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Мисливці поповнюють 
фауну зайцяМи 

постріл в голову: районна 
гроМадська рада без кворуМу  с. 9
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Набратись розуму та життєвої мудрості можливо тільки 
в школі. Весь світ визнає — альтернативи немає. За парти на 
Козятинщині сіли майже 8 тисяч дітей. Серед них 773 першачки

— в школу!
Найкращий почиН 
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ВшаНуВаННя пам’яті Загиблих героїВ ВіКтора КоВальчуКа та Вадима НаумоВа 

406102

Двері шкіл та дитсадків Козя-
тинщини та залізничного учили-
ща першого вересня відкрилися 
вчасно. Новий навчальний рік 
школярі зустріли в доброму гу-
морі. Усі, кого ми, журналісти 
газети “RIA-Козятин", зустріли, 
виглядали засмаглими, відпочи-
лими, веселими. На зміну випус-
кникам, що покинули школу цієї 
весни, прийшли першокласники. 
Їх під бурхливі оплески запрошу-
вали на лінійку. І цієї миті вони 
опинилися в Країні Знань, яка 
називається школа. Першоклас-
ники відкрили для себе  першу 
сторінку шкільного життя. Усього 
в цьому році сядуть за парти 325 
маленьких школяриків в міських 
школах та 448 в районних.  

Приступили до навчання по 
місту 2800 дітей, по району 
— 4 тисячі. По міських школах: 
ліцей-школа — майже 700 учнів 

(80 учнів першого класу), шк. 
№ 1 — 762, в т. ч. 79 першо-
класників, шк. № 2 — 520 (66 
учнів 1 класу), шк. № 3 — 292 
(36 першокласників), шк. № 5 — 
423 (56 першокласників), шк. № 
6 Залізничне — 105 (8).

У Козятинському залізничному 
училищі приступили до навчання 
975 учнів, з них першокурсни-
ків — 372. 

У кожному учбовому закладі 
урочисті лінійки пройшли по-
різному. Одні дотримувались 
традицій школи, інші прагнули до 
чогось нового. Приємно було по-
дивитися, як зберігаються укра-
їнські традиції обсипати зерном 
молодих і новонароджених. Тож 
зерно, яким обсипали першо-
класників, буде для них зерном 
доброти і поваги до хліба. Педа-
гоги привітали учнів, випускники 
привітали першокласників і, за 

традицією взявши їх за руки, 
разом з першою їхньою вчитель-
кою провели в клас. Першачки 
пішли на свій перший урок, а ви-
пускники пішли на перший урок 
останнього року навчання. Для 
них 1 вересня в їхньому шкіль-
ному житті вже не буде.

Дорогі учні, студенти, осві-
тяни, батьки, колеги, друзі!

Щиро вітаємо вас усіх із 
Днем знань та початком но-
вого навчального року. Ба-
жаємо батькам - терпіння та 
розуміння, учням та студен-
там - віри в свої сили, бажан-
ня вчитися, досягати вершин 
знань, вчителям - натхнення, 
сил розкрити потенціал кож-
ної дитини.

У добрий час усім!!!

творчий колектив “RIA-козятин”

школа №2

школа №9
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Наші виграли з 
рахуНком 2:1

НюаНси відНовНого 
лікуваННя

у всіх на устахтема тижня

краще Не 
користуватися 
місцевими 
“зебрами”

ексклюзивне інтерв’ю із олександром Євтушком

Нацгвардійці вшаНували пам'ятЬ вадима Наумова

Фото вокзалу Козятина прикрасило титульну сторінку популярного видання

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

пам’ятаємо

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

На папері поки що порішали. як справляться, перевіримо

козятинський 
районний 
військовий 
комісаріат 
запрошуЄ

іра ситник (школа 
№1, 4-а клас )
приєдналась до 
акції

леонід Марчук, 
залізничник, 
другий раз приніс 
кришечки — 
близько 8 тисяч.

лідії палазніковій 
вручили грамоти 
за активну участь 
в акції милосердя 
її родини, а також 
наталії лісовій 
та  людмилі і 
володимиру  
войтенкам

людмила яківна 
приєдналась до 
акції

тетяна лозінська

 У останньому номері міжна-
родного журналу Укрзалізниці 
«Вагонний парк» (№7-8 9124-
125)/2017) були опубліковані 
публікації під назвою «Вокзал 
станції Козятин – перлина Ук-
рзалізниці»  і «Вокзал з віковою 
історією – сучасний комфорта-
бельний транспортний вузол». 
Приємно, що саме наш красень-
вокзал став «головним героєм» 
видання на шести сторінках з 
фотоілюстраціями із зображен-
ням вокзалу від початку побудо-
ви до сучасного вигляду, фото 
інтер’єру імператорської зали та 
внутрішніх приміщень. Перша 
частина публікації про історичні 
передумови побудови стратегічно 
важливого об’єкту, з якого розпо-
чався розвиток міста, особливості 
архітектурного стилю, в якому 
побудований вокзал, цікаві по-
дробиці про перебування відомих 
особистостей на вокзалі Козятин, 

зйомки кінофільмів, курйозні ви-
падки із пасажирами та багато 
іншого. Друга частина інформації 
присвячена сучасному життю вок-
залу Козятин.

У  інтерв’ю начальник вок-
залу Анатолій Чабан розказав 
про специфіку роботи свого за-
лізничного підрозділу і про те, 
що у 2017 році виробничий під-
розділ вокзалу станції Козятин 
увійшов до філії «Пасажирська 
компанія» ПАТ «Українська за-
лізниця», яка об’єднала головні 
вокзали України для вирішення 
стратегічних питань розвитку 
пасажирського господарства та 
швидкого переходу до європей-
ського рівня надання послуг. 
Очільник підрозділу з гордістю 
розповів про досягнення колекти-
ву і  перспективи розвитку.

— Виходу цієї статті переду-
вав візит працівників редакції 
журналу «Вагонний парк», які 
перебували проїздом на Козя-
тинському вокзалі, — розповів 

“RIA-Козятин” Анатолій Чабан. — 
Вони зацікавилися архітектурою 
та історією реставрації і рекон-
струкції. Надалі підбір матеріалу 
для публікацій у міжнародному 
виданні здійснювала наш юрис-
консульт Алла Жирна. Вона 
дуже відповідально виконала це 
завдання.

За словами Анатолія Івановича, 
колектив прикладає максимум 
зусиль, щоб забезпечити належ-
ну якість і комфорт пасажирам. 
Спектр послуг, що надаються на 
вокзалі, покликаний створити 
умови, за яких виникне бажання 
знову ними скористатися. 

— Ми чекаємо на кожного па-
сажира, віддаємо йому часточку 
своєї душі, адже від того, на-
скільки якісно ми виконуємо свої 
обов’язки, залежить дуже багато, 
а головне – бажання знову ско-
ристатися послугами залізничного 
транспорту для наступної подо-
рожі, - зазначив він.

Стало відомо, що в найближчій 

перспективі, враховуючи 
численні побажання 
громадян та пасажирів, 
будуть виготовлені бу-
клети з інформацією 
про історію вокзалу, 
створено куточок іс-
торії вокзалу в залі 
очкування для тран-
зитних пасажирів. 

Повертаючись до 
публікації про наш 
вокзал у міжна-
родному журналі, 
хочу констатувати: 
з’являється впев-
неність, що дізна-
вшись більше про 
унікальну  істо-
ричну пам’ятку, не 
тільки пасажири, 
жителі міста, а, 
можливо, і жителі 
інших країн захочуть відвідати 
наше місто.

Почитати згадане видання 
можна у нас в редакції

та в технічній бібліоте-
ці, яка знаходиться вул. Вась-
ківського, 20.

тетяна лозінська

Головний лікар КУ “Козя-
тинська лікарня відновного 
лікування” Олександр Євтушок 
згодився відповісти на запи-
тання читачів “RIA-Козятин” 
відносно медичного закладу, 
який він очолює.

— Яким наказом регла-
ментується робота лікарні?

— Робота, тобто діяльність 
Козятинської лікарні відновно-
го лікування, регламентується 
виключно статутом та прави-
лами внутрішнього трудового 
розпорядку. Порядок ске-
рувань пацієнтів визначений 
Наказом Департаменту ОЗ 
Вінницької ОДА, в якому чітко 
визначений порядок направ-
лень та перелік захворювань, 
якими повинна займатись 
установа.

— Ваше бачення щодо 
реформування медицини 
Козятинщини.

— Реформування медицини 
Козятинщини буде визначатись 
часом, який певною мірою все 
розставляє на свої місця, чи 
то колективи, чи то майнові 
комплекси. На мою думку, про 
щось говорити у визначально-
му варіанті ще завчасно, проте 
хочеться вірити, що дії наших 
можновладців будуть виважені 
та послідовні.

— Яка співпраця із ЦРЛ, 
первинною медициною?

— Стосовно співпраці з 
Козятинською ЦРЛ та первин-
ною ланкою є послідовною та 
позитивною. Ми маємо чіткий 
механізм взаємовідносин, який 
працює на користь громаді 
нашого міста, району, а також 
іншим категоріям громадян, 
які звертаються за допомогою 
з інших районів Вінницької 
області.

— Чи є потужності: ка-

дровий потенціал у лікар-
ні?

— Звичайно, є кадровий 
потенціал у нашої лікарні. Це 
стосується як лікарів, так і 
середнього медичного персо-
налу. Якщо у когось виникає 
доля сумніву стосовно сказа-
ного, додам лише те, що ми 
працюємо не перший день і 
навіть місяць, всупереч деяким 
прогнозам. Крапки у цьому 
розставить пацієнт, якого не 
обдуриш, а час підведе під-
сумок.

— Які хвороби лікують, 
і як повинен хворий бути 
направлений?

— Стосовно переліку за-
хворювань, які підпадають 
під визначену діяльність ЛВЛ 
– це хвороби терапевтичного 
та неврологічного напрямку, 
крім гострих та невідкладних 
станів. Крім того, це певна ка-
тегорія травматологічних хво-
рих, а також хворі, які мають 
наслідки цукрового діабету. 
Також, на базі ЛВЛ мають 
змогу оздоровитись учасники 
бойових дій в зоні АТО. Про-
стіше кажучи, Козятинська 
лікарня відновного лікування 
надає допомогу відновного 
(реабілітаційного) характеру 
після перенесених гострих 
станів зі стійкими наслідками 
порушень нормальної  ді-
яльності органів та систем. 
Направляються хворі за на-
правленнями встановленого 
зразка, які можуть отримати 
у сімейного лікаря за місцем 
проживання.

— Як працює лікарня у 
порівнянні із лікарнею у 
Жмеринці? 

— Стосовно порівняль-
ної характеристики роботи 
Жмеринської ЛВЛ – нічого 
не можу сказати за браком 
інформації. Додам лише, 

що у кожної 
установи ви-
стачає робо-
ти, тим більше, 
що відсутній пе-
рехрест скеру-
вань пацієнтів.

— Чи достатньо медично-
го устаткування, медоблад-
нання?

— Звичайно, що у повному 
обємі обладнання не виста-
чає, на то є чітке пояснення, 
де коментарі я залишу при 
собі. Проте не все так по-
гано, як може  здаватись на 
перший погляд. Ми маємо 
більше половини необхідної 
апаратури, яка залишилась 
нам у спадок від залізничної 
лікарні, яка використовується 
на повну потужність. Дещо ми 
придбали і не зупиняємось на 
тому. Хочу зазначити дуже 
важливий момент, який є ви-
значальним у використанні 
будь-якого обладнання – це 
робота працівників лікарні, 
безпосередньо колективу фізі-
отерапевтичного відділення на 
чолі із завідуючим Григоруком  
Г.М., які кожним своїм рухом 
зацікавлені у збереженні та 
нормальній роботі обладнання 
на користь наших пацієнтів.

— Є наказ Департаменту 
охорони здоров'я, в якому 
чітко розписано порядок 
відбору пацієнтів, чи всіх 
хворих може взяти ваша лі-
карня? В тому числі, лежа-
чих хворих, які потребують 
цілодобового лікарського 
догляду.

— Такий наказ існує за № 
708 від 29.06.2017 року, з 
яким кожен бажаючий може 
мати змогу ретельно ознайо-
митись на сайті нашого про-
фільного керівництва, яким є 
Департамент охорони здоров'я 
Вінницької ОДА. 

Зрозуміло, що дороги - це 
основа життєдіяльності будь-якої 
громади в межах населеного 
пункту та між містами та села-
ми, тим більше. Цікаво, що всі 
дороги міста, їх облаштування 
повністю залежить від міського 
бюджету, розпорядником і орга-
нізатором виступає міська рада. 
Персональну ж  відповідальність 
несе пан Олександр Пузир. 

У принципі, дороги є обличчям 
господарності, турботи, ком-
форту всіх, хто живе в місті і 
приїжджих. Говорити про якісь 
кардинальні зміщення на покра-
щення не варто принципово. Вони 
є, але, як крапля в морі. Видно 
тільки під мікроскопом. 

А ось навіть ті кошти, що 
освоюються, викликають сміх. 
Особливо з нанесенням до-
рожньої розмітки. 

Пікантно виглядає розмітка 
біля училища. Безглуздість пішо-
хідної “зебри” не тільки не дає 
можливості дотриматись її. А 
користування нею — небезпечне 
для життя! Коментар тут один — 
тупість, безглуздість того, хто дав 
вказівку робітникам малювати 
там зебру, де вона нанесена. 

Дивує позиція директора 
училища. Як таке безглуздя у 
визнаного педагога не викликає 
супротив? Його голова там, де і 
мера міста. Печально.

Не менш “коварно” і без-
глуздо виглядають “зебри” 
на відрізку дороги від танку 
до пошти. Категорично ствер-
джую: жоден знак не відповідає 
Правилам дорожнього руху! 
“Зебри” провокують на злочинну 
недбалість, що може спричинити 
жертви. Фішка таких розміток: 
більшість їх веде в нікуди — тупо 
впираються в насадження, а то 
і зовсім в тин, канаву. І ця роз-
мітка “зебр” нова. Вона не відно-
ситься до минулої історії. Такий 
плід праці нашого мера.

Жоден закон України так не 
прописаний, як Правила до-
рожнього руху. Мало того, вони 
сертифіковані до вимог світових 
стандартів. І тільки в Козятині 
глумляться над світовим законо-
давством. Це при тому, що за  мі-
сяць загинуло дві молоді людини. 
Влада, яку очолює Пузир, ігнорує 
нас всіх. А те, що робить, україн-
ці називають “Ні собі, ні людям” 
або “Ні в тин, ні у ворота”.

вероніка любіч

Виконком Козятинської місь-
кради попрацював для людей. 
Дочекалися, що почали думати 
про організацію дорожнього 
руху в місті. Десять вулиць міста 
чекають оновлення. 

Зокрема, вирішено встановити 
два пристрої примусового 
зниження швидкості на вулиці 
Суворова, на перехресті з ву-
лицею Козацька (Жукова) та 
два попереджувальні дорожні 
знаки «Пагорб». Тут заплано-
ваний і вказівник «Пішохідний 
перехід» та нанесення гори-

зонтальної дорожньої розмітки 
«Не регульований пішохідний 
перехід». 

