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згадаємо загиблих  в ато, 
кого більше з нами немає

молоді підприємці організовують 
дозвілля юному поколінню
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Школярам — зустріч з друзями, студентам — сумно, бо покидають місто

Діти чекають свято знань
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тепер в міську раду заходити за перепустками?! президента україни та прем’єра пустять так)))

ангеліна (6), першокласниця:

— Це чудовий і відпові-
дальний день! Я буду роз-
повідати вірш на урочистій 
лінійці.

максим (17), студент:
— Це сумний день, адже 

літо закінчилося і треба 
їхати на навчання в інше 
місто.

паша (8), паша (12), віка (10) і марина 
(12), школярі:

— Це і свято, і сум. Скучили за 
однокласниками, але навчатися не 
дуже хочеться.

ліля (6), першокласниця і 
настя (7), школярка:

— Це радісний день. Ми 
дуже хочемо в школу — там 
цікаво!

артьом (7), школяр:

— Це свято! Тому 
що я скучив за вчи-
телькою, друзями та 
навчанням.

оля (11), школярка:
— Для мене це радісний 

день, тому що чекають 
нові враження і зустріч з 
однокласниками.

ми запитали учнів Що для вас 1 вересня?
катерина чекаЙ

406136

406102
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ті, що прийняли нерівний бій 
піД іловайськом

нові ліДери нації сереД нас

на чехова Дітям поДарували майДанчик

особливості козятинської меДицини

у всіх на устахтема тижня

світла пам’ять!
прироДний 
рай, в якому 
перебуває 
козятин, 
не звільняє 
люДину 
буДувати рай 
навколо себе

День пам'яті загиблих учасників ато

дмитро вольський організовує дозвілля молоді

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

пам’ятаємо

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

відважна 9 рота. Усі, хто на цій фотографії, загинули.... 

вони були чиїмись синами, батьками, друзями, коханими. Вічною славою покриті подвиги наших ГЕРОЇВ Власне, 
слова тут просто зайві. Щирі співчуття родинам загиблих воїнів. А всіх, хто живе завдяки жертві цих людей, ми 
просимо згадати всіх, кого більше з нами немає.

наступний на люстрацію — вільчинський? (повертаючись до надрукованого)
влад лісовиЙ

Тема про люстрацію заліз-
ничника, чиновника, керівника 
великого підприємства Козятина 
не завершилася. Зважаючи, що 
персонал організації до вкидання 
керівника в сміттєвий бак завали-
ли скаргами вище керівництво та 
керівника профспілки пана Віль-
чинського. Однак звернення не 
набували розгляду. Навпаки, на 
колектив працівників обрушилась 
лава перевірок, різних атестацій, 
намагання звільнити не керівника, 
а робітників-лідерів, які вміють 
організувати навколишній про-
стір.

Ми можемо констатувати, що 
проблема не вирішена. А весь 
колектив перебуває в межі чер-
воної зони. 

Так, того, хто залетів у сміттє-
вий бак, перемістили по роботі. 
Але керівництво згуртувалось, 
щоб знищити і розігнати згурто-
ваний колектив активними діями?

Розуміючи нетиповість ситуації, 
штаб Козятинських партизан про-
вів спілкування серед персоналу. 
Проведені реальні тактичні на-
вчання протидії свавіллю чинов-
ників. Робочим роз’яснено, які 
виклики їх чекають і як цьому 
протистояти. Робочим гаран-
тована безкоштовна юридична 
персональна консультація та пер-
сональний супровід в можливих 
судах.

Не розголошуючи прізвищ з 
міркувань особистої безпеки, та й 
сама тактика партизан не перед-
бачає чванства, ми взяли інтерв’ю 
в одного із залізничників.

— То що ж все-таки відбуло-
ся і що чекати?

— Відбулося те, чого минути і 
обійти було не можливо. Усі, як 
один, взяли за шкіру знахабніло-
го чиновника та вкинули в сміт-
тєвий бак. Це все було зроблено 
публічно, запрошено регіональну 
пресу. За що ми дякуємо, зокре-
ма, персоналу “RIA-Козятин”.

 — Чому не спрацював 
профспілковий комітет як ми-
ротворець?

— Змилуйтесь, який профспіл-
ковий комітет з Вільчинським!? 
Та то ж кегебіст (агент Кремля 
і Януковича), який злочинно за-
хопив посаду шляхом порушення 
всіх норм діючого законодавства. 
Я вірю, що ми його ще будемо 
судити. Сам факт: кегебіст не був 
членом профспілки, тому його 

вибори на цю посаду — це зло-
чинна діяльність, як того кума, 
що впарив нам свого керівника. 
Тому профспілка Козятина по 
суті не відповідає своєму при-
значенню. Як мінімум, доки не 
переберуть нелегітимно сівшого 
на цю посаду. Тому, чекайте по-
трясінь ще більших. Вільчинський 
не справився з цією задачею. 
Мало того, він цього робити і 
не буде. А, якщо наїде на нас 
з розправою, то ми організуємо 
на нього полювання, щоб, як 
мінімум, вкинути в сміттєвий бак. 
І нічого, що у нього вага більше 
100 кілограмів. У нас є крепкі 
хлопці і ми вже видалили з себе 
холопську натуру. Що і показали 
на ділі.

Слава нації! Слава Україні! 
Ось так і не інакше.

дмитро артемчук

Ми по різному сприймаємо 
ставлення медичних працівників 
до себе. Думаю, що в кожного 
з нас є як приємні спогади про 
людей в білих халатах, так і не 
зовсім. Тож розповім лише про 
три епізоди, які трапилися з 
мешканцями нашого міста і ра-
йону  минулого місяця і минулого 
тижня.

епізод першиЙ. У  одному з 
сіл нашого  району живе пенсіо-
нер, який весь свій робочий стаж 
набув на залізниці. Коли працював 
на підприємстві, проходив періодич-
ну комісію на знак придатності до 
даної професії. Кожен раз під час 
перекомісії заходив до свого діль-
ничного терапевта. Та й не відомо, 
скільки разів ці двоє зустрічалися 
в кабінеті лікаря до виходу заліз-
ничника на пенсію.

І от в колишнього залізничника 

трапилась біда. Він став погано 
бачити. Лікарі порадили робити 
операцію, тому що зір у нього 
упав до 10% на обидва ока. Пе-
ред такою процедурою потрібно 
пройти комісію. І от Петро Мико-
лайович (так звуть колишнього 
залізничника) в кабінеті знайо-
мого терапевта. Та вона відпові-
ла йому: “Ми з села, в якому ви 
проживаєте, не приймаємо”.

Пан Петро пройшов комісію і 
зір у нього на одне око 100%. 
Ще попереду операція на друго-
му оці. І все в нього буде добре. 
Тільки, як його зустріла знайома 
“гіпократка” на прийомі хворих, 
пам’ятатиме ще довго.

За коментарем ми звернулися 
в Козятинський медичний центр 
медико-санітарної допомоги. 
Головний лікар Олег Міклуха 
саме закривав свій кабінет і по-
рекомендував журналісту газети 
“RIA-Козятин звернутися до 
його заступника Валентини 

Лобченко. Але марно, її не за-
стали. Та допоміг розібратися в 
ситуації чоловік, який відреко-
медувався програмістом центру. 
Він повідомив, що село, в якому 
проживає колишній залізничник, 
відноситься до Білопільської те-
риторіальної громади. Тому йому 
й відмовили. 

За територіальними громада-
ми може й так. Не вина лікарів, 
що за них все зверху вирішили. 
Тільки по совісті воно якось не 
вписується. А, може, все на-
багато простіше, щоб на чомусь 
заробити, потрібно щось комусь 
заборонити.

епізод другиЙ. Минулого тижня, 
а саме 25 серпня, на одній із вулиць 
міста трапився прикрий випадок. 
Стало зле жінці після прийому 
у знахарки. Викликали карету 
швидкої. Вона приїхала дуже 
швидко. І з виду — техніка сучас-
ності. На місці медики в червоних 

комбінезонах надали по-
страждалій першу медич-
ну допомогу і доставила 
її в прийомне відділення 
колишньої залізничної лі-
карні. Прийде час і жінка 
одужає. Та залишиться 
в її пам’яті спогади про 
людей, які опинилися з 
момент скрути поруч. 
Цей епізод заслуговує 
на повагу.

епізод  третіЙ. Є ви-
падки, коли карета швид-
кої нагадує якусь розва-
люху з ношами для лежання на під-
лозі. Поки в такій швидкій важких 
хворих довозять до прийомного 
відділення, їм, як правило, стає гір-
ше. За коментарем ми звернулися 
в Козятинську станцію екстреної 
допомоги. Фельдшер швидкої 
допомоги Олена Волкова по-
відомила, що в автопарку пере-
буває п’ять автівок. Два “пежо” 

і три старих “уази”. Останнім по 
сорок років. 

— На підлозі ноші з хворим не 
стоять, в них просто така низька 
посадка, що здається, ніби ноші 
стоять на підлозі, — каже вона. 
— По можливості намагаємося 
на виклики відправляти тільки 
нові машини та коли багато 
дзвінків, застосовуємо на лінію 
і “уази”.

Для чого я працюю на посаді 
редактора газети? Не заради 
протистояння корупції. Це дорога 
в нікуди. Я працюю, щоб сприяти 
розвитку таких організацій, як, на-
приклад, центр інноваційного роз-
витку дитини при ГО "Рідне місто", 
еспресо-вагончик при ГО "Я Лю-
блю Своє Життя",  центр дозвілля 
від церкви Спасіння тощо.

Чого ж не вистачає в Україні 
та в Козятині? Найперше, це лю-
дей, у яких домінує завтра над учо-
рашнім. Тобто лідерів. Здатних 
організувати своє життя і життя 
навколишнього середовища, 
що максимально дає можливість 
розвитку людини як особистості, 
так і громади. Візьмемо за осно-
ву вибір. Ну, вибрали. А тут — на 
тобі — вибрали те, що вибирати 
не потрібно. Здавалося, вибирали 
з кращого. А вибрали найгірше, 
що можливо тільки уявити, а не пе-
редбачити. Талантів — художників, 
музикантів, програмістів, чудових 
військових, духовних лікарів… У 
нас тут усе гаразд. А ось лідерів 
села, вулиці, міста, школи, спортив-
них команд. 

Ті, що генерують і рухають націю 
на місцевому рівні, на мій погляд, 
виглядають катастрофічно. 

А тут прорізалось, прорва-
лось! Нічим не прикрита, базую-
чись на власних зусиллях, зусил-
лях молодого покоління, школа 
майбутніх президентів України, 
адвокатів та юристів, лікарів та 
мерів, головнокомандуючих армією 
всього світу.

Прихистилися не в добротних 
спортзалах і басейнах, будинках 
культури. А поряд з напівзанедба-
ним комунальним об’єктом — місь-
ким туалетом та танцмайданчиком. 
(Про це в публікації на стор. 3 про 
підприємця Дмитра Вольського.) 

Молоді люди вдихнули життя, 
приклавши руки та свою комуніка-
бельність. Ізолювались від влади, 
створили шедевр людської мрії мо-
лоді. Аналогів, напевно, немає 
в світі. Але популізм і заздрість 
чиновників може стати загрозою їх 
діяльності. Я, як омбудсмен міста, 
беру їх під опіку і надіюсь на депу-
татський корпус, що забезпечить 
повне сприяння молоді в реалізації 
задумів — узаконити на довготри-
валий термін використання землі, 
що вже ними освоєна (з танцмай-
данчиком) на безоплатній основі, 
доки проект не набуде комерційної 
основи з надприбутками. Вважаю, 
що такий аргумент буде мотивувати 
молодь до дій та освоювати про-
стір та владу.

іван остапчук

Мікрорайон, що в народі на-
зивають “Білою казармою”, 
якийсь, як дитя у поганих бать-
ків. То його забудуть внести в 
план розвитку міста. То забудуть 
почистити дороги, коли зимою 
снігом замете. За освітлення й 
ями на дорогах — годі й казати. 
За планом розвитку міста перед-
бачено проводити тут такі заходи 
аж у 2020 (!). Влада обіцяє так, 
бо впевнена, що її переоберуть 
до того часу?

Але ось на вулиці Чехова, що 
знаходиться в цьому мікрорайо-
ні, за ініціативи жительки цього 

мікрорайону, а нині депутата 
облради з’явився дитячий май-
данчик. Його відкрили 25 серпня. 
Представників влади не було, бо 
не доклади до цієї справи нічого. 
Вітали дітей сама депутат Ірина 
Колесник та герої з мультфільму 
Нулик і Сімка. Пройшли конкурси 
та ігри. Роздавали подарунки з 
надувних шарів, роблячи з них 
бойові мечі для хлопчиків та 
квіти для дівчаток. Діти отримали 
пам’ятні сувеніри і атрибути для 
школи. 

На жаль, до дитячого май-
данчика, що на вулиці Чехова, 
є питання. У пісочницю завезли 
пісок з глиною. Він затвердів. Є 

нарікання й місцевого населення. 
Вони не задоволені, що через 
дитячий майданчик під пилку 
попали багато фруктових дерев, 
хоча планувалось тільки розчис-
тити місце від сухостою. 

Але на дитячому майданчику 
збирається багато дітей. Вони 
галасують, іноді дратують людей 
пенсійного віку. 

Ми, дорослі, повинні пам’ятати 
своє дитинство і виходити з реа-
лій сьогоднішнього дня. Майдан-
чик дітям є і він не несе стільки 
небезпеки, як дитячий майданчик, 
що в дворі вулиці О. Кошового та 
8 Гвардійської. Де і до цього часу 
недоліки не усунуті.

