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Хто, на вашу думку, винен у тому, що сталося в Калинівці?

Ми запитали калинівчан

— Це диверсія з боку Росії. А погане фінансування військової частини
спричинило халатне ставлення охорони
до свої роботи.

Тетяна, начальник відділу
кадрів на ПрАТ “Машзавод”:

Оксана і Дмитро,
пенсіонери:

Сергій, зварник:

Сергій, школяр:

Галина, пенсіонерка:

— Це наші вій— Це диверсія, можливо, наша
— Наша влада і вій— Винна наша влада.
— Ми вважаємо, що ськові замітали сліди влада організувала знищення бо- ськові замітали сліди
Треба більше платити охо- це диверсія російських своїх махінацій.
єприпасів, щоб люди не захопили своїх “темних” справ.
роні.
військових.
зброю і не підняли бунт.

409143

Олена, пенсіонерка:

407285
407559

408936
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Вони приєднались до акції

колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Не допустимо,
щоб підлітки
були
інертними,
необізнаними
та замкнутими
на собі
Коли почалася війна, Козятин виглядав, як сіре аморфне болото. У
співвідношенні до кількості людей,
які долучились до Майдану, можна
сказати, що це одиниці. Але ці одиниці вагомі і знакові. Для прикладу
— фельдшер Драмарецький, який
від першого до останнього дня рятував людей десятками, а то й сотнями
на Майдані.
Події початку АТО показали патріотичних, націоналістичних, громадянських людей, не залежно від
національного походження. Їх не одна
сотня на сьогодні, кількість добігає
до тисячі осіб, що влилися в Збройні
сили України. Багато з них жертовно
лягли на полі битви, навіть вмираючи,
не випустили автомат з рук. У магазині їх автомата не було патрона, не
було і жодної невикористаної гранати.
Їхня мужність та військова честь є взірцем для підростаючого покоління,
тобто учнів, студентів, досвідчених
солдатів ЗСУ — для всіх.
Шляхом невеличкого не заангажованого опитування серед учнів
шкіл міста та студентів залізничного
училища, виявилось, що якась частина підростаючого покоління тільки
приблизно називає кількість полеглих
на війні з Козятинщини, а їх прізвища,
звідки родом, де похований, назвати
не можуть. Про обставини смерті в
АТО наших краян, вони взагалі мало
чого знають і не орієнтуються. За загиблого залізничника на пожежі під
Києвом нічого не чули і не знають.
А те, що молодий хлопець, солдат,
контрактник підірвався на міні і отримав тяжкі каліцтва і зараз перебуває в
госпіталі — також. Скорботно.
На питання, “Що б ви хотіли розповісти, або взнати?”, всі розповідали
про якісь свої внутрішні, сімейні або
особисті питання. І жодних емоцій і
натяків на події в Калинівці. Жодного
разу не проявили ініціативи: чи розповісти, чи запитати…
То кого ж ми виховуємо в школах?
Інертних, необізнаних, замкнутих на
собі підлітків?
Переконана, що великий відсоток
дітей живе по іншому. Але який це
відсоток? 10-20-30-40? Ми не знаємо,
бо таких на опитуванні ми не зустріли.
Печально й інше. Учителі, щоб не
створити собі конфлікт і дискомфорт
на роботі, не хочуть коментувати і давати інтерв’ю. (Можливо, через боязнь
подальшого переслідування дирекцією школи або управлінням освіти. Бо
ж усім їм відомо, що наш юрист-мер
міста в правовому відношенні до
громади проявляє повний правовий
нігілізм, що притаманний фашистській
ідеології і ”единоначалие”.)
Отож, назріла необхідність проведення лекцій як вчителям, так і підростаючому поколінню на тему: “Що
таке толерантність і як може вижити
нація з непросвідченою молоддю?”
Голова Козятинського осередку ПП "Громадянська позиція",
редактор газети "RIA-Козятин"
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber), tetyana.
lozinskaya@gmail.com
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Калинівка загоює рани
Історії містян: хтось відбувся переляком,
а декому розтрощило будинок

Василь Члек,
директор СТО-157,
приєднався до акції

Віра Іванівна
Петришина
приносить кришечки
в четвертий раз (425
шт.)

