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У Пляховій розгорівся 
скандал за землю 

Урочистості в миколаївці, 
кУманівці, козятині  с. 3
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У місті успішно функціонує абсолютно 
нова швейна фабрика на Довженка, 
яка надає роботу, незалежно від віку та 
навичок

100 робочих місць! 
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тетяна лозінсЬка

Приємно писати про приємне. 
Історію ще одного вдалого бізне-
су розповім сьогодні на шпальтах 
“RIA-Козятин”. 

Молода, енергійна та симпа-
тична козятинчанка приватний 
підприємець Тетяна Корнєєва 
відкрила швейну фабрику по 
пошиттю спецодягу ТОВ “Омега 
Трейд-2010”. На сьогодні вона 
працює в одну зміну, але вироб-
ництво набирає оберти і відпо-
відно розширюється штат. Через 
центр зайнятості та безпосеред-
ньо відділ кадрів на підприємстві 
набираються працівники. Зараз є 
потреба в 100 швачках! Тим, для 
кого швейна справа нова, на фа-
бриці допоможуть придбати на-

вички на місці. Вік необмежений, 
стать не грає ролі. 

Побувавши на цьому підпри-
ємстві, можна відмітити чистоту, 
гарне освітлення, провітрювання 
та комфорт у цехах. Колектив 
бадьорий і привітний. За словами 
заввиробництва Оксани Каль-
чук, шиють одяг тут на замовлен-
ня та на склад. Отож, цех ніколи 
не зупиняється. Запроваджений 
8-годинний робочий день. Праців-
ників з ближніх сіл Жежелева, 
Глухівець, Бродецького, За-
лізничного підвозить автобус. 
Обладнання все нове і сучасне.

— Взагалі, такий напрямок 
діяльності, як швейне вироб-
ництво, передбачає залучення 
великої кількості людей, — каже 
директор Тетяна Корнєєва. — Це сталі заробітки, нормований 

робочий день, 
оплачуваний лі-
карняний, додат-
кові матеріальні 
стимули, коли 
родина потра-
пила в скрутні 
тимчасові об-
ставини. Праців-
никам зручно, 

що їх привозять на роботу, а по 
завершенню доставляють додому. 
І, звичайно, всіх влаштовує наш 
соцпакет. Усі працівники офіційно 
оформлені, їм надаються оплачу-
вані чергові відпустки. 

Приміщення наповнені вдень 
природним освітленням, а до-
даткове електричне гарантує 
виконувати якісну роботу. Для 
працівників є добротний, охайний 

туалет, душ, де можна вмитись, 
а то й навести лад на обличчі 
— що є обов’язковим атрибутом 
жіночого туалету… 

У постіндустріальному місті та 
аграрному районі майже стовід-
сотково робочі місця заповнені 
чоловічими обличчями. А тут 
вперше в районі підприємство, 
де більшість працюючих — жінки 
різного віку!

Продовження с.3
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100 робочих місць!
у всіх на устахтема тижня

Війну 
Виграють 
не тільки 
гарматами

У місті успішно функціонує абсолютно нова швейна фабрика 
на Довженка, яка надає роботу, незалежно від віку та навичок

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

Голова Козятинського осе-
редку ПП "Громадянська 
позиція",  редактор газети 
"RIA-Козятин" 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

Подяка від 
131 окремого 
розвідувального 
батальйону

лідія Палазнікова 
принесла кришечки 
(810 шт), які зібрали 
з подружжям 
войтенків,бутлі та одяг 
для нужденних

катерина Шевчук 
передала кришечки, 
які зібрав  батальйон 
"вінниця"

олександра Борачук (2 
школа, 1 клас)

Редакція “RIA-Козятин” ба-
жає підприємцю пані Тетяні 
успіхів у бізнесі. Нехай усі ділові 
починання закінчуються лише 
успіхом, а особисте життя рясніє 
щастям і радістю. Нехай ділові 
партнери завжди будуть надійни-
ми, обсяги виробництва товарів 
і послуг збільшуються, а капітал 
примножується. 

P. S. Отримати довідки від-
носно працевлаштування можна 
за телефонами: (050)444-36-15, 
(050)398-90-90.

галина касянівсЬка

У селі Пляхова, що на Козятин-
щині, голова місцевого господар-
ства та сільський голова влашту-
вали такі собі “козацькі ігри”: “пе-
ретягування земельних ділянок, 
хто кого більше настрахає, хто на 
кого далі плюне” тощо.

За інформацією згаданих дже-
рел, виявилось, що ФГ “Пля-
хівське”, без будь-яких на те 

законних підстав засіяло насін-
нєвим матеріалом близько 100 га 
земель державного запасу і під-
приємство сім’ї голови сільської 
ради захопило в такий самий 
чин близько 30 га пасовищ та 
сіножатей.

Проїхавшись по селу, одразу 
видно, що ці славні мужі думають 
про нові сценарії взаємовідносин, 
а не про добробут та щасливе 
життя сельчан .

От і виходить, що поки козаки 
в ігрища бавляться, то в селі, 
крім еліт-клубів, кафе та бездо-
ріжжя — ні садочка, ні школи не 
залишиться.

Не буде для кого… Не буде 
проблем… Але тоді і вас, «само-
достатні», там не буде. Бо як не 
будете за людей думати, то зна-
йдуться справжні козаки, які не 
в ігри будуть з вами грати, а на-
вчать, як людей землі шанувати!!!

Росія має давнішнє коріння 
— поневолення України. То є 
ворог історичний, неймовірно 
жорсткий. На полі брані жер-
товно лягли не один десяток 
мільйонів синів і дочок Украї-
ни. Сьогоднішня війна — під-
твердження того, що як нація, 
ми вистояли, але ворога не 
здолали. Русифікація частини 
України, її виховання окупан-
тами призвело до того, що, 
де немає української мови, 
там війна. 

Наша біда, що народ, який 
там мешкає, опустився до 
братовбивчої війни. А укра-
їнці там поневолені, нація не 
має вибору, частина імігрува-
ла, інша мешкає під окупаці-
єю. Трагедія, що діти, а це 
десятки тисяч, виховуються 
окупантами. У ненависті 
до України і українців. Так 
формується тисячна армія 
колабораціоністів. А це зна-
чить, що війну виграють не 
тільки гарматами. Її виграють 
вчителі та священики. І, якщо 
ми цього не усвідомимо, не 
організуємося і не дамо від-
січ, дива не буде. Мусимо 
усвідомити, що наш порятунок 
– у нашій любові до нашого 
народу, мови, звичаїв.

Толерантному ставленню до 
вороже вихованого населен-
ня, що вже продемонструвало 
реальними діями свою агре-
сію, ми мусимо протиставити 
свою силу не меншій по силі, 
а навіть більшу за наслідками.

Раз виступив за розвал 
і окупацію України — від-
сторонення від участі у ви-
борах. Відміни пенсійного 
та соціального захисту.

На жаль, вища гілка влади 
живе поки законами з пору-
шення Конституції України. 
Чиновники на місцях ігнору-
ють основні устої держави. 
Прямо продаються сьогодні 
Петру, а завтра Івану. Але там 
і там за гроші для власного 
збагачення. Сильна громада 
міняє все докорінно. Пере-
вертає світогляд, вселяє віру. 

Саме для цього створена і 
діє “Громадянська позиція” 
Козятина , осередок якої 
очолюю я. Запрошую попо-
внювати ряди нашого осеред-
ку всіх, хто має силу волі не 
гнити на дивані, а, як нале-
жить розбудовувати Україну, 
в якій жити не тільки нам, а й 
нашим нащадкам.

Слава нації! Слава Укра-
їні!

влад Повх

— Я в земельній комісії села 
Пляхова Козятинського району 
Вінницької області.

На сьогодні ми розглядаємо 
питання відносно утримання зем-
лі головою сільської ради цього 
села Олександром Петровичем 
Романюком. Ця земля числиться 

на його дружині Олені Іванівні 
Романюк. Вони прописані в Жи-
томирі, але на даний час голова 
сільради прописався сюди в село 
до батька. Адже він не має права 
бути головою сільради без про-
писки у Пляховій. 

Я, працюючи з документами, 
на сьогодняшній день вияснив, 
що землі, які вони орендують 

на папері — 5,23 гектара, а за 
фактом вони тримають 10 гек-
тарів. Друга земельна ділянка у 
документах — 32 гектари, а за 
фактом вони тримають 44. Ви-
ходить, що вони захопили землю 
і використовують в своїх власних 
інтересах. Отримують прибуток 
і не сплачують податок сільраді. 
Виходить, 16 гектарів землі об-

робляється незаконно головою 
сільської ради. 

А ось, коли він викопав 
ставки, я вважаю, що закон 
він не порушив, тому що він 
розчистив стік річки. Він питав 
на це дозвіл — це покращен-
ня екології. Що правильно, то 
правильно, а що не правильно, 
то не правильно.

влад Повх

Голова фермерського гос-
подарства і директор СТОВ 
“Пляхівецьке”, які знаходяться 
на території Пляховської сіль-
ської ради Віктор Савчук:

— У нас у неділю, 17 вересня 
2017 року, виникла конфліктна 
ситуація. Викликали через “102” 
поліцію, яка приїхала і на 4 годи-
ни затримала збирання раннього 
врожаю, а це був соняшник і соя. 
Приїхав слідчий з козятинського 
райвідділу і сказав, що буде про-
водитися кримінальне проваджен-
ня на даних полях, щоб показали 
дані документи. Ми викликали в 
неділю робочу бухгалтерію, вони 
показали їм ці документи, взяли 
у нас пояснення і дозволили 
працювати далі. Але це вже була 
шоста година вечора.

Ситуація виникла завдяки го-
лові сільської ради Пляхової 
Олександра Петровича Рома-
нюка. Коли я приїхав близько 
другої години на поле, прибули 
два поліцейських і слідчий, який 
повідомив, що зателефонував 
на 102 голова сільради. Я йому 
намагався телефонувати, як і 
слідчий. Але голова вимкнув 
телефон. Слідчий сказав, що є 
кримінальне провадження по са-
мозахопленню землі. І що ми не 

маємо права збирати цей врожай. 
Перебуваючи на полі, поліція 
увесь час так трактувала свої дії. 
А потім приїхав ще один слідчий, 
який показав нам посвідчення, 
взяв пояснення у комбайнера і 
водіїв двох КамАЗів, які стояли, і 
далі сказав, що ми можемо про-
довжувати свою роботу на полі. 

Але перед цим в п’ятницю до 
нас приїжджали представники 
податкової поліції і СБУ. Не 
зрозуміло, з яких причин тут всі 
вони крутяться. Сказали, що вони 
будуть відводити у нас землю. 
Кілки привезли представники по-
даткової, без ніяких рішень, без 
ніяких пояснень привезли все, 
щоб відвести землю, яку обро-
бляємо вже 10 років. І ніколи не 
було ніяких конфліктних ситуацій, 
ні з якими структурами, ні з яки-
ми органами, ні з якими податко-
вими. Ми являємося платниками 
податків, з яких формується бю-
джет сільської ради. Коли голова 
сільради став на свій престол, він 
мені заявив, що вони хочуть, щоб 
я дав 200 гектарів землі, тому 
що він до цього займався фер-
мерським господарством і має 
городи, де ведеться діяльність. 
На це я сказав йому, що ніякої 
землі не буду давати, тому що ця 
земля являється власністю. Це є 
паї людей. У нас почався в цьому 

напрямку конфлікт. Він починає 
писати у всілякі структури, орга-
ни. У нас був згідно з договором 
нанятий вертоліт. Він фіктивно 
викликав екологічну службу, 
сказав, що є дві заяви. Півдня 
провозилась комісія, щось там 
подивилася, пофотографувала. 
А як до тих заяв, то виявилось, 
що їх нема в природі. І вони цю 
справу не стали розглядати.

Перед цим ще був інцидент. 
Коли приїхали працівники по-
даткової, прокуратури  і сказали, 
що вони будуть у нас описувати 
врожай буряків і там є у нас 
самозахоплення землі. Вони по-
дивилися і сказали, що тут нема 
ніякого захвату. Але був знову 
збудоражений робочий процес. 

Я хочу повідомити — в нас є 
державний акт. Він був захований 
в сейфі, я його спеціально при-
тримував, щоб потім побачити, 
хто, чим, як і куди заправляє і 
хто цим кукловодом править. А 
править ним, я думаю, що це на 
рівні з району і тому підказують, 
підштовхують так званий наш го-
лова районної ради “Мафік”. Оце 
цей кукловод задає йому цей тон. 
Бо він хоче, напевно, зруйнувати 
нам структуру в господарстві, по-
сварити людей.

До цього була ініціативна гру-
па депутатів, які ініціювали збір 

сесії про 
н е до в і ру 
до голови 
сільради. 
Але він зі-
брав шоу у 
клубі, яке 
закінчило-
ся тим, що 
позбирали 
голів сіль-
рад по на-
казу і саме 
цей Сло-
бодянюк приїхав. На його про-
хання поставили вирішувати нам 
питання в Пляховській сільраді. 
Але ми самі тут розберемося. 
Ми тут вже не один десяток років 
працюємо на теренах сільради. 
Про нас ніколи ніхто і не чув, і 
не знав, що ми є. Ми ніколи ні з 
ким не конфліктували і ніколи на 
конфлікт не йшли. Але під такою 
підтримкою починаються всі ці 
дії і качелі. Але я хочу сказати, 
для того щоб лізти і ритися, по-
перше, в чужих гріхах, треба 
насамперед розібратися у своїх.

— А яка перспектива роз-
витку подій, на ваш погляд? 
Яка мета? Розвалити госпо-
дарство?

— Вони наполягають на тому, 
щоб відбити землю, віддати її, 
напевно що цьому Ромі, або ще 

якимось людям. У минулому році 
я за цю землю заплатив майже 
134 тисячі. Цим дармоїдам, які 
ходять на роботу по годині в 
день, працюють під керівництвом 
так званого голови і блюстителя 
порядку.

— І як ви бачите завершен-
ня цього?

— У нас є всі належні до-
кументи, у нас належним чином 
все оформлено, договори на 10 
років. У нас всі 97% договорів 
оформлені в селі на фермерське 
господарство, яке займається 
обробкою землі, збиранням уро-
жаїв і видачею паїв. У людей ні в 
кого нема претензій до нас. І я на 
посаді керівника 10 років і ніко-
ли ніяких конфліктів ні з ким не 
було. Ми будуємо церкву в селі. 
Всією громадою.

Як козаки ПлЯхоВу ділЯть

наш землЯк тЯжко Поранений! 
Потрібна доПомога!

Волонтерські будні

суд По голоВі райради Відклали на ранок

деПутат ПлЯхіВської сільради Віктор 
малиноВський Про ситуацію 

В.саВчук: "куклоВодом ПраВить мафік"

термінова інформація  Уночі з 18 на 19 вересня в зоні ато При виконанні за-
вдання отримав важкі травми (ПоШкоджені рУки, вирвана частина стегна, 
Без свідомості) наШ козятинчанин, до якого ми вже Багато разів їздили 
в зонУ ато, андрій волинецЬ (26 років),  БоєцЬ 43 Бригади  саме до нЬого 
ми всі зБиралися йти на весілля 14 жовтня У козятинсЬкий загс, Бо голо-
виха села козятин відмовила У Прийнятті заяви… ПотріБна доПомога, яка 
терміново БУде Передана БатЬкам андрія. на фото Андрій з нареченою Юлією

катерина Шевченко

Блаженніше давати, ніж брати... 
Дуже приємно,  коли їдеш в зону 
бойових дій в назначену точку і 
на шляху зустрічаються ті бійці 
чи бригади, яким дуже потрібна 
допомога, і ти маєш змогу до-
помогти. Саме так вийшло в цю 

поїздку. Було 
зібрано і за-
куплено цілий 
бус продуктів, 
маскува льн і 
сітки, медза-
соби. 

Р о з в а н т а -
ж и вши с ь  у 
першій точці 
в зоні АТО, ми 
прямували на 
Троїцьке че-

рез Попасну і, проїжджаючи 
повз один із блокпостів, зупини-
лися запитати, чи щось бійцям 
потрібно.  Це був Батальйон 
Кульчицького, перший день на 
новому місці, продуктів нуль, 
завезення буде через два дні. Я 
відразу почала питати, що по-

трібно, переполовинюючи півбуса 
продуктів,  які залишилися. Бійці 
були неймовірно щасливі такій 
несподіваній допомозі, відразу 
почали пробувати випічку, перси-
ки, розділили два ящики тушонки 
по порціях та інше. 