Два заборонні дорожні знаки 
«Рух вантажних автомобілів 
заборонено» планується на 
вул. Суворова, на перехресті з 
вул. Григорія Сковороди та на 
перехресті з вул. Білоцерківська, 
на перехресті вул. Матросова та 
вул. Білоцерківська, два — на 
перехресті вул. Пролетарська та 
вул. Білоцерківська, також два 
на перехресті вул. 8-ма Гвар-
дійська та вул. Білоцерківська, 
а також один на вул. Стуса, на 
перехресті з вул. Незалежності. 

Вирішено обмежити макси-
мальну швидкість руху на вул. 
Матросова, на ділянці від вул. 
Білоцерківська до вул. Валдаєв-
ська, до 40 км/год. та встанови-
ти два заборонні дорожні зна-
ки «Обмеження максимальної 
швидкості». 

Планується встановити два до-
рожні знаки «Головна дорога» 
на вул. Матросова, на перехресті 
з вул. Горького, та знак «Дати 
дорогу» на вул. Горького, на пе-
рехресті з вул. Матросова. Такий 
самий знак «Дати дорогу» — на 
перехресті вул. 8-ма Гвардійська 
та проїзду між будинками №69 

та №71, та на вул. Стуса, на 
перехресті з вул. Незалежності. 

Також вирішено дозволити 
ОСББ «1+1» встановити при-
стрій тимчасового обмеження 
руху на прибудинковій території 
житлового будинку №6 на вул. 
Героїв Майдану. ОСББ «1+1» 
має встановити інформаційно-
вказівний дорожній знак «Ту-
пик» з табличкою, яка вказує 
час дії знаку з 7.00 до 18.00. 

І останнє — встановити два 
попереджувальні дорожні зна-
ки «Залізничний переїзд без 
шлагбауму» на вул. Довженка 
(п/к в/ч А1329).

в’ячеслав гончарук

У суботу, 2 вересня, на Козятин-
ському стадіоні ”Локомотив” відбула-
ся футбольна зустріч між місцевим 
клубом “Моноліт” та “Інтер Фе-
нікс” з Вінниці. Це була гра третього 
туру обласної першості у вищій лізі. 
Гості з Вінниці — новачки вищої ліги, 
та за підбором виконавців це боєздат-
ний колектив. Тому гра була цікавою.

На початку зустрічі футболісти 
“Фенікса” розігрували м’яч на своїй 
половині поля. Вони  йшли в на-
ступ великими силами. Так грати їх 
забов’язувало турнірне становище. 
Маючи в команді гравців високого 
рівня, вони дві попередні зустрічі про-
грали. Тож мотивація зашкалювала.

Третина першого тайму проходи-
ла в рівній боротьбі. Та поступово 
ініціативою на полі заволоділи гості. 
Вони були спритнішими на підбиранні 
шкіряного. Козятинські футболісти 
вдало оборонялися. Та все ж в одній 
із атак вінницьких спортсменів м’яч 
влетів у ворота наших земляків і ра-
хунок став 0:1 

Після того, як рахунок в матчі 
було відкрито, гра на полі знову ви-
рівнялась. Футболісти “Фенікса” були 
кращими в індівідуальній майстернос-
ті, а гравці “Моноліта” вдало діяли 
на підстраховці захисту своїх воріт. 
Іноді гравцям “Фенікса” доводилось 
обігрувати одного й того ж гравця 
команди суперника по декілька разів. 
Це виводило психологічно технічних 
футболістів з Вінниці і вони стали по-
милятися. Однією такою помилкою й 
скористалися козятинці і рахунок став 

рівним 1:1. Цей гол забив Максим 
Пилипенко, який повернувся у рідну 
команду із зони АТО. 

Гості трохи занервували і козятин-
ські спортсмени цим скористалися. 
У одній із атак на ворота Сергій 
Бойков впіймав воротаря вінничан на 
протиході і пробив головою в дальній 
кут. Гол вийшов красивим у стилі Ван 
Бастена. Голландець  головою заби-
вав м’ячів мало, але красиво. 

Монолітівці могли забити ще, та 
рахунок 2:1 протримався до кінця 
першого тайму.

Друга половина зустрічі пройшла 
вже під диктовку козятинських фут-
болістів. Вони не раз могли змінити 
рахунок на свою користь. Та гра так 
і завершилась з рахунком першого 
тайму.

Р. S. У виграшному матчі суддів не 
судять. Та як промовчати про те, що 
твориться на наших стадіонах майже 
кожну гру? На це запитання дає чітку 
відповідь матч Україна -Туреччина. 
Україна мала виграти без допомо-
ги суддів, тому що грали краще за 
турків. 

Два голи — дві грубих помилки 
рефері. Якщо так помиляються суд-
ді під егідою УЄФА, то говорити за 
арбітраж чемпіонату області, мабуть, 
зайве. Головне, що футбол у Козятині 
є, хто б там що не казав. На стадіон 
повертаються фани. Вони ідуть диви-
тися на гру Костянтина Благодиря, 
Дмитра Загалевича, який повернув-
ся в рідне місто, Сергія Бойкова. Та 
у кожного футбольного вболівальника 
є свій улюблений гравець. 

в’ячеслав гончарук

У четвер, 31 серпня, в школі-лі-
цеї (колишня школа №4) відбувся 
мітинг з нагоди пам’яті  Віктора 
Ковальчука. Він героїчно загинув 
31 серпня 2014 року, захищаючи 
Батьківщину. Вшанувати пам’ять 
нашого земляка — випускника 
цієї школи, офіцера Збройних 
сил України, командира взводу 
80 аеромобільної десантної бри-
гади — прийшли педагоги, учні 
школи, представники релігійних 
громад...

Віктор Ковальчук народився 
8 березня1992 року в місті Са-
марканд в Узбекистані. Коли 
його батьки переїхали жити в 
місто Козятин, то Віктор пішов у 
школу №4. Навчався там з 5 по 
9 клас. Після школи продовжив 
своє навчання у Миколаївському 
суднобудівному училищі. Та ще 
зі шкільних років він мріяв стати 
військовим. І Віктор вступив до 
Львівської академії сухопутних 
військ на факультет аеромобіль-
них військ і розвідки. Згодом цей 

факультет перевели до Одеської 
академії. Її Віктор успішно за-
кінчив у 2014 році. Закінчивши 
академію, пішов добровольцем 
у зону АТО у 80-ту аеромобільну 
бригаду, де займав посаду ко-
мандира взводу. З 1 по 23 серпня 
2014 року бійці аеромобільної 
бригади тримали оборону, за-
хищаючи Луганський аеропорт. З 
24 по 31 серпня 2014 року вони 
були атаковані регулярними вій-
ськами російської армії. Уранці 
31 серпня 2014 року серце Вікто-
ра Ковальчука перестало битися 
назавжди. У нерівній боротьбі 
загинув наш земляк, загинув 
як герой, вивозячи поранених і 
мертвих з аеропорту… Але Герої 
не вмирають, вони продовжують 
жити в наших серцях…

Серед присутніх на пам’ятному 
мітингу Віктора Ковальчука була 
його однокласниця Юлія По-
ліщук. Будучи психологом, вона 
під час свого виступу не могла 
стримати сліз. Виступила мама 
загиблого в зоні АТО воїна-
героя Вадима Наумова пані 

Інна, секретар міської ради 
Костянтин Марченко, отець 
Антон Борис, педагоги. Вшану-
вали пам'ять Віктора Ковальчука і 
всіх синів Козятинщини, загиблих 
в зоні АТО та героїв Небесної 
сотні і всіх українців, які віддали 
своє життя за самостійність і 
незалежність України, хвили-
ною мовчання. Школярки Анна 
Пастух, Наталія Макарченко, 
Катерина Савчук до мітингу з 

нагоди пам’яті Віктора Коваль-
чука підготували вірші про АТО. 
А Віктор Стефанович виконав 
пісню “Я не хочу гратись у ві-
йну”... Пройшло покладання квітів 
до меморіальної дошки пам’яті 
Віктора Ковальчука. 

Герої не вмирають, вони 
продовжують жити в наших 
серцях. Вічна пам’ять Герою! Та-
ким він був, таким він залишиться 
на віки...

назар турко, солдат нацгвардії

Калинівський полк завжди 
пам’ятає своїх побратимів. Так, 
1 вересня відбувалося вшану-
вання пам’яті бойового товариша 
Вадима Наумова, який служив у 
військовій частині 3027 та героїч-
но загинув 1 вересня 2014 року в 
с. Василівка Донецької області. 
Вадим пропав безвісті під час 
нападу бойовиків на блокпост 
Національної гвардії України та 
упізнаний за тестом ДНК.  Для 
вшанування пам’яті Вадима за-

ступник командира частини по 
роботі з особовим складом під-
полковник Олександр Волох та 
начальник групи по роботі 
з особовим складом підпол-
ковник Сергій Крижанівський 
відправилися до Козятинської 
школи, де навчався хлопець та 
зібралися його близькі та родичі. 

Пізніше відправилися до 
пам’ятного знаку на початку про-
вулка, який назвали в його честь, 
для покладання квітів. Після цьо-
го бойові товариші та рідні виру-
шили до цвинтаря, де похований 

Вадим і вшанували його пам’ять 
молитвою. Близькі згадували Ва-
дима теплими словами, яким він 
був хорошим, надійним, відваж-

ним та вірним своїй Батьківщині. 
Вадим Олександрович Наумов 
назавжди залишиться живим у 
їх серцях.

Військовозобов’язаних УЧАС-
НИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ на 
заміщення вакантних посад 
військовослужбовців рядового та 
сержантського складу військової 
служби за контрактом, які патрі-
отично налаштовані, морально 
стійкі та придатні до військової 
служби за станом здоров’я.

За детальною інформацією 
звертатись до Козятинського 
РВК (до військового комісара) за 
адресою: м. Козятин, вул. Неза-
лежності, 35, тел. 22420.
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в’ячеслав гончарук

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
вулиці Катукова і розповіли, що 
ранньою весною, коли на дахах 
будинків почав танути сніг, в бу-
динку №41 відчули це. Весняна 
вода дошкуляла тільки тим, чиї 
квартири на п’ятому поверсі. 

Зібрали підписи, кому така 
вода зайва, та й пішли з тим 
документом у комунальне під-
приємство “Відродження”. Там 
документ прочитали, заглянули 
в свої нормативні документи і, 
за словами мешканців будинку, 
сказали: “Вибачте, до ремонту 
даху ще дуже далеко”. 

Жильці самотужки полізли на 
дах будинку і залатали місця, в 
яких тала вода знайшла собі най-
коротший хід. На тому й заспоко-
їлись. Але проблема залишилась.

Перед Днем Незалежності 
у мешканців квартири 71, яка 

найбільше страждає від дощів 
і снігу, з’явився промінь надії. 
“Відродженці” обіцяли прийти і 
подивитись, що там на тому даху 
коїться. Та все марно. Розписки, 
що прийдуть дивитися, ніхто ж не 
давав. От і дивляться на цвілу від 
вологи стелю та рештки шпалеру, 
що ще якось тримаються, при-
криваючи собою гриби. І молять 

Господа, щоб не було дощу. 
У КП “Відродження” так 

прокоментували ситуацію: “На 
дах будинку, що на вулиці Кату-
кова, 41 в понеділок, 4 вересня, 
завезли рубероїд. 

Зараз покрівля даху мокра від 
дощу. Як тільки стане на погоді, 
проведемо ремонтні роботи по-
крівлі даху”.  

влад повх

Кількість залученої поліції 
в протистоянні з Мафіком 
свідчить про одне: хлопці під 
обстрілом з ризиком для життя 
цього не роблять, а той у полі 
в кукурудзі вс…ся

 
При райдержадміністрації Ко-

зятинщини у вівторок, 5 вересня, 
відбулось робоче засідання 
громадської ради. Позачергове, 
що викликало інтерес зі старту. 
Перше робоче питання: з якого 
дива поліція бігала по полях за 
головою Козятинської район-
ної ради паном Віктором Сло-
бодянюком (про це в публікації в 
№35 “Очільника райради все-таки 
зловили! І вручили підозру”).

Усі інші питання були робочо-
го плану. Наголошувалось, що 
будуть доповідачі з поліції аж з 
Вінниці. Від ЗМІ запросили тільки 
кишенькових. Ми прибули без 
запрошень, самі долучившись до 
слухань. Нас не вигнали. Голова 
дорадчого органу Юрій Город-

ченко — цікавий дядько. Лишень, 
як дядько, бо, як керівник до-
радчого органу, словесно став 
принижувати колектив RIA та всю 
аудиторію читачів. Типу: “Я не чи-
таю, зневажаю”. Його повчальний 
тон, як правильно писати, видав 
за власний професіоналізм (наяву 
безпринципність, совковість, під-
лабузництво). А от, чого бігали по 
полях за головою ради, видав за 
“проіски некомпетентної поліції” 
— майже “жарт, якому не треба 
придавати уваги”. Офіцер міс-
цевої поліції (по місту відомий 
Трайдакало), хоча і похапцем, на-
магався пояснити, чому поліція бі-
гала за Мафіком. Все звелося до 
того, що склали адміністративні 
матеріали протидії корупції за 
сумісництво відносно Віктора 
Слободянюка (голова райради 
займається комерцією). Дивує 
як офіцер поліції не знає, що таке 
склад злочину або адміністратив-
ного порушення. Його розповідь, 
це щось приблизно відповідає 
дійсності вказаного епізоду. Для 
бабусі Клави, можливо, це норма, 

а для офіцера поліції це курям 
на сміх. 

Але голова райради уникав 
поліції не спроста. Бо такі 
матеріали після суду перекроють 
політичну карту району. Я мав таку 
нагоду зафіксувати, як він давав 
клятву і їй зрадив. Сам факт, що 
Мафіка судом відсторонять від 
посади, а це перевибори голови, 
можливий аудит фінансів і пере-
розподіл фінансових потоків, 
веде до того, що мафікова імперія 
рухне, як до цього Януковича з 
його представниками в Козятині. 
Перетасується колода провладних 
персон, але ймовірність ділових 
змін малоймовірна. Єдине, що 
тішить, заваливши мафікову владу 
Козятинського краю, є шанс опри-
люднення клановості нинішньої 
влади, де громади і родини Укра-
їни розглядаються, як здобич, не 
більше.

Що цікаво, планував Город-
ченко відбілити Мафіка, а 
вийшов контрольний постріл в 
голову, який ми зафіксували на 
відео. Дивіться в Ютубі. Тепер 

можливо спрогнозувати, як цига-
ни, що суд відбудеться, Мафіка 
признають винним і буде подання 
про відсторонення його від влади. 
Що цікаво — депутати, які від-
мовляться голосувати, автоматом 
натягують на себе корупційну 

відповідальність, складання про-
токолу та суд. 

Це так за Законом, а на ділі ко-
румпованої держави — може від-
бутися зовсім не так. Залишається 
одне - чекати.

Слава нації! Слава Уккраїні! 