тетяна лозінська

Молодому підприємцю Дмитру 
Вольському за 25 років. Його знає 
молодь як організатора дискотек. 
Нещодавно він відкрив маленьку 
кафешку у центральному парку 
Козятина. Назвав її “Наше місто 
еспресо-вагон”. Тут відсутні ал-
когольні напої. Заклад схожий на 
вагончик, але бідненький. 

У редакцію надійшло чимало 
дзвінків від мешканців міста. Різ-
них. Хто підтримує, хто обурений, 
хто завіряє, що працюють “без 
дозволу” і після 23-ї порушують 
тишу…

Я зустрілася з молодим під-
приємцем і взяла ексклюзивне 
інтерв’ю. Виявилось, що дозволи 
всі у нього є. Зокрема, на функ-
ціонування від міської ради до 
першого жовтня поточного року. 

— “Наше місто” — це моло-
діжна тусовка, яка не особливо 
розрахована на високий прибу-
ток, — розповів Дмитро. — Тут 
збираються підлітки, які раніше 
гуляли на лавочках. Уже три роки 
очолюю громадську організацію 
“Я Люблю Своє Життя” і останнім 
часом мої відвідувачі, які допома-
гають в організації різних заходів, 
хочуть поповнити її ряди. Дійсно, 
наше кафе має непристойний 
вигляд, з погляду стороннього —  

як малобюджетне. Бо робилося 
все своїми руками, без інвесторів. 
Це плюс, що вийшло, хоча б так. 
На сьогодні це міні-кав’ярня і хо-
четься запустити сюди все. Було 
в планах створити кінотеатр під 
відкритим небом. Але не вийшло. 
Зараз шукаємо в оренду про-
ектор. Вхід “на кіно” буде без-
коштовним — відвідувачам кафе 
(з нашим продуктом). Уже так 
робили дискотеку в “клітці” (танц-
майданчик у парку - прим.авт.). У 
нас є вихід туди через кафе. 

— І як тусуєтесь?)))
— Граємо в “Мафію”. Це пси-

хологічна гра: у всіх  є своя роль. 
Місто засинає і прокидається 
мафія, яка вибирає жертву, яку 
хоче знищити. Є ведучий, який 
все контролює. Наступний крок: 
прокидається “громадськість” і 

по очах, словах, 
міміці визначає, 
хто може бути 
мафією і вирі-
шують чи засу-
джувати. Суть 
гри — навчити-
ся віднайти мир-
ним жителям мафію і засудити її.

— Хто вони, відвідувачі 
“еспресо-вагону”?

— Різного віку. Починаючи з 
випускників 9-10 класів і до ма-
мочок з дітьми і мого віку 22-26 
років. Хочемо задіювати всі вікові 
категорії, потім перерозподілити. 
Поки не все виходить у розва-
жально-патріотичних програмах. 
Зі 100 відсотків запланованого 
зробили тільки 30.

— А чи є спонсор, можливо 
хтось з депутатського корпусу?

— На жаль, немає поки.
— А яка підтримка від вла-

ди?
— Те, що надали місце і мож-

ливість. Розуміємо, що не так і 
просто отримати таке місце в цен-
трі Козятина. Тому велика вдяч-
ність. Не думаю, що мені дали 
можливість розвинути цю тусовку 
для молоді з ймовірністю, що не 
все вийде і потім, коли буду щось 
просити, скажуть: “Діма, ти про-
бував у тебе нічого не вийшло?” 
Головне, якщо в мене повірили, 

то щоб допомагали й 
надалі. І, як максимум, 
продовжили дозвіл на 
наступний рік.

— І що тоді буде в 
планах?

— Буде працювати 
танцмайданчик. Пого-
джуюсь, що зараз це, як 
халабуда. Ми все роз-
биратимемо і, якщо да-
дуть добро на наступний 
рік, все зробити хочемо 
по-новому. Можливо, з’явиться 
інвестор. Адже зараз все органі-
зовувалося своїми руками З до-
щок, з піддонів, які розбиралися, 
малобюджетно. У голові все було 
різнокольорове, а, як до грошей, 
то вийшло так.

Але, за словами відвідувачів, 
у кафешці Дмитра Вольського 
весело. Проходять різні програми 
розважально-патріотичного харак-
теру. Як розповів молодий підпри-
ємець, планує зробити в Козятині 
стаціонарний табір.

— Якщо ви, наприклад, їдете 
кудись в табір, — розповідає 

він. — У вас є кількість людей 
і вожаті знають, скільки. Так і у 
нас: плануємо. Наприклад, у нас 
цієї п’ятниці було 30 дітей. Ми їх 
розділили на старшу і молодшу 
категорію. Ці категорії поділили 
ще на категорії… Щоб з ким 
змагатися було. Усі малювали на 
асфальті танцмайданчика прапори, 
видумували свої назви команд 
тощо. Було цікаво! 

— Ваші учасники, це в осно-
вному люди, які відпочивають 
у парку?

— Не завжди. Ми пишемо афі-
ші. І хто приходить — не знаю. Це 
всі бажаючі.

вітківський валерій 
леонідович

ковальчук 
віктор 
євгенович

ложбин олександр 
володимирович

москалюк олександр 
васильович

осіпчук василь 
петрович шевчук микола захарович

крючков віктор 
леонідович

леонтюк леонід 
вікторович

осаулко юрій 
леонідович

лукашук 
микола 
миколайович

наумов вадим 
олександрович

камзінов_
шайдулла_
хайруллович

кацабін сергій 
борисович

чорноус_
володимир_
михайлович

оцабера олександр 
аркадійович
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вероніка любіч

У Козятинському районному 
центрі соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (директор 
Ігор Гасюк) з поточного року 
було введено посаду психолога. 
На ній сьогодні працює молодий 
і освічений спеціаліст Юлія По-
ліщук — фахівець центру со-
ціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, яка брала нещодавно 
участь у семінарі-тренінгу від 
Департаменту соціальної та мо-
лодіжної політики ОДА на тему 
запобігання насильства в сім’ї та 
суспільстві.

На два важливих питання пані 
Юлія сьогодні відповідає читачам 
газети “RIA-Козятин”.

— Ваші поради насильни-
кам та жертвам?

— Насильство в сім'ї — будь-
які умисні дії фізичного, сек-
суального, психологічного чи 
економічного спрямування одно-
го члена сім'ї по відношенню до 
іншого члена сім'ї, якщо ці дії 
порушують конституційні права 
і свободи члена сім'ї як людини 
та громадянина і завдають йому 
моральної шкоди, шкоди його фі-
зичному чи психічному здоров'ю, 
— розповідає психолог Центру. 
— Захист людини від насильства 
в сім’ї відбувається винятково з 
ініціативи або за бажанням осо-
би, яка потребує допомоги та за-
хисту з боку державних органів. 
Тому не приховуйте насильство, 
зверніться до нашого Центру 
(вул. Незалежності, 39, другий 
поверх, праворуч, тел.067-26-
47-221), до дільничого інспектора 

поліції, а якщо це стосується 
дитини - до сектору ювенальної 
превенції Козятинського відді-
лення поліції. 

До речі, у Вінниці функціонує 
товариство "Прогресивні жін-
ки" (вул. Першотравнева, 53, 
кв. 1), Подільський центр прав 
людини (вул. Володарського, 
10/1).

Пані Юлія закликає всіх не 
дозволяти себе ображати, при-
нижувати з початку стосунків, 
не дозволяти по відношенню до 
себе дій, які можуть привести 
до насильства. Необхідно бути 
особливо обережними з п’яними. 
Значну частину насильств по від-
ношенню до жінок здійснюють 
саме вони. 

— Проаналізовуйте ситуації, в 
яких виникає загроза  і намагай-

теся уникати їх, — каже Юлія 
Вікторівна. — Не потрібно за-
бувати, що у кожному агресорі 
є людина. І тому дуже важливо 
знайти людську сторону і звер-
нутися до неї. 

— Яка робота з насильни-
ками (тими, чоловіками, що 
б’ють жінок )? Чи планується 
робота з жертвами? 

— Проводяться профілактичні 
бесіди фахівцями із соціальної 
роботи за місцем проживання. 
Особи, які вчиняють насильство 
в сім’ї, проходять корекційні про-
грами. Це може бути групова або 
індивідуальна робота. Розробле-
но корекційну програму також 
для осіб, над якими було вчинено 
насильство. Планується група під-
тримки для таких жінок, можлива 
індивідуальна робота. Якщо від 

насильства в сім’ї постраждала 
неповнолітня особа, така сім’я 
береться під соціальний супровід.

влада і миПРО все

одним — гроші і почесті, іншим — свідоцтва і почесті

очільника райраДи все-таки 
зловили! і вручили піДозру!

головиха 
віДмовила у 
реєстрації шлюбу 
воїнам ато

кримінальна хроніка

психолог юлія поліщук

Фото з сайту гу нп у вінницькій області.

Його ловили полями марківців козятинського району працівники 
головного управління захисту економіки вінниччини

чоловіки продовжують бити жінок!

міська влаДа назвала кращих працівників 
піДприємств, установ, організацій міста

нікчемні схеми 
козятинської влаДи

у Дтп загинув 
мотоцикліст 

23 серпня
У селі Козятині гучно працює 

кафе “Алден”. Особливо після 
23.00. Декілька заяв від мешкан-
ців прилеглої до бару території 
написали поліції з цього приводу. 

У Пиковці чотири чоловіки 
стріляли з рушниці. Встановлено, 
що то були мисливці.

У Поличинцях чоловік погро-
жував дружині ножем.

24 серпня
З території ТОВ “Євросоюз 

Поділля” в Глухівцях викрали 15 
метрів мідного кабелю.

А в Махаринцях з домогоспо-
дарства поцупили 30 кілограмів 
металобрухту.

25 серпня
У кафе “Крокус” у козятинчан-

ки зі столика вкрали мобільний 
телефон.

Ще один мобільний викрали 
з кишені у жителя нашого міста 
— в одному з продуктових мага-
зинів на ПРБ.

Глухівчанин побив свою су-
сідку.

У Збаражі чоловік підняв руку 
на жінку.

26 серпня
Ще один випадок насильства в 

сім’ї був у Іванківцях — чоловік 
побив жінку.

У Красному вночі палили со-
лому.

27 серпня
Біля магазину “Лотос” між 

26-річним козятинчанином та не-
відомим виникла суперечка, яка 
перейшла в бійку. 

У Іванківцях в лісі виявили 
76-міліметровий снаряд часів 
Другої світової війни.

28 серпня
У козятинчанки з альтанки 

вкрали телевізор “Томпсон”.
З поїзда “Київ-Трускавець” 

козятинські поліцейські висадили 
п’яного чоловіка, який бешке-
тував та заважав пасажирам у 
вагоні. Замість витверезника, 
якого, на жаль немає в місті, 
його забрала карета швидкої до-

помоги в лікарню — для надання 
першої медичної допомоги.

 (Мер і депутати, подумайте, 
що робити з неадекватними 
людьми з поїздів та тими, що 
можна зустріти в місті.)

29 серпня
В провулку Мічуріна біля шко-

ли №4 на чоловіка накинулись 
чотири бродячі собаки.

У Пиковці по вулиці Весела 
сварились сусіди.

У Бродецькому по вулиці Ро-
бітничій також виник конфлікт 
між односільчанами.

З АТС “Київстар” в Махнівці 
викрали 28 акумуляторів.

Надійшла заява від козятин-

чанки, яка скаржилась на свого 
співмешканця. Він тривалий час 
бешкетує, обзиває та б’є її . Чо-
ловіка притягнули до адмінвідпо-
відальності.

Охоронник школи №5 повідо-
мив поліцію про те, що на тери-
торії школи бешкетують невідомі 
(мабуть, привиди - прим. ред.).

У козятинчанина цього дня 
викрали скутер. У інших — не-
відомі пошкодили автомобілі 
— Шкоду Рапід на вулиці Гру-
шевського та Фіат Добло по ву-
лиці Матросова. У всіх випадках 
зловмисники не знайдені.

(Ось, де потрібно ставити ка-
мери відеоспостереження!). 