Хочу висловити велику подяку 
за багаторазову допомогу в ор-
ганізації та забезпеченні поїздок 
Олегу Парфілову та Вінниць-
кій міськраді за дизпаливо, 
Михайлу Зікрань,  Сергію Бу-
гаєнко та колективу Козятин-
ського м'ясокомбінату за дуже 
потрібні м'ясні вироби на фронт, 
директору Козятинхліб Воло-
димиру Куценко за свіжий хліб 
та 20 ящиків печива, Вадиму Ро-
жуку (500), людям з Махари-
нець за ноші, масксітки, цигарки,  

цукор, моїм друзям з Бердичева 
Володі Романенку і Олексан-
дру (2000), вінничанам: Ната-
лії Корольовій за олію, припра-
ви, овочі та Антону Бойдаченку 
(2000), Галині Остапенко за 
найсмачнішу випічку, Ігорю за 
борошно і макарони. Були заку-
плені  кавуни, вода, персики, різні 
крупи, плівка, скоби, смаколики, 
чай, кава, берці. Також відвезли 
допомогу дітям-сиротам з вадами 
в зону АТО у вигляді одягу, взут-
тя та смаколиків.   

Низький уклін усім за вашу 
небайдужість, прошу долучатися 
до допомоги. Дуже потрібні різні 
овочі, мішки, консервація та інша 
ваша підтримка, скоро наступна 
поїздка! 068-96-24-616 волонтер 
Катерина Шевченко. 

андрій сєчко, офіцер 131 орБ 

За надання волонтерської 
допомоги висловлюю подяку 
начальнику експлуатаційного 
вагонного депо Козятин Олек-
сандру Івановичу Кирилюку та 
підприємцям Миколі Васильовичу 
Кирилюку і Олегу Анатолійовичу 
Гриневичу.

влад Повх, в'ячеслав гончарУк

У середу, 20 вересня, відбулось 
перше судове засідання по адмі-
ністративній справі, де обвину-
вачуваний у корупційних діях 
Віктор Слободянюк, голова 
районної ради Козятинського 
району. Суддя Проць прийняв 
матеріали до розгляду. За проце-
дурою заслухав сторону процесу, 
в ході якого захисник заявив кло-
потання про некоректність зібра-
них матеріалів. Суддя, зваживши 
на об’єм претензії, для вивчення 
справи оголосив перерву до на-
ступного дня — четверга. При-
значено оголосити свій вирок по 
клопотанню захисника на 8 годин 
40 хвилин зранку. 

Дуже примітно, що всі сторони 
конфлікту вели себе коректно. 
Хоча суддя справедливо відбештав 
сторону підтримки Слободюка за 
неджентльменську поведінку в залі 
суду, зневагу, хамство до процесу. 
Хоч стій, хоч падай! Але на суд 
прибули держслужбовці без по-
вісток з власної ініціативі, хоча за 
посадою і розкладом мали б бути 
на роботі. Віриться з великим тру-
дом, що вони поставлять собі про-
гули. А начальник відділу кадрів 

оголосить їм догани, позбавить 
преміальних і все таке інше. 

Прибула і інша сторона процесу, 
яка була на стороні прокурора, 
що підтримує обвинувачення по 
відношенню до Слободянюка. На 
наше питання, що вони хочуть, 
з якою метою прибули, відпові-
ли чітко: “Ми хочемо громадою 
переконатись, що суд справед-
ливо розгляне справу. Тому не 
заважатимемо судді виконати свій 
обов’язок”.

Було і інше питання: “Що ви 
можете повідомити про групу під-
римки Слободянюка?”

— Висновок такий, що слуги 
народу живуть явно краще за на-
род, — сказав пан Володимир. 
— Одягнені “з голочки”, авто на 

мільйони гривень. Вага одного, як 
нас троє. Мені їх дуже шкода, з 
такими черевами ні тобі впертись, 
ні тобі пукнути. Борови не чищені. 

Хвацько виглядав депутат Рожук 
з міста. Смішно, але видно, що вся 
ця зграя ще не має досвіду судів. 
Але, я так думаю, швидко про-
йдуть цю школу.

Достаменно відомо, що орга-
нізацію групи підтримки голови 
райради по дорученню підсудного 
взяв на себе Михайло Харенко 
(рахується найганебнішим госпо-

дарником в області за претензії 
людей). Він обзвонював всіх 
керівників сільрад і господарств 
до кого з проханнями, до кого 
з погрозами, аби ті приїхали і 
заступилися за пана М., сформу-
вали позитивну думку про його 
соціальну значимість для громади 
Козятинщини. Виявилося, що 
таких одиниці. Ось така “криша”. 
Приємно, що наше суспільство 
продвинулося вперед.

Про подальші події ми проіфор-
муємо.
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влада і миПРО все

кримінальна хроніка

Продовження. » стор.6

аВарійні умоВи ПрожиВаннЯ 
ВиПраВить “ВідродженнЯ”

у Водокачку згорнули будматеріали

афера! розВели на 
мільйон гриВень

зноВу концерт без глЯдача

Що ми дозВолЯємо

Неіснуючій організації виділили 1 
млн 100 тис грн. Більшість депутатів 
проголосували за махінацію під 
назвою “екстрим-містечко”  

в’ячеслав гончарУк

У вівторок  о 18-тій в міському 
будинку культури давала кон-
церт співачка з Києва Натані-
ка. Прийшло 45 шанувальників 
співу, включаючи саму викона-
вицю, двох представників преси 
і директора будинку культури.

Але талановита Натаніка не 
дивилась на порожній зал, а 
співала від душі для тих, хто 
прийшов. Виконавши до десятка 
пісень на всі позитивні випадки 
життя, вона запросила одного з 
глядачів. Ним виявився керів-
ник гурту “Воркаут” Андрій 
Салинко. Піднявшись на сцену, 
гостя з Андрієм спробували за-
співати. А потім глядачі побачи-
ли танець головного воркаутця. 
Правда, танцював він, стоячи на 
руках, чим здивував співачку. 
Другу половину концертної про-
грами співачка почала із зміни 
вбрання. Жінки аплодували та й 
чоловіки не залишились байду-

жими. У паузах між виступами 
гостя розповідала про себе 
про своїх друзів.Так непомітно і 
сплинув час концертної програ-
ми. На прощання вона сказала 
до зустрічі і запропонували 
купити у неї альбоми пісень в її 
виконанні. І додала, що “кошту-
ють вони трохи дешевше, ніж 50 
грам м’яса”. 

Шанувальники її співу купува-
ли диски з піснями акторки, яка 
на диску ставила свій підпис. 
Концерт сподобався всім без 
винятку - від малого до тих, хто 
в літах. Крім природного дару 
співати, вона вміє сподобатись 
глядачеві

У інтерв’ю газет і  “RIA-
Козятин” вона сказала:

— Пустий зал, це не моя про-
блема. Це проблема глядача 
чи влади, яка не забезпечила 
кульутрний відпочинок містян. 
Хто прийшов, це мої друзі. Для 
друзів я не можу свою роботу 
виконувати погано. Я багато 
даю благодійних концертів. Ось 
і весь рецепт моєї популярності.

Від редакції: 

Після концерту на вулиці 
знову лив дощ, як і після остан-
нього концерту, коли в міському 
будинку виступали талановиті 
діти. Небо плакало, що горе-ор-
ганізатори за рахунок міського 
бюджету влаштовують культур-
ний відпочинок купці людей, 
в зручний тільки для них час і 
день.  

катерина чекай, в’ячеслав 
гончарУк

До редакці ї газети “RIA-
Козятин” звернувся один з меш-
канців будинку на Незалежності, 
58. Він скаржиться на безді-
яльність КП “Відродження” та 
міської ради. Уже два роки пише 
у ці інстанції заяви про аварійний 
стан другого під’їзду. У відповідь 
— тиша.

Проблем існує чимало: відлама-
на секція водостічної труби, яка 
зависла на балконі на третьому 
поверсі над входом у під’їзд і 
щомиті може впасти комусь на 
голову;

виступаючі плитки на підлозі в 
тамбурі цього ж під’їзду, за які 
неодноразово спотикалися меш-
канці та гості будинку; відламані 
поштові скриньки; обшарпані, не-
пофарбовані стіни у під’їзді; май-
данчик перед входом до під’їзду 
під час дощів чи танення снігу за-
топлює так, що потрібен гумовий 

човен, щоб подолати це море.
Останні дві заяви були подані 

начальнику КП “Відродження” 
та міському голові 27 липня і 16 
серпня. Взагалі, видно, що фун-
дамент будинку повільно опуска-
ється і між асфальтом і стінами 
утворюється щілина, яку своїми 
руками цементують мешканці. 
От такий кинутий напризволяще 
будинок є в центрі міста.

Журналісти редакції звернули-
ся в комунальне підприємство 
“Відродження”. Директор 
підприємства Борис Бонюк, 
поспілкувавшись з одним з май-
стрів підприємства, повідомив, що 
до згаданого будинку ремонтна 
бригада виїздила два рази та не 
можна добратись до нього через 
закриті ворота. 

Намагатимуться потрапити зно-
ву, і якщо вдасться, то трубу обі-
цяють зрізати та почати класти 
плитку в тамбурі. Зараз працівни-
ки підприємства задіяні на дахах 
будинків, які протікають.

в’ячеслав гончарУк

На місці колишнього тиру, що  
був біля стадіону, зараз будують 
стоянку для автотранспорту. Старе 
приміщення демонтували. Роз-
рівняли на тому місці майданчик, 
який засипали щебенем. Коли 
майданчик зачищали до берега во-
докачки, нагорнули насип з решток 
каменю та піску. Під час роботи 
грейдером велику кількість камін-
ня згорнули у воду. Такий перебіг 
подій не сподобався рибалкам та  
місцевим активістам. Вони звер-
нулися до редакції газети “RIA-
Козятин”. 

Один з місцевих — Леонід Ра-
бінович — власноруч піднімав 
каміння з дна водойми. Людина, 
яка виросла на водокачці, вважає, 
що роботи, які там ведуться, гос-
подарськими назвати важко.

Щоб прояснити ситуацію, ми 
звернулися до відповідального за 
проектні роботи працівника. Він 
сказав: “А що я можу зробити? Так 
зробили проектну документацію, 

що бордюр стоянки знаходиться 
близько до водойми”.

Прибув пан Зайчик — голо-
вний серед мисливців і риба-
лок.

Пізніше на новобудову, що при 
вході на стадіон, прийшов відпо-
відальний за будівництво директор 
стадіону ”Локомотив” Сергій 
Стецюк.

Він повідомив, що приміщення, 
яке демонтували, було аварійним і 
ремонту не підлягало. За його сло-
вами, не було такого тижня, щоб 
працівники стадіону не наводили 
біля старих приміщень порядок, 
куди мешканці міста іноді і зносили 
сміття. 

— Стоянку для автівок робимо 
для того, щоб менше транспорту 
було на території стадіону, — каже 
він. — Ми зверталися у відділ 
освіти і спорту, в міську раду і 
отримали дозвіл на виготовлення 
проектної документації. Тепер про-
водимо будівництво майданчика 
під автостоянку. Те, що попадало 
у воду каміння, звичайно, прикро. 

Але
скажіть, як зробити, щоб воно 

не попадало? Навмисно його у 
воду ніхто не кидав. Такий насип 
був зроблений для того, щоб під-
сипати бордюр автостоянки. Тобто 
заготовлений насип мають підгор-
нути під бордюр і порівняти з зем-
лею. Так і каміння, що скотилося в 
воду, ми витягнемо. 

— А міст, що по дорозі на 
стадіон, витримає велике на-
вантажененя при заїзді авті-
вок? — було переадресоване 
запитання директору стадіону 
від наших читачів.

 — А автівки, що на стадіон за-
їжджають, хіба не через міст їдуть? 

Таким запитанням на запитання 
завершилась розмова із паном 
Сергієм.

P. S. Через два дні автостоянка 
набула того вигляду, якою бачив 
її директор стадіону. Великі ка-
мені вивезли, насип підгорнули до 
бордюру, розрівнявши нагорнуте, 
засипали його піском. На самій 
автостоянці поклали асфальт.  

влад лісовий

Остап Бендер з його знаменитою 
авантюрою “Піліте гірі, Шура, оні 
золотиє” відпочиває. Грандіозний 
розвод в особі представника по-
середницької нацменшини обібрав 
кожного з нас.

Найулесливіша форма доповіді 
міського голови на сесії на пони-
жених тонах з приємним ніжним те-
нором, та боязню в очах (це зафік-
сувала наша камера), свідчили про 
авантюризм концепції “Екстрим-
містечко” на острівку біля стадіону. 
А виступ  на сесії не депутата 
міської ради, не члена викон-
кому Лівшиця українською мовою 
взагалі журналіста “RIA-Козятин” 
збив з пантелику. Ну з якого дива: 
людина, що зневажає українців і 
спілкується лише російською мо-
вою, робив доповідь українською? 
Але коли зрозумів, що знайшлись 
у сесійній залі такі, які розібралися 
в суті його доповіді, і їхня думка 
могла б суттєво вплинути на думку 
інших депутатів, він перейшов різко 
на російську мову. Відверто об-
ражаючи і принижуючи більшість 
депутатів, він узяв всю активність 
на себе, збив з пантелику і не дав 
висловити думку. 

Таким чином, маніпулюючи чи-
сто своїми мансами, при повній 
підтримці міського голови, нагло 
вкрадено мільйон сто тисяч на не-
існуючу організацію “Сармат” (про 
яку він сказав, що перед сесією 
йому підсунули листок і він нічого 
не знає. А в реєстрі такої немає 
ніде в Україні, а якщо є, то діяль-
ність припинена — прим. ред.). За 
фактом, з бюджету вкрадено по 
160 тисяч кожному на зацікавлене 
рило. 

Усе продумано — хто ж зараз 

подасть у суд на 
відміну рішення се-
сії? Хто буде нести 
відповідальність? Рішення при-
йняли хуралом. Серед депутатів, 
які проголосували “за”: Дацюк, 
Малишевський, Гаврилюк, Каратєєв, 
Луцюк, Масира, Матвіюк, Пузир, 
Савчук, Якимова, Буравський, 
Марченко, Поліщук, Синюшко, 
Радіна, Тремба, Ясний, Сич, Гонча-
рук, Лєбедєва. Можна вважати, що 
вони мають особистий фінансовий 
інтерес — їх особистого індивіду-
ального збагачення.

Зі слів Лівшиця, з трибуни про-
звучало: ”Ну што такое із бюджета 
160 тисяч. Ето мізер, копейка”. За 
ці гроші він має на шару знищити 
ландшафт острова на стадіоні, за-
готовити безкоштовно для котелень 
на розпал десятки, а може сотні 
кубометрів дров (компаньйоном 
операції вижитого інвестора є і наш 
мер). Вони наваряться три рази 
грошима, товаром і прибутком, які 
сплатить бюджет на опалення. Що 
цікаво, що наглість представника 
посередницької нацменшини ді-
йшла до такого цинізму, підлості, 
що більшість проковтнула. Тепер 
я думаю, що більшість депутатів 
являються лохами по неволі або 
такими хотіли бути. 

Тільки такі депутати, як Алла 
Пилипчук, Василь Пилипчук, 
Олександр Гвелесіані, Федір 
Кропива, Володимир Фурма-
нець, Дмитро Бернатович, Євген 
Білінський, Олександр Сорочин-
ський, Леся Кравчук, Геннадій 
Панчук, Юлія Родогощина, розі-
бралися в підступності Лівшиця, 
який замутив і розвів народних 
обранців. Озвучив 160 тисяч, а в 
документах виставили мільйон сто 
тисяч гривень. Ну навіщо їм від-

кривати робочі місця, думати про 
інвесторів? Вони відкрили собі 
фабрику з випуску лохів і розбаза-
рювання міського бюджету.

Низький уклін депутатам, які не 
проголосували за виділення коштів 
на неіснуючу організацію. Перед 
ними потрібно знімати капелюха, 
наше ставлення до них стало інше. 
Це депутати, які заслуговують на 
повагу, вони мають честь, гідність і 
життєвий досвід, силу волі. А інші 
21 — лохи, за яких соромно, що 
так бездарно їх розвів представник 
посередницької нацменшини. Адже 
там, де Лівшиць, там зона підвище-
ної небезпеки... 

P.S. По факту, щоб всі розуміли, 
що Лівшиць, Ясний, Іщенко нама-
гаються відтяпати  право власності 
острова на себе. А потім  майбут-
нім інвесторам здати в оренду, 
маючи з цього мільйонні прибутки 
— вони свою пенсію заробили! Ще 
й за рахунок бюджету поставлять 
примітивні шашличні комплекси? 
Тоді я б хотів при такому розвороті 
подій, щоб на старому єврейському 
кладовищі відбувались танці.