влада і миПРО все

показовий виступ за голову райради Не пройшов

горілка до добра нікого ще не довела

обкрадають підприємства залізничного транспорту, знаходять конопляні насадження

кримінальна хроніка

Мафік голодранець: “а я іду по кукурудзі і ламаю 
качани, бо на моїм голім пузі з переляку вже не 
держаться штани”.

пересвідчившись, що на стелі гриби не їстивні, 
комунальники все таки будуть ремонтувати дах

залізНичНикам 
Нічого Не загрожуЄ

думали відбілити, а вийшов контрольний постріл у голову

На кафе з самогонкою нарешті заявили в поліцію

На день знань
обікрали магазин 
комп’ютерної техніки

На прийом до мрео син підрізав молодого коханця 
матері

обуреННю НемаЄ меж

підвищеНа Небезпека — переїзди

дах На катукова, 41 
діждався рубероїду

про що шепчутЬ На кухНі, в ліжку, 
чоловіки, посЬорбуючи пиво...

але тепер на заваді дощі, отож доведеться ще пожити з мисками

галина касянівська

У редакцію газети “RIA Козятин! 
зателефонувала група мешканців сіл 
Садового та Пляхової. Вони повідо-
мили, що в приміщенні районного від-
ділу освіти їх не чують. Їхніх дітей та 
онуків хочуть насильно повернути в 
школу села Махнівки. 

— А щоб ми були більш зговір-
ливими, то стараннями районного 
відділу освіти, на чолі з Аліною 
Діденко, заборонили директору 
школи-інтернат-гімназії підвозити 
дітей з наших сіл до учбового закла-
ду, — повідомили обурені люди.

Побувавши на місці події, розказа-
ли на камеру батьки та бабусі учнів 
з вище згаданих сіл більш детально 
про проблему.

— Ми приїхали до начальника ра-
йонного відділу освіти, щоб вона по-
яснила, чому відмінили автобус, який 
підвозив дітей до школи-інтернату на 
навчання. Вона нам сказала, що то 
була корупція. Директор не хороший, 
тому що “порушив закон”?

Порушувати закон дійсно погано, 
за умови, що сам закон не є коруп-
ційним.  

Батьки, бабусі хочуть, щоб нічого 
не мінялося і діти й далі їздили до 
школи- інтернат-гімназії. 

— Хай знайдуть кошти, хай зна-
йдуть автобус, — кажуть вони. — 

Дорослим автобус до села Садового 
відмінили. Тепер і дітям не буде чим 
їхати. Зате є автобус з Махнівки, який 
везе до школи 11 дітей. А з Садового 
та Пляхової потрібно їхати до інтер-
нату. А туди доріжку перекрили. А 
це 21 учень плюс школярі з Пляхової. 
Ми знаємо, що в Махнівці базова 
школа і комусь треба, щоб у ту школу 
ходили. На нашу думку, довіру бать-
ків і авторитет школи потрібно було 
педагогічному колективу з Махнівки 
завойовувати роками. Тоді б і не 
тікали б звідти учні. З Махнівської 
школи перейшло багато дітей, хто в 
село Перемогу, хто в Козятин у шко-
лу-ліцей, а найбільше в інтернат. І ще 
було б більше, якби автобус ходив. 
Ми й звернулися до преси, щоб ви 
нам допомогли.

На запитання, чи були у пані Ді-
денко, люди відповіли, що їх зі свого 
кабінету вона виставила. 

— Сказала, що я не мама, а бабуся 
учнів, — коментує одна з жіночок. 
— Вона буде розмовляти тільки з 
батьками. Я дійсно бабуся. У мене 
є троє дітей, які навчалися в Махнів-
ській школі. Я пам’ятаю ставлення до 
них у цій школі. Спочатку діти ходили, 
потім онуки стали ходити. Діти довчи-
лись, а онуків я забрала в інтернат. 
Тому що в інтернаті всі діти рівні і по 
гаманцях там дітей ніхто не рахує.  У 
інтернаті ставлення до дітей набагато 
краще. Навіть якщо дитина не вчить-
ся на 5 (тепер на 12), її там ніхто не 
принижує, а сидять додатково, поки 
краще тему не засвоять. Учора діти 
плакали перед школою...

анатолій забедейко, голова первинної профспілкової 
організації козятинської дистанції електропостачання                            

Змовчати не можу, бо не поділяю думки тих, хто на-
писав та надиктовував статтю «Наступний на люстрацію 
– Вільчинський».

Оскільки я сам, будучи головою ППО ЕЧ-2 (первинної 
профспілкової організації), перебував та перебуваю в 
епіцентрі подій. Непорозуміння з колишнім начальни-
ком ЕЧ-2 почалися не вчора, а майже з початку його 
призначення. Весь цей час голова теркому був в курсі 
справ, та дійсно був миротворцем, намагався нас при-
мирити та налагодити нормальні робочі стосунки. Коли 
ситуація, після п’яного турне керівника, накалилася, 
я звернувся до територіальної профспілки письмово 
з проханням допомогти. Тоді всі голови ППО вузла 
обговорили ситуацію і вирішили, що повноважень у 
теркому не вистачить, та потрібно звертатись, при умові 
підтримки колективу, до директора філії. Лист був на-
писаний, підтримку колективу отримано (120 підписів). 
Ми чекали рішення того, хто заключав трудовий договір 
з Кравчуком К.П., - директора філії. Реакція була, нам 
пообіцяли, але дочекатися результату ми не змогли, 
надто повільно вони думали. Кравчук К.П. почав роз-
правлятися з підписантами, не залишив нам вибору.

Так в чому ж тут провина Вільчинського А.А.?  На-
писати цю статтю могли лише ті, хто хоче порушити 
розуміння між нами. Я вам більше скажу, щоб не було 
його підтримки, це все б і не почалося, чи мало б інші 
прояви. Тому що для подібної акції крім підтримки ко-
лективу, попереду потрібна широка авторитетна спина, 
яка не боїться власної тіні, як інші, спирається на думку 
команди, я маю на увазі голів ППО, розуміється в за-
конодавстві та здатна захистити кожного з нас.  Тому 
стверджую, що працівники ЕЧ-2 вдячні Анатолію Андрі-
йовичу за підтримку.  А партизани в цьому випадку не 
праві, окремі анонімні висловлювання лише нашкодять 
справі, я гадаю прозвучали вони з боку тих, хто при 
Кравчуку К.П, мав свій інтерес.

 Життя не стоїть на місці, почався другий етап - при-
значення керівника ЕЧ-2. Відрядили до нас викону-
вати обов’язки колишнього начальника Київської 
дистанції електропостачання Багно А.О. З перших 
днів враження добрі, фахівець, має повагу до людей 
та досвід роботи. Як буде далі, побачимо, але колектив 
пару випустив. Працюємо в нормальному режимі, утис-
ків та переслідування учасників акції поки що немає. 

Щодо констатації автором, що проблема не вирішена 
і колектив перебуває в «червоній зоні», проблема якраз 
і вирішена.

Під час представлення, голова теркому прямо заявив 
одному з керівників  РФ ПЗЗ, що головною причиною 
протестної акції стало ігнорування адміністрацією ко-
лективного звернення та відсутність інформації, а також 
завірив колектив, що ЕЧ-2 буде  працювати стабільно і 
без переслідувань з боку адміністрації.

хочу прокоментувати відео так,як у 
мене чомусь не взяли коментар, хоч я 
на той момент була в робочому кабінеті. 
дійсно ситуація із підвозом дітей, котрі 
проживають в с.Садове, на навчання до 
школи-інтернату-гімназії складається 
так, що навчальний заклад не може, 
або навіть, не має права їх підвозити за 
бюджетні кошти. поясню чому. В новому 
бюджетному кодексі чітко прописано, що 
підвіз і харчування учнів здійснюється за 
рахунок коштів місцевих бюджетів, тобто 
державний бюджет перестав фінансу-
вати ці видатки. На виконання цих за-
сад, махнівська сільська рада передала 
субвенцію районному бюджету на підвіз 
дітей своєї територіальної громади до 
махнівської школи 1- 111 ст. в сумі 186 

тис. гривень. Село Садове, як відо-
мо, входить до махнівської сільської 
ради. Натомісць школа-інтернат-гімназія 
розташована на території Сокілецької 
сільської ради, котра також передала 
субвенцію на підвіз дітей, але саме тих, 
котрі проживають в селах - Сокілець, 
Сигнал і титусівка. отже, в розпоряджені 
школи-інтернату-гімназії коштів на під-
віз дітей із села Садового немає. Крім 
того, рішенням Козятинської районної 
ради затверджено мережу шкіл нашого 
району і затверджено території (села), 
котрі обслуговуються кожною школою. 
отже, виходячи з цього рішення, діти 
села Садового обслуговуються мах-
нівською школою. Звичайно, можуть 
виникнути ситуації, при ячких батьки 

бажають своїх дітей перевести в інший 
навчальний заклад, але при цьому вони 
мають розуміти, що питання підвозу ді-
тей в такому випадку вони вирішують 
самі. Щодо нарікань, чому не попере-
дили батьків, що може виникнути така 
ситуація - з цим я повністю погоджуюсь, 
так як неодноразово було попереджено 
директора вжити належних заходів і ви-
рішити це питання. 
Нажаль ми маємо те, що маємо - батьки 
обурені, діти не задоволені, адміністрація 
школи, котра створила цей конфлікт, за-
лишається осторонь. 
можу пообіцяти лише одне, що відділ 
освіти обов"язково втрутиться в в си-
туацію і якомога швидше вплине на її 
вирішення.

коментар аліни діденко (з мережі фейсбук)

олександр старушок, начальник 
виробничого підрозділу 
козятинська дистанція колії

У світі в дорожньо-транспорт-
них пригодах щорічно гине 
майже півтора мільйона людей 
та близько 50 мільйонів осіб 
отримують травми. Протягом 
останніх двох років на переїздах 
регіональної філії “Південно-За-
хідна залізниця” допущено 45 
випадків ДТП. Загинуло 15 осіб 

та 22 травмовані. 
Протягом року сталося 14 ДТП 

на залізничних переїздах (6 осіб 
загинули та 4 травмовані). За 
аналогічний період 2016 року 
було допущено 11 випадків ДТП, 
в яких 3 особи травмовані. Спо-
стерігається зростання пору-
шень Правил дорожнього руху 
водіями транспортних засобів 
при проїзді залізничних переїздів, 
зокрема, ігнорування ними по-
казань заборонної світлофорної 

і звукової сигналізації.
У момент увімкнення переїзної 

сигналізації поїзд вже знаходить-
ся на відстані менше 1000 метрів 
та з’явиться в межах переїзду 
через 30-40 секунд. Зважаючи на 
значну вагу поїзда та швидкість 
його руху, гальмівний шлях поїз-
да складає близько 1000 м. Тому 
машиніст не зможе миттєво зупи-
нити поїзд, помітивши автомобіль 
на переїзді, навіть застосувавши 
екстрене гальмування.

Залізничний переїзд — це зона 
підвищеної небезпеки! Подбайте 
про свої дії, від яких залежить 
життя і здоров’я, як ваше, так і 
оточуючих. 

Порушення правил проїзду 
залізничних переїздів тягне за 
собою кримінальну відповідаль-
ність, може спричинити значні 
матеріальні збитки та призвести 
до непередбачуваних тяжких 
наслідків із втратою людського 
життя! 

30 серпня
З бригадного приміщення за-

лізничного підприємства ПЧ-7 
вкрали дві мотокоси.

Козятинчанка поскаржилась на 
те, що бешкетує її п’яний чоловік.

У Бродецькому біля ставку ви-
явили труп місцевої жінки. При 
житті вона зловживала алко-
гольними напоями і захлинулася 
блювотними масами.

31 серпня
Поліцію повідомили про те, що 

біля кафе “От заката до рассве-
та” продають самогон.

Біля ринку на Клари Цеткін по-

билися дві козятинчанки. А у ще 
однієї жительки міста знайомий 
вибив вікна в будинку. Інший 
козятинчанин відлупцював свою 
дружину.

1 вересня
З бригадного приміщення ПД-4 

вкрали два колійних шаблони і 
повітрообдувач.

У козятинчанина пошкодили 
скло задніх дверцят його автівки, 
яка була припаркована в подвір’ї 
на Довженка. З машини нічого 
не зникло.

До поліції з колективною скар-
гою звернулися жителі села Ко-

зятин про те, що музика з кафе 
“Алден” заважає відпочивати.

У Самгородку жінка спалювала 
сміття та випадково підпалила 
чотири тюки своєї соломи. 

Пожежу локалізували та по-
гасили.

Козятинчанин напідпитку ла-
явся на співмешканку. На нього 
склали адмінпротокол.

2 вересня
На вулиці Осипенка обурені 

місцеві жителі перекрили проїзд 
до підприємства одному з біз-
несменів.

У селі Козятин син побив свою 

матір.
А в Перемозі виникла бійка 

між двома місцевими жителями.
У поліцію надійшло повідо-

млення про те, що на вулиці 
Склярова бешкетує п’яний чо-
ловік.

3 вересня
У Лопатині чоловік побив 

дружину, а в Михайлині сусід — 
сусідку.

З Білопілля поскаржилися на 
те, що по селу на великій швид-
кості їздять мотоцикли.

У поїзді сполученням “Одеса-
Київ” на станції Козятин одна з 

пасажирок заявила про крадіжку 
мобільного телефону вартістю 
4,5 тисячі гривень.

4 вересня
У Великому Степу син побив 

матір.
В будинку 24-річного жителя 

Сигналу виявили та вилучили 8 
пакетів по 200 грам із подріб-
неною коноплею і пристрій для 
її куріння. Також, під час огляду 
прилеглої до будинку територій 
було виявлено 18 кущів конопель.

5 вересня
З підвалу козятинчанки на Ге-

роїв Майдану вкрали велосипед.

катерина чекай

З магазину у центрі Козятина в ніч на перше вересня 
викрали, за попередніми підрахунками, два портатив-
них телевізори, автореєстратор, навігатор, шість 
планшетів, нетбук та приймач USB.

Як повідомив газеті “RIA-Козятин” начальник слідчо-
го відділу Козятинської поліції майор поліції Дмитро 
Микитюк, злочинці пошкодили замок вхідних дверей 
магазину й потрапили до приміщення. Сигналізації в 
торговій точці не було. Припускають, що крадії працю-
вали вдвох і приїхали вони “на справу” автівкою.

З місця події поліцейські вилучили речові докази: 
слідову інформацію та відбитки пальців. Проводиться 
досудове розслідування.

У Міністерстві внутрішніх справ запрова-
дили роботу мобільних сервісних центрів. 
Прийом громадян у Козятині відбудеться 
8 вересня, у п’ятницю, в приміщенні міс-
цевого Центру надання адміністративних 
послуг, за адресою: вул. Незалежності, 57. 
Попередній запис за телефонами: 2-24-13 
або (093) 937-27-54.

Надаються такі послуги:
- реєстрація, зняття та перереєстрація 

транспортних засобів;
- заміна посвідчення водія;
- видача міжнародного посвідчення 

водія;
- прийом запитів на отримання довідок 

про відсутність (наявність) судимостей (ви-
дача довідок по запитах: у ТСЦ №0541, м. 
Вінниця, вул. Ботанічна, 24).