 Із  розпорядження міського 
голови: “За високі показники в 
роботі, вагомий особистий внесок 
у справу захисту суверенітету, 
незалежності і територіальної 
цілісності України, надання якіс-
них медичних послуг населенню 
міста, активну співпрацю з орга-
нами місцевого самоврядування, 
активну громадську діяльність, 
високі особисті досягнення у 
навчанні, спорті, культурі  та з 
нагоди  26-ї річниці незалежності 
України, враховуючи рішення 
комісії з визначення претендентів 
для занесення на міську Дошку 
пошани від 19.07.2017 року та 
у відповідності до клопотань 
керівників підприємств, установ, 
організацій Козятина: відзначені 
матеріальною винагородою в 
розмірі 500 (п’ятсот) грн із за-
несенням на міськрайонну До-
шку пошани": учасники бойових 
дій антитерористичної операції 
Бондаренко Сергій Володи-
мирович, Данілов Олександр 
Сергійович, Жуківський Ярос-
лав Петрович, переможниця 
фестивалю «Мелодії добра», 
лауреат відкритого фестивалю 
творчості та таланту «Крок до 
мрії», відкритого благодійного 
дитячо-юнацького вокально-хоре-
ографічного конкурсу «Єднаємо 
серця» Катерина Аксьонова, 

диспетчер поїзний виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція 
залізничних перевезень Іри-
на Борисівна Войновська, 
представник ансамблю «Подо-
ляни» Університету третього 
віку Козятинського міського 
територіального центру соціаль-
ного обслуговування Дячук Ніна 
Мусіївна, головний лікар Кому-
нальної установи «Козятинська 
лікарня відновного лікування» 
Євтушок Олександр Петрович, 
начальник відділу профілактики 
виробничого травматизму, стра-
хових виплат, медико-соціальних 
послуг відділення виконавчої 
дирекції Фонду соціального стра-
хування від нещасних випадків 
на виробництві та професійного 
захворювання у Козятинському 
районі та м. Козятині Лотоць-
кий Ігор Богданович, керівник 
господарської групи управління 
освіти та спорту міської ради 
Няньчур Віталій Петрович, 
обробник м’ясних туш ПрАТ 
«Козятинський м’ясокомбінат» 
Павличко Катерина Василівна, 
начальник пункту (технічного об-
слуговування вагонів) Козятин-1 
виробничого підрозділу експлу-
атаційне вагонне депо Козятин 
Печевистий Олег Борисович, 
концертмейстер Козятинського 
міжрегіонального вищого про-

фесійного учили-
ща залізничного 
транспорту Радь-
ко Наталія Ро-
манівна, двірник 
по прибиранню 
вулиць КП «Відро-
дження» Савчук 
Тетяна Михай-
лівна, лаборант 
в ідділу контр -
олю якості ТОВ 
«Сока Україна» 
Соколова Оле-
на Миколаївна, 
учениця комуналь-
ного навчального закладу «Спе-
ціалізована школа І-ІІІ ст. №1 
ім. Т.Г.Шевченка Козятинської 
міської ради Вінницької області» 
Уляна Пилипенко, керівник 
вокального гуртка міського Бу-
динку культури Фабіцька Тетяна 
Вікторівна, головний бухгалтер 
виробничого підрозділу вокзал 
станції Козятин Щепетова

Олена Володимирівна
Також занесені на міську До-

шку пошани з врученням сві-
доцтва колективи підприємств, 
установ, організацій міста: 

Колектив дільниці поточного 
ремонту 1-го об’єму електро-
возів виробничого підрозділу 
локомотивне депо Козятин (стар-
ший майстер дільниці – Іванов 

Олександр Ігорович), бригада 
кондитерського цеху ПАТ «Кохя-
тинхліб» (майстер – Гаврилюк 
Людмила Михайлівна), колек-
тив ТОВ «Козятинська швейна 
фабрика» (директор – Мілінчук 
Юрій Миколайович), колектив 
Управління Державної казначей-
ської служби України у Козятин-
ському районі та м.Козятині (на-
чальник Управління – Казанська 
Ірина Василівна), колектив 
Козятинської амбулаторії загаль-
ної практики - сімейної медицини 
№1 комунальної установи «Ко-
зятинський районний медичний 
центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» (завідувач  
амбулаторії – Кудраш Михайло 
Володимирович), колектив ко-
мунального навчального закладу 

«Спеціалізована школа І-ІІІ ст. 
№1 ім. Т.Г.Шевченка Козятинської 
міської ради Вінницької облас-
ті» (директор – Юр-Кирилюк 
Раїса Петрівна), громадська 
організація «Зміни Козятин» 
(голова громадської організації 
– Кухар Руслан Вадимович), 
сімейна династія приватних під-
приємців Потьомкіних Євгеній 
Миколайович та Сергій Євге-
нійович, команда футбольного 
клубу «Моноліт» (тренер коман-
ди – Олег Шеремет, начальник 
команди  – Геннадій Ткачук), 
ансамбль «Подоляни» Універси-
тету третього віку Козятинського 
міського територіального центру 
соціального обслуговування (ке-
рівник – Домбровська Нінель 
Валентинівна).

влад повх

Ще потрібно вміти так нагло 
принижувати людей, перебуваючи 
на державній виборчій посаді! 
Мова йде все про відому сільську 
раду села Козятин та її голову - 
пані Катеризюк.

Її намагання перетворити щас-
тя тільки сформованої родини 
уродженця і жителя с. Козятин 
в бруд, лайно, приниження — чи 
то за національною ознакою, чи 
бажанням помсти, ненависті до 
воїнів АТО — зашкалює.

Воїн-контрактник ЗСУ прибув 
на побивку не випадково сюди 
додому в рідне село. Він прой-
шов процес становлення себе і 
вирішив свою долю поєднати з 
військовою службою в ЗСУ. Але 
у чоловіка має бути родина. В 
Україні це називається дружина, 
в одному лиці звучить, як військо. 
Саме ця пара (він подолянин, 
вона з донецьких степів) вирі-
шили зареєструвати шлюб на 
Покрову на день створення 
ЗСУ. Бо кому, як не їм розпису-
ватись саме в цей день — День 
Збройних сил України?

Зібрали документи, узгодили 
тимчасову відпустку і — в сіль-
ську раду с. Козятин. Сталось те, 
чого ніхто не сподівався. Заяву 
не  прийняли до розгляду, не 
зареєстрували.

Ось такий старт для родини 
і всієї громади. Хто ж за неї 
голосує, або буде голосувати в 
майбутньому? Хто не кине камінь, 
коли вона відвернеться спиною.

Ми подали заяву в прокуратуру 
для кваліфікації дій людиноне-
нависної особи, зловживаючої 
владою і законом про звернення 
та заяви громадян.

Молодята ж з власної ініціати-
ви потім подали заяву на шлюб 
в місті Козятин. Їх люб’язно 
прийняли, зареєстрували заяву і, 
віримо, цю подію перетворять у 
справжнє свято.

У громади є можливість прийти 
в РАЦС та привітати родину 
військових саме в день Покро-
ви — букетом, добрим словом, 
ну і подарунком (мінімум однією 
гривнею, щоб вони змогли пора-
хувати згодом, а скільки людей їх 
привітало).

Надіємося, що громадські осе-
редки, трудові колективи не обі-
йдуть молоду родину військових, 
що несуть службу в зоні бойових 
дій. Музичний та театральний 
супровід, напевно, професійно 
велично втілять місцеві творчі 
люди і без наших консультацій. 

Головне, щоб не забули, або 
чиновники не спустили на само-
плив. Але громада здатна  і сама 
організувати подарунок душі і 
свята для молодят ЗСУ. 

влад повх

Регіональні та столичні журна-
лісти усіх видів ЗМІ та громадські 
активісти проявили не абиякий 
інтерес до події, що відбулася в с. 
Марківці Козятинського району. 
Тема всім темам тема! Неординар-
на, але з детективним жанром. Тут 
за сценарієм є все: зловживання 
владою одною з перших осіб Ко-
зятинського району. Він, досягши 
влади, такого навернув, що його 
поганяло Мафік стало відповідати 
суті його дій та вчинків. Які супер-
ечать діючому законодавству і 
здоровому глузду.

Беззаперечно, що все стало 
можливим за кришування силово-
го блоку, але варто було змінити 
місцевого начальника поліції та 
начальника СБУ Козятинського 
регіону, як все закрутилось в ін-

шому напрямку.
Несподівано від Мафіка відмеж-

увався депутат ВР пан Юрчишин 
та його прихильники. Вийшло 
так, що “криша” змістилась, 
а Мафік залишився на місці. 
Зразу почав діяти силовий блок, 
а саме — поліція. Це вилилось 
у реєстрації протиправних дій на 
документах з врученням підозри.

Мафік включив задню, перестав 
виходити на роботу. Тільки факти: 
із 7 місяців чотири  не виходив на 
роботу взагалі, хоча отримував 
зарплатню. І це чиновник, що 
перебуває на посаді голови ра-
йонної ради Козятина!

29 серпня 2017 року, в по-
неділок, поліція провела цілу 
військову операцію, мета якої 
була — впіймати Мафіка та 
офіційно по протоколу вручити 
йому підозру. 

Його піймали в с. Марківці 
Козятинського району. До речі, 
голова райради намагався втекти, 
використовуючи власний авто-
транспорт. Однак на цей раз 
оперативна група поліції спрацю-
вала на відмінно, блокувавши його 
транспорт. Залучивши понятих, 
оголосили підозру. Таким чи-
ном план Мафіка уникнути 
юридичної відповідальності, 
провалився повністю. 

Громаді, як носію влади, не 
варто ставити крапку на цьому 
етапі. Украй важливо  контролю-
вати верхівку поліції, які запросто 
закриють справу, змусивши вико-
навців прийняти “мутні” рішення, 
що суперечать закону.

Редакція уважно відслідковує 
ситуацію і надалі, про що повідо-
мимо громадськість. 

Слава український нації!

Допомога жертвам і насильникам існує!

вероніка любіч

Учора, 30 серпня, знову перенесли суд 
у справі. Причина — не з’явився адво-
кат Павлова. Наступне засідання — 13 
жовтня (!). Тепер суддя Воронюк, яка 
розглядає справу, йде у відпустку.

Нагадаємо, у четвер, третього серпня, 
о 14 годині мало відбутися судове засі-
дання у справі архітектора Олександра 
Павлова (звинувачення у хабарництві). 
Укотре слухання кримінальної справи 
перенесли на 30 серпня. Причина — 
“хабарник” не визнає своєї вини (було б 
дивно, щоб він її визнав). Мали викликати 
свідків.

А тим часом Павлов спокійно працює 
головним спеціалістом інспекції архітек-
турно-будівельного контролю Козятин-
ської міської ради. Вона була створена 
рік тому, але не фукціонувала. Її спе-

ціалісти проходили спецнавчання. Мер 
ліквідував управління містобудування, яке 
очолював обвинувачений у хабарництві 
однопартієць. Тепер місто обласного під-
порядкування Козятин не має управління 
(?!). 

Головний спеціаліст ліквідованого 
управління звільнився за власним бажан-
ням, бо “давили”. Спеціаліст першої ка-
тегорії цього ж ліквідованого управління 
судиться з міським головою за незаконну 
догану (суддя Проц). Чергове слухання 
13 вересня, на яке, мабуть, юрист П. 
(міський голова) вимушений буде взяти 
більшого фахівця, ніж юрист міськради. 
Тому що справа тріщить по швах. 

План то був який - звільнити за дога-
ною, тому що спеціалісту ліквідованого 
управління потрібно надавати робоче 
місце. А його тримають тільки для “пере-
вірених” командних архітекторів. 

катерина чекаЙ

Аварія сталася 24 серпня близько 
23.20 на перехресті вулиць 8-ма Гвар-
дійська і Білоцерківська. Як розповів 
газеті "RIA-Козятин" т. в. о. начальника 
Козятинського відділення поліції 
Дмитро Микитюк, 18-річний водій мо-
тоцикла "ІЖ Юпітер", житель Козятина, 
зіткнувся з мотоциклом "Хонда", яким 
керував 19-річний місцевий  житель. 
Водій  мотоцикла "ІЖ Юпітер" помер по 
дорозі до лікарні. Водій "Хонди" та його 
пасажирка, 21-річна жителька Гайсина, у 
лікарні з численними травмами. За сло-
вами заступника головного лікаря по 
медицині Ігоря Грубеляса, зараз стан 
потерпілих середньої важкості.

— І у водія, і у пасажирки складні 
чисельні переломи, що потребують три-
валого лікування, — каже Ігор Петрович. 
— Можливо, доведеться застосувати 
оперативне втручання. 

О б с т а в и н и  т а  п р и ч и ни  ДТП 
з’ясовуються поліцією в рамках відкри-

того кримінального провадження за ч. 
2 ст.286 КК України (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або експлуата-
ції транспорту особами, які керують тран-
спортними засобами).Справу передано 
в слідче управління ГУ НП у Вінницькій 
області. 

У Фейсбуці в коментарях до цієї статті 
люди висловлюють співчуття постраж-
далим у аварії та шкодують за загиблим 
юнаком. Багато козятинчан пишуть, 
що неодноразово бачили хлопця на 
“Хонді”, який на величезній швидко-
сті вночі ганяв на Білоцерківській. І 
що трагедія, яка сталася, була перед-
бачувана.

У поліції кажуть, що жодних скарг на 
те, що саме цей мотоцикліст порушує 
правила дорожнього руху та перевищує 
швидкість від жителів міста не надходи-
ло. У поле зору правоохоронців він також 
не потрапляв. 

Чи були потерпілі та загинувший в стані 
алкогольного сп’яніння ще невідомо — 
тривають експертизи.

архітектор, якого взяла поліція на хабарі, спокійно 
працює. суди весь час переносять

він зіткнувся з іншим мото

так рік назад його кидали в сміттєвий бак атовці
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інокентіЙ гук

Схоже на те, що для ни-
нішньої владної команди 
виставляти напоказ власну 
обмеженість, щоб не сказати 
недоумкуватість, — норма.

Розпорядженням міського го-
лови №309-р, від 29 травня 
2017 року затверджені Правила 
пропускного режиму до адміні-
стративної будівлі Козятинської 
міської ради (?!). Усі бажаючі 
посміятися від душі, а заодно й 
оцінити рівень інтелекту наших 
очільників, можуть ознайомитися 
з повним текстом цього шедев-
рального за рівнем тупості розпо-
рядження на сайті міської ради. 
Ми ж прокоментуємо найбезглуз-
діші формулювання, що отримали 
благословення не абикого, а  ди-
пломованого (кому лишень тепер 
дипломи не видають!) юриста П.