Від редакції: Мер має: термі-
ново накласти вето на рішення, 
провести службове розслідування 
(яким чином сфальсифіковані до-
кументи неіснуючої організації були 
подані на сесію) і розглянути питан-
ня зняття голови бюджетної комісії 
з посади за недбалість. Залишаєть-
ся також відкритим питання, чому 
заступник начальника фінвідділу 
замість того, щоб виконувати свої 
обов’язки, не відходить від Пузиря 
і саме він лобіював “Сармат”?

рУслана юхимецЬ
 
Закон України про доступ до публічної 

інформації гарантує кожному громадянину 
максимальне спрощення процедури подання 

запиту та безперешкодне отримання публічної 
інформації.
але, як говоритЬся,  ПУзирю закон не Писаний.

Наш міський голова, схоже, доклав максимум зусиль, аби 
ускладнити цей процес, а краще взагалі унеможливити.

Здавалось би, звичайна процедура: ви формулюєте питан-
ня – вам надають відповідь. Але ж ні… У нас все по-іншому. 
Коротко розкажу про свій діалог з місцевою владою.

Усе почалось зі звичайного запиту на публічну інформа-
цію, в якому я попросила надати відеозаписи сесій міської 
ради. Ніби ж елементарна річ. Прозорість – це те, чого ви-
магав Майдан, і те, що дуже палко обіцяв Пузир.
отримУю відПовідЬ: відеозйомка сесій не ве-
детЬся.

І, здавалося б, усе, розмову закінчено. Але від депутата 
Радіної дізнаюся, що міська рада платила за здійснення 
зйомки. Виходить, що Пузир дав мені неправдиву відповідь, 
за що законом передбачена відповідальність.

На жаль, практика показала, що звертатися до поліції 
і прокуратури – справа марна. Тому я прийняла рішення 
звернутись зі скаргою до Секретаріату Уповноваженого 
Верховної Ради з прав людини: моє право на доступ до 
публічної інформації порушено, влада мені бреше, прошу 
зобов’язати міську раду надати мені відеозаписи.

Через кілька днів Пузир отримує лист з Секретаріату з ви-
могою: надати інформацію по запиту і з’явитись у Київ для 
складення протоколу про адміністративне правопорушення.

І тут неочікуваний поворот подій! Я отримую лист 
з міської ради приблизно такого змісту: відеозаписи 
ВСІХ сесій тепер  опубліковані на сайті, просимо на-
дати електронний носій для запису відео об’ємом 210 
Гб. То виявляється, що знімались ВСІ сесії!

Заходжу на сайт і… еврика… справді є всі сесії, але 
увага… кожної по 20 хвилин! Причому вибрано найкраще: 
початок сесії (перекличка) і іноді ще кінець (типу, як Пу-
зир ввічливо прощається з депутатами). Дуже «корисна»  
інформація. Де все інше? І чому це боятися публікувати? 
Можливо, там є щось, що може послугувати доказами для 
правоохоронних органів? Чи щось, що покаже чиюсь недо-
лугість? Приношу електронний носій в міську раду і перше, 
що чую: «Підпишіть, будь ласка, документ, що ви отримали 
всі відеозаписи». Але ж я їх ще не отримала!  Я навіть не 
бачила, скільки їх і який об’єм вони становлять. «Мені зараз 
це не важливо» - говорить працівник міської ради.

Але це було важливо мені і я все ж наполягла перевірити 
об’єм записаних сесій. 

І тут нова несподіванка: їх 160 Гб, замість 210 Гб. Де ще 
50 Гб? Це десятки годин відео! Чим вирішили не ділитись? 
Що приховують ці фільми? Не бачу іншого виходу, як по-
вторно звертатись до Секретаріату Уповноваженого Верхо-
вної Ради з прав людини.

Паралельно написала запит на публічну інформацію з 
проханням надати договори на зйомку сесій. У відповідь – 
ТИША. Терміни, передбачені законом минули. Інформації я 
не отримала. Пузир знову порушує права і закони.

Від редакції: Секретаріат уповноваженого Верховної 
Ради з прав людини, 01008, м. Київ-08, вул. Інституць-
ка 21/8

забрехались і вирішили, 
що краще мовчати

Блог

олекса довБУШ

Політологам відомий вислів: у 
громадянському суспільстві вла-
да така, якою їй дозволяє бути 
народ. Спостерігаючи майже два 
роки за діяльністю команди Пу-
зиря, мимоволі жахнешся: чого 
тільки ми їм не дозволяємо! З 
рідкісною байдужістю ми закри-
ваємо очі на дерибан бюджету, 
пробачаємо провальний опалю-
вальний сезон, забуваємо про 
зґвалтовану залізничну лікарню, 
їздимо по недолатаних дорогах, 
плюємо на збільшення популяції 
чиновників і бродячих собак, 
скидаємося на невідпрацьовану 
премію, дозволяємо  відверто 
собі брехати.

оБрали гірШого з гірШих
Зорі як мінімум двічі зійшлися 

на користь міському голові і на 
шкоду нам. За якоюсь нечуваною 
іронією долі ми вибирали кращо-

го з кращих, а обрали гір-
шого з гірших – це перший 
талан мера. А на додачу 
місцеві бюджети наповни-
лися грошима, і тепер навіть 
гірший з кращих міг би роз-
порядитися ними на користь 
громади. У нашому ж ви-
падку величезний фінансо-
вий ресурс потрапив до рук 
очільника-«нєдоросля». Це 
другий талан мера на біду міста.

Знаєте, що буває, коли купа 
грошей опиняється в руках ди-
тини? Вона без толку витрачає 
їх, то на те, то на се, переважно 
на витребеньки і розваги. Нещо-
давно О. Пузир поділився своїми 
планами залучити іноземні інвес-
тиції для будівництва в Козятині 
«Екстрим-парку». Думаєте, хоча 
б хтось спробував приземлити 
політ нестримної фантазії мера? 
Хоча б хтось наважився натякну-
ти батьку міста, що плани щодо 
парку розваг не будуть до впо-

доби, наприклад, хворим на діа-
бет, яким більше півроку інсулін 
оплачував район? Хоча б хтось 
заради принципу нагадав Пузирю, 
що його попередник Гвелесіані, 
якому реально вдалося залучити 
багатомільйонні інвестиції німець-
кого банку «KFW», спрямував 
кошти не на розваги, а на повну 
модернізацію та енергоефектив-
ність будівель дитячих садків №3 
і №5? За ці ж гроші  замінили 
вікна в ДНЗ №4, третій і п’ятій 
школах. Дітям тепло, бюджетні 
кошти економляться. Тож, може, 

варто продовжити цей досвід?

козятин — екстрим-Парк
Скажете, багато честі всього 

лише гіпотетичним планам? Може 
й так, але  вони яскраво демон-
струють інфантилізм влади навіть 
на рівні задуму.  Якщо вірити 
Пузирю, то межа з раєм про-
ходить по нашому місту.  Крім 
дозвілля, більше ніяких проблем 
не залишилося, хоча за великим 
рахунком весь Козятин часів його 
правління – це великий екстрим-
парк. Котельні – атракціон «Кре-

маторій»,  вулиці – атракціон 
«Яка собака тебе вкусить?», 
дороги – атракціон «То яма, 
то канава». Одразу ж прошу 
вгамуватися охочих кивнути на 
попередників: ні Гвелесіані, ні Ви-
соцькому фінансовий ресурс Пу-
зиря навіть не снився. За останні 
десятиліття саме Пузир отримав і 
благополучно про*рав шанс вирі-
шити глобальні міські проблеми. 

13 вересня
Поліція виїжджала у Флоріанів-

ку на сімейну сварку, у Самгоро-
док — на сварку матері з сином 
та у Козятині на суперечку чолові-
ка з сусідкою і на суперечку сина, 
матері і батька. Оце днина!

14 вересня
У Сокільці виникла сварка 

через речі, які батьки не хотіли 
віддавати дочці. А в Глухівцях 
викликав поліцію один з місцевих 
жителів через конфлікт з одно-
сельчанами.

На сімейну сварку поліція ви-
їжджала у Миколаївку — там 
бешкетував п’яний чоловік.

15 вересня
Козятинчанка повідомила по-

ліцію про те, що їй погрожує по 

телефону невідомий. Ще одна 
жителька нашого міста посва-
рилась з сусідами і викликала 
поліцію. Козятинчанина покусала 
сусідська собака. На вокзалі під 
час поверхневого огляду у кишені 
штанів 31-річного козятинчанина 
виявили два паперових згортки 
з коноплею і пристрій для її ку-
ріння.

16 вересня
Жителька нашого міста по-

відомила поліцію, що вона стала 
жертвою шахраїв — у минулий 
четвер вона прерахувала 1000 
гривень невідомому, який пред-
ставився лікарем її брата.

Ще одна козятинчанка повідо-
мила, що в ніч на 15 вересня 
невідомі пошкодили вхідні двері 

одного з магазинів міста та вкра-
ли гроші, дитяче взуття і іграшки.

У вінничанина крадії пошкодили 
вікно дачного будинку в Медведів-
ці і вкрали чавунні батареї.

17 вересня
Жителька Молодіжного поскар-

жилась поліції, що її колишній 
хлопець з Калинівського району 
погрожує їй по телефону фізич-
ною розправою. У козятинчанки 
на ринку з сумки поцупили за-
писник, в якому були гроші та 
документи. А у жительки Дубо-
вих Махаринець з незамкненого 
підсобного приміщення вкрали 
бензокосу і зварювальний апарат. 
Сварилося подружжя в Махнівці.

18 вересня
Слідчо–оперативна група поліції 

виїжджала в Самгородок, де су-
сідка погрожувала іншій фізичною 
розправою. А в Козятині чоловік 
побив дружину. У Кашперівці ж 
цього дня пошкодили паркан при 
в’їзді в село. У Миколаївці свари-
лися п’яний батько з дочкою. На-
дійшла заява від козятинчанина, 
що з його недобудованого будин-
ку в с. Сигнал викрали кабель. У 
скоєнні кримінального правопору-
шення обґрунтовано підозрюється 
17-річний житель с. Сокілець.

У селі Козятин з подвір'я одно-
го домоволодінь вкрали вело-
сипед. А в Козятині з автомобіля 
«ВАЗ» поцупили барсетку з гро-
шима і документами.

19 вересня
У Козятині так сварилися чо-

ловік з жінкою, що на місце події 
виїжджала слідчо–оперативна 
група поліції. А в одному з місь-
ких магазинів шляхом віджиму 
вхідних дверей невідомі проникли 
всередину і викрали електричні та 
побутові прилади. У Вернигород-
ку сварилися жінка з колишнім 
чоловіком, а у Сестринівці жінка 
з теперішнім.

У селі Козятин виявили крадіж-
ку з літньої кухні твердопаливного 
котла та пральної машинки. А 
в Махнівці оперуповноважений 
Козятинського відділення поліції 
під час проведення обшуку домо-
володіння 31-річного жителя села 
виявив та вилучив зелену речови-
ну рослинного походження, зовні 
схожу на рослину «коноплі». 
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вірастюк передав богатирське вітання козятинчанам

рада ветеранів  залізничників 
організувала екскурсію в буки фінал кубка україни зі стронгмену

наші Програли, але гарно

Які Вони, “герої” дошки Пошани 

Відповідь на 
лист Лещук Л. 
Д . , надруко-

ваний в газеті 
«RІА-Козятин», 

від 14.09.2017 року            

Мені, старій жінці, якій біль-
ше 80 років, приходиться писа-
ти, так як неможливо читати, 
що пише Лещук. Як тобі, Ліда, 
не соромно писати такого 
листа? Що ти за людина, що 
все життя чимось, або кимось 
недовольна.

Відколи ти приїхала в наше 
село, так весь час ти з кимось 
воюєш, щось тобі не нравить-
ся. То не такі голови колгоспу, 
то не такі голови села, то 
взагалі людина не така. А ти 
ставила собі питання, може 
це я не така, як треба? Як ти 
маєш дивитися людям в очі, що 
ти відправляєш їх дітей в АТО і 
хто ти така?

Складається така думка, що 
крім твого сина і тебе, матері 
учасника АТО, в Україні більш 
других немає. Чого ти вчепила-
ся до моєї сім’ї, особливо до 

сім’ї мого сина. Такого сина, 
як в мене, ще треба пошукати. 
Він ніколи до мене поганого 
слова не сказав, він мені все 
допомагає, йому після армії 
давали квартиру в Козятині, 
а я тоді після операції ніщо 
не могла робити, то він від-
казався від тієї квартири, щоб 
бути зі мною та мені помагати. 
Мене мої діти, невістка, зяті, 
внуки, правнуки понімають, а 
ти ж оглянься на себе, чи до 
тебе приїжджають діти сина чи 
невістка,ч и дочка з зятем та 
внучкою? Одного внука схопи-
ла і тим тішишся. Цим багато 
сказано, що ти за людина. У 
мене син з 10 років залишився 
без батька і був вимушений з 
9 класів йти робити на ферму, 
робити на вас, бо тоді півсела 
на вас робило, через город 
була дорога, яку називали «до-
рога життя». Ви вік прожили як 
«кіт в маслі».

У 18 років дитину, мого сина, 
який не бачив зброї в очі, за-
брали в Афганістан, два роки 
безсонних і заплаканих  днів і 
ночей. Дитина пробула 2 роки 

в пеклі, має бойові нагороди: 
ордени та медалі. 

І я не бігала по селу, по 
воєнкомах та не писала, чого 
забрали мого одного сина з 
села, а других не забрали, а 
просила Бога, щоб прийшов 
живий і здоровий. 

Після служби ще рік безсо-
нних ночей, спати взагалі не 
міг, тільки курив. Як міг, так і 
пнувся, допомоги не було ні 
звідки і зараз старається, прав-
да, вже дітки йому помагають 
- синочки. 

І що ж він погане робить, що 
взяв людські паї, в тому числі 
і мій пай, зятя і землю дочки і 
їх обробляє? А ти не бачила,я 
к тяжко вони роблять сім'єю? 
І в тебе ще, безсовісної, від-
кривається рот говорити по-
гане про мого сина і упрікати, 
що йому, не 20 чоловік, як ти 
кажеш, а сесія сільської ради 
і сам голова села голосував 
«за» - надали 2 га землі - це 
що, преступленіє? 

То твій такий герой, йому все 
можна, а другим дітям…

Схаменися, покайся.

ПовертаючисЬ до надрУкованого

як діютЬ ПрирУчені і од-
омаШнені колиШні злісні 
вороги “оПозиціонера”

Потрібні додаткові докази? 
Знаєте, про яке питання зі сер-
йозно-заклопотаним виглядом 
доповідав на сесії приручений і 
одомашнений колишнім злісним 
ворогом Пузирем І. Лівшиць? 
Про паркові зони! І депутати з 
розумним виглядом кивали, під-
дакували: «Йес, окей, вау!» У пе-
рекладі вражою мовою: “Я знаю: 
город будет,

я знаю: парку цвесть, когда 
Пузырь и Лившиц нам впарят эту 
жесть”.

Незважаючи на постійне ото-
чення гувернерами й гувернант-
ками з педагогічною освітою, які 
б мали займатися вихованням 
очільника, він має звичку  по-
дитячому брехати громаді. Не 
встигла міська рада новацію МВС 
-  мобільний сервісний центр 
– приписати собі в заслугу, як 
з’явилася нагода прокукурікати в 
провладній газеті про  ремонт за-
лізничного мосту, хоча до нього 
Пузир має таке саме відношення, 
як до будівництва єгипетських 
пірамід. І знаєте, що смішно? Нас 
принижують брехнею, а ми це 

ковтаємо.

ПУзиреві овечки не маютЬ 
Права на власнУ дУмкУ

На сайт міської ради зараз ви-
кидають відео засідань комітету 
вірнопідданих – цебто сесії місь-
кої ради. Якість відео жахлива. 
Коли Пузир був депутатом і сам 
балувався зйомками сесійних 
засідань, то спрямовував камеру 
на зал. Зараз ми бачимо лише 
спини депутатів та фейси Пузиря 
і Марченка. Почути щось теж 
важко. Навіщо виставляти відео, 
яке замість прозорості посилює 
каламутність влади? Хоча і без 
цих записів очевидно, що очі-
кувати від більшості депутатів  
відмінної від Пузиря позиції так 
же наївно, як хресного знамення 
від мусульманина. Не будучи об-
тяженими ні достойним рівнем 
інтелекту, ні громадянською 
самодостатністю, депутати-ко-
аліціанти без докорів сумління 
відмовилися від права на власну 
думку на користь міського голо-
ви, навіть не приховуючи цього. 
На останній сесії депутат Гонча-
рук, не зорієнтувавшись у черго-
вому голосуванні, запитала: «Як 
голосувати?» Виручив мер, не без 

долі винахідливості підказавши: 
«Я голосую проти». І таких «сві-
домих» пузиревих овечок серед 
депутатів більшість. Серед них 
умільці пощипати травку при всіх 
міських головах: Марченко, Кро-
пива, Ясний, Дацюк. Не відстають 
новачки депутатського корпусу, 
що швидко зметикували: покора 
погоничу забезпечить особисту 
вигоду, образно кажучи, пасови-
ще побіля міського бюджету або 
непильну посаду собі чи родичам.