Галина Середіна не
вперше приносить
кришечки (252 шт.)

Давид Степура,
учень 3 класу ліцею- Настя Комарніцька
школи, не вперше
приєдналась до
приносить кришечки акції

Кращих людей, як у Глухівцях, немає!
Привітними, добрими, чуйними їх
називають ті, хто наляканий тікав зі
своїх осель в ніч рукотворної технічної
катастрофи в Калинівці
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Одна з вимушених евакуйованих з Калинівки, жінка, якій
більше 80 років, зателефонувала
в редакцію, аби на шпальтах нашого видання висловити слова
подяки людям з Глухівець.
— Мене звати Віра Василівна Килимник. Проживаю в Калинівці. У ніч з 26 на 27 вересня
десь в десять годин вечора я
вийшла на балкон. Почула, щось
стріляє, побачила, що щось
світиться. Подумала — десь пожежа. Але по вулиці бігли люди і
я зібрала речі і пішла у підвал…
— розповідає вона, хвилюючись
зі сльозами в голосі.
За словами жінки, в той момент до неї зателефонував син
Вадим, який сказав: “Мамочка,
збирайся і відправляйся в центр
міста, бо це дуже серйозне діло!
Автобуси стоять біля Будинку
культури”. Пані Віра повернулася
в квартиру, зібрала документи,
на себе теплу одежу одягнула
і пішла. Це було близько другої
години ночі.
— Стріляло дуже сильно і
бахкало, — пригадує вона. —
На щастя, до центру поки що
нічого не долітало. Автобусів

було багато. Взнала, що багато
калинівчан роз’їхалися раніше.
Я сіла в перший-ліпший автобус.
Він їхав на Козятин. Не доїжджаючи до міста, ми повернули
наліво. Приїхали в глуховецьку
амбулаторію — дуже гарний медичний заклад. До речі, їхали всі
в автобусі, зрозуміло, в поганому
настрої, багато що собі навигадували. Але нас зустріли привітні
люди. Виявилось, що персонал
був на робочих місцях ще з дванадцятої години ночі! Усі чекали
нас! Розвели по палатах, принесли все необхідне. Спати у ту ніч
ніхто не міг, не дивлячись на те,
що у Глухівці прибули десь о пів
на четверту... Кинулося в очі (я
сама медик), що всі співробітники вже по нашому прибутті були
на робочих місцях. Виходить, їх
викликали на роботу і вони приїхали вчасно, щоб нас зустріти...
Зі слів потерпілої, під ранок
всі “біженці” забулися якимось
сном. А вже о 7-8 годині попрокидалися. І всі “сиділи” на
телефонах.
— Не встигли ми відійти від
хвилювання, бачу, нам несуть
бутерброди з ковбасою і сиром,
— каже пані Віра. — Ми навіть і
не думали про їжу від всіх пере-

На козятинському вокзалі пасажири у четвер
перекрили залізничну колію. Причиною таких дій
була неправильна інформованість пасажирів з пункту виїзду, де їм пообіцяли, що автобусами будуть
доставляти до місця, від якого вони можуть продовжити свою поїздку. Пообіцяли та не врахували,
що на місцях обіцяне виглядає не зовсім впевнено.
Одного пасажира чи сім’ю ніхто не повезе. Пасажири обурюються. І таких обурених, але правих назбиралося на сьому ранку 28 вересня 27 осіб. Вони
й перекрили колію.
Пасажир знає, коли він узяв квиток, то отримав
договір з залізницею, що він буде доставлений
з пункту А в пункт Б. У випадках, коли пасажир
отримує незручності з вини залізниці, такі процеси
контролюються залізницею. А в цьому випадку залізниця діє тільки, як надійний транспорт, тому що
не має заборгованості перед пасажиром. Як організація-благодійник, вона дає в ці дні безкоштовні
послуги на вокзалі пасажирам, які попали в скрутне
становище. У зв’язку з подіями на військових складах, що на Вінниччині.
Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися до начальника вокзалу станції Козятин Анатолія Чабана.
Анатолій Іванович газеті “RIA-Козятин” сказав
наступне:
— Ситуація, яка склалась на вокзалі станції Ко-