катерина чекай

У Махнівці під час “сімейного” 
застілля між 34-річним чоловіком і 
40-річним коханцем його 54-річної 
матері виникла сварка. Від слів 
перейшли до розправи — син схо-
пився за ніж і встромив його в живіт 
товариша по чарці. У резуль-
таті чоловіка госпіталізували 
до реанімаційного відділен-
ня з проникаючим ножовим 
пораненням в черевну порожнину.

Як повідомив заступник головного 

лікаря по медицині районної лікарні 
Ігор Грубеляс, життєво важливі ор-
гани у потерпілого не пошкоджені, 
стан здоров’я задовільний.

А “різника” затримали, йому 
загрожує вісім 

років позбав-
лення волі. Ця “сім’я” відома в 
Махнівці своїми п’яними вибриками і 
асоціальним способом життя. 

влад лісовий

У кафе Самгородка обговорю-
вали все про футбол. Виявляєть-
ся, в селі знають все про світовий 
футбол - від “а” до “я”. Особливо 
мене вразили їх знання в особли-
востях місцевого футболу. 

Факт: футбол був на підйомі, 
особливо в селі Сестринівка, 
бо там заправляв пан Гена Ткачук. 
Опікувався молоддю і одиноких 
бабусь залучав. До десятка мо-
лодих хлопців прописав, чи то за 
згодою, чи то без, до бабусь. Ті 
пішли за субсидіями, чим завдали 
збиток місцевому футболу, бо 
(резонно) бабусям у субсидіях 
відмовили. Як було, в подальшому 
місцеві не знають, бо їх цікавить 
лише футбол. Нас цікавить доля 
бабусь. Можливо, хтось розкаже.

У парку Козятина зібрали ка-
тегорію людей: державотворці. 
Пом’янули полеглих в Іловайську 
хвилиною мовчання. Потім роз-
чавили пузиря символічно. І тут 
понесло. З’ясувалося, що голова 
районної ради, в народі Ма-
фік, протягом цього року був 
на роботі лишень 82 дні. Усе 
інше прогуляв, тупо не ходить на 
роботу. Його табелюють, випла-

чують зарплату. (Ото шара! Всім 
шарам шара). Не обурювалися, 
ставили в приклад, як гроші за-
робляти треба. А один прямо 
сказав, що не потрібно заздрити 
жидам, треба бути краще хитрим 
українцем. Отож Мафік — най-
хитріший українець в Козятині? 
Голова держадміністрації Олег 
Оркуша, з їх слів, не хитрий жид 
і не українець. Бо він на роботі за 
цілий рік — аж три місяці. Зна-
чно покращив показник Мафіка. 
У принципі, ситуація така ж сама.

Дивилися в ЦСУ, Мафік платить 
найнижчі зарплати. І не тому, що 
недоплачує. Це він так ухиля-
ється від податків. А ще почув, 
що Паша з Махнівки торгує чор-
ноземом.

Найприкольніше, це в селі 
Бродецьке. Місцеві мисливці ви-
копали став для риби, але від 
затії відмовились, оскільки його 
облюбували зайці. Вони там 
купаються. Виходить, казка про 
Діда Мазая і зайців — неправда. 
Ось так Бродецьке руйнує росій-
ські  побрехеньки

Що все це подібне на правду, 
перевіримо. Подали запити туди, 
куди потрібно, щоб отримати 
правдиву інформацію.
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в’ячеслав гончарук

На подвір’я Козятинського 
вищого міжрегіонального про-
фесійно-технічного училища за-
лізничного транспорту 1 вересня 
прийшло багато гостей і учнів. 
Були ті, хто тільки закінчив шко-
лу і вирішив набути професію 
залізничника.

Були й поважні гості, хто півві-
ку тому отримав атестати цього 
учбового закладу. Газета “RIA-
Козятин” поспілкувалася з цими 
випускниками. Ось що вдалося 
взнати.

Було їх у групі 29. На жаль, 
лишилося тільки 15. Десять 
колишніх “оглядачів вагонів” 
зустрілися на День знань-2017. 
Дехто з них не бачились з 1967 
року! Саме в 1967 році в за-
лізничному училищі, або ще як 
його називали (ЖУ) була сфор-
мована група оглядачів вагонів 
на чолі з комсоргом Петром 

Сизонюком і старостою Пе-
тром Галінським. Були в групі 
крім комсорга і старости ще 
дев'ять цьогорічних ювілярів. 
Це Віктор Щаблевський, Іван 
Поліщук, Василь Мотронюк, 
Микола Пасічник, Михайло 
Машевський, Віктор Савчук, 
Володимир Мельник, Василь 
Абрамюк Сергій Тетерук . 
“Оглядач вагонів” — робота 
відповідальна. Тому багато хто 
з групи вирішили змінити про-
фесію чи поступили у вузи. 

У теперішній час Віктор Ща-
блевський керує охоронною 
фірмою. Іван Поліщук — агра-
рій. Василь Мотронюк — підпри-
ємець. Микола Пасічник до ви-
ходу на пенсію працював диспет-
чером жмеринського відділення. 
Михайло Машевський займається 
громадською діяльністю. Петро 
Галінський — підприємець. Ві-
ктор Савчук до виходу на пен-
сію керував відділом пожежної 

безпеки на Південно-західній 
залізниці. Володимир Мельник 
до виходу на заслужений від-
починок працював енергетиком. 

Петро Сизонюк — єдиний 
з групи, хто любив свою про-
фесію. Прийшов на залізничне 
підприємство оглядачем ваго-
нів. Вийшов на пенсію старшим 
оглядачем вагонів. У даний час 

займається великим домашнім 
господарством. Василь Абра-
мюк — громадський діяч. Сергій 
Тетерук — підприємець. До ви-
ходу на заслужений відпочинок 
працював провідником пасажир-
ських вагонів та старшим про-
відником.

Зустріч, яку провели 50-річні 
ювіляри, кожному колишньому 

залізничнику сподобалася. Вони 
за декілька годин пройшли від-
стань у 50 років. Зустрілись, 
отримали задоволення і ви-
рішили, якщо буде в училищі 
свято і можливість зібратися, 
обов’язково зустрінуться. Так ви-
рішили комсорг, староста групи і 
колишній оглядач вагонів, який 
став підполковником.

день знаньПОзиція

від читачів

дістало

Нове життя, Нові проблеми батЬків першокласНиків

Наші служби, На жалЬ, Не здали іспит до 1 вересНя!

олександр 
васильович 
гурак

Я не планував 
опублікувати свого 

листа в газеті і надавати йому 
публічності (див. №34, від 24 
серпня 2017 р.). Приводом до 
цього стала відписка, навіть, не 
вождів, а давніх вождиків від 
міської ради. Ці вождики біля 
корита крутяться при будь-якій 
владі. Як говориться в народній 
поговірці, що при будь-якому 
штормі сміття зверху. Ця агре-
сивна шпана, якою керує не 
якийсь розум, а патологічна 
агресія. Маю на увазі Марченка 
і Заїчка, що народжували цьо-
го папірця, як дитину, майже 
дев’ять місяців.

Дата на відповіді 12.12.2016 
року, дата на штампі конверту 
11.12.2016. Тобто раніше відпра-
вили, ніж написали. А в пошто-
вій скриньці конверт з’явився 5. 
08. 2017 року. Листоноша листа 
зі штампом міської ради в мою 
поштову скриньку не вкидала.

не просто ніхто, а ніхто з 
МінусоМ. Тепер по  суті цієї від-
повіді. Шановний читачу, це той 
випадок, що навіть не коменту-
ється. Думаю, потрібно брати 
драпак, той що нужники чистять, 
і вимітати цей непотріб, який за-
бирає здоров’я в живих і нагло 
топчеться по пам’яті мертвих. І 
чим скоріше це буде зроблено, 
тим це буде краще для міста. 
Для мене оці два покручі, яким я 
плачу зарплату зі своїх податків, 
не просто ніхто, а ніхто з міну-
сом. До них ні з яких питань я 
не звертався — це не той рівень. 
Чому вандалізм для них стихія? 
Постараюся пояснити. 

Про виконавчі писанини За-
їчка взагалі немає про що 
там  говорити. А підписаний 
Марченком, який, щоб трима-
тися при кориті, поміняв більше 
партій, ніж зносив у своєму 
житті трусів. Читати оцю їхню 
нісенітницю для мене не про-
сто принизливо, а й огидно. 
Якщо коротко, то на городі 
— бузина, а в Києві — дядько. 

Тобто тупо примітивні дебільні 
висловлювання, словесні укуси, 
словесні викрутаси і вихиляси 
штибу “відомі громадяни, не 
відомі шляхи, окрема частина 
громадян міста, портрети, які 
розташувалися на дошці поша-
ни” — просто зашкалюють. На 
ці наклепи можу сказати: “Шпа-
на! Відомих громадян міста я 
не знаю і невідомими шляхами 
з ними я не ходив. Вони мене з 
собою не брали. У своєму листі 
піднімав питання моралі і збере-
женні пам’яті, а цей мотлох при 
міській раді, забамбулює мені 
голову про зміни в Козятині за 
часів незалежності”. На цей ви-
пад можу лише порекомендува-
ти клеркам, щоб про зміни вони 
вчили не мене. Тому що я давно 
забув те, про що вони будуть 
знати в далекому майбутньому. 
Крім того, мати хоча б елемен-
тарну тяму і розрізняти, що таке 
розвал і що таке приватизація. 
Приватизоване підприємство не-
хай працює на здоров’я. 

вандали правлять бал у 
Міськраді. У  листі мова йшла 
про  хлібозавод, на якому випі-
кали до  22 тонн  високоякісних 
хлібобулочних виробів за добу. 
Продукція поставлялась спожива-
чам 4 областей України. Продук-
ція хлібозаводу ніколи і ніякими 
контролюючими органами не бра-
кувалася. Зараз це підприємство 
розвалено до тла і є “окрасою” 
міста. Це підприємство — це мій 
біль і я знаю, хто був ініціатором 
цього погрому. Я в листі висло-
вив свою думку про цю “видатну” 
людину. Як бачите, цими двома 
босякам моя думка — перекру-
чена і пашталакають про якесь 
моє одноосібне рішення.

Переконаний в тому, що якщо 
цей мотлох, який не вміє навіть 
слова до купи зліпити, ще буде 
певний час рулювати, то в Козя-
тині залишаться тільки аптеки, 
тому що їх багато. Подивіться 
на руїни нещасного хлібоза-
воду, давно виритий котлован 
з забитими сваями біля суду і 
цвинтар...

Тоді  місто обласного підпо-

рядкування можна буде при-
єднувати до Рубанки або Ко-
ролівки?

Підтверджую те, що написав 
у листі. Босота, яка вчиняє по-
громи і збиткується з мертвих, 
хто б це не був, брат, сват, кум, 
почесна людина, простий гро-
мадянин, ту босоту називають 
вандалом, бандюганом, душо-
губом, палачом. 

Оці два вандали з міськради, 
які погроми називають фізич-
ним пошкодженням з технічних 
причин, розбушувалися за об-
разливий зміст листа. Вандал і 
в Африці вандал, а вандали при 
владі, бачите, хочуть, щоб я їх 
голубчиками називав. 

Фізичне пошкодження фото-
графії, це топтання по пам’яті, 
за яке потрібно буде відпові-
дати. Думаю, значення не має 
— на кладовищі це вчинено чи 
на дошці пошани. Вандали з 
гонором повідомляють мене про 
те, що фотографія фронтовика 
не збереглася. 

Сказитися можна, якщо при-
йняти близько до серця, хто 
править бал у міській раді. 

Дитина знає, що фотографія 
сама не зберігається, а її збе-
рігають. Як фотографія може 
зберегтися сама по собі, чи 
зберігати її сам покійник, в кінці 
кінців, якщо при владі вандали 
фізично її пошкоджують? Ван-
дали інформують мене, як вони 
поважають і вшановують пам’ять 
про видатних людей. 

Вимушений від цинічного 
приниження запитати: “Чи на 
тверезу голову оця шпана май-
же дев’ять місяців ліпила цього 
папірця? Про яке збереження 
пам’яті іде мова, коли ви фізич-
но пошкодили фотографію і її 
немає?” Ніякої згоди нинішній 
місцевій владі на установку 
фотографії учаснику війни, 
Герою праці Гурику Йосипу 
Васильовичу я не дам, тому що 
це буде для нього величезним 
приниженням. Боюсь, що він 
і сам звідти втече. Я вимагаю 
від оцих двох вандалів негайно 
поновити фотографію Гурика 
Й. В. і офіційно документально 

підтвердити й показати мені 
найближчим часом. Публічно 
застерігаю вас: не будіть в мені 
звіра. Повідомляю усі органи, 
про те, що цю фотографію, 
яку вандали міськради фізично 
пошкодили, а вона, як бачите, 
сама не збереглася, покійний 
фронтовик, Герой праці Гурик 
Й. В. давав своїми руками ба-
гато років тому представникам 
влади.

Це було тоді, коли оці два 
швалі і шушвалі ходили під 
стіл пішки і без штанят. Якщо 
фотографія не буде найближ-
чим часом поновлена і мені не 
показана, я буду з вандалами 
робити те, що нардеп Мосійчук 
робить з нардепом Капліним. 
Про це на одному з телеканалів 
показували. Мосійчук просто 
плює на Капліна. І коли його за-
питали про те, чому він у такий 
спосіб вирішує спірні питання, 
він відповів дуже просто: “А що 
мені з цим цуценям Льовочкіна 
говорити? На нього потрібно 
тільки плювати. Не доводьте 
мене до крайнощів.”

звернення до пузиря. Не 
виключаю, що  в королівстві, яке 
зветься міськрада, якісь інтриги. 
На відповіді надруковано “місь-
кий голова”, а підписано замом 
без всякої позначки. Тому прошу 
міського голову Пузиря О. Д. офі-
ційно і письмово повідомити мене 
про те, чи особисто він запро-
шував мене до себе на 30.11.2016 
року на 11 годину, чи можливо 
це зробив клєрк Заїчко від його 
імені і намагався влаштувати мені 
якийсь допит. 

Повідомити мені назву норма-
тивного документа, на підставі 
якого вашим підлеглим надаєть-
ся право залишати без розгляду 
лист, якщо на їх думку має “не-
вербальний і образливий зміст”. 
Оскільки я листом звертався 
до вас, прошу мені повідомити 
свою думку про ці погроми, 
а ваші підлеглі називають це 
“фізичним пошкодженням пор-
трета фронтовика Героя праці 
Гурика Й. В.”, який по понятіях 
ваших підлеглих розташувався 

на Дошці пошани і чи можна ці 
фізичні пошкодження вважати 
“вербальними і необразливими”. 

А взагалі вихід бачу один, 
оцих два годованих і розбеще-
них босяки і аморали мають во-
ювати на війні на сході України 
з ворогами нашої країни, а не 
з мертвими почесними людьми 
міста і району і встановлювати 
по своїх понятіях ставлення до 
моралі і пам’яті минулого.