в резУлЬтаті — окозамилю-
вання. Міський голова відчуває 
абсолютну безкарність і досягає 
безумовного  «прогресу» у “вирі-
шенні важливих питань”. Проблема 
в тому, що вирішує він їх, як може. 
А може він не більше, ніж на рівні 
плінтуса (в кращому випадку). Як 
наслідок – те, що міська влада 
називає досягненнями, виконан-
ням передвиборних обіцянок пана 
Пузиря, насправді є профанацією 
й окозамилюванням. У нас дійсно 
«щось» робиться. І «якось». Про-
блема в тому, що таке «щось» 
може влаштовувати лише осіб зі 
свідомістю равлика. Грубо? Мож-
ливо. Але справедливо.

Прикро, але наша грома-
дянська байдужість дозволяє 
еволюціонувати обмеженості 
і недолугості влади. Вона на-
вчилася маніпулювати  інертною 
свідомістю, видавати бажане за 
дійсне, годувати нас обіцянка-
ми. Відділ внутрішньої політики 
міської ради зі стрингів вискакує, 
насичуючи офіційні сторінки, 
кишенькову газету переможними 
реляціями про так звані небачені 
досягнення нинішньої міської 
влади, видаючи пересічну подію 
за грандіозний успіх. Радники в 
соцмережах зомбують не гірше 
Кашпіровського постами і комен-
тарями про те, як «розквітло» 
наше місто. При цьому голову 
можна дати на відсіч, що ні за 
що у світі О. Пузир не піде на 
публічний звіт перед громадськіс-
тю. Не дай Бог, там знайдуться 
розумники, які запитають, чому 
на ремонт сцени міського будин-
ку культури витрачено ледь не 
мільйон гривень, а по ній бояться 
ходити люди солідної ваги? Хто 
відповість за провальний ремонт 
доріг? Де та розірвана на грудях 
Пузиря тільняшка, якою він за-
присягнувся забезпечити справед-
ливий тариф на воду? Чому досі 

не відремонтована центральна 
площа? На який середній палець 
місту така кількість комунальних 
підприємств у складі директора і 
головбуха? Де  обіцяні онлайн-
трансляції з кабінету мера? І це 
навіть не сота частка тих питань, 
на які хотілося б почути відпо-
відь.

відмивання гроШей. Візу-
ально  по  дрібницях, як люблять 
говорити наші містяни, у нас дійсно  
«щось робиться»: ставляться ла-
вочки, латаються дороги, приїжджа-
ють широко відомі у вузьких колах 
артисти. Подейкують, що на цьому 
відмиваються чималі грошики. І 
знаєте що? За це все платимо ми, 
бо бюджет складається з наших 
податків. «Щось» робилося б, на-
віть якщо Пузиря ураганом “Ірма” 
віднесло б на якийсь безлюдний 
острів. Повірте, ми б навіть цього 
не помітили, бо «щось» робиться 
завжди. Ми наймаємо пузирів на 
роботу. Ми гаруємо, щоб з наших 
податків вони отримували зарплату 
з премією десь тисяч двадцять на 
місяць.  Ми оплачуємо їхні закор-
донні відрядження і солодке життя. 
То чому тоді нас має задовольняти 
«щось»?

Що ми дозВолЯємо Продовження. ПОЧАТОК» стор.5

ніна Шайдюк, меШканка міста 
козятин

Отримавши декілька дзвінків 
від знайомих, я спочатку не по-
вірила і сама особисто пішла 
подивитися на Дошку пошани. І 
тепер я погоджуюсь з автором 
статті в №36 О. В. Гураком, бо, 
побачивши “героя” начальника 
футбольної команди Г. В. Тка-
чука, була шокована. Це ж який 
подвиг зробив Ткачук, щоб по-
пасти на Дошку пошани? Люди 
ішли і плювали на це фото, так 
зробила і я. 

4 роки роки міліцією керував 
поліцейський Будківський. Розвал 
пішов повний. Не розслідувалося 
майже нічого, а особливо вбив-
ства, крадіжки, продаж наркоти, 

гральні автомати. Усе це майже 
узаконилося. Він сидів день у 
кабінеті, а на вечір отримував 
внески і так 4 роки. Кажуть, що 
про покійних не кажуть поганого, 
але і хорошого нічого сказати. 

Прийшов на посаду Ткачук, 
який усім розповідав, що за 
часів його керування Жмеринка 
зацвіла. На жаль, при спілку-
ванні з людьми, ніхто цього не 
підтвердив. Отак він керував 4 
роки і Козятином, який “зацвів” 
у вбивствах, продажі наркоти, 
крадіжках і не буду більше пере-
раховувати ці його заслуги. Місто 
скотилося у прірву. Зате було 
набрано не задарма слідчих, які 
навіть протокола не вміють склас-
ти, як працював керівник, так і 
працюють підлеглі.

Ганебно для  мерії не знати та-
ких подвигів Ткачука, щоб аж на 
Дошку пошани. Мабуть, мер Пу-
зир, за якого ми так агітували, а 
тепер розчарувалися, як і багато 
людей, з висоти власного зросту 
побачив “подвиг” цього футбо-
ліста і повісив на дошку пошани. 
Напевне, не знайшлося більше 
достойних людей — лікарів, 
вчителів, простих громадян, які 
переживають за своє місто. Чому, 
побувавши в Калинівці, знаходиш 
велику різницю в благоустрої? Це 
якби Ткачук пожертвував своїми 
коштами і облаштував хоч би 
якийсь дитячий майданчик, чи 
ще щось. А не бути начальником 
футбольної  команди... Тоді мож-
на було б повісити поряд з тими 
фермерами, доярками механі-

заторами, бо ці люди приносять 
користь суспільству і державі. Я 
не проти футболу і інших спор-
тивних змагань, але проти цього 
популізму. 

Хочеться взяти фарбу і зама-
лювати це ганебне фото. Хоча 
друзі Ткачука тішать себе ілюзі-
ями про його повернення на по-

саду, але такого не буде, бо ще 
не зовсім  байдуже доля міста 
багатьом жителям і керівництво 
Вінниці цього не зробить. Бо про 
це знатиме вся Україна.

А мерії проста порада: не по-
трібно місто перетворювати на 
циркову арену, починаючи навіть 
з Дошки пошани. 

катерина чекай

На площі біля ТРЦ “Мегамолл” у 
Вінниці у неділю, щоб подивитися 
на змагання найсильніших атлетів 
України, зібралося понад 500 ві-
нничан та гостей міста. 

Головним рефері змагань був 
багаторазовий володар титулу 
«Найсильніша людина планети» 
Василь Вірастюк. Через газету 
“RIA-Козятин” він передав 
богатирське вітання усім козя-
тинчанам та побажав бути їм 
сильними та здоровими! Голова 
Обласної федерації стронгмену і 
організатор змагань Сергій Гра-
чов сказав: “Це свято сили, опти-
мізму, здорових та веселих людей, 
які бачать мету та не помічають 

перешкод!”
Учасниками стали близько 30 

спортсменів з Києва, Львова, Хар-
кова, Чернівців, Івано-Франківська, 
Дніпра, Одеси та Вінниці. Змага-
лись вони у п’яти вправах. Було 
представлено три вагових категорії 
— до 95 кг, до 110 і плюс 110 кг.

Спортсмени виконували п’ять 
вправ. Супер йок або Коромисло 
— вправа, техніка та виконання 
якої полягає в тому, щоб пере-
носити ношу, нахилившись вперед, 
щоб розподілити навантаження і 
підтримувати вагу за допомогою 
нижньої частини спини. Логліфт 
на максимум — логліфт - від англ. 
log - колода, lift - підйом — під-
йом специфічного снаряду над 
головою.) “Прогулянка фермера” 

— треба пройти 40 метрів з двом 
снарядами у руках. “Таєр фліп”  
або перекидання покришки з 
обертами. “Тяга акселя” — підйом 
штанги з грифом великого діаме-
тра на кількість.

У категорії 95 кг на третьому 
місці Євген Настенко (Київ), на 
другому Олександр Скрипченко 
(Мелітополь), на першому Богдан 
Лук’яненко (Київ).

У категорії до 110 кг бронзу 
отримав Юрій Огоновський (Львів), 
срібло — Євген Корчун (Вінни-
ця), золото — Віталій Герасимов 
(Дніпро).

І у суперважкій категорії 
третім став Тарас Фем’як (Старий 
Самбур), другим — Денис Поліщук 
(Керч) і переміг Павло Кордіяка 

(Львів).
Наприкінці спортивного шоу від-

бувся “Кубок AVD”. Під час нього 
справжні зірки, перші номери 
національної збірної, тягли на ка-
наті восьмитонну вантажівку. Вони 
також намагалися бити рекорди 
у традиційних вправах: лонгліфті 

(підняти колоду на витягнутих ру-
ках) і даблі (підняття гантелі однієї 
рукою). 

Серед учасників “Кубка AVD” 
був киянин Олексій Новиков, 
переможець змагань “Найсильніша 
людина України” (у абсолютній 
категорії) у 2017 році.

іван смоліч, ветеран Праці, лікар-
гігієніст

14 вересня  2017 року відбулася 
нарада-семінар з головами первин-
них організацій ветеранів Козятин-
ської дирекції залізничних переве-
зень Південно-Західної залізниці. 
Організував її голова ради вете-
ранів Євген Буравський. Він під-
вів підсумки роботи ради ветеранів 
за пройдений період. Після наради 
була організована екскурсія в село 
Буки Сквирівського району Київ-
ської області.

Їхали комфортабельним авто-
бусом на 23 місця. Водій автобуса 
Володимир Обеснюк — профе-
сіонал, уважний та ввічливий до 
пасажирів, за що всі були йому 
дуже вдячні. По дорозі насоло-
джувалися мальовничими місцями 
трьох областей.

Село Буки знаходиться на від-
стані 75 кілометрів від Козятина. 
Розміщене на берегах річки Роста-
виця. Екскурсовод Ніна Миколаївна 
Когут протягом 50 хвилин провела 
нас і розповіла про історію Бу-
ків. Його територія облаштована 
альтанками, замощена плиткою з 

каміння, багато висаджених квітів 
— чорнобривців. Річка Рось пере-
городжена каскадом ставків та 
прекрасно створеним водоспадом 
і фонтаном.

Керівник заповідника Буки Іван 
Миколайович Суслов, близький 
родич Леоніда Кучми, побудував 
прекрасну українську православну 
церкву, якою править настоятель 
священик Артемій (Київського па-
тріархату). Усі молитвені обряди 
церква проводить безкоштовно.

Територія заповідника 27 га, 
обсаджена тополями, плодово-
ягідними кущами. Де росте незви-
чайна кущова рослина піраканта, 
надзвичайно вражаюча, схожа на 
червону горобину.

На території заповідника діє не-
величкий зоопарк. Є цар звірів лев 
та тяньшанські ведмеді. Усі при-
їжджі надзвичайно вражені даною 
екскурсією.

Шановне керівництво Козятин-
ської ради ветеранів залізничників, 
від імені всіх туристів висловлюю 
подяку за організацію чудової екс-
курсії. Бажаємо вам Божої благо-
даті, здоров’я, довгих років життя 
та успіхів у роботі. в'ячеслав гончарУк

Суботнього вечора 16 вересня 
на козятинському стадіоні “Локо-
мотив” відбулася футбольна зу-
стріч між місцевим  “Монолітом” 
та “Факелом” з міста Липовця. 
Це була гра 5-го туру обласної 
першості у вищій лізі.

Початок гри пройшов у рівній 
боротьбі. Обидві команди грали 
в атакуючий футбол. Відкрити 
першими рахунок в цій зустрічі 
могли гравці нашого клубу, та 
вони не використали момент 
для взяття воріт суперника. І тут 
спрацювало одне із футбольних 
правил: “Не забиваєш ти — заби-
вають тобі”. Та як не забити, коли 
господарі поля самі створили си-
туацію для взяття власних воріт? 
Гол, який пропустили козятинські 
футболісти, вони привезли собі 
самі. І це була не єдина помилка 
в захисті гравців “Моноліту” в 
першому таймі. 

Остаточний рахунок першої со-
рокапятихвилинки 0:3

У перерві між таймами фанати 
“Моноліту” обговорювали перебіг 
подій першої половини зустрічі. 
Одні були неприємно вражені 
поганою грою своїх земляків в 
захисній ланці команди.Та й у 
нападі якісь продумані дії спосте-
рігалися тільки на лівому фланзі 
атаки. Були серед вболівальників 
козятинського клубу такі, які 
вважали, що “Факел” мастро-
витіший і хотіли побачити тільки 
гол престижу від своїх улюблен-
ців. А треті стояли на думці, що 
футболісти з Липовця нічого не 
показали, і щоб наші гравці не 
привезли собі два м’ячі, рахунок 
міг бути навіть нічийнім.

Ми поважаємо думку любителів 
футболу, але не можемо погоди-
тись, що гості нічого не показали 
на футбольному полі. Є ще одне 
неписане футбольне правило: 
команда грає так, як дозволяє 

їй грати суперник. Спортсмени 
“Факела” якраз і показали, що 
вони є тією командою, яка не 
дає своєму супернику навіть об-
робити м’яч, а не те, що думати 
на футбольному полі...

У другому таймі, щоб змінити 
хід гри, потрібно було щось міня-
ти. І тренер “Моноліту” Павло 
Луцюк зробив заміни в півза-
хисті команди. Скажу наперед, 
із замінами наставник господарів 
вгадав. Зв’язка Дмитро Зага-
левич - Андрій Веретинський 
- Олексій Тверезенко заграла 
так, що гості тривалий час не 
могли відсунути гру від своїх во-
ріт. З великими труднощами вони  
переходили й в атаку. Та гол, як 
кажуть, назрівав. І Костянтин 
Благодир робить рахунок 1:3. А 
Дмитро Загалевич 2:3, забивши 
м’яч головою, як більярдний шар 
в лузу. Пробив Дмитро ще раз по 
воротах у стилі Гулліта, та м’яч 
просвистів над поперечиною. Гол-

ландець завжди бив головою по 
воротах, а не м’яч знаходив його 
голову. Приємно, що Дмитро го-
ловою може вдарити не слабше, 
ніж ногою. 

Козятинці були близькі, щоб 
відіграти і третій м’яч. Та гості по-
чали відверто тягнути час. Раз по 
раз їхні ноги зводило судомами і 
вони лежали на зеленому газоні 
стадіону “Локомотив”. А чому 
не полежати? Хіба в області є 
кращий стадіон?! 

Міг команді нашого міста зро-
бити рахунок нічийнім арбітр. 
У одному епізоді м’яч знайшов 
руку лежачого гравця “Факела” 
і відлетів, змінивши траєкторію. 
Та рефері чи не бачив за спиною 
гравця цього епізоду, чи трак-
тував це, як м’яч, що знайшов 
руку. Гості хоч і з маленькими 
футбольними хитрощами таки 
відстояли переможний рахунок 
2:3. А футболістам “Моноліту” 
можна поспівчувати і подякувати 

за красиву гру в другому таймі. 
От тільки матч має два тайми. І 
їх потрібно грати однаково. Тоді 
буде результат, якого чекають 
вже й козятинчанки. Їх на стаді-
оні з кожною грою більшає. Це 
тішить.  

козятинсЬке 
районне УПравління 
держПродсПоживслУжБи 

Зафіксовані нові випадки 
отруєння грибами. 

Усього впродовж 2017 року 
постраждало 8 осіб. Усі випадки 
сталися протягом останніх двох 
тижнів. Слід зазначити, що се-
ред постраждалих є двоє дітей.

Нові випадки зареєстрова-
ні 13 та 14 вересня, до реані-
маційного відділення Козя-
тинської ЦРЛ поступили ще 2 
особи. Стан хворих важкого 
та легкого ступеню важкості.