Не поспішайте шукати від-
повідь на питання: «А на хіба 
в нашій міськраді пропускний 
режим?» Нам же достеменно не 
відомо, в яких закутках Всесвіту 
блукала свідомість нашого мера, 
навіюючи йому думку про гостру 
необхідність такого заходу. Рік 
тому він уже ділився своїми стра-
хами. Хтозна, у що вони транс-
формувалися за цей час? Може, 
йому в кожному відвідувачеві 
ввижається агент опозиції чи 
журналіст RІА? Може, манія 
величі  зашкалює вже настільки, 
що не за горами запрошення 
Кевіна Костнера   персональним 
охоронцем? Може він є таємним 
фанатом діяльності НКВД часів 
37-го?  Так чи інакше, але ідея 
разом з рідиною з певного мі-
хура вдарила в голову (мається 
на увазі міського) і авторський 
колектив приступив до роботи. 

Знайомство з її результатом 
– змістом розпорядження – не-
безпідставно наштовхує на думку, 
що цей авторський колектив, 
напевне, складався з міського 
голови, дяді Гугла і пляшки. 
Перше підтверджується особис-
тим підписом мера під текстом 
документа. Підписав – значить, 
як мінімум, прочитав і ухвалив. 
Припущення про використання 
інтернет-джерел (точніше кажучи, 
передирання тексту чужого  доку-
мента) допускається тому, що всі, 
хто особисто знайомий з мером, 
не повірять у його спроможність 
«народити» формулювання на 
кшталт «розмежування доступу 
до приміщень осіб, створення 
окремих для кожного користува-
ча правил та заборон доступу до 
тих або інших приміщень» (цитата 
з розпорядження).  

Хотілося б повірити, що за два 
роки на посаді мера Олександр 
Дмитрович доріс до термінології 
і стилістики такого рівня, але 
його «потолок» - це звернення 
до Азарова у Фейсбуці. Щоб 
не бути голослівними, вносимо 
фразу про розмежування досту-
пу в «Пошук» і...  Опаньки! Дядя 
Гугл здав Пузиря з потрохами! 
Виявляється,  першоджерелом  
міськрадівського плагіату є, 
ні багато ні мало, наказ МВС 
від 22.04.2016 року №318 «Про 
затвердження Правил про-
пускного режиму на території 
апарату Міністерства внутріш-
ніх справ України»! 

Без сарказму: пропускний ре-
жим в будівлі МВС – річ природ-
на. Але коли в тій самій формі, 
що й там, його запроваджують 

в міськраді невеликого містечка, 
це має характер абсурду. Знайо-
мимося із затвердженим Пузирем 
текстом (тут і надалі друкується 
зі збереженням орфографії та 
пунктуації):

«Пропускний режим до адміні-
стративної будівлі Козятинської 
міської ради (далі - адмінбудівля) 
встановлюється з метою запо-
бігання:

- проникненню до установи та 
службових приміщень сторонніх 
осіб;

- порушенню громадського по-
рядку;

- внесенню (винесенню) на 
територію (з території) установи 
особистих аудіо-, відео-, радіо-, 
фотоапаратури, інших технічних 
засобів без відповідного дозволу;

- несанкціонованому доступу 
сторонніх осіб до матеріальних 
носіїв секретної інформації та 
приміщень, де проводяться се-
кретні роботи;

- несанкціонованому винесенню 
за межі установи матеріальних 
цінностей, а також носіїв служ-
бової інформації та документів з 
грифом "таємно".

Не знаю, як у вас, друзі, а в 
мене, як людини зі здоровим 
глуздом, уже до цього пункту 
виникла купа питань. Кого Пузир 
вважає «сторонніми особами», 
які не можуть потрапити в місь-
краду без пропуску? Мешканців  
міста? Незручних журналістів? 
Що означає запобігання «вне-
сенню (винесенню) на територію 
(з території) установи особистих 
аудіо-, відео-, радіо-, фотоапа-
ратури, інших технічних засобів 
без відповідного дозволу»? Мо-
більний телефон у наш час – це 
технічний засіб з можливостями 
аудіо-, відео- та фотоапаратури. 
Виходить, тепер, щоб зайти в 
міськраду з мобільним телефо-
ном, буде потрібний відповідний 
дозвіл?

Ще більше цікавить питання 
про приміщення, «де проводяться 
секретні роботи». Цілком оче-
видно, що ці «секретні роботи» 
з’явилися за каденції Пузиря, бо 
раніше наша міськрада обходила-
ся без  виняткових заходів без-
пеки. Як тут не спитати: пане мер, 
а СБУ в курсі про ці секретні 
роботи? А хто з чиновників, крім 
вас, звичайно, має спецдопуск до 
цих секретних робіт? І нарешті, 
ви дійсно впевнені, що вкрай не-
ефективна робота міськради під 
вашим керівництвом – це такий 
великий секрет, що його треба 
оберігати за допомогою пропус-
кного режиму?

І це, друзі, лише початок опису 
правил, за якими ми тепер змо-
жемо потрапити на прийом до 
градоначальника, який так рату-
вав за прозорість влади!

Наш мер витратив купу грошей 
платників податків на встановлен-
ня камер відеоспостереження в 
міськраді. 

Хотілося вірити, що таким чи-
ном Пузир виконує передвиборні 
обіцянки щодо прямих трансляцій 
з власного кабінету. Ага, роз-
катали губу! Прибережіть свою 
наївність до наступних виборів. 
Вам обов’язково впарять ще з 
десяток-другий таких обіцянок. 
А поки що необхідність відеос-
постереження міський голова 
пояснює так:

«Для забезпечення пропускно-
го та внутрішньооб'єктового ре-

жимів (вражені термінологією? – 
авт.), в приміщенні Козятинської 
міської ради встановлено систему 
відеоспостереження. Основними 
завданнями відеоспостереження в 
адмінбудівлі міської ради є:

- контроль за переміщенням 
осіб в приміщенні;

- забезпечення регулювання 
доступу осіб до приміщень адмі-
ністративної будівлі міської ради;

- отримання відео в режимі ре-
ального часу, а також з місця по-
дії в разі несанкціонованого про-
никнення та надання можливості 
візуального розпізнавання облич;

- розмежування доступу до 
приміщень осіб, створення окре-
мих для кожного користувача 
правил та заборон доступу до 
тих або інших приміщень, а також 
збирання інформації про пере-
міщення всіх осіб в адмінбудівлі».

І хотілося б сказати: «Без ко-
ментарів», - та не виходить. По-
перше, текст повністю передерли  
з наказу МВС, але через брак 
інтелекту не звернули увагу, що 
в ньому коло завдань виписано 
не лише для відеоспостережен-
ня, а для «комплексної системи 
контролю». Відтак, те, що в 
першоджерелі адекватно рівню 
установи і заявленому визна-
ченню завдань, у перенесенні на 
міськраду не тільки абсурдно, а й 
комічно. Видно, в дитинстві меру 
не вистачало рольових ігор, тож 
він надолужує зараз. Благо, весь 
міський бюджет до його послуг. 
Уявіть картину: сидить міський 
очільник з розумним виглядом пе-
ред монітором з картинкою в ре-
жимі реального часу і контролює 
переміщення осіб в приміщенні. 
А ще краще – регулює «доступ 
осіб до приміщень адміністра-
тивної будівлі». Видно, мається 
на увазі туалет. Не виключено, 
що регулювання відбуватиметься 
з використанням скретч-карток 
з лімітом часу: на малі потреби 
– по 2 хвилини, на великі – 5 
хвилин. Працівники, що не вкла-
датимуться у відведений час, 
надаватимуть письмові пояснення. 
Саме для цього має бути візуаль-
не розпізнавання облич. 

Останній пункт взагалі тягне 
на вибух мозків. З нетерпінням 
чекатимем оприлюднення на сайті 
міськради  «окремих для кожного 
користувача правил та заборон 
доступу до тих або інших при-
міщень». Ми ж не сумніваємося 
у послідовності дій міського 
очільника! Не кажучи вже про 
те, що дуже хочеться побачити 
неухильну реалізацію всіх поло-
жень пропускного режиму згідно 
з баченням мера. Крім того, дуже 
хочеться знати думку уповнова-
женого з прав людини про пра-
вомірність наміру дипломованого 
юриста Пузиря «збирати інфор-
мацію про переміщення всіх осіб 
в адмінбудівлі міськради». 

Ви думаєте, на цьому дурість 
вичерпана? Якби ж то! Тепер 
до вашої уваги, друзі, - спосіб 
потрапити до міської ради, яка 
стараннями мера перетворюється 
на таємну кімнату, закритий клуб 
для обраних, засекречений об’єкт 
– що завгодно, але не інституцію, 
покликану бути з народом і пра-
цювати для нього. 

Отже, «вхід та вихід працівни-
ків міської ради, технічного та об-
слуговуючого персоналу, а також 
відвідувачів до (із) адмінбудівлі 
здійснюється через центральний 
вхід. Право на вхід (вихід) до ад-

мінбудівлі дає посвідчення праців-
ника органу місцевого самовря-
дування або гостьова перепустка 
(пропуск), які оформляються 
працівниками загального відділу 
Козятинської міської ради та за-
тверджуються підписом міського 
голови з гербовою печаткою».

 Не можна не втриматися від 
коментаря щодо центрального 
входу. Міськрада, як відомо, роз-
ташована на другому-третьому 
поверхах, там лише один вхід. 
Пане Пузир, ми чогось не зна-
ємо? Чи були випадки несанк-
ціонованого проникнення через 
вікна другого-третього поверхів 
чи якісь таємні входи?

Далі: «Службовці, прийняті 
на постійну роботу, та депутати 
Козятинської міської ради про-
пускаються до адмінбудівлі за 
наявністю посвідчень, а для 
одноразового відвідування ад-
мінбудівлі, видається гостьова пе-
репустка». Оцініть оригінальність  
ходу думок міського начальства! 
Нема чого стороннім особам 
– тобто, нам з вами, шлятися 
по міськрадах, заважати очіль-
никам насолоджуватися тим-
часово набутим статусом, лізти 
зі своїми скаргами і звернен-
нями. Успішно вирішивши про-
блему регулювання чисельності 
безпритульних тварин, мер  взяв-
ся за регулювання доступу осіб 
до приміщень адміністративної 
будівлі міської ради. Тобто, до 
себе. Природно, що необхідність 
отримати пропуск буде стриму-
ючим фактором для бажаючих 
побувати в міськраді, тим більше, 
за п’ять днів до запланованого 
візиту. Але є й винятки. Знаєте, 
хто за вищою волею Пузиря має 
право  доступу до міськради? 
Ознайомтесь у порядку загальної 
ерудиції:

«Безперешкодно у будь-який 
час доби до адмінбудівлі Козя-
тинської міської ради проходять:

- Президент України та 
особи, які його супроводжують;

- Прем'єр-міністр України та 
особи, які його супроводжують;

- Голова Верховної Ради Укра-
їни та особи, які його супрово-
джують;

- Козятинський міський голова;
- заступники Козятинського 

міського голови;
- секретар Козятинської міської 

ради; керуючий справами ви-
конавчого комітету Козятинської 
міської ради».

 
Усім іншим вхід без перепусток 

і посвідчень заборонено. Навіть 
якщо ти генпрокурор. На його 
місці варто образитися. До речі, 
тепер у міськраді абсолютно без-
печно брати хабарі. 

Поки правоохоронці оформлять 
гостьові перепустки, їх  безпере-
шкодно можна сховати в при-
міщенні, де ведуться секретні 
роботи. 

А ще городянам варто знати, 
що «не допускається прохід до 
адмінбудівлі осіб:

- зі зброєю (крім фельд'єгерів, 
експедиторів облуправління 
спецзв'язку);

- з легкозаймистими, вибухови-
ми і отруйними речовинами;

- з явними ознаками алкоголь-
ного або наркотичного сп'яніння;

- з явними ознаками психічного 
розладу або інфекційного захво-
рювання»

Деінде перелічені категорії мо-
жуть ходити безперешкодно, а в 
міськраду – зась.

 Крім того, якщо ви все ж таки 
наважилися відвідати головний 
режимний об’єкт міста, будьте 
готові пред'явити ручну поклажу 
і опинитися в поліції, бо «у разі 
відмови відвідувача пред'явити 
ручну поклажу для огляду охо-
ронник має право викликати 
наряд поліції, який доставляє 
підозрілу особу до Козятинського 
відділення поліції для з'ясування 
всіх обставин».

Ну як, друзі, сподобався до-
кумент?

 І ви вірите, що люди, які 
відгороджуються від виборців 
пропускним режимом і тупо копі-
юють документи інстанцій зовсім 
іншого рівня і специфіки роботи, 
можуть реально розв’язати хоча 
б одну життєво важливу для міс-
та проблему? Помагай вам Боже! 

здОРОв'яОбРегОчешся з Рішень меРа

Чергові абсурди юриста п.

оцінку будуть ставити таємно!

недитячі ціни на дитячі речі

нові канікули в школі 2017-2018 по триместрах

наша швиДка — на першому місці!у міськраДу лише за перепустками

він хотів пройти до мера без спеціальної перепустки!?

в’ячеслав гончарук

Медичний марафон пройшов 
в селі Городище Літинського 
району. Це обласний конкурс 
бригад екстреної медичної до-
помоги. Відбувалися ці змагання 
на базі дитячого табору ”Каз-
кова долина”. Учасниками стали 
дев’ять бригад ШМД області та 
одна бригада у складі студентів 
Вінницького національного ме-
дичного університету.

Учасники змагань демон-
стрували свою майстерність у 
дев’яти  конкурсах. Вони ряту-
вали умовних постраждалих при 
падінні  з висоти, надавали до-
помогу при вибуху на човні, при 

отруєнні фосфорорганічними 
речовинами. Команди-учасниці 
працювали в умовах наближе-
них до реальних — боролися 
не тільки зі своїми суперника-
ми, а й з погодними умовами. 
Адже температура повітря в ті 
дні була далеко за +30. Один 
з конкурсів проходив у нічний 
час. 