На момент візит у “RIAКозятин” у Калинівку в минулу
суботу можна було побачити,
що життя у місті майже прийшло
у звичну колію. Лише патрулі
“копів” з нацгвардійцями, поодинокі військові автівки й вибите вибуховою хвилею скло
нагадують про жах, який відбувся. Люди розповідають про
ніч з 26 на 27 вересня з різними
емоціями. Вони раді, що все позаду і сподіваються — таке не
повториться.
Навчальні заклади з вибитими вікнами та ямами від снарядів. Найбільше
у Калинівці постраждав від вибухів район вулиць Воз’єднання
і Машинобудівників. Тут не тільки повибивало вікна й двері, а
й розтрощило снарядом стіни
й зруйнувало один будинок. У
районі лікарні снаряд влучив в
огорожу, а в будинку навпроти
на горищі вибило скло. Ще один

житих емоцій!
Пройшло трохи часу і нас
запросили на сніданок. Усіх
дуже здивувало, нас годували
постійно. Був і сніданок, і обід,
і вечеря. Усі співробітники дуже
добре до нас відносилися. А вже
під вечір середи до нас почали
підходити місцеві жителі. Як у
санаторії! Цим ми були дуже
приємно здивовані. Люди приходили до нас в палати, приносили
різні смачні страви. Ми всі навіть
не сподівались, що люди так
можуть відгукнутися, так можуть
ввійти в наше положення...
За словами цієї літньої жінки,
всім “біженцям” вже в четвер
сповістили, що загроза минула.
Дехто ще раніше поїхав до Калинівки своїм ходом. Опівдні 28
вересня о 15 годині організовано
всіх відвезли за місцем проживання в Калинівку.

На козятинському вокзалі
пасажири перекрили колії
В’ячеслав Гончарук.

Катерина ЧЕКАЙ

зятин, контрольована. Другий день ми працюємо в
складній ситуації. Дійсно, ми повинні пасажирів, які
їхали в потягах, доставляти автобусами до станції,
де б вони мали змогу продовжувати поїздку до
місця призначення. На нашому вокзалі з’являються
пасажири, яким потрібно їхати до Вінниці. Щоб набралася кількість пасажирів, за якими можна було
викликати автобус, потрібний був якийсь час. Спочатку таких пасажирів було мало. Одного чи двох
пасажирів ніхто не повезе.
Приблизно о шостій ранку пасажирів до Вінниці
стало багато, вони не хотіли чекати і нічого не
придумали кращого, як перекрити колію. Та вони
своїми діями зробили більше шкоди, ніж отримали
самі. Колію перекрила невелика група людей, яких
можна зрозуміти. Та від таких дій страждають сотні,
а можливо навіть тисячі таких же, які не можуть
добратися до свого місця призначення. У потягах,
які не можуть прийняти в Козятині через перекриття
колій, можуть бути хворі люди, пасажири, в яких закінчились продукти харчування. А це не правильно,
— вважає керівник вокзалу пан Чабан. — Усі питання на місці вирішуються. Допомагають з транспортом і міська, і районна рада. Учора навіть знімали з
рейсів автобуси, які курсують по Козятину. Потрібне
тільки терпіння. Та шкода, що в наш складний час
не в кожного воно є.
Так прокоментував ситуацію з перекриттям колій
на вокзалі Анатолій Чабан.

— Нам усім ще раз подали
обід. І в кінці вже було, як
шведський стіл — бери, що
бажаєш, печиво, будь-який чай.
Співробітники дуже гарно до нас
ставилися. Ми всі їм дуже вдячні.
Особливо, голові сільради Олександру Анатолійовичу Амонсу і
завамбулаторії Галині Василівні.
До речі, нас дуже розчулило,
що дали з собою їжу в дорогу.
Півмішка хліба, якісь рулети… У
мене неодноразово наверталися
сльози на очах від цієї підтримки
і співчуття…
Від імені всіх пацієнтів глухівецької амбулаторії, яких прихистили в лиху годину наші
земляки, і від себе особисто пані
Галина бажає мешканцям Глухівець, медперсоналу і сільській
владі всіляких гараздів, щоб Бог
повертав їм сторицею те добро,
яке вони дали калинівчанам.