Вандали озвірілі, які міську 
раду перетворили на бандит-
сько-репресивний каземат по 
відстрілу мертвих з пам’яті, де 
мішенями вибрали фронтовиків 
і Героїв праці, знайшлися. Вияв-
ляється, ця аморальна потвора, 
очолювана Марченком і Заїчком 
під впливом окремої частини 
громадськості міста чинила по-
громи, а по їхніх понятіях, це 
“фізичне пошкодження з техніч-
них причин.” 

не усувайтесь від збере-
ження паМ’яті. Тому я пу-
блічно  прошу вибачення у го-
лови РДА Оркуші О. С., голови 
райради Слободянюка В. М. за 
різке висловлювання на їхню 
адресу в частині збиткування 
над пам’яттю почесних людей. 
Водночас, як людина старша за 
вас віком, знаю смак калачикам, 
а старше покоління знає, що це 
за харч, смак дерунів з картоплі, 
викопаної навесні, як людина, яка 
знає ціну важкої фізичної праці з 
14-ти років, рекомендую вам від 
вирішення питань моралі і збере-
ження пам’яті не самоусуватись. 
Адже таке не передбачене для 
влади ніякими нормативними 
документами. Самоусуватися не 
вчать ні в школі, ні в навчальних 
закладах. Ну і якщо бути відвер-
тим для самоусування і непри-
йняття рішень не потрібно мати ні 
великих знань, ні багато розуму.

Шановний читачу, розумію, 
що публікація моя різка, цього 
міська влада заслужила. Не 
дивлячись ні на що, вона має 
бути покарана за вчинення на-
руги. 

Вона мене вже дістала. Далі 
буде… 

Що дозволяють собі наші вождики
блог

Пройшов май-
же рік, як скоро-
тили чотири по-

сади працівників 
їдальні школи №1. 

Про це ми розповідали на сто-
рінках газети. Мова йшла про 
те, що на думку двох кухарів, 
усе було спеціально спланова-
но, щоб позбутися конкретних 
не угодних людей з роботи. За 
активну позицію в питаннях не-
доплати техпрацівникам, безко-
штовного харчування 1-4 класів, 
якості харчування приватним 
підприємцем. На сьогодні одна 
із звільнених на пенсії, інша су-
диться з керівницею школи пані 
Юр-Кирилюк за поновлення на 
посаді. До вашої уваги її лист 
у редакцію з проханням його 
опублікувати.  

"Я довгий час моїх поневірянь 
не можу знайти відповіді на 
багато питань, може хто до-
поможе? 1 вересня діти пішли 
до школи. На святковій лінійці 
адміністрація їм розповідала: 
”Україна — Європейська країна, 
у нас всі рівні мають права, 

народ керує, у нас також сво-
бода слова!” У класі вчителі 
роз’яснили дітям, що це все 
означає: ”Свобода слова — коли 
ми вільно можемо висловлювати 
свої переконання і за це не пере-
слідують.” 

Моя дитина прийшла додому, 
запитала: “Мама, чому так го-
ворять у школі, а насправді це 
неправда?” Дитина не виросла 
ізольовано, вона живе в суспіль-
стві і бачить реалії. Ця дитина 
після школи, де таке враження, 
що дітей зомбують: “У вас все 
добре, все чесно, ви керуєте 
державою.” 

Так от ця дитина приходить 
додому, а вдома мати, яку за 
цю “свободу слова” рік назад 
звільнили з роботи. І як я маю 
пояснювати своїм дітям тепер? 
Що в школі злегка перебільшу-
ють роль народу у керівництві 
державою, що прості люди, як 
були безправні, зацьковані, об-
мануті владою, так і є, нічого ж 
не змінилось. 

У Козятині існує влада (всі 
вищі і нижчі чиновники разом) і 
окремо існує народ. Якось вся 

ця еліта, яка керує нами, живе 
і існує, як дружня сім’я. Вони 
собі окрема каста, дружать 
разом, керують, один одному 
виписують грамоти, премії, вша-
новують, вішають портрети на 
дошки пошани. Якщо у когось із 
них трапляються неприємності, 
наприклад: хтось із простолюди-
нів на вельможу “гавкнув” — то 
зразу, всі разом об’єднаються і 
затопчуть ту бідолаху. 

Ото б щоб і нам, простим 
людям, таку єдність! Ви уявля-
єте, яка ми тоді сила, як би ми 
захищали один одного!?

Окремої уваги заслуговує 
наш суд. Якщо ви мали необач-
ність, і на суді брехуна назвали 
брехуном, то вас вмить за-
судять — тепер ви відповідач, 
злочинець і будете відповідати 
по всій строгості закону. А пану 
судді ви повинні ще дякувати 
за його доброту, бо він (як сам 
сказав) міг віднести цю справу 
до кримінальних, тоді вам було 
б непереливки. 

Так чим же моє теперішнє 
світле Європейське життя від-
різняється від учорашнього тем-

ного комуністичного минулого? 
Сорок років я прожила, а так 
паршиво ще ніколи не почува-
лась. Багато органів є в Україні, 
які тільки на словах захищають 
права і свободи людей. 

Повірте мені, в багатьох 
кабінетах я побувала, скрізь 
тільки образи і насмішки. Усі ці 
люди абсолютно не розуміють, 
яка їх роль на службі в поліції, 
прокуратурі, суді… Ми собі ро-
зуміємо ці професії — як слуги 
народу, вони повинні захищати 
права людей. Насправді ж ці по-
сади використовують тільки для 
власних вигод.

Я пройшла весь шлях поневі-
рянь по владних козятинських 
кабінетах, судах. І це у мене 
треба запитати про свободу 
слова в Україні, про реформи, 
справедливість, світле нове 
життя. Усе це, на мій погляд, 
неправда!!!

Будь ласка, чиновники, не роз-
казуйте дітям те, в що самі не 
вірите! Адже всі знають, які ви 
є прекрасні актори. На публіці 
— янголи, а зостанетеся сам 
на сам у його кабінеті — там 

то і побачите його істинне об-
личчя. Уже там тобі розкажуть, 
що ти ніхто, і звати тебе ніяк і 
нічого ніколи не доб’єшся. У мене 
це перевірено на собі.

Скільки ця прекрасна земля 
Українська пережила горя — 
багато країн поневолювали її, 
знущались, хотіли знищити, 
але важчий гніт простий люд 
терпить від своїх, українських 
чиновників. 

Тільки вони гальмують наш 
шлях до такого бажаного всіма 
майбутнього. Як будуть пова-
жати нас в інших країнах, коли 
в своїй зневажають?!"

лідія алієва 

Завтра, 8 вересня, чергове 
засідання суду, де позивачка 
Лідія Алієва добивається правди 
відносно поновлення на роботі. 
Зважаючи, що відповідач дирек-
тор школи, святкує цього тижня 
день народження, залишається 
їй побажати нових перемог у 
всіх її судах. 

Але не потрібно забувати, що 
є ще і Божий суд, який нікому не 
вдається підкупити і підтасувати. 

люди нічому не вірять! і вже давно
блог

світлана (35) і славік (7), 
першокласник:

— Турбує, як діти адап-
туються в школі.

валентина борисівна (61), 
завклубу в сестринівці:

— Багато грошей йде на 
речі для школярів.

віктор васильович (56), 
песіонер:

— Дорого коштує зібра-
ти дитину в школу.

оксана (37), тиМчасово не працює 
і софія (6), першокласниця:

— Хвилює стан здоров’я доньок 
Софії і Поліни.

юрій (47), електроМеханік 
і ліза (6), першокласниця:

— Нічого не лякає, нам 
все “по плечу”.

сергій (46), художній керівник:

— Головне, щоб донька 
швидко звикла до нового 
оточення.

Ми запитали у козятинчан Що лякає батьків школярів перед навчальним роком?

зустріч через 50 років

катерина чекай

Школа для батьків, це не про-
сто перевірка виконаного до-
машнього завдання, це навчання 
разом з дитиною та ймовірність 
завантажити свій мозок інфор-
мацією до надлишку. Покупка 
телевізора, парт, стільців, інтер-
активної дошки в кабінет, плюс 
вимушені “благодійні” внески 
можуть стати справжньою про-
блемою, якщо людина не звикла 
харчуватися скромно та еконо-
мити на всьому, щоб віднести 
свої заощадження в навчальний 
заклад. А що буде, якщо не від-
нести? 

Опитавши батьків і школярів 
на урочистих лінійках та у місті, 
ми визначили головні побою-
вання козятинчан перед новим 
навчальним роком. Найчастіше 

скаржилися на те, що дуже доро-
го зібрати дитину в школу. Також 
хвилюються, як першокласники 
адаптуються до нового середови-
ща. І певне занепокоєння викли-
кає стан здоров’я дітей впродовж 
навчального року.

Як завірили газету “RIA-
Козятин” в управлінні освіти і 
спорту, в школах Козятина з по-
чатку поточного року категорич-
но відмовилися від батьків-
ських внесків. Усе робиться за 
кошти, які виділяються з міського 
бюджету. У школах провели ре-
монтні роботи і зараз працюють 
над тим, щоб звільнити класи від 
старих меблів. Отже, від поборів 
у козятинських школах батьки 
не страждають, стверджують в 
управлінні.

На що звернути увагу в 
школі?

Батькам першокласників варто 
знати санітарно-епідеміологічні 
норми для навчальних закладів. 
І відштовхуючись від них, забез-
печувати своїм дітям комфортне 
навчання. Зверніть увагу на на-
ступні моменти.

Перший поверх. Початкова 
школа повинна бути розташова-
на тільки на першому поверсі. 
У маленьких школах допустимо 
другий, але тільки в разі, якщо 
молодші діти ізольовані від стар-
шокласників.

Туалет. Неприпустимо, щоб 
учні початкової школи ходили в 
один туалет зі старшими дітьми. 
Це розвиває ряд комплексів. 
Якщо ви зіткнулися з подібною 
проблемою, необхідно вирішува-
ти це питання з директором або 
писати заяву в управління освіти.

Гардероб. Школа зобов’язана 

забезпечити гардеробом всіх 
дітей. Якщо його немає, питан-
ня лягає на плечі батьків. Але 
шафки для речей повинні бути 
обов’язково.

Охорона. Це дуже важливий 
момент. Так, послуги охорони 
не входять до бюджету школи, 
але це питання не останнє з най-
важливіших.

Освітлення. Зверніть увагу, 
які в класі лампочки і штори. 
Природне освітлення повинно 
бути рівномірним і не створювати 
блиску.

Прибирання. Варто заува-
жити, що прибирати класи діти 
починають лише з 2 класу. Якщо 
батькам говорять, що оскільки 
ваші діти ще не можуть прибира-
ти клас, тому необхідно зібрати 
гроші на прибиральницю, ось тут 
ви маєте повне право відмовити. 

Зарплата прибиральниці входить 
у бюджет школи.

Через таке ставлення школярі 
йшли пилюкою та багнюкою до 
шкіл. Соромно, як же соромно! 
Ні суботника не було організо-
вано, ні прибирання відповідчими 
службами.

Це ще півбіди, коли є нормаль-
ний тротуар. Але ж вулиця 
Ярослава Мудрого змушує цих 
крихітних першачків місити пил 
та багнюку, наражаючись на не-
безпеку через зарості на узбіччі.

А це, на хвилиночку, дві школи 
- №5 та Інтернат-гімназія! З та-
ким питанням в редакцію газети 
“RIA-Козятин” звернулися батьки 
школярів. 

окріМ всього — відсутня 
безпека учнів

дМитро артеМчук

Ми перевірили інформацію, яку 
надали батьки учнів. Картина 
дійсно не райдужна. Що сто-
сується тротуарів на вулиці Ярос-
лава Мудрого, то це питання не 
просте. Тут переплелися зарості 
на узбіччі та озеленення міста від 
самих громадян. З одного боку 
це самозахоплена територія, а з 
іншого — квітучий сад, який обла-
штували  мешканці вулиці. Безпека 
дітей, що ідуть до школи, потрібна 
першочергово. Тільки як на вули-

ці Ярослава Мудрого прокласти 
тротуар, щоб всі були задоволені 
— питання, яке потребує вивчення.

Іспит до 1 вересня дійсно не 
здали наші служби, хоча працю-
вали 31 серпня, мабуть, і вночі. 
Працювали та не встигли? Тому 
що дійсно дороги до шкіл не ви-
чищені.

Біля школи №1 пішохідний 
перехід не поновлено, частина 
переходу перед воротами школи 
залита дощовою водою. Біля шко-
ли №3 пішохідний перехід, мабуть, 
пішов разом із таненням снігу і 
на дорогу більше не повернувся. 
Школа-ліцей має дорожню роз-

мітку тільки при виході на вулицю 
Незалежності. Біля школи №5 є 
два переходи. Один поновили та, 
мабуть, в сутінках не помітили, що 
виходить він не на тротуар іншої 
сторони дороги, а прямо на вули-
цю Ватутіна. Біля провулку Вату-
тіна тротуар, по якому мали б йти 
учні в школу, заріс бур’яном — не 
пролазні хащі. 

Такого в Козятині ще не було. 
За пішохідний перехід, що перед 
провулком Мазепи забули і не по-
новили.

З побаченого можна зробити 
висновок, що безпеки учнів у на-
шому місті, на жаль, не існує. 
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влад повх

За своє життя до сьогодні я не 
уявляв, як про мисливців можливо 
розповідати з посмішкою. Хоча 
з дитинства зачитувався “Мис-
ливськими усмішками” Остапа 
Вишні. Цей письменник з його 
усмішками в українській літера-
турі унікальний. Він один. Поряд 
з ним немає нікого. Найперше, 
це кладова синтезу народного 
анекдоту, опису пейзажу, ліри-
ки. Проживши в пеклі 25 років 
тюремного ув’язнення, Остап 
жодного разу не написав про під-
несення будівника соціалізму. А в 
темі мисливства йому не потрібно 
було кривити душею, тому його 
твори актуальні сьогодні.

Пригадується знаменитий по-
чин на полювання з девізом “Хай 
живуть зайці”. Певно, начитав-
шись Остапа Вишні, він втілився 
в первинному мисливському 
осередку села Бродецьке Ко-
зятинського району.

Остапові нащадки Олександр 

Фурман з Бердичева та Сергій 
Бондар з Бродецького за учас-
тю голови УТМР м.Козятина 
Володимира Зайчика об’єднали 
навколо себе громаду мисливців, 
які замість того, щоб купувати 
патрони в складчину, придбали 
маточне поголів’я фазанів та 
зайців і випускають його в при-
роду. Що з цього вийшло, читайте 
в екслюзивному інтерв’ю газеті 
“RIA-Козятин”.

Мисливці випустили зайців

катерина чекай

Журналіст газети “RIA-Козятин” 
відвідав мисливські угіддя первин-
ної організації села Бродецьке. 
Під час візиту члени організації 
саме випускали зайців-русаків — 
40 самок і 10 самців у вольєр з 
подальшим утриманням та випус-
ком молодняка в наступні роки у 
живу природу. 