За підсумками, бригада Ко-
зятинського відділення у складі 
фельдшерів Миколи Хаврука, 
Світлани Поліщук та водія са-
нітарного автомобіля Євгена 
Шевчука вибороли перше місце 
і головний приз — холодильник 
“Сатурн”. Крім того, команду з 
Козятина нагородили сучасним 

електрокардіографом “Москіт”.
Від редакції: Вітаємо пере-

можців — ви прославляєте наш 
край! Ви встигаєте все! Пере-
магаєте в конкурсах, надаєте 
щодня душевне тепло і людську 
підтримку своїм пацієнтам, ви-
конуєте всі можливі і неможливі 
функції, які потрібно здійсню-
вати у миттєвості, коли стоїте 
біля хворого. Ніхто не замінить 
медичного працівника. Не про-
сто фізичну особу, не просто 
фізичну присутність, а медика 
як особистість, того, хто надає 
цю допомогу, щоб здійснити 
профілактику, лікувати, спосте-
рігати, наздоганяти хворобу і 
перемагати її.

катерина чекаЙ

У цьому навчальному році 
запроваджена 12-річна фор-
ма навчання. Реформа освіти 
передбачає, що школи отрима-
ють автономію з можливістю 
самостійно формувати освітні 
програми, навчальні плани і ви-
бирати методики. МОН залишить 
за собою контроль за якістю і 
стандартом освіти. Управління 
школами буде здійснюватися на 
місцевому рівні.

Особливості навчання старі і 
нові наступні.

Учителі будуть говорити 
оцінки лише дитині і її бать-
кам. Ніхто не буде навіть скла-
дати рейтинги успішності або так 
звані дошки пошани або ганьби. 
Кожен вчитель не має права ого-
лошувати результати контрольної 
перед усім класом. 

По-новому будуть оцінюва-
ти дітей  у початковій школі. 
Викладачі не будуть знижувати 
оцінки за неправильний відступ 
кількості клітинок і рядків у зо-
шиті. Тобто, не будуть більше 
оцінювати каліграфію, але за 
ними залишиться вимога до аку-
ратності і розбірливості письма 
дитини.

Дітей будуть продовжувати 
привчати спочатку писати 

олівцями. Учителі самі вирішу-
ватимуть, коли дитина зможе 
почати писати ручкою. При необ-
хідності правопис олівцем може 
тривати і до 3 класу. 

У зошитах першокласників 
не буде позначки червоним 
чорнилом. 

Як будуть підписані зошити. 
Міністерство освіти пропонує — 
у довільній формі, головне, аби 
зошит виглядав охайно. 

Канікули — без домашніх 
завдань. Зміни торкнуться і 
педагогів, тепер усім готують 
переатестацію на предмет їх про-
фесіоналізму. Сертифікація для 
вчителів буде добровільною. У 
разі успішної здачі, викладачам 
будуть платити щомісячну до-
плату в розмірі 20% посадового 
окладу на термін дії сертифіката.

Як розповіли газеті “RIA-
Козятин” у Козятинському 
управлінні освіти і спорту, всі 
ці нововведення практикують в 
школах Козятина ще з минулого 
навчального року. Наприклад, 
дощок ганьби та пошани й не 
було. У так званих “червоних 
кутках” можуть бути виставлені 
фотографії учнів, які показали 
гарні результати не тільки в на-
вчанні, а й у спорті чи творчій 
діяльності. 

У початкових класах оцінки не 
ставлять, дітки пишуть олівця-
ми, у зошитах вчителі помилки 
виправляють зеленою пастою. 
Підписують зошити у довільній 
формі, але однаково в межах 
школи. Завдань на канікули ма-
ленькі козятинчани не отримують 
теж ще з минулого року.

школярам та їх батькам на замітку

катерина чекаЙ

Найбільші затрати очікують до 
Дня знань, 1 вересня, на батьків 
першокласників. Адже їм потрібно 
все — від ручки до шкільної фор-
ми. У скільки це обійдеться.

У Козятині ціни на базарі 
і в магазинах суттєво не від-
різняються. Форма для хлопчика 
обійдеться від 350 до 1100 грн 
– від покупки лише піджака, до 
комплектів у різній комбінації з 
піджака, штанів і жилетки. Для 
дівчаток – 250-1200 грн – від по-
купки лише сарафану до комплек-
тів в різній комбінації з піджака, 
спідниці, сарафана. Дизайнерська 
форма дорожча: 985 грн за са-
рафан чи 1535 грн за комплект 
з блузи, спідниці і жилетки. Крім 
комплектів, багато речей з колек-

цій форми продаються окремо.
Краватка для хлопчика – 40-65 

грн, бантики для дівчинки – в се-
редньому 35 грн. Сорочка коштує 
295-345 грн, блузка або вишиван-
ка для дівчинки — 200-430 грн. 
На цій позиції можна зекономити, 
якщо є вишиванка.

Туфлі для хлопчика обійдуться в 
415-495 грн, для дівчинки — 195-
395 грн.

Спортивний одяг: костюм-трійку 
можна купити за 420-675 грн 
Лише спортивні штани коштують 
140-450 грн. Кеди обійдуться в 
295-375 грн, кросівки можна зна-
йти і за 180 грн.

Комплект з 5 пар носків мож-
на купити за 100  грн. Колготки 
коштують 50 грн. Рюкзак можна 
придбати й за 100 грн, але більш 

надійні — від 400.
Пенали — від 13 грн, щоденни-

ки від 8,5 грн, альбом для малю-
вання від 5 грн. Акварельні фарби 
стартують з ціни 11 грн. Прості 
олівці часто продають наборами по 
4 шт., або комплектами з лінійка-
ми, гумками, точилками — це 17-
28 грн. Але в іншій крамниці один 
олівець можна купити всього за 
2,5 грн. Кольорові олівці — ціна 
питання 20-130 грн. Щодо фло-
мастерів, упаковка з 6 штук обі-
йдеться 7-25 грн, з 12 шт. – 20-70 
грн, за упаковку з 24 — 70 грн.

Зошити в косу лінійку і клітинку 
коштують 2-4 грн.

Отож, загалом, щоб зібрати 
першокласника, треба викласти 
2500-4250 гривень, першоклас-
ницю – 1939-5062 грн.

катерина чекаЙ

У Козятинській комплексній 
дитячо-юнацькій школі впродовж 
трьох років діє секція художньої 
гімнастики. Там під турботливим 
контролем тренера Лариси Чер-
нишенко займаються майже 30 
дівчаток.

— У нас дві групи — молодша і 
старша, — розповідає газеті “RIA-
Козятин” Лариса Миколаївна. 
— У кожній групі приблизно од-
накова кількість спортсменок. Най-
молодшій Мілані Кузьміч 4 роки. 
Старша у нас Вікторія Кльоц, їй 
12 і вона в цьому році виконала 
програму першого дорослого 
розряду! Інші дівчатка мають 2-3 
розряди.

Юні спортсменки беруть участь у 
змаганнях районного, обласного й 
всеукраїнського рівня. Показують 
чудові результати. Виступали у 
Вінниці, Кам’янець-Подільському, 
Олександрії (Кіровоградська об-
ласть). Додому вони привезли 
багато медалей.

За словами пані Лариси, на 
чемпіонаті області, який відбувся 
у Вінниці в 2016 році, вони за-
йняли 2-ге місце в групових впра-
вах без предмета. У Кам’янець-
Подільському Даша Співаченко 
посіла третє місце, а в Олександрії 
вона і Вероніка Соколова вибо-
роли перші місця.

У квітні в Козятині проходили 
змагання з художньої гімнастики, 
де діткам-переможцям вручили 
сертифікати на п’ять безкоштовних 
відвідувань басейну. На відкритому 
міському турнірі, присвяченому 
Дню захисту дітей, який проходив 
у Вінниці, козятинська команда гім-

насток також зайняла багато при-
зових місць. На чемпіонаті області, 
що відбувся наприкінці червня у 
Вінниці в СК “Нокаут”, Каріна Туп-
чій, Вероніка Соколова і Даша 
Співаченко та і наймолодша учас-
ниця групи — Мілана Кузьмич за-
йняли по індивідуальних програмах 
треті місця. А Віолета Юрченко 
посіла перше.

у пошуках підходяЩого 
спортивного залу

Займаються гімнастки в спор-
тивній залі ліцею-школи. Але, 
виявляється, з першого вересня 
їх можуть звідти виселити. За 
словами батьків юних гімнасток, 
існує велика кількість інших секцій, 
яким теж потрібне це приміщення. 
Керівництво КДЮСШ пропонує 
перейти в залу на території гурто-
житку залізничного училища. Але 
там замаленька площа для трену-
вань дівчатам старшої групи. Одна 
з активних мам вважає, що є ще 
одна зала в Козятині. Це спортзал 
Козятинського відділку поліції, але 
там не опалюється і грибок. 

Юні спорсменки та їх батьки 
мають надію, що керівництво 
КДЮСШ посприяє розвитку худож-
ньої гімнастики в Козятині й роз-
гляне питання надання спортивної 
зали для тренування старшої групи.

— Ми хочемо далі розвиватися, 
підвищувати рівень підготовки, 
— каже Лариса Чернишенко. 
— Обов’язково постійно їздити на 
змагання. Зараз ми готуємо інди-
відуальні програми до чемпіонату 
області. У цьому році керівництво 
КДЮСШ має виділити фінансу-
вання на поїздки спортсменок на 
змагання в інші міста.

юні гімнастки 
мають чуДові 
результати
вони мріють про простору залу для 
тренувань

1 триместр/осінні канікули – 
з 2 по 8 жовтня включно;

2 триместр/осінні канікули 
2 етап – з 17 по 23 листопада 
включно;

3 триместр/зимові канікули 
– з 27 грудня по 8 січня включно;

4 триместр/зимові канікули 
2 етап – з 21 по 27 лютого (іноді 
ці канікули носять назву весня-

них);
5 триместр/весняні канікули 

– з 10 по 16 квітня включно;
6 триместр/літні канікули – з 

1 червня по 31 серпня включно.
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тетяна лозінська

Ексклюзивне інтерв’ю в газеті 
“RIA-Козятин” сьогодні з депута-
том обласної ради, нашою зем-
лячкою Іриною Колесник.

—Звідки ви родом, хто ваші 
батьки, де навчалися, де пра-
цювали, по можливості, про 
сімейний стан...

— Народилась і все життя про-
жила в с.Козятин. З 1-9 клас на-
вчалась в ЗОШ №9 села Козятин. 
10-11 клас закінчила екстерном 
за рік у Вінницькому коледжі 
менеджменту, де і продовжи-
ла навчання за спеціальністю 
банківська справа. Згодом, пра-
цюючи в Козятинській районній 
державній адміністрації, навча-
лася заочно в Міжрегіональній 
академії управління персоналом 
за спеціальністю практичний 
психолог. Завдячуючи вихованню 
батьків та вчителів, тій підтримці 
і розумінню, яке проявляли до 
мене, я сьогодні досягла всього 
того, що є. І нещодавня нагоро-

да «Людина року» в номінації 
громадський діяч – це перш за 
все перемога батьків, вчителів 
та тих, хто заклав в мою душу ті 
цеглинки любові та патріотизму 
з ранніх років. Батько все життя 
пропрацював на залізниці, а на 
даний час є пенсіонером. Мама 
спочатку працювала на швейній 
фабриці, а далі майже 30 років 
в залізничній лікарні. Два місяці 
тому, після тривалої хвороби 
мама померла. Про сім’ю не 
говорю, адже враховуючи мою 
політичну діяльність, намагаюсь 
вберегти рідних, адже безпека 
родини - це найголовніше.

— Ставши депутатом облра-
ди, що у вас змінилося по від-
ношенню до життя, у спілку-
ванні з друзями і знайомими?

— Ставши депутатом, в житті 
майже нічого не змінилось. На-
певно з’явилось трішки більше 
можливостей (механізмів) допо-
магати людям і менше вільного 
часу. Що стосується друзів, рід-
них та знайомих то іноді мінусом 

є те, що в зв’язку з заходами не 
завжди встигаю їх побачити чи 
достатньо часу з ними провести, 
але впевнена, справжні друзі все 
розуміють.

— Перебуваючи на виборній 
посаді депутата, що змінили 
або хочете змінити в устрої 
держави.

— Перше розроблене рішення 
нашої команди, це було звернен-
ня до Президента України. Кабі-
нету Міністрів України та Верхо-
вної Ради України щодо визнання 
добровольців учасниками АТО. 
Це дуже важливе питання, адже 
і по сьогодні багато хлопців, які 
воювали і ще воюють в добро-
вольчих батальйонах,не визнані 
учасниками бойових дій. Рішення 
було прийняте сесію обласної 
ради і зараз воно на розгляді в 
Києві. А я була запрошена долу-
читись до роботи робочої групи 
по розробці змін до Законів 
України, щоб цю прогалину на-
шого законодавства ліквідувати. 
Другим важливим напрямком, 

який я вибрала – це 
навчання наших дер-
жавних службовців та 
активістів написанню 
грантових проектів. 
Приклад Польщі по-
казує дуже наглядно, 
як можна з допомо-
гою фінансування єв-
ропейських програм 
розбудовувати свою 
країну. На сьогодні 
і в цьому напрямку є 
певний рух (виграно 
понад 60 грантових 
проектів, з них 6 на 
Козятинщині). На пре-
великий жаль, Козятин-
щина дещо інертніша 
за інші  райони, але з кожним 
днем все більше громад зверта-
ється за консультаціями по на-
писанню таких проектів.