Гриценко: Ситуація у
Калинівці не вплине
на рішення щодо
надання Україні
зброї від США
Такі випадки, як у
Калинівці, не можуть
вплинути на рішення
щодо надання Україні
зброї від Сполучених
Штатів Америки, адже
це різні процеси, і за
темпом, і за значимістю. Таку думку
лідер партії "Громадянська позиція"
Анатолій Гриценко висловив в ефірі
на телеканалі "112 Україна".
— Питання надання зброї обговорюється вже кілька років.
Сподіваюсь, воно врешті-решт буде
вирішене. Це питання стратегічної
взаємодії з нашими партнерами,
спільна протидія російській агресії.
І від того, що сталася надзвичайна
подія на арсеналі в Калинівці, чи
сьогодні ще одна надзвичайна подія,
коли розбився навчально-бойовий
літак Л-39 чи щось інше, це не повинно впливати і, сподіваюсь, не
вплине на прийняття стратегічних
рішень, - сказав Гриценко.

Життя у місті
майже прийшло у
звичну колію. Лише
патрулі “копів” з
нацгвардійцями,
поодинокі військові
автівки й вибите
вибуховою хвилею
скло нагадують про
жах, який відбувся
— потрапив на садову ділянку,
зламав гілку дерева і пошкодив
гараж. Усі ці снаряди викопали
та вивезли піротехнічні бригади.
Вибило скло у вікнах Калинівської
лікарні, технікуму, гуртожитку,
школах, дитячому садку, будівлях “Машзаводу”. На четвертий
день після катастрофи більшість
вікон вже затягнули плівкою, або
поміняли. Сильної шкоди завдала
вибухова хвиля дитячій спортивній
школі. Там без скла на вікнах залишилась спортзала. У музичній
школі від вибухів обвалилися стелі
— через косметичний ремонт для
“галочки”. Страшно уявити, що
було б, вибухни арсенал вдень,
коли в приміщенні школи знаходились діти! У школі-гімназії №2
вже майже закінчили заміну вікон.
Кажуть, що роботи виконують за
гроші батьків учнів. І не відомо,
чи компенсують калинівчанам ці
витрати. Місцева влада виділила
тільки целофан і скло. У дитячому
садочку на Машинобудівників затягнуті плівкою великі вікна, скло
ще не поставили. У місті поступово відновлюють газопостачання.
Уже нема великих черг за хлібом.
На базарі знову йде торгівля, й
вулиці біля нього заповнені машинами й людьми.
Згуртованість і взаємодопомога . Лише одна калинівчанка відмовилася розповісти газеті
про “Ніч вибухів”. Сказала, що
вже втомилася про це говорити.
Інші охоче ділилися спогадами.
Люди, які були евакуйовані, розповідають, що всюди їх гостинно