— Молодняк заплановано ви-
пустити на волю в дике серед-
овище, — каже член органі-

зації Олександр 
Фурман. — Ми 
маємо відтворю-
вати поголів’я, яке 
буде розводитися. 
А потім цих зайців 
випустимо по Ко-
зятинському райо-
ну. Одна із самок, 
з тих, що при-
везли, приводить 
6 зайченят. Від 7 
самок і 3 самців за 
сезон отримують 
70 голів молодня-
ка. Частину цього поголів’я — 25 
голів — ми закупили у Рівенській 
області в місті Сарни. Там дуже 
гарна кров — львівська, білорусь-
ка, ровенська, житомирська. Змі-
шування потрібне для посилення 
генотипу тварин.

— Це ініціатива первинної 
організації села Бродецьке, — 
розповів голова Козятинської 
районної організації УТМР 
Володимир Зайчик. — Мис-
ливці закупили все необхідне. Ці 

зайці, що вони привезли, має всі 
сертифікати, щеплення — з боку 
ветеринарії все в порядку. У місці, 
де купували тварин, ніяк на мо-
жуть дати без певних документів, 
сертифікатів, про те, що вони не 
є хворі тощо. Це велика заслу-
га первинної організації, членів 
цього колективу. Зокрема, Сергія 
Бондара і Олександра Фурмана. 
Хлопці мають ініціативу. До речі, 
раніше випускали більше 500 голів 
фазана. Знаходяться птахи зараз 

на цій території, вони вільно пере-
літають, годуються, частина за-
лишається в мисливських угіддях, 
частина перелітає. Тобто вони 
мають можливість мігрувати. Тут 
досить привабливі для них умови. 
Мають що їсти, догляд, охорону 
тощо. Територія огороджена, 
охороняється. Є ставочок, тобто 
дичині є де сховатися, що їсти, є 
прикормочні майданчики. Дуже 
велика заслуга цих хлопців у від-
творенні мисливської фауни.

ПОзиція на ПОзитиві

Набратись розуму та життєвої мудрості можливо тільки в школі. Весь світ визнає — альтернативи немає. 
За парти на Козятинщині сіли майже 8 тисяч дітей. Серед них 773 першачки

наталя (62), пенсіонер і 
тетяна, програМіст:

— Донька Тетяна при-
їхала, дуже раді зустрічі!

віра (36), кухар і юрій (37), 
будівельник:

— Відправили дітей в 
школу.

олег (25), залізничник і олександр (36), 
тиМчасово не працює:

— Погода поки що дозволяє посидіти 
в парку.

іра (24), продавець і тиМур 
(3,10):

— Гарна погода, відпочива-
ємо. Син кожний день радує.

леонід (41), секретар, інна 
(25), у декреті і таня (1):

— Донечці виповнися 
рік.

антон (29), 
підприєМець:

— Влада останнім 
часом йде назустріч.

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

мисливці Не купуютЬ патроНи, 
а розмНожуютЬ фауНу

благодатНий серпеНЬ

Найкращий почиН — в школу!

тетяна вогник

Серпень завершив літо і від-
крив золоті обрії осені. Обдару-
вав людей щедрими врожаями і 
славними святами. Таким благо-
датним видався цей серпень для 
прихожан Храму Ікони Божої 
Матері «Почаївська», та й біль-
шості православних родин на-
шого міста.

Другого серпня відчинив двері 
Храму святий пророк Ілля, який 
жив у ІХ столітті до народження 
Іісуса Христа. Ім’я Ілля означає 
«міць Господня». З малих літ 
він присвятив себе Богові. По-
селився в пустелі, жив у молитві 
і суворому пості. У ті часи царем 
Ізраїлю був Ахав, який як і цари-
ця Єзавель поклонялися ідолам. 
Серед тих ізраїльських сміливців, 
які виступили проти, був Ілля. Він 
ревно молився, закликав людей 
покаятися і повірити в Єдиного 
Бога. Бачачи духовну загибель 
свого народу, Ілля пророкував 
нещастя для народу; якщо той 
не схаменеться. Коли цар не по-
слухався слів пророка, настала 
трирічна засуха, що спричинила 
голод. І лише за молитвами 
святого пророка Іллі на спраглу 
землю знову впав дощ. 

Так само спрагло чекала дощу і 
наша земля. І священним у Храмі, 
і всі прихожани молились Гос-
поду про дощ, просили милості 
рідному краю… І диво - земля 
напилась. Дощем омив луги і ле-
вади, поля, городи, міста і села, 
рятівний дощ, слава Богу.

А вже за декілька днів у Храмі 
лунала Похвальна молитва Пре-
святій Богородиці. Якось урочис-
то і надзвичайно піднесено співав 
церковний хор під керівництвом 
протоієрея о. Миколая (Воло-
хатого), а коли він заспівав сам 
грецькою мовою, відчуття спокою 
і душевної радості опанували 
душі прихожан.

Престольне свято дарувало 
щедроти кожному із присутніх. 
Храм був у святковому убранстві. 
Потопав у живих квітах. Свяще-
ники з різних куточків нашого 
краю, а також з Одеської Єпархії 
були гостями цього свята. Служи-
ли службу.

Настоятель Храму – митро-
форний протоієрей о. Анато-

лій (Волохатий) відчував велику 
радість за прихожан, що дійсно 
блаженствували ці хвилини у 
Храмі, дякували Богородиці за її 
милості і молитви перед Сином 
своїм.

Потім був Хресний Хід, по-
дяка всім гостям і прихожанам, 
що трудилися цілий рік у Храмі. 
Слідкували за порядком на те-
риторії у церкві. Збирали по-
жертвування, знарядили не 
одну поставку воїнам АТО та 
постраждалим на Донбас та 
Луганськ. Опікувались дітьми-
сиротами та важкохворими. 
Котрі любили і люблять свій 
Храм, які щиросердно моляться 
Богу і живуть з Богом в серці.

за рік у храМі відбувалось 
чиМало значиМих подій, 
свят. Зустрічали і приймали 
чудотворні ікони.Кожну неділю 
прихожани слухають проповіді свя-
щеників о. Анатолія, о. Миколая, 
богослова Андрія Горниша, зі слів 
яких люди пізнають велику правду 
Сили і Любові Божої.

Престольне свято. Це, звісно, 
неймовірна радість. І не можливо 
цю радість не розділити з ближ-
німи. Господарі були щедрими і 
всіх присутніх на святі пригощали 
обідом.

Люди, як одна велика родина 
заполонила церковне подвір’я. 
Прихожани спілкувалися між со-
бою, дякували Богові за щедрість 
і милість, і кожен поніс додому 
часточку великої Божої благо-
даті, відчуття свята і любові, яке 
покликало за собою свято Пре-
ображення Господнього, яке в 
народі ще називають Маковеєм. 
Люди йшли до Храму, тримаючи 
у руках розкішні букети квітів. 
Храм наповнювався запахами 
духмяних трав, квітів. У повітрі 
відчувається запах м’яти, чор-
нобривців, полину, чебрецю. У 
букетах перепліталися польові 
трави, квіти, невеличкі голівки 
маку – символу свята.

Це свято прийшло з Візантії, де 
було встановлене приблизно у ІХ 
столітті й полягало в перенесенні 
з імператорського палацу до Хра-
му Софії частини Хреста Господ-
нього. Протягом двох тижнів цю 
святиню носили по Константино-
полю з метою відвертання хвороб 

і очищення міста від злих духів.
Цього дня святкується також 

день Семи Святих мучеників Мак-
кавеїв: Авіама, Антоніна, Гурія, 
Єлеазара, Євсевона, Аліма і Ма-
ріала, та їхньої матері Соломії, а 
також їхнього вчителя Єлезара. У 
166 р. до н. е. саме ці святі очо-
лили повстання за віру в Єдиного 
Бога й були жорстоко покарані.

Це свято дуже шановане в 
Україні. В церквах освячують 
воду, квіти й мак. У кожному бу-
кетику мають бути достиглі голо-
вки маку. Цей букет називається 
Маковейчиком. У ньому також 
зливаються різнобарв’я всіляких 
трав, - так званого зілля. Свято 
Маковея називають Медовим 
Спасом. До цього часу вулики 
на пасіках наповнюються медом 
і пасічники починали медозбір. 
Після освячення першого меду 
на Маковея можна було розгов-
лятися.

Після першого Спаса розпо-
чався Успінський піст, який триває 
два тижні. І знову за собою свято 
Маковея покликало нове свято 
серпня, свято Преображення Гос-
поднього, свято яблучного Спаса.

Другий Спас, який святкуєть-
ся 19 серпня. І знову цього дня 
сила-силенна людей прийшла до 
Храму. У своїх святкових коши-
ках люди несли яблука, груші, 
сливи, виноград, колосся жита і 
пшениці. Ці неймовірні духмяні 
аромати відчувались розкішно 
поруч. Люди несли до церкви 
на освячення плоди від урожаю 
цього року. Плоди своєї праці. 
Освяченими плодами пригощали 
одне одного. Вітали. Раділи. Ди-
хали святом. У цей день яблука 
стали головними і найдорожчи-
ми гостинцями у православних. 
Вважалося, чим більше роздаси 
яблук, тим прихильнішою буде до 
тебе доля і Бог. І знову церковне 
подвір’я оповилося живим люд-
ським ланцюжком з чарівними 
плодоносними кошиками.

І щоразу в Храмі лунає молитва 
о здравії всіх православних хрис-
тиян за нашу Україну, за воїнів-
захисників Вітчизни, за мир.

великиМ відчуттяМ спо-
внюється душа, коли спо-
стерігаєш, як Маленькі ді-
тки вишиковуються перед 

причастяМ.  З якою благодаттю 
приймають святі дари. Як трепетно 
підносять до святинь своїх немов-
лят молоді матусі і як схвильова-
но і осмислено приступають до 
Причастя люди похилого віку, які 
пережили у житті всякого. Не за-
кінчився ще цей дарований Богом 
серпень. У останні його дні – 28 
серпня святкували велике свято 
Успіння Богородиці. Дуже ве-
лике свято День відходу Матері 
Божої на небо, до свого Сина 
Іісуса Христа. Це останнє двуна-
десяте свято року. Божа Мати не 
вмерла. Вона перейшла від життя 
земного до життя вічного. Вона 
стала посередником між людиною 
і Богом. Вона постійно молиться 
за нас перед Сином своїм і допо-
магає нам. Її допомога, якої ми так 
потребуємо і яка нам необхідна. 
У своїх тривогах, болях і муках 
ми звертаємося до неї – заступ-
ниці нашої святої Богородиці і 
сподіваємося на її допомогу під 
її чесним омофором. Зцілення 
благаємо та благодаті, здоров’я 
душі та тіла для всіх слабких та 
страждаючих. У цей день до Ікони 
Божої Матері прихожани кладуть 
живі квіти. І білий вінок прикрашає 
Ікону Успіння Богородиці – Вінок 
Любові, Слави, Вдячності, Надії. 
Християнська сила православія 
дихає великою вірою. 
У ЦеЙ ДеНь УЖе СТАЛО ДО-
БРОЮ ТРАДИЦІЄЮ БЛАГО-
СЛОВЛЯТИ ДІТеЙ НА НАВЧАН-

НЯ. Від малечі до студентів вузів, 
школярів прийшли до Храму багато 
дітей, які прийняли Таінства сповіді 
та причастя. 
У КІНЦІ СЛУЖБИ МИТРОФОР-
НИЙ ПРОТОІЄРеЙ О. Анатолій 
(Волохатий) звершав молебень за 
успішне навчання дітей. Окропив 
всіх святою водою і благословив, 
вручаючи кожному маленьку за-
кладку із зображенням Храму 
Ікони Почаївської з молитвами 
Божої Матері, з молитвами пе-
ред навчанням та після, а ще з 
номерами телефону настоятеля, 
щоб діти могли поспілкуватися із 
священиком, коли у них у цьому 
є потреба і маленька душа прагне 
розуміння, коли не завжди хоче 
повідати свої переживання нікому.

Так живе Українська Право-
славна Церква. Зі своїми тур-
ботами, святами, втратами, але 
завжди з молитвами і проханнями 
до Бога про добро, злагоду, мир 
в Україні, за всіх православних 
християн, які завжди підносить 
до Бога настоятель Храму, до-
брий вчитель, порадник, історик 
і невтомний молитвеник митро-
форний протоієрей о. Анатолій 
(Волохатий). Так закінчився бла-
годатний серпень, почався новий 
навчальний рік.

Усіх вітаємо. І хай благосло-
вить Бог всіх учнів і вчителів 
нашої України. Хай вогонь до 
знань буде благодатним!
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 продам
  2 äèâàíà â äîáðîìó ñòàí³, íå äîðîãî 063-103-41-74, 096-940-95-45
  Àíòåíè äî ðàä³îïðèéìà÷³â äîâæ. 450, 620, 830 ìì. ëþì³íîñöåíòí³ 
ëàìïè íà 6 Â äîâæ. 210 ìì. 2-51-56, 096-453-34-86
  Á³äîíè, âèòÿæêà á/ó, ñò³íêà ìåáëåâà ê³ìíàòíà, ñïàëüíèé ãàðí³òóð. 
093-707-94-71, 063-344-14-45, 063-619-90-85
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áðîíçîâèé çâîðîòí³é êëàïàí ä³àì.40, çâîðîòí³ êëàïàíè ä³àì. 15, 20 
íà 210 àòìîñô., àíòåíè äî ð/ïðèéìà÷³â äîâæ. 440, 450, 490, 830 ñì., 
ðåëå ÐÝÑ-915,  ÐÝÍ-33, åë.äâèãóí äî ïèëîñîñà øàðîâî¿ ôîðìè. 096-
453-34-86, 2-51-56
  Âàçîíè Êèòàéñüêà ðîçà 2 øò., Äåô³íáàõóñ 2 øò., Ô³êóñ 1 øò., Ô³êóñ 
Áåíäæàì³íà 2 øò. 097-340-95-40
  Âàííà ÷àâóííà âòð. Òóðö³ÿ, óí³òàç PORTA áåç êðèøêè äëÿ áà÷êà, 
ïîëîòåíöå-ñóøêà âîäÿíà 55 õ 40, í/æ õðîì. 063-462-61-20
  Âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ 210 àòì. Ä.15, çâîðîòí³ êëàïàíè 210 àòì. Ä. 15, 
20, ïðîâîëîêà ëàòóí Ä.6, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40, 380/36. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46, òóôë³ ÷îðí³ ð.36, áîñîí³æêè ð.36. 063-598-
86-39
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, ñêàòè çàäí³ ç äèñêàìè äî ÌÒÇ, ïàòðîí äî òîêàðíîãî 
ñòàíêà. 093-801-50-42
  Âóã³ëëÿ 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Âóëèêè ñèñòåìè Äàäàí, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, êàí³ñòðè 20 ë. 2-70-03
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  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
  Ãàðáóçè êîðìîâ³. 098-974-47-49
  Ãàðáóçè. 097-426-63-34, 063-277-52-94
  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
  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
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî, 
ìàíåæ, õîäóíêè, âàííî÷êà. 093-778-40-50
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Â³êòîð³ÿ Ãîëä, òðàíñôîðìåð, êîë³ð áåæåâèé, ç/ë, 
êðîâàòêà Ìàÿòíèê. 093-920-73-40
  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
  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
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà òâåðäîïàëåâí³. 067-369-13-23
  Åë. ñàìîâàð, åë. ñîêîâèæèìàëêà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, êèëèì 3 õ 2 ì., 
êàðòèíà íà äåðåâ³, ðèáàöüê³ ÷îáîòè, ïåðèíà. 073-003-80-13
  Åëåêòðî íàñîñ äî îïàëåííÿ ðàçîì ç êðàíîì, áóâ â åêñïëóàòàö³¿ 1 
ð³ê. 096-394-91-34