Гриби – сироїжки, маслюки, 
дощовики були зібрані поблизу 
міста Козятин у місцевих лісо-
смугах. Перед вживанням їх від-
варили у воді, потім обсмажили 
на олії.

Спеціалісти Держпродспожив-
служби ще раз застерігають від 
вживання дикорослих грибів!

Більшість отруєнь обумовлені 
вживанням пластинчатих грибів 
(насамперед, блідої поганки), які 
помилково сприймаються за їс-
тівні печериці та сироїжки. Отру-
єння також можуть спричинити 
їстівні гриби, які не пройшли 
належної термічної обробки або 

виросли на забруднених терито-
ріях, уздовж автомагістралей.

Помилитися можна, якщо зби-
рати дуже молоді плодові тіла, 
у яких ще не проявилися мор-
фологічні ознаки – наприклад, 
серед сироїжок може ховатися 
бліда поганка.

Під час посухи гриби краще 
не збирати взагалі. У спекотну 
погоду змінюється обмін ре-
човин в організмі грибів, вони 
втрачають воду і накопичують 
токсини. Їх вживання іноді закін-
чується трагічно — отруєннями, 
а деколи і смертю потерпілих. 
Старі або червиві гриби містять 
продукти розпаду білків, тому 
теж є непридатними до вжи-
вання.

Лікарі оцінюють гриби як про-
дукт, котрий важко перетравлю-
ється. Тому страви з них можуть 
вживати лише практично здорові 
люди. Гриби категорично забо-
ронені до споживання вагітним, 
жінкам, які годують груддю, ді-
тям та людям похилого віку!

Слід пам’ятати, що при вжи-
ванні грибів можуть загостри-
тися хронічні хвороби органів 
травлення – гастрит, панкреатит, 
холецистит, гепатит, коліт, вираз-
кова хвороба тощо.

надія кравчУк, лікар-Психіатр кП 
«козятинсЬка црл»

Згідно з даними ВОЗ, психічне 
здоров’я дитячого населення поміт-
но погіршується. Психічні розлади 
в дітей становлять 30-40% усієї 
психічної захворюваності. З кожним 
роком серед них збільшується пито-
ма вага дітей з розладами спектру 
аутизму.

Ознаки загальних порушень 
розвитку у дітей від 1 до 3 років

Соціальні характеристики: Уни-
кає дивитись в очі батькам та іншим 
людям; Не розрізняє незнайомих 
людей і тих, кого бачить щодня, 
не боїться незнайомих людей, не 
демонструє емоційної прив’язаності 
до батьків; Має вузький діапазон 
емоцій; Не любить ігри типу «ку-ку», 
«ладушки». Не помічає інших, не 
звертає на них увагу, не намагається 
потоваришувати. Рідко заводить чи 
підтримує гру з однолітками або 
приєднується до групи дітей. Погано 
розуміє загальнозрозумілі звукові 
сигнали та команди. Не до ладу 
сміється чи кричить. Не розуміє 
емоцій інших. Незвично реагує на 
певні предмети, наприклад, може з 
острахом ставитися до окремих по-
бутових речей або певних іграшок. 
Ігнорує реальну небезпеку, здається, 
що не розуміє небезпечності висо-
ти, гарячих предметів. Неадекватно 
виявляє свої емоції, емоційну і со-

ціальну взаємність.
Особливості спілкування:
Мало посміхається, має відгоро-

джений вигляд Не відповідно своєму 
віку мовчазний. Не реагує на своє 
ім’я, поводиться так, ніби не чує. По-
водиться так, ніби не помічає того, 
хто з ним говорить, може дивитися 
«крізь» людину.Пізно починає гово-
рити, має регрес у мовному розви-
тку (раніше щось говорив, а потім 
перестав). Механічно, часто невід-
повідно до ситуації, повторює почуті 
слова або фрази. Часто має про-
блеми при наслідуванні або вико-
ристанні жестів і правильної міміки 
для спілкування, не розуміє мімічних 
виразів та відповідних до них емоцій 
(наприклад, не розуміє близька 
людина плаче чи радіє).Не показує 
пальцем і не махає «до побачення». 
Опирається або напружується, коли 
беруть на руки. Періодично робить 
серійні повторювальні рухи (трусить 
кистями рук, химерно рухає паль-
цями чи руками, розгойдується, 
наносить удари по тулубу та ін.). 
Надзвичайно чутливий до певних 
звукових подразників (наприклад, 
пилососа, дриля та ін.), не реагує 
на певні звукові подразники (на-
приклад, мовні. Опирається змінам 
звичного розпорядку, безпідставно 
наполягає на його дотриманні.

Особливості пізнавальної ді-
яльності:

Пізнає навколишній світ не-
адекватними методами - наприклад, 
лиже, нюхає. Уникає дивитися на 
інших. Уникає торкатися інших 
людей, вважає за краще торкатися 
предметів або використовувати руку 
іншої людини. Імпульсивна або зі 
схильністю до нав’язливих дій пове-
дінка. Не переносить набуті навички 
на іншу обстановку чи ситуацію (не 
моделює). Тлумачить мову букваль-
но, погано розуміє вирази обличчя, 
жести. Відволікається через звукові 
або зорові подразники, не вміє очі-
кувати. Утруднені організаційні нави-
чки, навички планування або вибору. 
Діяльність стереотипна, з великою 
кількістю поведінкових штампів, 
ритуалів, які не завжди адекватні 
наявній ситуації.

Медична допомога дітям з роз-
ладами загального розвитку (аутиз-
мом) в області надається в дитячому 
спеціалізованому психіатричному 
стаціонарі  Вінницької обласної 
психоневрологічної лікарні ім. акад. 
О. І. Ющенка дитячими психіатрами, 
психологами, логопедом та педаго-
гами; проводиться комплексне об-
стеження, розробка індивідуальної 
програми лікування.

Важливо враховувати, що рання 
діагностика та своєчасна корекція 
виявлених порушень значно підви-
щує вірогідність соціальної адаптації 
дітей з розладами спектру аутизму.

увага - зареєстровано 
чергове отруєння грибами!

дитячий аутизм рання діагностика.
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володимир сидорчУк, 
меШканецЬ села Перемога

Так склалося, що в своєму 
житті не один десяток років 
знаю людину, яка з 1984 року  
присвятила своє життя вихо-
ванню найціннішого, що у нас 
є – це наші діти. І на даний час 
ця людина працює вчителем 
фізичного виховання в школі 
уже з 1989 року. Для нього 
таке слово, як канікули (від-
пустка) просто не існує. Тому 
що найбільший фронт роботи 
з дітками розрахований на пе-
ріод літніх канікул, при цьому 
особисте життя відходить на 
другий план.

Цією людиною є Петро Іва-
нович Міськов – вчитель 
фізичного виховання Пере-
можнянського ЗНВК І - ІІ І 
ступенів «Школа – дитячий 
садок». Своєю відданістю до  
справи він виховав та прищепив 
любов до фізичної культури не 
одній сотні своїх вихованців. 
За підтримки голови СФГ «ПН 
Поділля» с. Перемога Олега 
Ткачука та сільського голови 
Майї Поліщук були проведені 
ремонтні роботи стадіону на 
суму більше 70 тисяч гривень. 
Силами громади та членами 
Спортивно-фізкультурного  клу-
бу СФК «Поділля» с. Перемога, 
головою якого являється Петро 
Міськов, проводяться подальші 

ремонтні роботи приміщення та 
облаштування самого стадіону. 
Тільки цього року на майже 
ідеальному полі було органі-
зовано та проведено безліч  
спортивно-масових заходів. І це 
все ще раз підтверджує те, що 
Петро Міськов, прикладаючи 
свої зусилля, проводить заходи 
для того, щоб у нашому селі та 

районі розвивався спорт на на-
лежному рівні. 

Не зважаючи на все, обурює 
той факт, що за весь час про-
ведення спортивно-масових 
заходів жодного разу не було 
присутніх представників із ра-
йонної  ради. Що не скажеш 
про Ірину Колесник (депутата 
обласної ради), яка знаходила 

час і відвідувала спортивно-ма-
сові заходи.

Громада села Перемога  
вітає Петра Івановича Місь-
кова із професійним святом 
- Днем фізичної культури і 
спорту - і дякує за те, що 
він займається вихованням 
молоді і  піднімає авторитет 
нашого району.

на ПОзитиві на ПОзитиві

Кубок «перемоги» з міні-футболу між командами 
пляхової, Козятина та перемоги.
змагання для молоді на День села (стрільба, ес-
тафети, гирі, канат)
Кубки героїв ато між командами Калинівки, Ко-
зятина, Бердичева та перемоги.
Кубок Незалежності між дитячими командами із 
Нової греблі, вінниці, перемоги.
загальні змагання з футболу на першість області 
між командами вінниці, Калинівського району та 
Козятинського району.

за підтримки спонсорів сФг «пН поділля» дитячі 
команди беруть участь у чемпіонаті Калинівського 
району з футболу та міні-футболу.
також проводились такі спортивно-масові заходи 
у Козятині:
Кубок  ім. олександра чорного із міні-футболу.
Кубок  ім. .олександра чорного  із малого футболу 
між командами вінниці, Калинівки, Козятина та 
перемоги.
Кубок героїв ато між дитячими командами Ко-
зятина, вінниці, Калинівки, перемоги.

орденом уПц сВЯтителЯ миколаЯ 
нагородили мецената куманіВки

шкільна олімПіада П’Ятої школи

фізрук - це ПрофесіЯ чи ПризначеннЯ? майстер-
клас длЯ 
немоВлЯт

у миколаїВці Пройшло 
чеське сВЯто

день ПодЯки В 
скінії

людмила (15), стУдентка і даШа (17), 
Школярка:

— Приїхали підтримати наших 
футболістів, сподіваємося на пере-
могу!

маШа (16), стУдентка і 
діма (5):

— Їдемо з братом в 
цирк.

аня (18), візажист, Уляна (17), стУдентка, 
діана (19), візажист і настя (18), стУдентка:

— Приїхали з Липовця вболівати за 
нашу футбольну команду “Динаміт”.

саШа (17), стУдент:
— 
Вступив у Вінницький 

національний технічний 
університет.

валя (53), кУхар і аліна (8), 
Школярка:

— Приїхала з Києва до 
своїх внучок Аліни та Даші.

ігор (18), стУдент:

— Здав сесію.

ми заПитали козятинчан та гостей міста Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

тамара (58), вчителЬ:

— Петра Юрчишина.

вова (18) і діма (19), стУденти:

— Не знаємо нікого. 

тамара (66) і анатолій (64), Пенсіонери:

— Нікого не знаємо, тут нема кому цим 
займатися.

тетяна (32), Швачка:

— Нікого не знаю.

олЬга (50), ПідПриємецЬ:

— Боровського, Рожу-
ка, Склярова.

даніл (17), стУдент:

— Ніхто на думку не 
спадає.

ми заПитали У козятинчан кого ви знаєте в козятині як мецената?

в’ячеслав гончарУк

Олімпійські ігри по всьому 
світу проводяться один раз 
на чотири роки. Щоб виграти 
головні змагання чотириріччя, 
спортсмени готуються довго 
й наполегливо. Та в кожного 
олімпійського чемпіона все 
починалося в школі з олім-
пійського уроку. Саме такий 
олімпійський урок 13 вересня 
провели в ЗОШ №5

Основна мета олімпійського 
уроку — виховання учнів на 
гуманістичних цінностях олім-
пійського руху, формування 
в них культури та здорового 
способу життя. Залучення їх 
до активних занять фізичною 
культурою і спортом.

Важливо, що під час про-
ведення олімпійського уроку 
використовувалися олімпійські 
символи — олімпійський пра-
пор, який несли кращі спортс-
мени школи Андрій Кашпе-
ровецький, Богдан Прус, 
Ілона Шафранська, Катерина 
Куліш. Олімпійський факел ніс 
Руслан Котик. У проведенні 

олімпійського уроку були заді-
яні учні 6-7-8-их класів. Серед 
них були як досвідчені спортс-
мени, так і початківці в спорті. 
Усього взяли участь в олімпій-
ському уроці 87 учнів. Варто 
пам’ятати, що олімпійський урок 
— Всеукраїнський захід і тому 
дуже важливо, що в підготовці 
і проведенні уроку брав участь 
весь педагогічний колектив на-
вчального закладу

Учителі фізичної культури 
розповіли про історію ви-
никнення олімпійського руху. 
Ознайомили з чемпіонами та 

призерами олімпійських ігор. 
Після цього була проголошена 
олімпійська присяга і учасни-
ками спортивного заходу про-
йшла естафета вулицями мікро-
району ПРБ.   

Та який олімпійський урок та 
без змагань? 

Серед юнаків у стрибках в 
довжину з розбігу переміг Ро-
ман Фалдін. Він стрибнув май-
же на п’ять метрів. На десять 
сантиметрів менше з резуль-
татом 4.50 стрибнув Руслан 
Котик. А Кирило Луценко був 
у цьому виду змагань третім 

призером. Його результат 4.25. 
У дівчат перемогла  Анна 

Цабак. Вона стрибнула більше 
чотирьох метрів. На 45 санти-
метрів менший результат сріб-
ного призера Анастасії Урбан-
ської. Вона стрибнула на 3.60. 
З результатом 3.55 фінішувала 
Анна Новаківська. У неї гра-
мота за бронзову нагороду.

У змаганнях в метанні мало-
го м’яча переможців двоє — це 
Ілля Заєць та Роман Фалдін. 
Вони метнули спортивні снаря-
ди на 50 метрів. Друге місце в 
Руслана Котика. Його результат 

48 метрів. Третій призером був 
Влад Чорнодуб.

У дівчат в цій дисципліні 
перемогла Анна Цабак, Юля 
Молявчик була другою, а Анна 
Новаківська отримала ще одну 
бронзову нагороду.

Крім педагогічного і учнів-
ського колективів школи в 
олімпійському уроці могли взя-
ли участь і батьки спортсменів 
школи. Наприклад, мама Рома-
на Фалдіна, яка живе спортом 
сина, відстань у п’ять кілометрів 
долає за 22 хвилини. Тільки це 
вже зовсім інша публікація.

влад Повх
Розповідаючи про село, ми зви-

кли називати сільську раду. Тепер 
є інший формат, такий як “грома-
да”. Трошки дивно, бо саме слово 
громада — це гурт людей — аж 
ніяк не прив’язується до терито-
рії. Впевнений, у реформі устрою 
держави це відгукнеться лихом. 

Наше перебування в неділю, 
17 вересня 2017 року, по за-
прошенню громади, а не влади, 
в с.Куманівка, якраз і є спілку-
ванням з громадою села, що 
об’єдналась навколо сільської 
церкви за принципом право-
славного християнства. Гурт 
зібравсь чималий. Прибув хор, 
професійний спів церковних 
гімнів якого викликав бажання 
бути і чути молитви та пропо-
віді священиків. Це було свято 
ікони Божої Матері «Неопалима 
Купина» та день пам’яті святителя 
Іоасафа Бєлгородського. Митро-
полит Вінницький і Барський 
Симеон звершив Божественну 
літургію у храмі Архістратига 

Божого Михаїла с. Куманівка. 
Співслужили священики району 
на чолі з благочинним протоі-
єреєм Анатолієм Волохатим, а 
також духовенство міста Вінниці. 
Всього було 12 священиків. При-
сутнього мецената парафії 
Володимира Шевчука було 
відзначено церковним орденом 
УПЦ святителя Миколая. Активні 
парафіяни отримали грамотою 
Предстоятеля УПЦ і грамотами 
Вінницької єпархії.

 Завершуючим акордом про-

повіді був призив молитись за 
загиблими на Майдані під час 
Революції гідності та хлопців, що 
несуть або несли службу в зоні 
АТО. Відмічено, що віруючих лю-
дей, на жаль, мало. Навіть серед 
священнослужителів. Що в рай 
ми заходимо по одному вузькою 
стежкою, а в пекло ідемо табу-
нами широчезними протоптаними 
дорогами.

Після завершення відбулась 
трапеза священиків та вірян і 
гостей церковного заходу.

влад Повх

17-й Всеукраїнський Форклор-
ний Фестиваль чехів в України на 
Вінниччині постійно прописався 
в с. Миколаївці Козятинського 
району. Він має продовження 
як постійно діючий саме в селі. 
Напевно, тут буде розвиватись 
інфраструктура, що сприятиме 
проведенню фестивалю світового 
рівня.

