів.
дІВа
Постарайтесь частіше виходити 
в люди, навіть якщо вважаєте, 
що не зовсім в ідеальній формі.
ТереЗи 
Швидше за все, доведеться 
балансувати між численними 
проблемами, завданнями і 

об'єктивними подіями.
СКОрПІОн 
Зараз найважливіше - вміти 
налагоджувати контакти та вза-

ємини з людьми. Проявіть всю свою 
чарівність - і успіх гарантований.
СТрІлецЬ 
Ви будете занадто емоційні та 
нестримані цього тижня. Поста-

райтеся стримати свої амбіції.
КОЗерІг 
особливих проблем не передба-
чається. Буде багато спілкування, 

нової інформації, знайомств і важли-
вих зустрічей.

ВОдОлІй
Керівництво поставиться до вас 
прихильно, варто скористатися цим. 

можливо, запропонують нову, більш пер-
спективну чи цікавішу роботу.
риби 
настав час завершувати справи 
й виконувати обіцянки, а їх на-

громадилося чимало, постарайтесь не 
забути й про давні борги.

ГОРОСКОП
з 24.08 по 30.08
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404335

405644

НедІЛя,27 серпНя

+ 16 0С   + 20 0С
+ 30 0С   + 23 0С

середа, 30 серпНя

 + 15 0С   + 16 0С
 + 24 0С    + 19 0С

вІвторок, 29 серпНя

  + 16 0С   + 18 0С
  + 23 0С   + 18 0С

поНедІЛок, 28 серпНя

+ 18 0С   + 20 0С
+ 28 0С   + 24 0С

субота, 26 серпНя  
+ 160С    + 18 0С
+ 25 0С    +210С

пятНиця,25 серпНя

   + 12 0С   + 15 0С
   + 25 0С   + 21 0С

четвер, 24 серпНя 
+ 11 0С  + 13 0С
+ 19 0С  + 16 0С

Прогноз погоди

404336

396638

дОдаТКОВІ ПО-
їЗди череЗ КО-
ЗяТин

В’ячеСлаВ гОнчаруК

271/272 потяг Хмель-

ницький-Київ (тільки 24 

і 27 серпня) зі столиці о 

6.30, в Козятині о 9.18, 

відправлення - о 9.20. У 

Хмельницькому о 12.10. 

З Хмельницького від-

правлятиметься о 13.20 

і буде в Козятині о 16.13. 

В Київі а 18.25. 

Поїзд № 191/192 

(тільки 24 і 27 серпня) 

Київ–Львів з Києва о 

8.03. У Козятині о 10.33. 

Прибуття до Львова о 

17.30. Відправлення зі 

Львова о 12.10, в Козя-

тині о 19.18. В Києві о 

21.36.

Поїзд № 224/223 (24, 

26, 27, 28) Одеса–Київ: з 

Одеси о 10.37, в Козятині 

о 18.05. Прибуття до 

Києва о 20.37. Відправ-

лення з Києва о 07.54. У 

Козятині о 10.19. 

Прибуття до Одеси 

о 17.51. 

Щасливої дороги!  

Валентина Зелінська

Є на карті країна, яку звуть Україна.
Де квітучі сади, де могутній Дніпро.
Де привітна сім’я, де співуча родина.
Її мова дзвінка і така мелодійна.
Вже пройшло більше чверті століття,
Як ти стала незалежна і вільна.
Україно, рідна Україно,
Ти багата, могутня і сильна 
І ніколи нескорима.
Україно, наша Україно.
На просторах твоїх неосяжних
Розстелились поля і луги.
А земля твоя чорноземна, родюча,
На яку зазіхають і недруги, і вороги.
Україно наша, ти пахуча й квітуча.
Потопають у зелені й квітах
Усі села твої і міста.
Колоситься на нивах 
золотава пшениця і жито,
І високії трави шовкові, 
Й вільний вітер у полі гуля.
А холодна роса, наче перли, 
на траву лягає,
Вітер в лузі з осикою 
тиху розмову веде,
А в діброві зеленій на зорі 
соловейко співає
І зозуленька сива кує і кує.
Як тебе не любити, наша рідна країно?
Де живуть роботящі твої трударі.
В своїй славній країні, у святій Україні 
На твої Богом даній 
незалежній і вільній землі.
Я бажаю всім людям в цій Україні,
Щоб скоріше скінчилась війна,
Щоб українці жили спокійно,
Щоб кожна людина 
здорова й щаслива була.
З святом, рідна країно, дорога Україно, 
Дружна, сильна, могутня і вільна
І ніким не ділима, і ніким нескорима!

до дня 
незалежності 
уКраїни

бабуся з в’язаним прапорцем 
у грудні 2013 року. до сліз. Зі 
святом ВаС, друзі! наш прапор — 
найкрайщий!
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