— Які плани на майбутнє?
— Головна ціль, яку ми ста-

вимо перед собою, це змінити 
свідомість людей. Показати, що 
тільки ми разом в нашому спіль-

ному домі можемо щось змінити. 
Навчитись мислити по-іншому, не 
радянськими стереотипами, що 
нам все зобов’язані зробити. Ро-
зуміти, що потрібно берегти те, 
що є і потрошки змінювати наше 
місто на краще. 

Залучувати інвестиції та гран-
тові програми для Козятина.

ціКавО знати на ПОзитиві

змагалися атлети козятинщини і області 

армспортсмени показали, 
на що спроможні

світлана (41), 
держслужбовець:

— Приїхала з Києва се-
стра Ірина з племінницею 
Еллою.

тетяна (40), домогосподарка:

— Їздила з чоловіком Сергієм 
до сімейного табору в Степашки і 
чудово відпочили.

андріЙ (25), різноробочиЙ і 
наталя (18), тимчасово не 
працює:

— Гарно відпочили у вихідні й 
приїхали зараз на шопінг.

оля (38), продавець і 
настя (8), школярка:

— Були в гостях у 
бабусі Ніни.

володимир (67), 
пенсіонер:

— Нещодавно по-
вернувся з відпочинку 
в Затоці.

назар (16), студент і оксана 
(15), світлана (16), діана (16), 
школярки:

— Весело провели час на дис-
котеці.

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

Гордимося за молоде покоління, яке представляє школяр з 
вернигородка вадим Липський 

наша краянка ірина колесник визнана суспільством Людиною року

в’ячеслав гончарук

Вадим Липський — учень 
11-го класу Вернигородоцької 
школи. Він спортсмен, турист, 
Дитина року - 2016 в туризмі. 
Цей титул здобув, виступаючи 
в збірній Вінницької області з 
туризму. Команда складалася 
з кращих спортсменів області. 
Він був єдиним учасником на 
цих змаганнях від нашого ра-
йону. Має Вадим ще декілька 
відзнак — титул спортивної 
гордості Козятинщини-2016 за 
особистий внесок у розвиток 
культури і спорту. Має школяр 
і цьогорічну нагороду. Він став 
власником диплома, який вруча-
ється переможцю в номінації, як 
кращий спортсмен року серед 
учнів. Вадим - учасник багатьох 
туристичних походів і олімпіад з 
математики, історії, фізики. Якщо 
перераховувати всі його титули, 
медалі, дипломи, грамоти і інші 
здобутки, то мабуть не вистачить 
пальців на руках! 

Так сталося, що Вадима вихо-
вують дідусь Сергій Петрович 

Саварін та бабуся, Катерина 
Григорівна Войтко. Пан Сава-
рін був кадровим військовим і 
знавцем історії. Тож старався ви-
ховати онука і ще двох його мо-
лодших братів порядними дітьми 
на радість собі, бабусі, школі та 
близьким людям. Його старання 
були не марні.

У школі Вадима Липського 
поважають як педагогічний ко-
лектив, так і його ровесники. Є 
в титулованого старшокласника 
друзі й в інших класах школи. 
Вони кажуть,що він надійний 
товариш і не страждає хворобою 
зірковості. З ним весело і про-
сто в спілкуванні. Він як турист 
багато розповідає різних історій, 
де був, з ким зустрічався. Спро-
бували поговорити з “Гордістю 
Козятинщини” і ми.

Коли журналіст газети “RIA-
Козятин” приїхав у село Верни-
городок, Вадим був удома. Він, 
як і всі працьовиті діти, порався 
по господарству. Що саме робив, 
нам не відомо та з телефонної 
розмови було помітно, що зробив 
він ще не все і його вільний час 

обмежений. Зустрівшись, попро-
сили, щоб він розповів про себе.

— Навчаюся в школі, де познав 
знання, друзів, відповідальність. 
Любимий предмет в школі була 
раніше історія, природознавство, 
фізична культура. Тепер — всі 
любимими стали. 

— Після школи куди вступа-
тимеш?  — запитали і відповідь 
почули, та хай це буде секретом 
Вадима. 

— Розкажи, чим займаєшся 
у вільний час? 

— Та його у мене немає, а 
люблю подорожувати, їздити 
на велосипеді,читати історичні 
книжки. У нас є туристичний клуб 
”Гепаніс”, який очолює Франц 
Анатолійович Чишковський. Ми 
їздили з ним на Говерлу. Стали 
свідками і учасниками, як на 
вершині гори розтягували 150-ме-
тровий прапор України. Це було 
зворушливе видовище. А ще їзди-
ли на солоні озера в Солотвино.

— Які змагання відбувалися 
в цьому році? 

— У нас відбуваються змагання 
в кожну пору року: осінь, зима, 

весна, літо.
“Травневий зорепад”, де я став 

кращим спортсменом серед учнів 
і військово-патріотична гра ”Со-
кіл” (Джура). Попереду чемпіонат  
області “Сабарівська осінь”...

— Що цінуєш в людях? 
— Розум, доброту, чесність, 

відповідальність, щирість.
Знаючи, що у Вадима час об-

межений, питань йому більше не 
ставили.

Якщо в школярів ще є день 
на збори, то школа в селі Вер-

нигородок вже відкрила учням 
свої двері. У коридорах пахне 
свіжістю вивітреної фарби. На 
кухні школи перемивали тарілки, 
готуючись до першого шкільного 
обіду. Залишилось тільки підняти 
прапор України.

 Та справжніми перевіряючими 
будуть учні, що прийдуть до шко-
ли в День знань. Вони зі своїми 
батьками проінспектують класи 
та стан справ у школі. Можливо, 
вони знайдуть щось таке, чого ми 
не помітили...  

нас є кому замінити  
в’ячеслав гончарук

У неділю, 27 серпня, відзнача-
ли 405 річницю з дня заснування 
села Махаринці. Святкування 
проходило в місцевому будинку 
культури. Розпочали програму 
тріо “Кришталь” піснею “Дай 
Боже сили нашим солдатам”. 
Ведуча нагадала присутнім в 
залі  історію села. Назвали 
односельців і керівників, які тво-
рили ту історію. Надали слово і 
нинішньому сільському голові 
Наталії Василюк. Вона при-
вітала односельців зі святом і 
наголосила, що задоволена жити 
в такому живописному місці на 
Богом даній землі.

Розташований цей мальовни-
чий край на березі річки Світня. 
Сама річка маленька та вона 
утворила собою каскад став-
ків, Мабуть, село є чемпіоном 
в нашому районі за кількістю 
водойм! Люди старшого віку 
пам’ятають, що найкращі ставки 
для купання були в селі Медве-
дівці. Козятинська водокачка, 
доки її не з’єднали зі старою 
водоймою. І Панський ставок в 
Махаринцях. За найсмачнішою 
рибою рибалки зі стажем на по-
чатку 70-тих їхали в Куманівку чи 
в Махаринці на Луговий ставок. 
Та то вже історія.

У селі Махаринці є декілька 
напрямків розвитку. Сільське 
господарство, включаючи тва-
ринництво, освіта, спорт. Плану-
ється підтягнути медичну галузь. 
А головне в селі, як відзначали 

виступаючі, це люди, які там про-
живають. Після кожного виступу 
було музичне вітання. Згадали за 
тих, хто захищав країну в роки 
Другої світової війни. Не забули 
захисників: воїнів АТО, афганців, 
ліквідаторів Чорнобильської ава-
рії. Усіх їх запросили на сцену, 
де привітали і вручили подарунок 
від сільської ради.

Велику увагу в селі приді-
ляють сім’ям. Кожного року на 
день села відзначають ювілярів, 
хто ставав на весільний рушник 
65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30, 
25 років тому. Найбільш шано-
вані в цьому списку Зінаїда та 
Анатолій Савчуки, які прожили 
в парі 68 років. Кожну групу 
ювілярів закликали на сцену де 
разом з привітанням вони також 
отримували  подарунки. Кажуть, 
що дружина від свого чоловіка 
повинна стояти по ліву сторону, 
щоб бути під серцем свого коха-
ного. Та українські жінки частіше 

беруть чоловіків під своє серце. 
Тому й не дивно, що на сцені по-
дружні пари стояли за сімейними 
законами, хто під чиїм серцем. 

У селі Махаринці є й свої ста-
рожили. Їм також приділяється 
велика увага. Так, Ользі Хо-
дюк виповнилося 97 років. По 
90 років на своєму життєвому 
годиннику мають Віра Швець, 
Павліна Купрун та Євгенія 
Андрійчук. За подарунком не 
кожна з них вже може прийти. 
На здоров’я вони не скаржаться, 
а от ноги від важкої праці на 
селі вже підводять. Та великою 
нагородою для них є те, що за 
них пам’ятають.

Мають в Махаринцях і відо-
мих в районі спортсменів. Серед 
них волейболісти пляжники та 
волейболісти Сергій Стецюк, 
Микола Якубівський, Богдан 
Сичов, Олександр Нікітін, 
Андрій та Олексій Загоруйки, 
Роман Бондарець, Олександр 

Шендерук, Дмитро Тодчук, які 
вибороли перше місце в районі з 
пляжного волейболу і були дру-
гими в змаганнях волейболістів. 
Є хороші спортсмени і в інших 
видах спорту, такі як футбол, 
теніс, легка атлетика, баскетбол, 
гирьовий спорт. Влад Трохим-
чук — друге місце на районних 
змаганнях і Олександр Собко 
- перше місце з армреслінгу 
(жимі рукою руку суперника). Та 
Богдан Чорний — друге місце 
з цього ж виду спорту.

Коли святкові заходи з нагоди 

заснування села добігали кінця, 
в Махаринці приїхала єдиний 
гість депутат обласної ради 
Ірина Колесник. Вона привітала 
мешканців села з цим великим 
святом і подарувала три тисячі 
гривень на розвиток художньої 
самодіяльності. Також депутат 
привезла сюрприз — майже 
справжнього ДзіДзьо. Від ви-
ступу бороданя в капелюсі діти і 
молодь шаленіють.

Сільрада постаралась і про 
феєрверк, який затамував подихи 
присутніх на честь свята.

махаринцям виповнилося 405!

козятинщину прославила 
обласний Депутат

катерина чекаЙ

У міському Будинку культу-
ри в суботу зібралося більше 
двадцяти спортсменів, щоб ви-
пробувати свої сили у армрес-
лінгу. Організувала та провела 
змагання ГО “Козятинська 
Федерація армспорту” на 
чолі з Русланом Кухарем. 
Він також був одним з суддів 
і учасником змагань, які про-
водилися тільки на праву руку. 

Серед дівчат бронзу отри-
мала Ілона Шафранська. На 
другому місці — Ілона Тара-
сюк. А перемогла Наталія 
Голомисюк.

У чоловіків у ваговій кате-
горії 60 кг на третьому місці 
Артем Кондратюк. Срібло 
виборов Денис Муха. Пере-
можець — Олексій Бевза.

У категорії 70 кг бронзовий 
призер — Віктор Шугайло, 
срібний — Максим Михаль-
чишин і на першому місці 

Владислав Пахольчук.
Серед спортсменів вагової 

категорії 80 кг третє місце за 
Дмитром Токарчуком, друге 
отримав Андрій Довгалюк. 
Переміг Ілля Майков.

У категорії 90 кг — бронзу 
має Віктор Горецький, срібло 
— Віталій Янівський з Шар-
городського району, золото — 
Олександр Байліченко.

І у категорій 90+ на третьо-
му місці — Руслан Кухар, на 
другому — Данило Процак, 
а переможець — Анатолій 
Козаченко.

Призери отримали медалі і 
грамоти. 

Найсильніші армреслери 
будуть представляти наше 
місто на Кубку області, що від-
будеться наприкінці вересня у 
Немирові.

Газета “RIA-Козятин” вітає 
переможців і бажає всім 
спортсменам успіхів у на-
ступних змаганнях!

в'ячеслав гончарук

У суботу, 26 серпня, футболісти 
Козятинського “Моноліту” провели ви-
їзний матч у місті Ладижин. Це була 
гра другого туру вищої ліги обласної 
першості. Забігаючи наперед, скажу, що 
наші земляки несподівано програли з 
рахунком 0:1. Цей єдиний м’яч господарі 
забили на 85 хвилині зустрічі. Ще й дали 
урок спортсменам Козятинського клубу, 
як можна перемагати команду, яка весь 
ігровий час атакує, а не забиває.

Гра розпочалася з атак “Моноліту”. 
Складалося враження, що м’яч у ворота 
господарів поля влетить дуже швидко 
і ще дві-три атаки і рахунок буде від-
критий. Та шкіряна куля вперто оминала 
ворота Ладижинського ФК ”Авангард”, а 
іноді летіла в руки воротарю. Були епі-
зоди, коли страж воріт господарів поля 
не встигав зреагувати на політ м’яча, та 
й тоді м’яч не опинявся в його воротах, 
а знаходив голову голкіпера. Що це? 
Фатальне невезіння наших гравців? Чи 
недооцінка суперника?

З причинами прикрої поразки грав-
ців нашої команди хай розбираються 
в самому колективі. Про деякі причини 
знають і вболівальники нашої команди. 
Знають, що за “Моноліт” грають багато 
немісцевих виконавців. Чим займають-
ся гравці за місцем проживання перед 
грою, невідомо. Дорога до Козятина та 
до місця виїзної гри в спеку таки ро-
блять свою справу. Знають вболівальни-
ки, що на деяких стадіонах немає ніяких 
умов для зняття втоми після тривалої 
дороги перед грою. Усе це так. Тільки 
вболівальники ФК “Моноліт” не розумі-
ють, як атакувати 90 хвилин та програти?   