приймали, поїли чаєм, годували,
давали одяг. Калинівчани вдячні
всім. Зокрема, висловлюють велику подяку поліції і Нацгвардії,
які постійно патрулюють вулиці й
забезпечують громадську безпеку.
Кажуть, що присутність патрулів
на вулицях відразу заспокоює й
надає впевненості, що все під
контролем. Про невдалу спробу
мародерства згадали лише один
раз.
Також калинівчани відмічають
самоорганізованість людей під
час евакуації. Паніки майже не
було, тільки велика кількість
машин на трасі ускладнювала
виїзд з міста.
Наприклад, пані Олена була на
дачі в Дружелюбівці, коли почалися вибухи. Усю ніч дачники
з жахом поглядали на червоне
небо над Калинівкою та приймали людей з міста. Син пані
Олени особисто привіз 12 калинівчан. Жінка каже, що спочатку
всі були впевнені, що вибухи, то
диверсія. Але згодом змінили
думку й вважають, що це замітання слідів якихось афер.
Калинівський громадський діяч
і журналіст Леонід Миколайчук
з вчителями Олегом Крівіцьким
і Оленою Галас всю ніч і наступний день допомагали сусідкам-пенсіонеркам — сховали
їх у підвалі, принесли продукти,
зв’язалися з родичами бабусь.
Леонід Миколайович розповідає,
що коли приїхали мародери, він
вийшов та прогнав їх геть.
— Ми зробили для сусідів
все, що могли! — каже він. —
Вважаю, це обов’язок кожного
— допомогти ближньому. Дуже
прикро, що сталася ця трагедія.
Треба робити висновки і не допустити повторення подібного.
Пані Тетяна, начальник відділу
кадрів ПрАТ “Машзавод”, розповідає, що люди під час евакуації
були дуже згуртовані. Жінка висловлює велику вдячність Петру
Юрчишину, який багато робить
для калинівчан у цей важкий
час. Тетяна просить місцеву
владу скоріше надати допомогу
калинівській дитячій спортивній
школі, де вибиті вікна у спортивній залі.
Пенсіонери Оксана і Дмитро
частину ночі вибухів провели
у бомбосховищі “Машзаводу”,
а потім їх повезли в готельний
комплекс “Колосок”. Кажуть,
сиділи там в приміщенні ресторану. Їх будинок стоїть метрах
в 20-ти від дому пані Галини, в
який влучило 4 снаряди(!)
Треба вміти тримати удар
Галина Грушицька, власниця
зруйнованого будинку в Калинівці, добре тримається і навіть
жартує. Коли почалися вибухи,
жінка подумала, що то салют
на честь дня народження Порошенка. І навіть не сумнівалась
в цьому!
Але, коли уламок
снаряду влучив у веранду і вона
загорілася, зрозуміла, що все
набагато серйозніше. Від будинку залишилися тільки стіни
і димохідна труба. Добре, що
пані Галина зі своєю 89-річною
мамою встигли евакуюватись.
Єдина річ, яка вціліла у пожежі — книга Михайла Булгакова

“Майстер і Маргарита”...
— У мене два питання, —
каже жінка. — Хто за це все
заплатить і хто за це все відповість? Сліз від мене ніхто
не побачить. Кличко в свій час
правильно сказав: треба тримати
удар. Ось я і буду тримати цей
удар долі. З Божою допомогою,
з допомогою сусідів, друзів, волонтерів. Гройсман теж пообіцяв
допомогти, і я йому вірю. Нехай
там зверху розбираються, чи
то халатність, чи то замітання
слідів. Для цього існують слідчі
та експерти. Я зовсім по іншому
тепер дивлюсь на війну. Сюди
просто уламки снарядів долітали
і ми розуміли, що є команда, яка
це все контролює, має припинити. Наскільки ж все страшніше
під час справжніх обстрілів! Моя
мама пройшла війну і в ту ніч
питала в мене: що знову війна
почалась? Не дай Боже таке
пережити!
Життя продовжується. Калинівчани Петро Захарович і Аркадій Денисович ніч вибухів провели у себе в квартирах. Нікуди
не виходили і не їздили. Кажуть,
що трусило добряче, але великого
жаху вони не відчували. Аркадій Денисович вийшов на балкон
і сфотографував на телефон один
з вибухів. Вердикт обох — що
було, то пройшло, а життя продовжується! Пізніше до розмови
приєднався Михайло Семенович,
також старожил Калинівки. Він не
залишився в місті в ніч вибухів,
а поїхав до родичів у Голендри.

Колись пан Михайло працював у
військовій частині, де складувалися боєприпаси. Великого подиву
від того, що сталося, він не виказує, але виглядає приголомшеним.
Запам’ятав, як нахилився
будинок. А один калинівчанин
у повному розпачі. Нещодавно він
поховав жінку. А тут нова біда.
— Я пив чай у себе в квартирі,
коли почались вибухи, — розповідає чоловік, ледь стримуючи
сльози. — Вийшов на двір подивитися, що ж відбувається, і
якраз пішла та вибухова хвиля.
Єдине, що я запам’ятав — як
нахилився будинок. Далі мене
знесло до гаражів і я втратив
свідомість. А коли отямився,
то найбільш переживав за свого кота, як він, бідненький, це