  Åìí³ñòü ìåòàëåâà êâàäðàòíîãî òèïó 1 êóá äîâæ. 1 ì., øèð. 1 ì., 
âèñ. 1 ì. 2 200 ãðí. 098-872-34-10
  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 Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 096-798-11-28
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. ïðèâàòèç, âóë.Ê.Ìàðêñà, çàòèøíå ì³ñöå, âåëèêà 
êîïàíêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà òåðì³íîâî ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèé ïîâåðõîì, 
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå øîñå 74 (á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ 
äîðîãè). 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåðíî (ïàé), ñ.Ëîïàòèí, ñ.Ìèêîëà¿âêà. 098-790-05-46
  Çåðíî ÿ÷ì³íü, ïøåíèöÿ, 3 400 ãðí./1 ò. 096-641-53-86
  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
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íüîâà Áåëà - Ðîññà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà. 096-567-49-70, 093-091-52-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî. 093-630-64-95
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-051-70-10, 063-651-20-92
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ë³æêà îäíîñïàëüí³ 2 øò. á/ó. 068-056-55-91
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-250-89-11, 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-341-00-58
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, 2 êð³ñëà, ïóôèê «Òþëüïàí», øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà, êë³òêà äëÿ ïòèö³, øòîðè, òþëü. 093-724-28-38
  Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, 
ãåîäåç³¿, êíèãè ïî ð³çàííþ ³ çâàðþâàííþ ìåòàë³â, ñòàëü ëèñòîâà 40 
ìì., òðóáè í\æ 6, 33 ìì., êðóã í/æ Ä. 85 õ 480 ìì. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñåëà Æóðáèíö³. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êîáèëà 6 ðîê³â ìîæëèâî ç âîçîì. 098-719-45-83
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-264-66-57
  Êîâðèêè ðåçèíîâ³ äî àâòîìîá³ëÿ Sens, Lanos á/ó, âåðõ³âêó äî 
áåòîííîãî çàáîðà. 096-979-21-18
  Êîçà. 096-512-81-79
  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
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì. 093-002-42-99
  Êîðîâà ç 5 òåëÿì, ò³ëüíà òà áè÷îê 1 ì³ñ. 098-259-39-20
  Êîðîâà ç 6 òåëÿì 5 ì³ñ. ò³ëüíà, òåëèöÿ 1 ð³ê ò³ëüíà. 097-426-63-34
  Êîðîâà ñèìèíòàëêà 20.07. ðîçòåëåíà ç äðóãèì òåëÿì. 098-245-
76-02
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-434-08-60
  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
  Êîòåë ÊÑ. 097-463-35-26
  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
  Êóñêè ñ³ðîãî ãðàí³òó ïèëÿíîãî. 067-935-88-67
  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
  Ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, òðóáè àëþì. ä³àì. 6-8 ìì. ç 
íàêèäíèìè ãàéêàìè, ïîëîñà àëþì. 8 õ 4 ìì. íà ñèëîâ. òð-ð, òðóáà àëþì. 
12 õ 1.5, ñêëî ä³àì. 165 õ 20 ìì., êðóã ä³àì. 16, 30 ìì., àðìàòóðà ä³àì. 18 
ìì., ïðîâîëîêà ëàòóí ä³àì. 6 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ìåáåëü, ë³æêî, 2 øêàôà, ñò³ë òóìáà, òðèëÿæ. 096-969-45-99
  Ìåáëåâà ñò³íêà, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 067-152-85-64, 097-513-57-96
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 500 ãðí. 068-033-67-62
  Ìîëîäà êîçà ä³éíà ç äðóãèì îêîòîì. 068-041-23-66
  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
  Ì’ÿêà ìåá³ëü (äèâàí ³ 2 êð³ñëà), òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òåëåâ³çîð LG ç 
êð³ïëåííÿì äî ñò³íè. 063-809-21-73
  Íîâèé í/æ ãàôð³ðîâàíèé øëàíã Ä.15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç êîòë³â, 
âîëüòìåòð 0-300 Â, òîá³íî Ä.4 ìì., ïîíèæ. òð-ð 220/12 Â, òð.ð ç øíóðîì, 
âèëêîþ äëÿ ³íîìàðî÷íèõ ð/ïðèéìà÷³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Íóòð³¿ òóøêè ³ ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàðòà ðîñòîâêà äëÿ øêîëÿðà â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Ïëàíåòàðêà òà õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà àëþì. 300 ë., 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ò³êêà», ñºòêà 6 ìì. 12 ì., ï³äéîìíèê òåëüôåð, 
ñâàðêà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, âóã³ëëÿ ÀÊ, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. ð. 48-50. 
063-689-36-37, 063-695-30-20
  Ïëèòêà îáë³ö. 15 õ 15 4.5 êâ.ì. ïëèòêà (êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³) 2 êâ.ì., 
òðóáà àëþì. Ä.8-12, 22. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîñÿòà 12-15 êã. 096-758-16-70
  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 36 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 Â, 
0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà ïèëà 
ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðèñòð³é äëÿïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 36 ãðàäóñ³â, âîëüòìåòð 0-250 Â, 
0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà ïèëà 
ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.44-46. 063-694-94-49
  Ïðèöåï äî àâòîìîá³ëÿ, âäîñêîíàëåíèé. 063-256-59-52, 098-257-43-73
  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
  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
  Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, åë. äâèãóí äî ïèëîñîñà Ðàêåòà. 
096-453-34-86, 2-51-56
  Ñèëîâèé òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì íà 9 Âîëüò,çâîðîòí³ êëàïàíè Ä.15, 20, 
40, ïîêîâêà ñòàëüíà Ä.190 õ 82. 2-51-56, 096-453-34-86
  Ñîêîâàðêà 10 ë., áàíêè 3-õ ë., äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì,  
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ñòåêëîòåêñòîë³ò ïîêðèòèé ç îäíî¿ ñòîðîíè ì³äüþ 450 - 355 õ 2 ìì. 
2.87 êâ.ì., òðóáà ëàòóí Ä.16 õ 15 ìì., òåðìîìåòðè 0-100 ãðàäóñ³â, äîâæ. 
180 ìì., ïðÿìîóãîëüí³, ïðîâîä åêðàí³ðîâàíèé 1.5 ìì. êâ.80 ï/ì, ðåëå 
ÐÝÑ 9, 15, ÐÝÍ 33, ôîòîçá³ëüøóâà÷, ô/ñïàëàõ, ðåçàê, ô/åêñïîíîìåòð, 
åë.äâèãóí ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè. 096-453-34-86, 2-51-56

  Ñò³ë êóõîííèé, òóìáà, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò, õîëîäèëüíèê 
Äîíáàñ. 063-390-42-83
  Ñò³ë ñòàë³ 3 ìì Ä.850, äâîìà ï³äøèïíèêàìè ç ïîâîðîòîì íà 360 
ãðàäóñ³â íàâêîëî îñ³, äèñêîâà ïèëà Ä.160 õ 2 ìì., Ä.390/Ä.90 õ 25 ìì. 
ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â, äóæå ãàðíèé ³ 
çðó÷íèé. 067-432-13-02, 063-895-19-64
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà 
åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Ñòîëîâèé áóðÿê, ìîðêâà, êàðòîïëÿ - äð³áíà, íàñ³íüîâà, âåëèêà. 
096-612-95-89
  Ñóìêà äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ êîòà 35 õ 20 õ 25. 067-434-46-04
  Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð TOSHIBA â ðîáî÷îìó ñòàí³ 800 ãðí. 063-132-33-28
  Òåëåâ³çîð á/ó íà êóõíþ â êóòîê, äâà êð³ñëà á/ó, ñò³ë - òóìáà á/ó, 
òóìáî÷êà á/ó, øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà». 093-406-75-28
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 068-334-53-54
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 068-735-09-52
  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
  Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò, òðóáà 
ëàòóí ä³àì. 16 õ 1.5 ìì., ìåò. í/æ òîâù. 1 ³ 2 ìì., òîá³íî ä³àì. 4 ìì., 
öàïîí ëàê êîë³ð ÷åðâîíèé, ñèëîâèé òð-ð 220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 
096-453-34-86, 2-51-56
  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 - ñò³ë á/ó 300 ãðí. 063-829-37-33
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
ðàäÿíñüê³ ãðîø³ òà ìîíåòè, ïëàñòèíêè. . 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
  Õîëîäèëüíèê íå ðîáî÷èé êîìïðåñîð, ç òðüîìà êàìåðàìè, âèñ. 1.70 
- 2 000 ãðí., öåíòð. 098-102-68-62, 093-893-98-11
  Öóöåíÿò «Êàíå - Êîðñî» 1 ì³ñ., ÷îðí³, ïàëåâ³, ÷îðíî - òèãðèñò³. 093-
497-27-14, 096-705-44-83
  Øåñòèãðàííèé ñòåðæåíü ï³ä êëþ÷ S-9 ³ç ëàòóí, êîðïóñà ï³ä 202 
ï³äøèïíèê, àâòîìàò 3-õ ôàçíèé ÀÊ-63Ì-12.5 À â çàêðèò³é êîðîáö³, 
ïåòë³ äî ãàðàæíèõ äâåðåé. 096-453-34-86, 2-51-56
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-041-47-89
 Äèâàíè 2 øò., â Äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-103-41-74, 096-
940-95-45
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1 ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 4 ïîâåðõ, ç³ çðó÷íîñòÿìè. 067-710-75-08
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 
067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ.,  âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 067-456-93-43

  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., öåíòð, ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàã. «Ãðîø»), æèëèé ñòàí 
ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàã. Ãðîø), æèëèé ñòàí 
ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò, öåíòð. 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., ç ðåìîíòîì âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 51. 093-041-58-73
  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, 39.3 êâ.ì., 1/5, ºâðî-ðåìîíò, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 
43. 063-809-21-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 

çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, ïëîùà 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ. 
067-581-77-73
  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, 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ. 48 ì2 íà 1-ìó ïîâåðñ³ 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó â öåíòð³ 
ì³ñòà 097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 7.  
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-493-53-58
  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., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í ó÷èëèùà. 093-002-
42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.8 êâ.ì. ç ðåìîíòîì, âóë.Êàòóêîâà 41 ð-í ìàãàçèíó 
«Ãîñïîäàðî÷êà». 063-303-23-24, 097-916-44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., äâîñòîðîííÿ, ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36

  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ â ð-í³ ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  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, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíèé ðåìîíò, 
ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  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 âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 096-463-
00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 4/5, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâ³ êëàäîâêè, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 063-
277-53-34
  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. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, ³ìîðòíèé êîòåë, 
óòåïëåí³ ñò³íè, ïîêðàùåíå ïëàíóâàííÿ.. 063-404-13-13
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, ðåìîíò, ÀÎ. 067-152-94-75, 063-152-94-75
  3-õ ê³ìí. êâ., 4/5, âóë.Ìàòðîñîâà ì.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ðîçâèíåíà ³íôðàñòðóêòóðà, çàã. ïëîùà 75.5 êâ.ì., æèëà 70 êâ.ì 
067-506-17-00
  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., 68 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè,  ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 063-521-97-29, 
096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ ð-í ó÷èëèùà. 
063-733-28-00

  3-õ ê³ìí. êâ., â 5-òè êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà 53.3 êâ.ì., º 
çåì. ä³ë-êà 3.24 ñîò, ñàðàé, ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 1 ïîâ., çàã. ïëîùà 63 êâ.ì., ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ðåìîíò. 063-187-18-82, 
067-990-07-43
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 7 ïîâ., íå óãëîâà, ñòàí æèëèé. 067-
811-07-23, 063-349-51-27
  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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, åë.îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 
62 êâ.ì., êëàäîâêè, ï³äâàë, áîéëåð, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 
28. 093-091-00-50
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6), 
êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º 
ñàðàé. 096-597-42-92
  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., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, áåç 
ºâðî-ðåìîíòó. 067-963-17-30
  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, 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, íåäîðîãî. 063-564-47-85
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, áóäèíîê íîâèé, ë³÷èëüíèêè, 
³íòåðíåò. 098-632-99-07, 063-026-45-34
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 063-630-65-33
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 068-
003-51-09
  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., òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íà 
ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 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 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 â Çàë³çíè÷íîìó, ïë. 86 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, êàíàë³çàö³ÿ. 
067-18-27-522
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16à÷íà, 73 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â 



12 RIA-К, Четвер, 7 вересня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 13 RIA-К, Четвер, 7 вересня 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

РеКлама та ОгОлОшення РеКлама та ОгОлОшення

406824
406827

40
61

25

рЕмоНТ, поСлуги
Пошпаклюю, пофарбую, поклею шпалери, 
електрика, сантехніка ті інші роботи. 098-
103-55-21
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25
Виконуємо роботи: утеплення будинків, 
кароїд, гіпсокартон, шпаклівка, забори. 
093-312-79-32, 096-423-75-84
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
Кладка камінь Буд. 068-5347378 Віктор

40
51

28

405640

40
33

98

40
52

18

40
47

75

40
58

23
406103

405136

40
10

66

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на робо-
ту: автослюсаря, автомийника, менеджера з 
продажу запчастин та прийомки автомобілів. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу на СТО потрібен автослюсар зі 
стажем роботи. 063-665-38-65
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 063-596-40-46
В кафе на постійну роботу запрошується 
бармен, повар, з/п висока. 093-780-33-34
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 165 - 210 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 
3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-
520822, 066-151-19-12
На роботу потрібні продавець, бухгалтер, 
офіціант, кухар, пом. кухара. 063-615-56-02, 
067-129-82-71

406823

40
68

16

406820

40
68

32

40
68

60

40
49

80

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Зніму на тривалий термін гараж в 
р-ні ПРБ, бажано по вул.О.Кошового 

з подальшим викупом. 
063-618-57-08 Олександр

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 Продам будинок 100 кв.м., р-н авто-
вокзалу, зем. діл-ка 15 сот., будинок 
не потребує ремонту. 067-935-88-67