поїхали за 
перемогою, а 
привезли прикру 
поразку
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  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî, 
ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà-ë³òî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-773-28-96, 2-33-98
  Äèòÿ÷à ñò³íêà Þí³îð, ñâ³òëî-êîðè÷íåâîãî êîëüðó ç á³ðþçîâèìè 
âñòàâêàìè. 063-691-58-46, 097-341-61-77
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ð-í Îñòðîâñüêîãî, 25 ñîò., äîáðå ì³ñöå, ïî 
âóëèö³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. 068-003-72-85
  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
  Åë. ñàìîâàð, åë. ñîêîâèæèìàëêà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, êèëèì 3 õ 2 ì., 
êàðòèíà íà äåðåâ³, ðèáàöüê³ ÷îáîòè, ïåðèíà. 073-003-80-13
  Åëåêòðî í³æ äëÿ ðîçïå÷àòêè ðàìîê 500 ãðí, 2 êîñòþìà ç ìàñêàìè. 
097-149-12-94
  Æ/áåòîí øïàëè 20 øò., òðóáà ä³àì.100 2 øò. ïî 9 ì., òðóáà ä³àì. 32 
ìì 10 øò. ïî 2 ì. íà çàáîð. 067-280-98-39
  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³, âñ³ â íàÿâíîñò³. 096-264-75-92
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 096-798-11-28
  Çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. ïðèâàòèç, âóë.Ê.Ìàðêñà, çàòèøíå ì³ñöå, âåëèêà 
êîïàíêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 15 ³ 16 ñîò. ïðèâàòèç., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  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 (ïàé), ñ.Ëîïàòèí, ñ.Ìèêîëà¿âêà. 098-790-05-46
  Êàáåëü ñèëîâîé 15 ì/ï 3-õ ôàçíèé ÀÂÂÃ 3 õ 25 + 1 õ 16 30 ãðí. 
ï/ì, òåëåæêà ìåòàëè÷åñêàÿ ñêëàäñêàÿ 1.25 õ 85 ñì. ÷åòûðè êîëåñà 
ðîçâîðîòíàÿ 350 ãðí., âåñà ñòðåëî÷íûå öèôåðáëàòíûå 150 ãðí., ñòàëü 
ëèñòîâàÿ 3 ìì 1.35 õ 95 150 ãðí. 067-783-36-23
  Êàí³ñòðà í/æ ºìí³ñòþ 10 ë. 2 øò. 250 ãðí./1 øò. 093-217-47-04, 
067-261-86-74 Ìèêîëà
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-311-96-79, 068-586-54-26
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60
  Ê³ìàíî äëÿ êàðàòå â õîðîøîìó ñòàí³ íà 6-9 ðîê³â òà 9-12 ðîê³â. 093-

038-33-86, 098-400-91-10
  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
  Êîáèëà ðîáî÷à 7 ðîê³â, ñ.Ñîê³ëåöü. 067-924-55-71
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-264-66-57
  Êîçëèêà 067-958-99-88
  Êîí³ ïîðîäè Ðîñ³éñüêà ðèñèñòà: æåðåáåöü 1 ð³ê ìàòè Ôàíòàãàðî, 
áàòüêî Ãåðáàð³é, êîáèëà 6 ðîê³â Ôàíòàãàðî ìàòè ßì³íà Ôëåâî áàòüêî 
Ãàéäóê º ïàñïîðò. 068-760-26-51, 063-190-79-66
  Êîíòåéíåð íà ö/ðèíêó. 093-612-95-75
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-900-25-94
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, ò³ëüíà òà áè÷îê 1 ì³ñ. 098-259-39-20
  Êîðîâà ìîëîäà ç 2 òåëÿì ò³ëüíà. 096-772-01-94
  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
  Êóõíÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç ïîäâ³éíîþ ìîéêîþ ³ ãàç ïëèòà âð³çàíà 
òà îáèêíîâåííà Áåëàðóñü. 098-225-48-32, 098-225-48-33
  Ëîøà (æåðåá÷èê). ïî ö³í³  çàãîò³âåëüíèê³â. 068-735-09-55, 098-
592-02-83
  Ëþöåðêà 0.8 ãà âèêîñèòè ³ çàáðàòè. 063-275-87-04
  Ìåáëåâà ñò³íêà, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 067-152-85-64, 097-513-
57-96
  Ìåä. 098-803-25-41
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 500 ãðí. 068-033-67-62
  Ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ ç ãðèëüîì Electrolux EMM21150W 2331.5 ãðí.á/ó 
1 800 ãðí. ó â³äì³ííîìó ñòàí³ â ðîáîò³ ìàéæå íå áóëà. 093-217-47-04, 
067-261-86-74 Ìèêîëà
  Ìîéêà 50 õ 40, ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, 4 ñòóëà, 2 ïîäóøêè, 
2-õ ñïàëüíå ë³æêî äåðåâ’ÿíå, òóìáî÷êà - êîìîä. 096-983-18-24, 093-
619-19-93

 продам
  5 äèñê³â æåë³çíèõ íà Òàâð³þ, Ñëàâóòó 150 ãðí./1 øò. 097-149-12-94
  Àâòîìîá³ëüí³ äèñêè òèòàíîâ³ 15 äþéì³â íà áóñ Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 
Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë ²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 
øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23

  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 097-241-54-91, 093-837-14-24
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-
23-83, 096-559-83-23
  Á³îòóàëåò ÐÒ-10 1 300 ãðí. íîâèé â óïàêîâö³. 093-217-47-04, 
067-261-86-74 Ìèêîëà
  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
  Âàííà ÷àâóííà âòð. Òóðö³ÿ, óí³òàç PORTA áåç êðèøêè äëÿ áà÷êà, 
ïîëîòåíöå-ñóøêà âîäÿíà 55 õ 40, í/æ õðîì. 063-462-61-20
  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 ð.46 ðàçîì ç ÷åõëîì äëÿ ñóêí³, êîë³ð ñëîíîâà ê³ñòü, 
âèð. USA «CACABLANCA BRIDAL». 063-645-13-68

  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, ñêàòè çàäí³ ç äèñêàìè äî ÌÒÇ, ïàòðîí äî òîêàðíîãî 
ñòàíêà. 093-801-50-42
  Âóã³ëëÿ . 063-774-40-94
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-353-58-15
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé «ïîëóâàãîí» êîîï. Æèãóë³. 063-815-47-02
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, ðîçì³ð 6.30 õ 3.20 15 000 
ãðí. 097-722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-077-

20-37
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ á/ó ç³ ñêëîì òà êîðîáêîþ, ôóðí³òóðîþ, ãàðíèé äèçàéí 
ï³ä ëàêîì 200 õ 60, 200 õ 70, 200 õ 1.20 - äâ³éí³, ÌÄÔ äâåð³ ÌÎÊÊÎ ç 
ìîëä³íãàìè òà ñêëîì 200 õ 80. 063-462-61-20
  Äâèãóí íîâèé äëÿ ìîïåäà «Ðèãà» àáî ìîòîâåëîñèïåäà íå êèòàéñüêèé 

3 000 ãðí. 093-217-47-04, 067-261-86-74 Ìèêîëà
  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, êèëèì 2  õ 3 ì. 096-314-53-63
  Äèâàíè 2 øò., â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-103-41-74, 096-
940-95-45
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робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На роботу потрібні: водії категорії Е, 
автослюсарі, зварювальник аргонової 
сварки, автомийники з досвідом роботи. 
097-896-45-15
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
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется 
бармен - официант с опытом работы. 093-
189-68-45
На роботу на СТО потрібен електро-зварю-
вальник. 063-665-38-65
В готель потрібна прибиральниця, вік до 45 
років. 067-927-15-58, 063-676-63-02
На роботу потрібен продавець в шкільний 
буфет та людина яка вміє пекти пиріжки. 
093-990-82-62
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен та кухар. 063-
688-19-93, 2-22-99
Потрібен на роботу продавець не продо-
вольчих товарів. 097-796-70-05, 063-774-
54-74
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 063-596-40-46
Запрошуємо на роботу амбіційних, пра-
цездатних, надійних, порядних, праце-
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 - 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

Продам 1-кімн. кв., 36.6 
кв.м.,(навпроти училища) 3/5. 

073-127-13-33

Продам ягоду малину, фасовані в 
пінетки в любій кількості. 

068-899-16-66

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

ментів. 067-843-88-04
Здам в оренду магазин площа 150 
кв.м.,  вул. 8-Гвардійська (маг. Спо-

куса). 067-935-88-67
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88ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 

на роботу 

працівники
067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

40
56

37

любних та добросовісних працівників. 
Навчання, підтримку, достойний заробіток 
та можливість самовираження гарантуємо. 
Мрійникам не турбувати. 063-366-49-50
На роботу потрібна прибиральниця. Звер-
татись в Укртелеком за адресою; вул. 
Незалежності, 39.  068-854-85-42, 068-
951-95-78
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу 
офіціантів,з гідною заробітною платою 067-
264-95-70, 093-145-82-34 
На постійну роботу потрібен: водій ЗІЛ-
130; помічник кухаря; оператор - касир; 
агроном; ветеринар; різноробочий/ Висока 
заробітна плата. (067)430 02 80
Потрібна прибиральниця. 096-68-16-843
В таксі "Чайка" потрібен диспетчер. 093-
766-78-49
Потрібна няня. 063-616-83-08, 098-267-
01-61

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
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

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

1.6. Будинки 
, с.Лука-Мелеш., поверх: 2/-, Верхня Нагiрна. Цiна: 
1285347, тел.: (063) 122-61-40 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 

тел.:kramnicya.com.ua 

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

Мерс.-Бенц Вiан, 202011 р/в, колiр син., об'єм двиг.: 3000, 
пробiг: 80, мiнiвен пас., м.Харкiв, торг. Цiна: 919000, (063) 
707-70-70 

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 

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

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

Салон "Гармонiя" запрошує майстрiв манiкюру, педикюру, 
перукарiв чол/жiн., унiв. Тел.:57-79-73, (093) 154-01-02 

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 

1.2. 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 

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

  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà 
ñò³íêà, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 093-626-82-86, 097-344-04-64
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàðòà ðîñòîâêà äëÿ øêîëÿðà â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 067-602-24-87
  Ïëèòêà äëÿ îáêëàäàííÿ ãðóá, ãí³é. 098-833-89-81
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 14-16 êã. 067-936-44-89
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-941-44-47
  Ïðàëüíà ìàøèíêà (ñòàðà), áàíêè 1 ë., êóñêè êîæè, äðîâà (ð³çàí³ 
áàëêè), æ³íî÷èé âåëîñèïåä, âåëèê³ òà ìàë³ â³êîíí³ ðàìè ç³ ñêëîì. 2-15-
96, 063-879-52-15
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Çàíóññ³. 096-301-40-76
  Ïðèíòåð Lazer Jef 5p. 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ðàä³îàïàðàòóðà. 063-
809-21-73
  Ïð³íòåð êîëüîðîâèé «Canon» ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ìèéêà ó âàííó, 
âõ³äí³ äâåð³ á/ó. 097-556-86-79
  Ïøåíèöÿ 1.5 ò. 063-343-04-10
  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
  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
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñâèíÿ ïîð³ñíà â’ºòíàìñüêà. 097-180-71-50
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîêîâèæèìàëêà ìåõàí³÷íà. 063-275-87-04
  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
  ÒÂ-ïðèñòàâêà CS918 àíäðî¿ä 5.1, îïåð. ïàì. 2 Ãá. ïàìÿòü 8 Ãá., 4 
ÿäðà, â³äåî êàðòà mali 450, íîâà â óïàêîâö³ 1 050 ãðí. 063-740-97-00
  Òåëåâ³çîð LD â äîáðîìó ñòàí³ ðîáî÷èé, äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, 
ìåòàëåâ³ óãîëêè 50 õ 50. 097-324-11-50
  Òåëåâ³çîð SONY, ìàíåæ äèòÿ÷èé (êâàäðàòíèé â íîâîìó ñòàí³), â³çîê 
- êðàâ÷ó÷êà, áàÿí (Ïîë³ññÿ). 097-519-79-92
  Òåëèöÿ 11 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ.Ìàõí³âêà 12 000 ãðí. 
098-833-29-49
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 096-360-76-79
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 068-334-53-54
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà 5 ì³ñ. ò³ëüíà, êîðîâà âèøíåâà 4 ì³ñ. ò³ëüíà. 
063-688-97-14 Àëëà
  Òåëè÷êà 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-892-37-11
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òðóáè äîâæ. 3 ì., ä³àì. 70 ìì, òîâù. æåë³çà 5 ìì. 093-821-41-55
  Òðóáó îöèíêîâàíó, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, óìèâàëüíèê â âàííó, òðóáà 
äèìîõîäíà, äâåð³ âõ³äí³ - âñå íîâå. 098-312-99-81
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 
097-517-36-53, 2-12-24, 093-884-86-66
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96 (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  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 500 ãðí. 093-018-43-67, 067-366-62-91
  Õîëîäèëüíèê á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-270-00-62
  Õîëîäèëüíèê, áåòîíîì³øàëêà íà 380. 063-265-66-76
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-