Гостями фестивалю стали твор-
чі аматорські колективи села, 
району, області України, Чехії. 
Долучились гості з Маріуполя, 
Запоріжжя, Одеси, Луцька, Жи-
томира. Зійшлось все село — від 
родин чехів до родин українців. 
Лунали чеські пісні сучасних 
авторів та історичні, яким сотні 
років. Як і передбачалось, прибу-
ли офіційні перші особи в Україні 
від держави Чехія. Долучились 
місцеві керівники. Атмосфера 
сонячного дня та святковості не 
полишала фестиваль до його 
завершення. І мало того — на-
була несподіваного продовження: 
середня група місцевого фоль-
клорного дитячого колективу 
запрошена в Прагу на європей-
ський фольклорний фестиваль, 
з чим ми можемо їх привітати 

та побажати наснаги та успіху в 
творчості в поєднанні української 
та чеської нації та держав.

в'ячеслав гончарУк

У неділю, 17 вересня, у мо-
литовному домі “Скінія” відзна-
чали день жнив і збору плодів. 
У  розкішному будинку, що на 
Сагайдачного, 12, зібралося 
більше 200 віруючих цієї ре-
лігійної громади. Розпочалось 
святкове зібрання з виступу 
оркестру “Скінії”. Дівчата з да-
ром вокалістів заспівали пісень 
релігійної тематики. Учасниками 
свята були й діти, які гарно впи-
салися в концертну програму.

Перед сценою поставили ві-
трину з зібраного врожаю цього 
року. З самого верху гірлянда 
з винограду, як лоза, яка має 
найбільшу родючість. Дивля-
чись на ту гірлянду винограду, 
складалося враження, що його 

привезли з південного зару-
біжжя. Але ні! Такий виноград 
росте в селі Журбинці в одного 
із віруючих “Скінії”. У середині 
вітрини був хліб, Біблія та вода. 
З боків та знизу розмістили все 
те, що вродило, дякуючи Богу, 
на городах і в садках українців. 
Вражала розмірами величина 
гарбуза... Весь врожай зі свят-
кової вітрини був вирощений в 
нашому Козятинському районі. 
Після всіх урочистостей пастир 
Олександр Бутрик закликав 
всіх присутніх подякувати Бога 
за щедрий врожай у спільній 
молитві.

тетяна лозінсЬка

Плавальний басейн “Дельфін” 
різко міняє своє життя. Із замі-
ною керівництва тут відбуваються 
позитивні зміни. Так, уже вдруге 
пройде безкоштовний майстер-
клас для новонароджених. Як 
розповіла газеті “RIA-Козятин” 
комерційний директор басейну 
Катерина Войтюк, для немовлят 
від народження до півтора року 
27 вересня о 13 годині пройде 
урок плавання. Це нововведення 
поки що безкоштовне. Взагалі в 
басейні існують знижки для інва-
лідів, пенсіонерів та воїнів АТО. 
Є дорослі, пенсійні, дитячі або-
нементи на відвідування басейну 
та на фітнес з плаванням.

дитяча команда с.Перемога, кубок незалежності в день незалежності України
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продам 
   Ìîíåòè ÑÐÑÐ, ºìí³ñòü í/æ 1.6 ë., êîðïóñà ï³äøèïí. 202, íàñîñ 
ÒÐ-60 40 ì. âîä. ñò., òðóáà ëàòóí Ä.16, êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ. 096-
453-34-86, 2-51-56
  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 2 ðåôëüîííèõ 
êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
  Àâòîìîá³ëüí³ äèñêè òèòàíîâ³ 15 äþéì³â íà áóñ Ìåðñåäåñ-Ñïð³íòåð, 
Ôîëüñâàãåí LT - 4 øò., îð³ã³íàë ²òàë³ÿ.  063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì ç ðèáêàìè òà óñ³ì ïðèëàääÿì. 093-917-10-43, 093-
917-10-42
  Áàíêè 3-õ ë³òðîâ³. 093-652-63-17
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Á³äîíè àëþì³í³ºâ³, òåõí³÷í³ âàãè, ãóìà íà ÃÀÇ-69. 093-022-88-06
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 5 øò., ðåçèíà á/ó 195/65 R 15, åëåêòðî 
- êîëîðèôåð 10 êÂò, êîíäèö³îíåð êàíàëüíèé 48, àãðåãàò äëÿ 
õîëîäèëüíî¿ êàìåðè. 063-414-18-40
  Áîéëåð íîâèé çàïàêîâàíèé 50 ë. «Åëåêòðî-Ëþêñ», ðåéñè Ð-50 
äîâæ. 6 ì.097-759-29-25
  Áîðîíà âàæêà 1 øò. 500 ãðí. 097-331-66-07
  Áðèíçà, êîçèíå ìîëîêî. 098-225-48-32, 098-225-48-33, 063-
598-85-90
  Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³î ëþáèòåëþ ¹ 63, 69, 73, 78, 88, 104, 
êíèãè ïî ñàí. òåõí³÷íèõ ðîáîòàõ, ïî çâàðþâàííþ, ð³çàííþ ìåòàë³â, äëÿ 
ãàçîâèê³â, ñïåö. ðîáîòàõ. 2-51-56, 096-453-34-86
  áðóùàòêà «Ïîêîñò³âñüêà» êîëîòà 10õ10õ5 äîâ³÷íà ãàðàíò³ÿ, ç 
äîñòàâêîþ, 14êâ.ì äåøåâøå í³æ íà çàâîä³ òåë:067-412-49-94  063
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  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, òðóáà àëþì., Ä.8, 10, ïðîâ. ëàòóí Ä.6, ïîíèæ. òð-ð 220/4, 12, 15, 
30, 40, 380/36, êðóã í/æ Ä.85 ìì. 2-51-56, 096-453-34-86
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 067-171-12-01
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 
097-353-17-70, 093-041-69-49
  Âóã³ëëÿ íåäîðîãî. 097-354-76-65, 063-289-16-02
  Âóã³ëëÿ. 063-774-40-94
  Ãàçîâà àâòîìàòèêà ÀÏÎÊ 350 ãðí íîâà, ïð³íòåð 1 000 ãðí., âåëèêèé 
êñåðîêñ 1 500 ãðí. 067-783-36-23
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó. 063-181-29-26
  Ãàçîâèé áàëîí ìàëèé, ãîòîâà â³øàëêà íà 5 êðþ÷ê³â ç í/ñòàë³ 
ä³àì.33 âèñ. 1.5 ì., òðóáè í/æ ä³àì. 6.8 ìì., íàñîñ â îòâÿçö³ äëÿ 
çàáîðó âîäè ç êðèíèö³ ³ ïîäà÷³ äëÿ ïîòðåá, ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ 
çâóêó. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð. 098-525-00-25
  Ãàéêà í/æ Ì6 ç íàñ³÷êîþ 206 øò. íîâ³ 3 ãðí./1 øò., øïèëüêà 
îöèíêîâàíà Ì16 õ 1000 ìë. íîâà â íàÿâí. 6 øò. 65 ãðí./1 øò. 
øïèëüêà îöèíêîâàíà Ì16 õ 1000 ìë. íîâà 6 øò. 70 ãðí./1 øò., 
øàéáè îöèíêîâàí³ Ì16 õ 50 ìë. 20 øò. òîâù. 3ìë. íîâ³ 3 ãðí./1 øò. 
097-331-66-07
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³, ÷åìîäàí, ê³ìíàòíà ñò³íêà, øêàô, òðèëÿæ, 2 
òóìáî÷êè, êðîâàòü. 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³» ²² áëîê íåäàëåêî â³ä åñòàêàäè. 068-766-09-
18, 063-887-35-85
  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 ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçè êîðìîâ³ ç çåðíÿòàìè. 096-938-90-32 Äìèòðî
  Ãàðáóçè îïòîì (Êîìñîìîëüñüêå). 067-797-38-55, 063-319-56-48
  Ãàðáóçè ñ.Ãóð³âö³. 073-060-50-37
  Ãàðáóçè ñ.Êîðäèø³âêà. 067-953-32-91
  Ãàðáóçè ñ.Íåïåä³âêà. 067-270-03-64 Âîëîäÿ
  Ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ãàðáóçè. 093-783-37-36
  Ãåëü ëàìïà ç ëàêàìè 1 200 ãðí. 093-898-28-38
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-323-82-29
  Ãí³é. 096-466-37-06
  Ãí³é. 098-656-92-41, 068-013-08-90
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâà ïåðåäí³õ ñèä³ííÿ â³ä Ôîëüöâàãåí Ãîëüô. 097-705-85-08
  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
  Äâîº âõ³äíèõ äâåðåé (ñîñíà), á/ó, ïîêðèò³ ëàêîì. 093-832-07-29, 
096-334-35-88
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 5 Êâ 380 Â, á³äîíè 
40 ë. 400 ãðí., àäàïòîð (áðè÷êà). 093-375-06-61
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, ÿ÷ì³íü 1 ò./ 3 000 ãðí. 093-726-18-57
  Äèâàí, êèëèì 3 õ 2 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 çèìà-ë³òî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-773-28-96, 2-33-98
  Äèòÿ÷à êðàâàòêà - 1200 ãðí., ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿòè - 800 ãðí., 
õë³áîï³÷êà - 2000 ãðí. 097-281-06-97
  Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â ãàðíîìó ñòàí³. 063-619-55-44, 098-473-
41-03

  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä (äëÿ õëîï÷èêà), àâòî-êð³ñëî. 068-
546-67-73
  Äèòÿ÷èé ìàíåæ, â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, áàÿí «Ïîë³ññÿ», øòîðè íåäîðîãî. 
097-511-19-08
  Äèòÿ÷³ ìåáë³ + ë³æêî â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-796-24-00, 063-774-
54-42
  Äèòÿ÷³ ðå÷³ âåëèêèé âèá³ð, íåäîðîãî â³ä 3 äî 7 ðîê³â. 098-761-42-99
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äîøêà, áðóñ, ùåáåíü, ï³ñîê. 067-724-33-27
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Åëåêòðî - êîðìîð³çêà. 098-974-32-72
  Åìí³ñòü ìåòàëåâà êâàäðàòíîãî òèïó 1 êóá äîâæ. 1 ì., øèð. 1 ì., âèñ. 
1 ì. 2 200 ãðí. 098-872-34-10
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ òð-ðà ÒÑ-ÇÍ 2.5, åêðàí³ðîâàíèé ïðîâ³ä 4 
êâ.ìì. äîâæ. 80 ï/ì, òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì 9 Â.  096-453-34-86, 2-51-56
  Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-44-65
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. ïðèâàòèç, âóë.Ê.Ìàðêñà, çàòèøíå ì³ñöå, âåëèêà 
êîïàíêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ð-í 101-êì, çàðåºñòðîâàíà â äåðæêîìçåìë³ 
Óêðà¿íè. 098-229-02-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, 0.15 ãà 110 000 ãðí. 063-320-
32-07
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 15 ³ 16 ñîò. ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  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
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó, êð³ñëî òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
  Êàá³íà äî ÌÒÇ-80 ìàëà, êîïàëêà Ïîëüñüêà ê³ííà. 096-456-22-41
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 098-520-43-79, 063-226-20-92
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ ì³ëêà. 067-199-86-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà. 073-124-23-63
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà. 096-567-49-70, 093-091-52-85
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ÷àñíèê. 2-33-98, 063-773-28-96
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-304-83-89, 063-352-70-90, 2-75-70
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 068-762-90-95, 073-660-49-28
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-705-85-08 
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 ãðí./êã. 098-725-05-81
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 6 ãðí./â³äðî. 097-549-78-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî. 093-630-64-95
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-874-12-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-058-60-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-002-51-50
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-600-34-02
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-485-61-55
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ãàðáóçè, ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, çåì. ä³ë-êà ñ.Ãóð³âö³ 0.57 ãà, êë³òêà äëÿ øèíøèëè, 
ïàïàãè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, òåðì³íîâî. 098-955-90-13
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-492-20-76, 068-007-21-49
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-375-06-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-917-10-43
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 073-226-93-15, 097-874-22-15
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Êèñíåâèé áàëîí òà ãàç. áàëîíè íîâ³ òà á/ó, êàáåëü åëåêòðè÷íèé «ÂÂÏ-
2-3:1.5 ìë. äîâæ. 90 ì. íîâèé 12 ãðí./ì/ï òà ñèëîâèé êàáåëü ÊÃ-4:2.5 ìë. 
äîâæ. 50 ì. íîâèé 34 ãðí./ì/ï., ìåòàëîðóêàâ îöèíêîâàíèé ç ïðîòÿæêîþ 
ä³àì 40 ìë. áóõòà 25 ì. 450 ãðí./áóõòà. 097-331-66-07
  Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, 2 êð³ñëà, ïóôèê «Òþëüïàí», øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà, êë³òêà äëÿ ïòèö³, øòîðè, òþëü. 093-724-28-38
  Êë³òêà äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà, ãàç áàëîíè, ëàâî÷êè, êàí³ñòðè ìåòàë. 20 
ë., äðàáèíà ìåòàë. òà äåðåâ’ÿíà. 063-346-24-22, 067-137-87-38
  Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, ãåîäåç³¿, 
ñòàëü ëèñòîâà 40 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
  Êîçî÷êà 5 ì³ñ. 2-21-95, 068-704-70-68
  Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó. 096-312-40-50
  Êîðîâà Ãîëøòèíñüêî¿ ïîðîäè ç 3 îòåëîì, 5 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-259-39-20
  Êîðîâà ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, ò³ëüíà ç 6 òåëÿì. 067-602-75-93, 073-
110-14-66
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-434-08-60
  Êîðîâó ç òðåò³ì òåëÿì. 098-10-580-10
  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 + ðîçêëàäíå êð³ñëî, íîðì. ñòàí. - 2000 ãðí. 093-44-
11-837, 098-026-43-08
  Êóõíÿ á/ó ç âèð³çàíîþ ãàç. ïëèòîþ òà ïîäâ³éíîþ ìîéêîþ ç êðàíîì 
äîâæ. 4.80 ì. òà Áåëîðóñüêà ãàç. ïëèòà îêðåìî. 098-225-48-32, 098-225-
48-33, 063-598-85-90
  Ë³æêà îäíîñïàëüí³ 2 øò. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè. 068-
056-55-91
  Ë³æêî á/ó òà äâà ìàòðàöè 100 ãðí. 093-002-64-09
  Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå (Í³ìå÷÷èíà) ìåõàí³÷íå  (â 
êîìïëåêò³ ãóñàê, ìàòðàö, òóìáî÷êà) 3 000 ãðí., âàííî÷êà ä/ìèòòÿ ãîëîâè 
ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè (íàäóâíà) 350 ãðí. 093-884-68-69
  Ë³æêî ðîçêëàäíå 2-õ ñïàëüíå, øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà», òåëåâ³çîð, 
ñîêîâèæèìàëêà åëåêòðè÷íà. 093-406-75-28
  Ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 063-
393-53-06
  Ìàíîìåðò äî ãàç. ðåäóêòîðà íîâ³ 4 øò. 80 ãðí./1 øò., ìóíäøòóê 
âíóòð³øí³é äî ð³çàêà 1 Ï òà 4 Ï íîâ³ 15 ãðí./1 øò., êîìïëåêò äî ð³çàêà 
1 500 ãðí., ñåë³òðà àì³à÷íà  â íàÿâ. 80 êã. 11 ãðí./1 êã., êîìïðåñîðíå 
ìàñòèëî ÊÑ-19 28 ãðí./1 ë. 097-331-66-07
  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
  Ìåáë³ ê³ìíàòí³ «Áóêîâèíà», ìåáë³ êóõîíí³. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, êàí³ñòðà 20 ë., ïàðêåò 30 õ 5 ñì ÿñåí, áóê 355 
êëüîïîê, âóëèêè Äàäàí, áîðîíà. 2-70-03
  Ìåòàëîøóêà÷. 068-723-25-33
  Ì³øîê äð³áíî¿ êàðòîïë³. 5-38-43
  Ìîëîäà êîçà ä³éíà ç äðóãèì îêîòîì. 068-041-23-66
  Ìîëîäà êîðîâà. 098-245-76-02
  Ìîëîäíÿê ²íîêà÷êè 3,5 ì³ñ., íåäîðîãî. 063-76-79-296
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ìåáëåâà 
ñò³íêà, áàòóò. 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