пережив. На щастя, з ним все
гаразд, тільки злякався дуже! А
в квартирі все було догори дригом, навіть важкі речі зсунулися
зі своїх місць — по хаті гуляла
вибухова хвиля. Пощастило, що
я вийшов на вулицю, мене могло
просто розірвати!
Забула пиріжки. Ще одну
історію довелося почути. Три
пенсіонерки поїхали у Вінницю.
Одна з них розповідає, що прийняла вибухи за грім. Вийшла
на вулицю, а дощу нема. Тільки
тоді побачила заграву від пожежі.
Жінці зателефонувала знайома й
сказала, що потрібно збирати речі
і документи й тікати з міста. Сповіщення населення про евакуацію
ПРОДОВЖЕННЯ» стор.7
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З “Колгоспного” зробили крематорій
В’ячеслав Гончарук

З паном Андрієм, що з села Непедівки, ми зустрілися в редакції
газети “RIA-Козятин”. А привела
його сюди подія, яка трапилася з
ним на центральному ринку нашого
міста.
— Перебуваючи на території
ринку “Колгоспний”, відчув появу
чогось їдкого в повітрі, що аж дерло в гортані, — розповідає наш
співрозмовник. — Коли підійшов
ближче, то побачив, що двоє жіночок спалюють біля сміттєвого баку
різний непотріб. Вони не представлялися та відчувалося, що це господарки території. Палити в ринковий

день можуть тільки працівниці
адміністрації ринку. Стояли вони
біля громадського туалету. Диму на
ринку не відчувалось тому, що вітер
був у напрямку жилого кварталу. А
от сморід від горіння поліетиленових
пляшок розносився
по всій території.
— Я підійшов до жінок, що
спалювали сміття, — продовжує
свою розповідь пан Андрій. —
Кажу їм: дівчата, що ви робите. Та
краще б я їх не чіпав. Чого тільки
не вислухав від тих, що на вигляд
милі баришні. Щоб мали здоров’я,

Діткам
пропонують
спілкуватися зі
звірятками
Дмитро Артемчук

У селі Козятині презентували
минулої п’ятниці “міні-зоопарк”.
У день, коли представники преси були за вказаною адресою,
на жаль, відвідувачів було мало.
Молода жінка з малям та господарі зоопарку. Міні-зоопарк
знаходиться на приватній території помешкання господарів
і займає приблизно 100 м2. У
клітках розміщені собачки мисНа службу за контрактом
Військова частина 3028 Національної гвардії України запрошує
на військову службу за контрактом чоловіків віком від 18 до 40
років, які не мають судимості та
придатні за станом здоров'я.
Держава гарантує стабільне
грошове утримання від 7 200 грн,

ливської породи,
є н от,
єнотовидна собака,
первістка
в’єтнамського поросятка, морські свинки. У вольєрі — коника
поні, що дружить з малятами
у Пушкінському сквері, декоративні кози, вівці, кролики і
шиншила.
Можна тут побачити в клітках
ще й фазанів різних порід.
За словами господарів, вони
мають бажання збільшити кількість тварин дикої природи.
соціальний пакет (медобслуговування, пільги, можливість безкоштовного навчання та здобуття
спеціальності).
Звертатись за адресою: м.
Калинівка, вул. І. Мазепи,
військова частина 3028, тел.:
(043-33) 2-11-18; (043-33) 4016.

мабуть, ще й набили б. І шкода,
що стороннім людям, які йшли в
туалет, якось було байдуже, що
твориться на ринку.
Газета повідомляла, що за спалювання сміття будуть штрафувати.
Люди повинні розуміти, що екологія — це здоров’я нації. Штрафи,
це як крайня міра до тих, до кого
не дійде. Але де ті органи, що
мають штрафувати? Таке запитання
поставив нам народний еколог з
села Непедівки пан Андрій.
Наведені факти підтвердилися.
Судячи з величини згарища на
“Колгоспному”, там згоріла не
одна поліетиленова пляшка. Адміністрація ринку настільки впевнена

в своїй безкарності, що навіть не
засипали місце злочину. Видно, що
спалювання побутових відходів на
центральному ринку набуло сис-

темного характеру. От ними якраз
і повинна зайнятися муніципальна
поліція, якої, на жаль, в місті Козятині немає.