041-69-49
  Öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà á³ëà 2000 øò., âåëîñèïåä á/ó, êðàâ÷ó÷êà 
ãðóçîâà. 063-279-94-04
  Öóöåíÿò «Êàíå - Êîðñî» 1 ì³ñ., ÷îðí³, ïàëåâ³, ÷îðíî - òèãðèñò³. 093-
497-27-14, 096-705-44-83
  Öóöåíÿò Êàíå - Êîðñî, íåäîðîãî. 097-340-98-95, 093-766-52-15
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Äðàòõàð, 3 ì³ñ., ä³â÷àòêà. 096-969-45-99
  Öóöåíÿòà òàêñè-ìèñëèâñüêà, í³ìåöüêà ÷èñòîêðîâêà. ×àñíèê çèìîâèé 
êðóïíèé ó ìàë³é ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 068-216-34-20
  ×àñíèê. 063-504-01-40
  Øèôåð á/ó  8 õâ. 1750 õ 1140, âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé, ïëèòà 
ãàçîâà 2-õ êàìôîðíà, áàëîí ãàçîâèé âåëèêèé, ðîçêëàäóøêè, äèâàí 
ðîçêëàäíèé. 097-018-58-48
  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
  Øê³ëüí³ êîñòþìè äëÿ õëîïö³â 6-10 êëàñ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-709-26-79
  Øëàêîáëîê áóä³âåëüíèé á/ó 80 øò. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-041-47-89
  ß÷ì³íü àáî îáì³íÿþ íà ïøåíèöþ. 067-978-86-68
  ß÷ì³íü. 068-216-33-56, 063-628-92-73
  ß÷ì³íü. 098-726-15-46
 áðóùàòêà «Ïîêîñò³âñüêà» êîëîòà 10õ10õ5 äîâ³÷íà ãàðàíò³ÿ, ç 
äîñòàâêîþ, 14êâ.ì
 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

  НЕрухоміСтЬ
  1 ê³ìí. êâ. ñ. Ìàõàðèíö³ ñ/ç 097-379-04-90 
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, ö³íà 
äîñòóïíà. 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., 1 ïîâ. (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ), âóë.Ã.Ìàéäàíó 16. 097-744-
83-74, 093-429-23-46
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà. 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., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 073-127-13-33
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34 
  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 38 
êâ.ì. 093-832-23-07
  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, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ ï³ä 
ìàãàçèí ÷è îô³ñ, ïëîùà 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ.  067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 
43. 063-809-21-73
  2-õ ê³ì. êâ. â öåíòð³, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 9, ïîòðåáóº ðåìîíòó, 
1/9, ïëîùåþ 49,7/ 28,5/7 êâ. ì. -  550 òèñ ãðí. òåë. 050-442-08-21 
÷è 067-699-58-46
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ. 5\9, öåíòð, áåç ðåìîíòó, îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 7.  
067-772-36-78
  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., ç ìåáëÿìè, âóë.Â³íí³÷åíêî 31. 093-893-98-60
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.3 êâ.ì., 5/5, ê³ìíàòè îêðåì³, ðåìîíò, â³êíà, äâåð³, 
ëàì³íàò, ïëèòêà, íîâà ñàí.òåõí³êà, äóæå òåïëà, ñâ³òëà. 093-341-64-08
  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., 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.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, ïëîùà 48 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ë³÷èëüíèêè âîäè, 
³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, 2/3. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  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, íåäîðîãî. 096-463-
00-66
  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, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 
êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067-181-05-28
  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. 2 ïîâ. ç îïàëåííÿì. íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 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 



14 RIA-К, Четвер, 31 серпня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 15 RIA-К, Четвер, 31 серпня 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

РеКлама та ОгОлОшення Пам'ятаємО, любимО, сумуємО

31 серпня 2017р.

№35 (955)

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

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

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

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

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

Зам. наклад: 6100 прим.

Замовлення №170334

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

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

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

40
51

30

405617

40
46

86

40
43

31

404329

402354

40
43

79

40
44

07

40
52

19

äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  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., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, ðåìîíò, âóë.
Äîâæåíêà 105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  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., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ ð-í ó÷èëèùà. 
063-733-28-00
  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, 1 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-170-09-97 Ëþäà
  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, áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿, 4 ïîâ., 54 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 097-590-77-08, 063-406-22-13
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18  
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ 
äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26   
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-225-41-44, 
093-104-68-38, 067-548-56-26
  àáî 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 110 êâ.ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò. º ãàðàæ, 
2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ 
çóïèíêè. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 

ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, 
âîäà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-688-63-33, 
2-48-83
  Áóäèíîê 74 êâ. 16 ñîò., ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, ãàðàæ, 
ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-
56-14
  Áóäèíîê 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 ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, òåëåôîí, º 
ãîñïîä. ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå ïðèâàòèçîâàíå, ãàðíå ì³ñöå, 
á³ëÿ ñòàâêà 096-836-89-04
  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 âóä.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 097-327-93-64
  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, ãàçîâå 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ 178241 ãðí. 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.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, âîäà. 063-677-24-52, 
067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà, º ãàç, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, äîêóìåíòè 
â ïîðÿäêó, ïîðó÷ ìàãàçèí, àâòîá. çóïèíêà, ìîæëèâî âèíàéìàòè ç 
ïîäàëüøèì âèêóïîì. 063-209-28-25, 093-006-08-60
  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., 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 ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  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 ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  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 (7 ðîê³â), 90 êâ.ì., 18 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³. 096-
541-31-09, 093-513-32-66
  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.Âåðáîëîçè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà. 
097-120-81-14
  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.Êîðäèø³âêà, âåëèêà ïëîùà. 067-844-11-47
  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè ãëèíÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, çàã. ïëîùà 72.9 
êâ.ì., æèëà 41.5 êâ.ì., ñòàð³ ïðèñòðîéêè, âîäà íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 
49 ãà, º êàäàñòðîâèé íîìåð. 097-469-64-85
  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 67 000 ãðí. 063-665-38-71, 098-733-20-45
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ðîçñòðî÷êà. 063-502-63-13
  Áóäèíîê ñòàðèé íå ïðèäàòíèé äëÿ æèòëà, ñâ³òëî, ãàç, íîâèé ãàðàæ, 
âîäà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 093-857-04-78, 097-940-68-94
  Áóäèíîê 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 ç îïàëåííÿì, íîâ³ â³êíà, äâåð³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.Äåïóòàòñüêà. 
093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé öåíòð ñåëà Ïèêîâåöü, ãàç, ö/âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 067-749-72-94, 063-276-51-04
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, º ïðèðîäí³é ãàç, îïàëåííÿ íîâå 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ó÷àñòîê 6 ñîò., âóë.Õàðê³âñüêà 3. 067-902-34-58
  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
  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 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 59.2 êâ. ì., ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó áåç ãàçó, îêðåìèé âõ³ä, öåíòð, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
æèëèé ñòàí. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó 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 ð-í 3 øêîëè, îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí. 093-704-
31-57
  ×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
 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

  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 2101 íà ïîâíîìó õîäó, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 2103 â ðîáî÷îìó ñòàí³, òåðì³íîâî.  098-560-29-07
  ÂÀÇ 2105 1995 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2106 ïî çàï÷àñòèíàì. 063-292-65-33
  ÂÀÇ 2106. 098-007-84-33

  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 200 ãðí. 
099-488-64-03
  ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí. 098-007-84-33
  ÂÀÇ 21093 1999 ð.â., ñèí³é, äâ. 1.5, 5 ñò. êð., ôàðêîï. 096-414-
19-49
  ÂÀÇ 21111 2004 ð.â., òåìíî-çåëåíèé êîë³ð (áîëîòíèé). 098-999-
98-73
  ÂÀÇ 21130 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
  ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., ñ³ðà. 096-731-31-21
  Âîëãà 3110 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-354-38-99
  Äâèãóí ÌÀÇ, ÊðÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ á/ó. 067-937-45-39
  ÇÀÇ «Ñëàâóòà» 2003 ð.â., ÷åðâîíà, 1.3 êàð., ãàç-áåíçèí, ôàðêîï. 
068-216-33-56, 063-628-92-73
  Çàïîðîæåöü ïî çàï÷àñòèíàì. 063-265-66-76  

  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³, âñ³ â íàÿâíîñò³. 096-264-75-92
  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 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 063-653-97-
07, 097-865-22-10
  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 ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-797-77-33
  Ìîòîðîëåð Honda Lead AF-48, íîâà ðåçèíà, íîâèé àêóìóëÿòîð 9 500 

ãðí. 063-982-99-46
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà - 5. 097-871-79-33
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 ç êîëÿñêîþ, ³äåàëüíèé ñòàí. 067-422-
36-17
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10 ³ Êàñ³ê 750. 093-411-05-52
  ÌÒ-10. 096-301-40-76
  Í³ñàí Ïð³ìºðà 1992 ð.â. 063-811-37-17
  Îïåëü Êàäåò Êàðàâàí 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, íåäîðîãî. 098-132-
22-28
  Îïåëü Êîìáî 2003 ð.â., 1.7 äâ., òóðáî-äèçåëü. 063-384-01-15
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà Òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 096-
395-18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-411-05-52
  Ñêóòåð Fenux 4-õ òàêòíèé, ñ.Æóðáèíö³, ñòàí ðîáî÷èé íîðìàëüíèé. 
068-729-02-46
  Ñêóòåð Êàíóí³ 2006 ð.â., 3 500 ãðí. 073-226-28-48
  Ò-25, 3-õ êîðïóñíèé ïëóã ÌÒÇ. 097-871-79-33
  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 ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 097-526-76-39
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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 31.08 по 30.09

40
42

35

404335

406118

НедІЛя, 3 вересНя

+ 16 0С   + 19 0С
+ 24 0С   + 19 0С

середа, 6 вересНя

 + 15 0С   + 15 0С
 + 19 0С    + 15 0С

вІвторок, 5 вересНя

  + 18 0С   + 17 0С
  + 21 0С   + 17 0С

поНедІЛок, 4 вересНя

+ 16 0С   + 18 0С
+ 24 0С   + 20 0С

субота, 2 вересНя

+ 160С    + 16 0С
+ 21 0С    +190С

пятНиця, 1 вересНя

   + 10 0С   + 14 0С
   + 19 0С   + 16 0С

четвер, 31 серпНя 
+ 12 0С  + 14 0С
+ 18 0С  + 14 0С

Прогноз погоди

404336

396638

  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí. 063-276-07-38

  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
  Àñáåñòîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ÷è êðèíè÷í³ êîëüöà ä³àì. 50 
ñì. 097-722-16-07, 073-161-68-33
  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
  Ãàçåëü ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 067-502-79-12
  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
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-091-00-89
  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
  Ïëèòêó äëÿ ï³äëîãè ìîæíà á/ó, ïàðêåò ÿñåíîâèé. 098-312-99-81
  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
  Ñòàð³ ôîòîàïàðàòè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîäèííèêè íàðó÷í³, 
êîìïþòåðí³ ïëàòè äîðîãî, ñòàðîâèíó. 067-385-89-14
  Ñòîëè îá³äí³ ðîçêëàäí³, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. 097-886-27-25
  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
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³ 1 ïîâ. 
öåãëÿíîãî áóäèíêó. 098-312-99-81
  Ì³êðîàâòîáóñ Áàðêàñ íà íåâåëèêèé ôðåçåðíèé àáî òîêàðíèé ñòàíîê. 
068-841-09-49, 050-666-95-92

  ріЗНЕ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ äæå ãàðíîãî îêðàñó ñ³ðî-ãîëóáó, «Ìîòÿ» 
3 ì³ñ. 063-284-19-23
  Â³çüìó íà 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 õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 093-782-40-32
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÊ ¹4637368 íà ³ì’ÿ Þð÷óê Ïåòðî 
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî âèäàíå â³ä 
31.07.2000 ð. Êîçÿòèíñüêîþ äèñòàíö³ºþ öèâ³ëüíèõ ñïîðóä íà 
³ì’ÿ Êîíñîëÿð³íî Çî¿ Âàñèë³âíè, Êîíñîëÿð³íî ²ëë³ Ìèêîëàéîâè÷à, 
Êîíñîëÿð³íî Áîãäàíà Àíàòîë³éîâè÷à íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ 
ì.Êîçÿòèí âóë.Â³íí³÷åíêà 34 êâ.5.
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ôðàí÷óê Íàçàð Þð³éîâè÷ 
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. 063-694-06-39
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòó) ó Â³ííèö³ (Ñëàâÿíêà). 097-352-95-36, 
063-286-35-15
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò. 
096-415-61-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 067-274-03-17
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ç ìåáëÿìè. 063-696-39-50
  Çäàì áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí, âóë. Ìèðó, 19. 096-417-27-92
  Çäàì â îðåíäó âåëèêèé êîíòåéíåð ³ ÷àñòèíó áóäèíêó ï³ä ñêëàä ð-í 
ñòèõ³éíîãî ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì. (êîëèøí³é «Ðóøíè÷îê»), ñâ³òëî, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â íàÿâíîñò³. 093-335-80-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 9.6 êâ.ì. â òîðã³âåëüíî - îô³ñíîìó 
öåíòð³ «Óêðà¿íà» (á³ëÿ Ïóøêèíñüêîãî ïàðêó). 097-861-56-14, 097-796-
70-05, 063-774-54-74
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì. Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
  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 êîíòåéíåð íà ö/ðèíêó. 093-612-95-75
  Çäàì ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 13 êâ.ì. 500 ãðí. 063-
342-67-53
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 61à 
096-555-73-71
  Çíàéäåíî ñîáàêó ïîðîäè ïåê³íåñ á³ëèé ì³í³àòþðíèé. 098-975-
25-97 Ñâ³òëàíà
  Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, äîðîãî. 099-
344-45-59, 098-708-17-68
  Îðåíäà ïèì³ùåííÿ 30 êâ.ì. 093-766-78-49
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67