  Íàá³ð êàñòðþëü ç âèñîêî-ÿê³ñíîãî ìåòàëó, âèð-òâî Áðàçèë³ÿ. 2-25-76, 
096-497-83-31
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàíåë³ áóä³âåëüí³ ð. 1.20 õ 6 ì. óñèëåí³ 1 500 ãðí./1. 096-779-60-83
  Ïàñ³êà ÿùèêè äåðåâ’ÿí³ 2 øò. ä/çáåð³ãàííÿ ðàìîê íà çèìó, êîðìóøêè, 
ðàìêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó, ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà 
ðîáî÷à. 096-364-80-30
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà». 096-312-40-50
  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
  Ïëàù æ³í. øê³ðÿíèé ÷îðíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ð.50, çð³ñò 175. 067-
585-40-47, 063-829-38-11
  Ïëèòêà îáë³ö. 150 õ 150 = 4.6 êâ.ì., ïëèòêà êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³ 250 õ 
140 2.6 êâ.ì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîâîðîòí³ âåðñòàòí³ ëåùàòà øèð. ãóáîê 200 ìë. 2 200 ãðí., äâîðîãó 
íàêóâàëüíþ ìàñà 100 êã. 1 800 ãðí., ëèñòîâà ñòàëü ðèôëåíà  òîâù. 6 ìë. 
ð. 1.30 õ 2.30 1 500 ãðí., 2 ìåòàëåâ³ áî÷êè 200 ë. ï³ä ñîëÿðêó 340 ãðí./1 
øò. 097-331-66-07
  Ïîëîñà àëþì. 8 õ 4 ìì (íà òð-ð), çàâ³ñè äî ãàðàæà, ïëèòêà îáë³ö. 15 
õ 15 ñì., áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹ 63, 69, 73, 78, 104.  
096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîíèæóâà÷ òð-ð 220/36, 380/36, í/æ òðóáè Ä.6-33 ìì., êðóã í/æ Ä.85  
õ 480 ìì., ïðîâîëîêà ëàòóí Ä.6.  096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîñÿòà 9 êã, 13 êã. 067-301-08-73
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ìàëåíüêà, äðîâà ç äîñêàìè, äâ³ òðóáè àçáåñòîâ³, 
äåðåâî äóáà ï³ä çð³ç. 2-15-96
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.46., ÷îëîâ³÷èé êîñòþì 
ð.50 á/ó. 063-694-94-49
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Ïð³íòåð Canon Ìg-3540. 096-983-93-44
  Ïðîâîëîêà Ä6 ëàòóí, ïîíèæ. òð-ð 380/36, 12 íàáîð ïîëóïðîâ. 
ïðèáîð³â, íàá³ð ³íòåãðàë ñõåì, áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëáþ. 7 øò. 
(1978 - 1989), öàïîí ëàê (÷åðâîíîãî êîëüîðó), òåðìîìåòð 0-100 Ñ 
ïðÿìîóãîëüíèé äîâæ. 180 ìì.  096-453-34-86, 2-51-56
  Ïøåíèöÿ 3 òîííè. 093-677-47-25
  Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè, 
øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-95, 063-502-62-62
  Ðèáàöüê³ ñï³í³íãè: Ëåí³íãðàäñüê³. 063-280-43-28
  Ðèíâè ç îòë³âîì â õîðîøîìó ñòàí³, ãàðáóçè, êàïóñòà 5 ãðí./1 êã. 093-
808-38-10
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñâèí³ ì’ÿñí³ 13-15 êã. 097-029-93-33
  Ñêëàäñüê³ áóä³âë³ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïåðåêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîêîâàðêà 10 ë., äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì,  ìåòàëåâèé ãàðàæ. 
099-294-82-38, 2-12-13
  Ñîêîâèæèìàëêà Áåëêîì, ïîñóä - ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., ñóë³ÿ 20 ë. 
äëÿ âèíà, îá³ãð³âà÷³ - ðàä³àòîðè 2 øò., áàë³ÿ äîâãà ìåò. 1.5 ì õ  60, íî÷âè, 
òàð³ëêè. 096-364-80-30
  Ñòàíîê öèðêóëÿðêà ñ ôóãîâêîé íàñòîëüíàÿ 500 ãðí. 098-419-98-65
  Ñò³ë - êíèæêà. 063-622-64-98
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75, ìîðîçèëüíà êàìåðà, êóõíÿ 2 êâ.ì. íåäîðîãî. 
067-796-11-99
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75, õîëîäèëüíèê Äíåïð íåäîðîãî. 067-796-11-99
  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
  Ñòîëÿðíèé ôóãàíîê, ï³äøèïíèêè 202 - 207, 305, 303, âîëüòìåðò 0-250 
Â.  096-453-34-86, 2-51-56
  Òåëåâ³çîð «LG» â ðîáî÷îìó ñòàí³, äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, ìåòàëåâ³ 
óãîëêè ïî 3 ì., êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 097-324-11-50
  Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð â ðîáî÷îìó ñòàí³ «Åëåêòðîí Ö282Ä». 093-998-08-21
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. á³ëî - ðÿáà. 096-360-76-79
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4.5 ì³ñ. 096-804-07-81
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-058-12-95
  Òîá³íà, ðóáë³, êóïîíè 1954 - 1992 ð.,  òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 Â., ñêëî 
òîâù. 20 ìì. Ä.165 (ÿê ïîêàçíèê ð³âíÿ ð³äèíè â êîíñòðóêö³¿), ñòàá³ë³çàòîð 
íàïðóãè, òåðìîìåòð äî â³ò÷èçíÿíèõ ãàç. êîòë³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òðåíàæåð ëàâà äëÿ ãðóäíî¿ êë³òêè òà ïðåñà. 063-622-64-98
  Òð-ð ïîíèæàþ÷èé 220/36, ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, åë. äâèãóí 
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà (øàðîâî¿ ôîðìè), ðåëå ÐÝÑ 6,9, 15, ÐÝÌ-33. 096-
453-34-86, 2-51-56
  Òðóáà àëþì. Ä.8/12, ïîëîñà àëþì. 8 õ 4 íà òð-ð, ïîêîâêà ñò. Ä. 190 õ 
82, êðàí 2-õ õîäîâ Ä.15. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, êíèãè, ãóìîâ³ 
³ãðàøêè, ðàäÿíñüê³ ãðîø³ ³ ìîíåòè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóøêó íóòð³¿ 063-348-03-42
  Òþêè ïøåíè÷í³ ìàë³. 097-431-45-86
  Óòêè ãîëóáîé Ôàðàîí ñåìüÿ êó÷óð è äâå óòêè, âçðîñëûå ãóñè. 093-703-
34-86, 098-891-19-50
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96 (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 098-
419-41-41
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, íà ä³ëÿíö³ ïî÷àòêîâî 
ïàðêàí, åëåêòðîìåðåæà, êðèíèöÿ, òóàëåò àíòèñåïòèê, ôóíäàìåíò 4 õ 6, 
ï³ñîê ³ áëîêè. 067-778-27-75
  Ôîòîçá³ëüøóâà÷, ô/ñïàëàõ, ô/ð³çàê, êíèãè ïî ñàíòåõí³÷íèõ, 
åëåêòðîìîíòàæíèõ ³ ñïåö. ðîáîòàõ., ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì., íàñîñ 40 ë./õâ., 
í/æ ºìí³ñòü 1.6 ë., ë³òåðàòóðà ïî ðàä³î. 2-51-56, 096-453-34-86
  Õàð÷îâó òðàíñïîðòåðíó ñòð³÷êó òîâù. 5 ìë., äîâæ. 20 ì., øèð. 500 
ìë. 100 ãðí./1 ì/ï., âåíòèëü ìóôòîâèé ÄÓ-40, ÄÓ-32, ÄÓ-50 òà âåíòèëü 
ôëàíöåâèé ÄÓ-50, äèñêè äî öèðêóëÿðêè ä³àì. 340 õ 32 ìì íîâ³ 350 ãðí., 
ä³àì. 340 õ 70 íîâèé 350 ãðí., ä³àì. 325 õ 40 á/ó 200 ãðí. 097-331-66-07
  Õîëîäèëüíà êàìåðà. 068-056-55-82
  Õîëîäèëüíèê «Îêà-²²²» â õîðîøîìó ñòàí³. 063-383-76-61, 097-782-40-16
  Õîëîäèëüíèê á/ó 2 000 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â³ä 1 äî 3-õ ðîê³â 
200 ãðí., ìåá³ëü ñòåíêà êîðè÷íåâà 4 000 ãðí., á/ó âçóòòÿ ð.37-38 ïî 50 
ãðí. 097-556-89-55
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå 2-õ êàìåðíèé, âèñ. 165 ñì., á/ó, 3 000 ãðí. 098-
600-99-29, 093-632-67-45
  Õîëîäèëüíèê, äðîâà. 096-346-43-16
  Öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà á³ëà 2000 øò., âåëîñèïåä á/ó, êðàâ÷ó÷êà 
ãðóçîâà. 063-279-94-04
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 ì³ñ., õîðîøèé äðóã, îõðàííèê. 063-
944-47-25
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 ì³ñ. 1 500 ãðí. 096-910-31-71
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 098-204-66-08, 063-386-15-45
  ×àñíèê çèìîâèé äóæå âðîæàéíèé (ïî 6 çóáö³â â ãîëîâö³) 45 ãðí./1 
êã., áîëãàðêà ä³àì.125 ìì., áåíçî-åëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò, áåíçîêîñà, 
ìëèí. 068-216-34-20
  ×îëîâ³÷èé êîæóõ íà îâ÷èí³ ð.52-54, ÷îë. ïàëüòî íîâå íàòóðàëüíà 

öåãåéêà - âîðîòí³ê íîðêà ð.52, ïàëüòî æ³íî÷å ñèíòåïîí íîâà ð.56, 
íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  ×îðíà ìàêóõà. 093-411-05-52
  Øèôåð, øïàëè. 063-829-74-07
  Øê³ëüíà (ñàðàôàí, ï³äæàê òåìíî-ñèí³é) òà ñïîðòèâíà ôîðìà äëÿ 
ä³â÷èíêè 7-8 ðîê³â, ãàðíèé ñòàí. 093-442-91-20
  Øóáà íàòóðàëüíà ð.54-56 (íóòð³ÿ - òåìíî êîðè÷íåâà), ïëàù æ³íî÷èé 
á³ëèé ð. 54-56, ÷îáîòè æ³í. á³ë³, çèìîâ³ ð.40, âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-631-91-16
 Á³ëüÿðäíèé ñò³ë «ÀìåðèêÀíêÀ». 067-927-15-58, 063-676-63-02
 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. 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 093-767-59-25, 067-745-00-20
  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
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-80-70
  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., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  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., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34 
  1-ê³ìí. êâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 093-013-33-70
  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, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå 
ðîçì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, º âåëèêà 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. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  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., 1/5, öåíòð. 063-274-19-03
  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., 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., 50.3 êâ.ì., 4/5, öåíòð, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. í³ìåöüêå 
îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí ì/ï, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì. 063-863-91-07, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 7 ïîâ., öåíòð. 093-406-75-28
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàðàé, ãðÿäêà, 
êâ³òíèê, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà (á³ëÿ ñ/ðàäè), âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/4. 098-
532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 
63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.Î.Êîøîâîãî, çàã. ïëîùà 53.4 êâ.ì., 
16.9/12.1/8.1, êîðèäîð 8.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ 
äâåð³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 098-730-03-12
  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, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 096-
463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð 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, 58 êâ.ì., äâîñòîðîííÿ, ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò. 096-568-81-36
  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
  3-õ  ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 64, êâ. 2. Ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, 
ìàãàçèí. 063-53-08-382, 068-040-88-33
  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., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, 
ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 
063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 56 êâ.ì., ñòàë³íêà, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  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., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  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 15, 7 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-370-60-46
  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., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. ïëîùà 70.7 
êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 
097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., 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, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-564-47-85
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-152-94-75, 093-074-71-60
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, 
íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  
Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â 
äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 096-225-41-44, 
093-104-68-38, 067-548-56-26
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. á³ëÿ ó÷èëèùà. 093-
943-00-65, 096-516-46-80
  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, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 
20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí (Öàðñüêå ñåëî), 120 êâ.ì., 12 ñîò. çåìë³, 
ãàç, âîäà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ. 063-691-86-94, 096-364-96-73, 
2-04-19
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ÷åðâîíà öåãëà, ÷åðåïèöÿ, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò, 
âàííà, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí çàõîäü ³ æèâè, öåãëÿí³ ãàðàæ, ë/êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 14 ñîò. ç ñàäîì, òèõèé äâ³ð, öåíòð, âóë. Ì³÷óð³íà, 
ì.Êîçÿòèí. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, ãàðàæ, 
ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-
56-14
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 15/2, 
ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23 
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
063-773-28-96, 2-33-98
  Áóäèíîê áåç ïîñåðåäíèê³â, ñ.Êîçÿòèí (10 õâ. â³ä öåíòðà), 13.5 ñîò. 
çåìë³, ê³ìíàòà, 2 ñïàëüí³, 2 ïðèõîæè, êóõíÿ, âåðàíäà, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãàç ³ ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé. 093-047-
35-49, 067-369-99-76
  Áóäèíîê â çâ’ÿçêó ç ïåðå¿çäîì, òåðì³íîâî. 068-074-71-60, 063-
152-94-75
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â 
áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ 

òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à ³ õîëîäíà 
âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, ãîðîä 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà 87, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ ó äâîð³, 4 ñîò. 
ãîðîäà  ð-í òóíåëÿ. 096-566-15-01, 063-503-47-28
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà 
ïðèâàòèç, ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 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. ïðèâàòèç, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 
ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Âèøíèâåöüêîãî 14 096-419-98-96, 2-70-03
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  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 ãàçèô. ñ. Ïëÿõîâà, ä³ë-êà 40 ñîò. âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 068-
053-47-48
  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 ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. ó÷àñòîê. 063-
689-36-37
  Áóäèíîê íåçàê³í÷åíèé, âóë.Çàîçåðíà àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ.063-293-14-23, 097-195-57-75
  Áóäèíîê íîâèé (7 ðîê³â), 90 êâ.ì., 18 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³. 096-
541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî âóë. Øåâ÷åíêî, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. 067-462-84-17
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, âîäà. 
097-120-81-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, á³ëÿ öåðêâè. 097-
324-11-50
  Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. îïàëåííÿ, íåäîðîãî, 
40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95 
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ 
18 ñîò. ïðèâàòèç., äîêóìåíòè âïîðÿäêó, ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå. 

068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 097-842-
68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, áåç ðåìîíòó, ï³äâåäåíèé ãàç, ñòîÿòü ì/ï â³êíà, 
60 ñîò. çåìë³. 096-123-61-10
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç, âîäà â áóäèíêó, ãîðîä 39 ñîò., ïîðÿä ñòàâîê, 
çðó÷íèé ï³ä’¿çä ïî¿çäîì ³ àâòîáóñîì, õîðîø³ ñóñ³äè. 098-993-35-42
  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.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ 
äî ð³÷êè. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáåðåæíà 29, ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, 50 ñîò. 
ãîðîäà, òåðì³íîâî. 097-839-18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 43 (öåíòð ñåëà), ïîãð³á, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 096-346-43-16
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ï³äâåäåíèé ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, çàã. ïëîùà 45 ñîò. 093-645-12-72
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà 63 000 ãðí. 063-665-38-71, 098-733-20-45
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ðîçñòðî÷êà. 063-502-63-13
  Áóäèíîê ñòàðèé, 5.5 ñîò. çåìë³, ð-í ó÷èëèùà, ãàðíå ì³ñöå, íåäîðîãî. 
097-341-00-58
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.Â³ííèöüêà 58, 7 ñîò. çåìë³. 
096-901-70-55
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-
878-36-64
  Áóäèíîê öåãë. ì. Êîçÿòèí, âóë. Êè¿âñüêà, 27. 097-83-00-177
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (á³ëÿ ñòàâêà), áëèçüêî äî öåíòðà, âóë.Âîäîêà÷íà. 
063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 
êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 
063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 60 ñîò. ãîðîäó, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà, äâà õë³âà, ïîãð³á, ³íø³ ïðèñàäèáí³ áóä³âë³. 093-947-43-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç, âîäà, ñ.Ïèêîâåöü (öåíòð ñåëà). 067-749-72-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.Äåïóòàòñüêà. 
093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, òåðì³íîâî. 
068-271-40-31
  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
  Çåì. ä³ë-êà 80 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Âåðíèãîðîäîê, ñàäîê, ñàðàé, 
ïîðó÷ ãàç, âîäà, òåðì³íîâî. 096-313-92-02, 093-677-23-25, 095-583-51-21
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рЕмоНТ, поСлуги
Копаємо, докопуємо криниці. Корби. До-
ставка кілець. 096-418-47-61
Копаємо криниці, каналізації, докопуємо. 
096-379-68-79, 098-743-40-48, 063-226-
20-36
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Криниці: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець. Швидко та якісно!. 096-
298-53-52
Кладка камінь Буд. 068-5347378 Віктор
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робоТа
БГрупа 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
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець. 093-596-40-46
На роботу потрібні каменяр чи каменярі, 
підмурок з каменю, с.Козятин, гідна оплата. 
093-256-07-32, 099-232-74-97
Підприємству потрібен машиніст тепловоза, 
офіційне працевлаштування, вік до 45 років. 
067-571-81-85
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется 
бармен - официант с опытом работы. 093-
870-73-22
Шик і Блиск запрошує на постійну роботу 
продавеця - консультанта, звертайтесь в 
магазин по вул.Г.Майдану 20 або 095-285-
79-74
В кафе - бар терміново потрібен бармен. 
063-881-70-70
На роботу в продуктовий магазин потрібен 
товарознавець, з/п гідна. 093-875-71-67
На роботу потрібен продавець в продо-
вольчий магазин, бажано з стажем роботи. 
073-124-23-63
На постійну роботу в с.Титусівка потрібен 
продавець та різноробочий в м.Козятин. 096-
372-03-80, 093-884-69-74
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Продам часник на посадку "Люба-
ша" 1-ша репродукція, фракція 4+ 