40
52

16

40
68

64

40
46

83

40
68

14

40
52

20

40
56

34

40
46

88ПП «БУДІМІДЖ» 
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються 

на роботу 

працівники
067-433-52-36 ; 35-5-82

робота

40
56

37

На роботу в Кав'ярю потрібні активні люди. 
063-187-41-52 Максим
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен та кухар. 063-
688-19-93, 2-22-99
Кафе "Хуторок" проводить набір офіціантів та 
запрошує на роботу посудомийок 067-264-
95-70, 093-145-82-34
Диспетчер таксі - дівчина, день/ніч/48, 
2300грн., Адміністратор комп'ютерного 
клубу - хлопець/дівчина, тиждень/тиждень, 
2500грн., Касир Нова пошта - дівчина 
18-30років, згідно графіку, 2500грн. 063-
231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити пн.-
сб. з 9:00-18:00
На постійну роботу запрошується 
комірник(зав.склад)не продовольчих 
товарів.098-586-58-68
На роботу потрібні різноробочі. 096-681-
68-43
В таксі "Чайка" потрібен диспетчер. 093-
766-78-49
На роботу потрібна прибиральниця. 096-
681-68-43
Охоронники для вахти. Житло та форма 
надається безкоштовно. 095-001-31-58, 
096-432-87-65
На постійну роботу потрібен: помічник 
кухаря; оператор - касир; агроном; вете-
ринар; різноробочий. Висока заробітна 
плата.067-430-02-80

40
68

31

403652

40
65

34

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua (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 розд./опт kramnicya.com.ua *

8. автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 

Деу-Сенс12/беж/130017106851  (068) 883-75-77 седан #

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. (067)112-
87-02, (063)689-81-00 #
Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота 
в Польщi. Консультацiї. (068)288-48-68, (067)382-
84-74 #

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

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

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

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

Термiново потр. прибиральники в торг. центри та супермаркети 
Києва. 5000-7000. (067) 526-84-35 #

11.1. Продам 

Горохова крупа та вiдходи дог. (097) 250-34-99 *

Горохову крупу та вiдходи дог. (067) 775-66-29 *

11.2. Куплю 

Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг дог. (067) 775-
66-29 *

Гречиху, кукурудзу, горох дог. (097) 250-
34-99 *

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання дог. (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! 
Картини за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пласти-
ка, фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, 
конструктори, та iнш. http://kramnicya.com.ua *

ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç. öåíòð, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ñ.Ïèêîâåöü. 067-749-
72-94, 063-276-51-04
  Áóäèíîê ãàç., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-003-72-85
  Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., çàã. ïëîùà 38.5 
êâ.ì., º ñàðàé, ïîãð³á, â äâîð³ êðèíèöÿ. 098-073-76-85
  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 æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãàðíèé ðåìîíòîì âóë.Ñóâîðîâà 86, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
òà êîìóí³êàö³ÿìè. 097-127-47-04
  Áóäèíîê çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-50
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., âîäà 

öåíòðàë³çîâàíà, º êàíàë³çàö³ÿ, ãàç, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò. ïðèâàòèç., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Âîëäàºâñüêà 18 íåäîðîãî. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ãîñï. áóä³âë³. 093-941-04-97
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ó÷àñòîê. 063-
689-36-37
  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 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.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 69, ãàç, çåì. ä³ë-êà 60 êâ.ì., 

êðèíèöÿ. 093-798-99-08, 063-319-95-67
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  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.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.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 ñ.Òèòóñ³âêà º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 
0.43 ãà. 097-710-13-23, 096-819-36-47
  Áóäèíîê ñòàðèé, 5 ñîò. çåìë³, ð-í ó÷èëèùà, äåøåâî. 097-341-00-58
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 
096-878-36-64
  Áóäèíîê 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 â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 60 ñîò. ãîðîäó, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà õë³âà, ïîãð³á, ³íø³ ïðèñàäèáí³ áóä³âë³. 093-947-
43-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 68, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ â äâîð³, ñàä, ñàðàé, ó÷àñòîê 14 ñîò. 096-346-39-77 Íàòàøà, 
063-189-43-31 Ñàøà
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ. Ìàõàðèíö³, æèòëîâèé ñòàí, 35 ñîò., âîäîïðîâ³ä, 
ãîñï. áóä³âë³, íåäîðîãî. 098-830-64-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 
5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-437-22-16, 
063-316-71-73
  Ê³ìíàòà æèëà ç ôóíäàìåíòîì íà äîñòðîéêó. 063-026-74-92
  Ï³â áóäèíêó 2 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, îêðåìèé âõ³ä, ñâ³é 
äâ³ð, ãàç, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ð-í 3 øêîëè, ïîðÿä çóï. 
àâòîáóñà. 097-038-91-92
  Ï³â áóäèíêó 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
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí., ãàç. îïàëåííÿ, ð-í 3 øêîëè. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 

áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ 
òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà 
âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Áàáàäæàíÿíà, âñ³ çðó÷íîñò³. 067-152-94-75, 063-152-
94-75
  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 óñ³ìà 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 238, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä. 
067-386-48-35
  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.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç, ãîðîä 40 ñîò., âîäîïîñòà÷àííÿ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-
314-43-28
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 
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ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×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 ãàç. â öåíòð³. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-
663-57-24, 099-650-51-26, 096-551-79-52
  ×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
 áóÄèíîê â ñ. âåðíèãîðîÄîê, 60 ñîò., ãàðàæ, 2 ïîãðåáè, êðèíèöÿ, ãàç, âîÄà, 
âñû çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ãàç-Äðîâà.  098-533-47-60, 097-352-29-41

  аВТомоТо
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., äâ. 1.1 ÊÏ 4, â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå 
ïîòðåáóº 23 000 ãðí. 098-872-34-10
  ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà 1984 ð.â., â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 21013, êîë³ð îõðà-çîëîòèé, 1982 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-
488-07-54
  ÂÀÇ 2103 1974 ð.â., 1.3, á³ëèé 16 000 ãðí. 067-994-34-05
  ÂÀÇ 2106 ïî çàï÷àñòèíàì. 063-292-65-33
  ÂÀÇ 2106. 098-007-84-33
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â. 097-426-63-34, 063-277-52-94
  ÂÀÇ 2107. 068-667-59-67, 063-641-52-94
  ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí. 098-007-84-33
  ÂÀÇ 21093 1998 ð.â., ñ³ðèé ìåòàë³ê, äâ. 1.5, 5 ñò. ÊÏ, ãàç-áåíçèí. 
093-920-73-40
  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 2112 2006 ð.â., 4 ïîê. ãàç, 1.6, 16 êë., â äîáðîìó ñòàí³. 097-
756-29-19
  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
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî âàíòàæíèé àâòîìîá³ë³â. 067-937-45-39
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ ³ äâà ìîòîðè á/ó 2101. 096-264-75-92
  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 1997 ð.â., íå áèòèé, íå êðàøåíèé, òåìíî ñèí³é ìåòàë³ê, 
ðåºñòðàö³ÿ Ïîëüñüêà 32 000 ãðí. 097-886-27-65
  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
  Ìîïåä Àëüôà 50 2008 ð.â., ÷îðíèé.  093-920-73-40
  Ìîòîáëîê ó õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-797-77-33
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 ç êîëÿñêîþ, ³äåàëüíèé ñòàí. 067-422-36-17
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10-36. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Í³ñàí Ïð³ìºðà 1992 ð.â. 063-811-37-17
  Îïåëü Êîìáî 2003 ð.â., 1.7 äâ., òóðáî-äèçåëü. 063-384-01-15
  Ïåæî Åêñïåðò 1.9 Ä, 2001 ð.â., ïàñàæèð. 096-641-53-86
  Ïåðåðîáëåíèé ç ìîòîáëîêà Òðàêòîð äî íüîãî êîìïëåêò. 096-395-
18-01
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39

  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ñêóòåð VAMAHA - Mint ñèí³é, íà õîäó â äîáðîìó ñòàí³, ðåçèíà íîâà.  
097-780-22-93, 093-627-79-38
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä AF-48, çàðåºñòðîâàíèé â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
038-33-86, 098-400-91-10
  Òàâð³ÿ - Ï³êàï 2007 ð.â. 093-002-64-21
  Òàâð³ÿ 1996 ð.â.093-002-64-21
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-40 ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 097-526-76-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ôîðä Ñêîðï³î 1988 ð.â., õîðîøèé ñòàí, ìîòîð ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 
097-488-07-54

  КуплЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íåäîðîãî. 068-965-56-08
  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
  Áóäèíîê, 1-ê³ìí. êâ., 2-õ ê³ìí. êâ. 094-904-90-25
  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
  Êàðòîïëþ äð³áíó äëÿ ïòèö³, ïøåíèöþ äî 200 êã. 063-684-22-99, 
2-45-85
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ìåíþ. 
2-30-43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé. 093-631-91-67, 067-764-86-19
  Êóçîâ ÃÀÇ-53, ñàìîñêèä, êóçîâ 2103, 2106. 068-587-78-31
  Êóïóºìî çåðíî ,ÿáëóêà,ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ,ãîð³õè â³ä íàñåëåííÿ çà 
âèñîêîþ ö³íîþ.0689414447, 0932066561
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ëîøà (êîáèëêó). 098-214-08-04
  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
  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
  Ñòîëè îá³äí³ ðîçêëàäí³, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. 097-886-27-25
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 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
   Çàãóáëåíèé äîäàòîê äî ñâ³äîöòâà ïðî áàçîâó  çàãàëüíó 
ñåðåäíþ  îñâ³òó, çàê³í÷èëà ó 2009 ðîö³ ñ. Êîìñîìîëüñüêó ñåðåäíþ 
çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ²-²²² ñòóïåí³â íà ³ìÒÿ Ïðèéìà÷óê Ìàðèíè 
Ñåðã³¿âíè ÂÍ¹ 36519202 âèäàíèé 23 ÷åðâíÿ 2009 ð. ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë á/ó ï³ä ôóíäàìåíò, äîðîãó. 063-
741-21-86
  Â³ääàì öóöåíÿò â äîáð³ ðóêè. 067-450-69-14, 063-192-73-38
  Â³çìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò ïîðó÷ ç ó÷èëèùåì, âñ³ çðó÷íîñò³. 063-53-
08-382, 068-040-88-33
  Â³çüìó ãà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â, 10 õâ. â³ä ó÷èëèùà. 096-458-74-
04, 063-883-54-61
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîï÷èê³â 093-784-45-97
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ïðèéìàê Àíàòîë³é Âàñèëüîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
³ì’ÿ Ìàð÷óê Àíàñòàñ³ÿ ²ñàê³âíà ñåð³ÿ ÂÍ á/í, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 14 ëþòîãî 2003 ð. çà ¹456 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
³ì’ÿ Áåçíîñþêà Âîëîäèìèðà Ïàâëîâè÷à ñåð³ÿ ÂÍ á/í, âèäàíèé 
Êîçÿòèíñüêîþ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 14 ëþòîãî 2003 ð. çà ¹544 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 4 ëèïíÿ 
1995 ð íà ³ì’ÿ Ïîâàð÷óê Ñòàí³ñëàâà Âàñèë³âíà, Ïîâàð÷óê Íàä³ÿ 
Âîëîäèìèð³âíà, Ïîâàð÷óê Â³ðà Âîëîäèìèð³âíà, Ïîâàð÷óê Ëþáîâ 
Âîëîäèìèð³âíà, Ïîâàð÷óê Þð³é Âîëîäèìèðîâè÷, Äÿ÷óê Ëþäìèëà 
Àíàòîë³¿âíà, âèäàíå Ôîíäîì äåðæàâíîãî ìàéíà Óêðà¿íè Ðåã³îíàëüíå 
â³ää³ëåííÿ ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Ïðåäñòàâíèöòâî â Êîçÿòèíñüêîìó 

ðàéîí³  íà êâ. ¹1 áóä.6, âóë.Ëåí³íà, ñ.Ñîê³ëåöü ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ¹008397 íà ³ì’ÿ Òåðíîâîãî Âàëåíòèíà 
Âîëîäèìèðîâè÷à 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
  Çàãóáëåíèé áîðò ïðè÷³ï â ð-í³ ñ.Òèòóñ³âêà ç íîìåðîì 01536 Â², 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-358-56-71
  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, íà 
òðèâàëèé òåðì³í. 096-415-61-69
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 093-735-41-57
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-191-88-13
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-624-
35-39
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. îïàëåííÿì, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-821-41-38
  Ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ òà ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íà íà ³ìÒÿ Ñîðîêà 
Ìèêîëà Àíàòîë³ºâè÷ çàãóáëåíî. Ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-
736-85-95
  Ïîòð³áíà æ³íêà ïîðÿäíà, äîáðà, áåç ø/ç äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðèìè â ñåë³, 
ìîæëèâî ³ çà óñïàäêóâàííÿ æèòëà. 096-963-73-52
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
 çàãóáëåíî Äîêóìåíòè (ïàñïîðòè, Äîêóìåíòè íà ìàøèíó), ïðîÕàííÿ ïîâåðíóòè 
çà âèíàãîðîÄó. 067-285-06-38
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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 важливих 
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 7.08 по 14.08
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неділя, 10 вересня

+ 16 0С   + 19 0С
+ 26 0С   + 20 0С

середа, 13 вересня

 + 16 0С   + 16 0С
 + 20 0С    + 16 0С

вівторок, 12 вересня

  + 18 0С   + 19 0С
  + 25 0С   + 18 0С

понеділок, 11 вересня

+ 18 0С   + 20 0С
+ 27 0С   + 21 0С

субота, 9 вересня

+ 12 0С    + 15 0С
+ 22 0С    + 17 0С

пятниця, 8 вересня

   + 12 0С   + 15 0С
   + 19 0С   + 16 0С

четвер, 7 вересня

+ 10 0С  + 12 0С
+ 12 0С  + 14 0С

Прогноз погоди

406815
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потрібНа допомога людей!

16 вересня у селі Миколаївка пройде 
XVII Всеукраїнський фольклорний фести-
валь чехів України. Пройде знайомство 
з національною культурою, звичаями та 
традиціями сучасного культурно–мистець-
кого життя чеських громад.

Зберуться представ-
ники чеських культур-
но-освітніх товариств 
зі всієї України. У 

концертній програмі виступатиме чеський 
народний фольклорно-етнографічний 
ансамбль «Студанка» («Криничка») това-
риства «Голендерські чехи» с. Миколаївка.

Починаючи з 10-ї години працюватимуть 
виставки-продажі виробів майстрів обра-
зотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва. У актовій залі Миколаївської 
школи покажуть фільм про історичне ми-
нуле краю. Урочисте відкриття фестивалю 
- о 12 годині, працюватиме музей чеської 
культури с. Миколаївка.

фольклорний фестиваль

Захворіла моя дочка Таня, їй 36 років, у 
неї двоє дітей — синів 11 і 6 років. Поста-
вили страшний діагноз в другій половині 
серпня, необхідна операція, яка коштує 
200 тисяч гривень.

Що нам робити — у нас немає такої 
суми… Прошу всіх небайдужих людей з 
великим серцем долучитися до збору ко-

штів на операцію моєї дочки. 
Рахунок у ПриватБанку 29244825509100 

Пеньківська Тетяна Валентинівна.
Буду вдячна всім, хто відгукнеться. Я 

буду молитись за кожного, хто протягне 
руку помочі та допоможе здолати це горе.

Козятинчанка Валентина Славінська, тел. 
(097) 710 13 23