та 5+. 096-634-95-30

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

55-70

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

ментів. 067-843-88-04

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

407593

40
52

16

407882

40
73

14

407737

40
56

34

40
78

00

2-22-99
Запрошується завсклад і менеджер з про-
дажу. Вимоги: зібраність, відповідальність, 
освіченість, комунікабельність, бажано в.о. 
ЗП від 4000 грн. 063-269-75-25
На роботу потрібний монтажник металопла-
стикових конструкцій 063-992-03-90
Кафе "Хуторок" проводить набір офіціантів та 
запрошує на роботу посудомийок 067-264-
95-70, 093-145-82-34
Запрошуємо на роботу лікаря ветеринарної 
медицини в ветаптеку. З/п від 4000 тимс. 
098-776-99-60
ТОВ "Козятинмлин" запррошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва 
та різноробочих. 097-364-46-50 
Маляр срочно требуется в г.Киев на посто-
янное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
жилье т. 098-041-48-11
Плиточники срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
жилье т. 098-041-48-11
Штукатуры срочно требуются в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
жилье т. 098-041-48-11
Гипсокартонщики срочно требуются в г.Киев 
на постоянное место работы. График работы 
и зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье т. 098-041-48-11
Потрібен бармен в ресторан "Катрін". 067-
791-11-73
Зарошується на роботу фамацевт. Графік ро-
боти 2\2 з\п - 4-4,5 тис. грн. 097-877-97-33
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На роботу в радіотаксі потрібен диспечер. 
093-766-78-49
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

брущатка "Покостівська" колота 10х10х5 довічна гарантія, з до-
ставкою, 14кв.м дешевше ніж на заводі тел:067-412-49-94  063

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

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

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

В м.КиїВ на висотне будiвництво: каменярi, 
монолiтники (бетонярi), рiзноробочi. З досвiдом 
роботи. З/п достойна. Житло. Стабiльна робота. 
(093) 497-83-38 

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

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

Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, 
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60 

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

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

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

брущатка "Покостівська" колота 10х10х5 довічна гарантія, з 
доставкою, 14кв.м дешевше ніж на заводі тел:067-412-49-94  063

  Ê³ìíàòà æèëà ç ôóíäàìåíòîì íà äîñòðîéêó. 063-026-74-92
  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 òåðì³íîâî. 093-018-62-77, 097-264-46-76
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 
068-951-87-17
  Ïðèì³ùåííÿ ìàãàçèíó ïî âóë.Âàëäàºâñüêà 6.  067-152-94-75
  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 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 
21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì., ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì., ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-38, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. â öåíòð³. 097-628-83-90
  ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õîðîøèé ðåìîíò, ñâ³é äâ³ð, 
òåðì³íîâî. 067-137-67-48, 093-955-63-92
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ 
ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-917-81-85

  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, 
ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé 
îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-
704-31-57
 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
  DAEWOO - SENS 2011 ð.â., äâ. 1.3, êîë³ð ÷åðâîíèé 
ìåòàë³ê, ñòàí ³äåàëüíèé, íå áèòèé ³ íå ôàðáîâàíèé. 097-352-
95-44, 063-999-74-78
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., äâ. 1.1 ÊÏ 4, â õîðîøîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº 23 000 ãðí. 098-872-34-10
  ÂÀÇ 2109 1997 ð.â., îáºì 1.5, 5 ñò., ñòàí â³äì³ííèé. 063-
887-35-85, 068-766-09-18
  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 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., 1.6, 16 V, ñ³ðà. 096-731-31-21
  ÃÀÇ-69. 093-022-88-06
  Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-
754-44-65
  Ç²Ë-131 ñàìîñêèä, Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-724-33-27
  ÈÆ=Þï³òåð - 3Ê íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. 096-983-
93-44
  Êàìåðè çàäí³ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, ÞÌÇ. 098-656-92-41, 
068-013-08-90
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-
72, 066-140-79-63
  Ëàíîñ 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 
063-653-97-07, 097-865-22-10
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ìîïåä Äåëüòà ç ðåºñòðàö³¿þ 2008 ð.â. 6 000 ãðí. 098-
215-36-08
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10-36. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ìîòîöèêëè Êàñ³ê òà Óðàë. 093-411-05-52
  Í³ñàí Ïð³ìºðà 1992 ð.â. 063-811-37-17
  Îïåëü Êîìáî 2003 ð.â., 1.7 äâ., òóðáî-äèçåëü. 063-384-
01-15
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ñêóòåð Honda Dio AF-34, â íàÿâíîñò³ º òàëîí, â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³ 8 000 ãðí. 063-829-38-82, 098-733-20-28
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  Ñêóòåð Ôåí³êñ 4-õ òàêòðèé 80 êóá., ÷åðâîíèé, â äîáðîìó 
ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 068-003-55-07, 063-474-41-94
  Ñêóòåð ßìàõà 50 êóá. íà ðåºñòðàö³¿. 067-784-32-15, 093-
022-60-03
  Òðàêòîð Ò-16 Ì 1987 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-518-
36-63
  Òðàêòîð Ò-40 ÀÌ. 098-600-21-40
  Òðàêòîð Ò-40 ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 097-526-76-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, íåäîðîãî. 063-
276-07-38
  ßâà 638 12 Â íåäîðîãî, íà õîäó. 063-628-82-79, 096-
545-26-02

  КуплЮ
  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
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Â³êíà äåðåâ’ÿí³ á/ó 1.22 õ 1.27, 2 ì5 ñì  õ 1.132, 1.24 õ 
1.125.  093-703-34-86, 098-891-19-50
  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
  Äîñêó îáð³çíó êàë³áðîâàíó 120 õ 50 õ 6000 8 êóá.ì. 063-
998-07-12
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
  Êàðòîïëþ âåëèêó áåç äèð, áåç ÃÌÎ (ä³àì. 8 ñì - 10 ñì) 

«Áåëîðîñà». 2-19-15, 067-416-89-52
  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
  Êîñ³ëêó - ðîòîðíó äî òðàêòîðà. 068-546-01-03
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîòîáëîê íåäîðîãî,  ìîæíà íåðîáî÷èé àáî 
ðîçêîìïëåêòîâàíèé, ìëèí ÄÊÓ ìîæíà íåðîáî÷³, çàë³çî ëèñòîâå 
á/ó 1 ìì - 2 ìì, ñòóï³öè ë/à. 068-216-34-20
  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
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Ö³ëèé ãîð³õ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 âÀç, çÀç, òÀâð³¿-ñëÀâóòÀ, ìîñêâè÷, íèâÀ - â Áóäü ÿêîìó ñòÀí³: 
ÀâÀð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  ріЗНЕ
  12 âåðåñíÿ â öåíòð³ ì³ñòà áóâ çàãóáëåíèé ãàìàíåöü 
÷îðíîãî êîëüîðó, â ÿêîìó çíàõîäèëüñÿ ãðîø³ (ïåíñ³ÿ). Çíàþ, 

ùî çíàéäóòüñÿ äîáð³ ëþäè ÿê³ ïîâåðíóòü ãàìàíåöü ç ãð³øìè. 
Çâåðòàòèñü â ðåäàêö³þ Ria - Êîçÿòèí.
  Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè êîøåíÿò Âàñèëèñêó, Òèìîô³ÿ ³ 
Ìóð÷èêà, äóæå ãàðíåíüê³. 063-284-19-23
  Â³ääàì ãàðáóçè áåç íàñ³ííÿ. 097-340-95-40
  Â³çìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò ïîðó÷ ç ó÷èëèùåì, âñ³ çðó÷íîñò³. 
063-53-08-382, 068-040-88-33
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó, öåíòð. 063-
641-51-34, 099-369-01-17
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ãåðãåëþê Âàëåíòèíè 
Åäóàðä³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ïèëèï÷óê ²ãîð 
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÊ ¹4636603 íà ³ì’ÿ 
Ãàâðèëþê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿  âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ ñåð³ÿ ÂÍ 8-1520 âèäàíîãî 21.03.2002 ð. íà ³ì’ÿ 
Äîâãàëþê Ìàð³¿ Ðîìàí³âíè, íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 13 ñåñ³¿ 23 
ñêëèêàííÿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ Ðàäè íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
â³ä 12.06.2001 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ÀÂ ¹844453 â³ä 11.02.2009 ð. âèäàíèé 
Êîçÿòèíñüêèì ÐÂ ÓÌÂÑ íà ³ì’ÿ Áàðáàäèí Áîãäàí ²ãîðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ï³ëüãîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ïóøèë³íà Ïàâëà 
Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ 
Ï³äïðèãîðùóê Àíàñòàñ³¿ Ïåòð³âíè ñåð³ÿ ÀÂ ¹004862 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 
093-884-86-66, 097-517-36-53
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, 
ðåìîíò, íà òðèâàëèé òåðì³í. 096-415-61-69

  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â, âóë.Êîòîâñüêîãî 
7. 067-772-36-78
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ñåðá³íà14. 096-508-46-34
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì.Êîçÿòèí 
ð-í àâòîâîêçàëó. 067-350-38-98
  Çäàì â îðåíäó âåëèêèé êîíòåéíåð ³ ÷àñòèíó áóäèíêó ï³ä 

ñêëàä ð-í ñòèõ³éíîãî ðèíêó «Õë³áîäàð». 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì â îðåíäó ñòàðèé áóäèíîê áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð (á³ëÿ 
ñ³ëüãîñïóïðàâë³ííÿ). 093-756-39-33, 067-430-79-37
  Çäàì â îðåíäó òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ íà ðèíêó ïî âóë.

Â³íí³÷åíêà àáî ïðîäàì íåäîðîãî. 063-258-89-10, 097-
690-30-42
  Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³ äëÿ 1-2 ëþäåé, ÷àñòêîâî 
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê, òóàëåò, áîéëåð, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ â³ä ñâ³òëà, äóøîâà êàá³íà. 

096-544-46-74
  Çäàì âðåì’ÿíêó, ãàç. îïàëåííÿ. 063-320-98-35
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-
78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çäàì ìàãàçèí 55 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 098-116-16-17
  Çäàì ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 13 êâ.ì. 500 ãðí. 
063-342-67-53
  Çäàì öåãëÿíó âðåì’ÿíêó ç ï³÷íèì îïàëåííÿì, ïîðÿäíîìó, 
îäèíîêîìó ÷îëîâ³êîâ³ áåç ø/ç. 099-218-44-69
  Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, 
äîðîãî. 099-344-45-59, 098-708-17-68
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. 
îïàëåííÿì, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-821-

41-38
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ ë³òíüî¿ æ³íêè. 093-608-
22-51 ²ðà
  Ïîòð³áíà ÷åñíà, äîáðà æ³íêà, äëÿ äîãëÿäó çà ñòàðåíüêîþ 
ëþäèíîþ, ìîæëèâî ç ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì, ñ.Ñàìãîðîäîê. 
096-963-73-52
  Òåðì³íîâî æ³íêà øóêàº ðîáîòó ñåçîííó ÷è ïîñò³éíó â 
ì.Êîçÿòèí, ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, äîïîìîãà ïî 
ãîñïîäàðñòâó, ïðèáèðàëüíèöÿ, íÿíÿ, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-947-97-46
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
 çíèê ëÀÁðÀäîð ïÀëåâîãî êîëüîðó (ñâ³òëî - æîâòîãî) 
ïðèÁëèçíî â ð-í³ ñèãíÀë - òèòóñ³âêÀ. ïðîõÀííÿ äîïîìîãòè 
çíÀéòè çÀ ãÀðíó âèíÀãîðîäó. 093-788-91-96
 çí³ìó êâÀðòèðó â öåíòð³. 063-998-07-12
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овен 
Напружений тиждень. Добре 
розрахуйте свої сили і не надри-
вайтесь на роботі. зверніть увагу 

на свої манери та зовнішній вигляд.
телецЬ 
метушливий період. Біль-
шість часу заберуть термінові 

справи та особисті проблеми.
Близнюки 
вдалий тиждень, відчуєте при-
плив сил і неабиякий трудовий 
ентузіазм. але у всьому необхідно 

знати межу.
 рак 
У вас може з'явитися бажання 
змінити свої цілі й бути попереду 
всіх. це дуже добре, але зараз 

краще не виділятися.
лев 
сконцентруйте всю свою увагу на 
роботі, особливо якщо з'явилися 
нові завдання та обов'язки.

             діва
одне з найбільш хвилюючих пи-
тань – питання ділової кар'єри. 
вам необхідно чітко визначи-
тись, чого ви прагнете від життя.
терези 
можуть з'явитися нові перспек-
тиви у кар'єрі, додаткові джерела 
прибутку чи буде вдалою роз-

мова з керівництвом про підвищення 
зарплати.
скорПіон 
 Непростий, але важливий пе-

ріод. зосередьтеся на тих справах, 
які мають реальні шанси успішно 
реалізуватися.

стрілецЬ 
Якщо все валиться з рук, спро-
буйте ще раз підійти до пробле-

ми. Не виходить - відкладіть до більш 
сприятливих часів.

козеріг 
перед вами можуть виникнути 
якісь перешкоди, але ви їх змо-

жете подолати.
водолій
Напружений період. Доведеться 
сумлінно потрудитися, щоб впоратися 
із завданнями, які поставили самі 

перед собою.
риБи 
На вас може навалитися тягар усі-
ляких проблем, і вам доведеться 
витрачати сили й час на те, щоб 

зберегти вже досягнуте.

ГОРОСКОП
з 21.09 по 28.09

40
42

35

407310

406118

407307

407816

неділя, 24 вересня

+ 12 0с   + 13 0с
+ 19 0с   + 14 0с

середа, 26 вересня

 + 10 0с   + 10 0с
 + 18 0с    + 11 0с

вівторок, 26 вересня

  + 12 0с   + 12 0с
  + 20 0с   + 13 0с

понеділок, 25 вересня

+ 10 0с   + 13 0с
+ 20 0с   + 15 0с

субота, 23 вересня

+ 15 0с    + 15 0с
+ 19 0с    + 13 0с

пятниця, 22 вересня

   + 13 0с   + 14 0с
   + 19 0с   + 15 0с

четвер, 21 вересня

+ 13 0с  + 15 0с
+ 26 0с  + 16 0с

Прогноз погоди

406815

396638

заПисатисЯ 
до лікарЯ:     2-42-07

Шановні жителі м. Козятина та Козятин-
ського району! З метою зменшення черг 
на прийомі пацієнтів лікарями поліклініки 
Козятинської ЦРЛ, просимо вас звертати-
ся до реєстратури поліклініки для отри-
мання талону на прийом до відповідного 
лікаря-спеціаліста, або  за телефоном 
реєстратури 2-42-07 (для попереднього 
запису до лікаря).

Звертаємо вашу увагу на те, що кон-
сультативний прийом лікарями-спеціаліс-

тами поліклініки Козятинської ЦРЛ здій-
снюється при наявності талона на прийом 
до лікаря, направлення на консультацію 
від сімейного лікаря та документа, що 
посвідчує особу.

Попередній запис на консультацію до 
лікаря-спеціаліста  зменшить час очікуван-
ня на прийом, а наявність направлення від 
сімейного лікаря покращить якість отри-
маної вами консультативної допомоги.
Адміністрація КП «Козятинська ЦРЛ».

вероніка люБіч

"Київський містобудівний поїзд" проводить 
ремонт залізничного мосту. З 19 по 22 ве-
ресня перекрито перехід на вулицю Винни-
ченка. Прохід у місто та на вокзал рекомен-
дують здійснювати через службові переходи. 
Стало відомо, що замінять весь міст. 

тимчасово 
закритий прохід по 
залізничному мосту