У Журбинцях порізали
дерева без згоди господаря
Чоловік впевнений, що це провокація
Катерина ЧЕКАЙ

До редакції газети “RIAКозятин” звернувся мешканець
Журбинець та розповів про свавілля у своєму селі.
— 31 серпня я повернувся з
Козятина у Журбинці і біля свого
будинку побачив кількох чоловіків, які зрізали дерева, — каже
він. — Я запитав, чому й для
чого?! Вони відповіли, що розчищають телефонні дроти від гілля.
Ніби то дерева, які ростуть на
моїй ділянці, створюють аварійну
ситуацію. Я категорично з цим
не погоджуюсь. Тому заборонив
тим людям продовжувати свою
справу й запропонував забратися геть. Вони хутко зібралися
й поїхали. До цих пір більш не
приїжджали. Порізане гілля так
і лежить на дорозі. Інші дерева
на вулиці “електрики” не чіпали.
Вважаю, що це мій сусід створює
подібні ситуації, щоб вивести
мене з рівноваги!

Катерина ЧЕКАЙ

Молодик украв гроші з магазину, щоб погасити кредит
Два тижні тому, у минулу суботу,
близько 23.00 в одному з продуктових магазинів на Довженка в
Козятині спрацювала сигналізація.
Крадій потрапив до приміщення
магазину, пошкодивши дах. Група
реагування патрульної поліції, поспілкувавшись з поліцією охорони
та свідком, які бачили тікаючого
чоловіка, зайнялася його пошуком.

Протягом години поліція затримала підозрюваного за місцем проживання. Ним виявися 22-річний
житель Залізничного. У вчиненому
він зізнався та повернув викрадені
з каси майже 4 тисячі гривень.
Проблем з законом правопорушник ніколи не мав, а на
злочин наважився через кредитні
зобов’язання. Молодий чоловік
оформив онлайн-кредит, і за невеликий проміжок часу набігли
великі відсотки.
Слідчим відділенням поліції від-

крито кримінальне провадження
за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка). За таке правопорушення
передбачене покарання до 6 років
ув’язнення.
Аварія біля Жежелева
27 вересня о 22.00 год. на
автодорозі Житомир-Вінниця в
селі Жежелів Козятинського району 40-річний водій автомобіля
«Lexus», житель м. Бердичів, зіткнувся з попутнім автомобілем
«ЗІЛ-130», під керуванням 33-річ-

За словами чоловіка, люди, які
зрізали дерева, приїхали не на
“вишці”, а на вітчизняній легковушці. Зі спецобладнання вони
мали лише “кішки”, з допомогою
яких один заліз на дерев’яний
стовп і звідти різали гілки. Інші
просто пилками позрізали дерева
вздовж ділянки журбинчанина.
На його погляд, ці дерева анітрохи не заважали телефонному
зв’язку. Через деякі непорозуміння, які виникали у чоловіка
з сусідом, він вважає, що той
таким чином провокує його на
агресивні дії, щоб привласнити
його земельну ділянку.
— Я народився тут, ці дерева
були посаджені мною власноруч!
— обурюється чоловік. — І ось
їх спиляли — просто, щоб мене
розлютити!
P. S. Гілля дерев на перший
погляд дійсно дуже щільно оточує телефонні дроти. І дерева
зрізані не лише біля домівки того
чоловіка. Сусіди по вулиці скарного мешканця Бердичівського
району.
Попередньо, водій іномарки не
дотримав безпечної дистанції. Внаслідок ДТП водій «Lexus» отримав
тілесні ушкодження та доставлений
до Козятинської лікарні.
ДТП без претензій
У Самгородку сталася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулися автівки “Опель Астра”, яким керував місцевий житель, та “Хонда”,
за кермом якої був козятинчанин.

28 вересня
Поліцію повідомили про незаконну вирубку дерев у лісосмузі за
Глухівцями на перегоні Козятин-2
— Бердичів. Зрубали 13 дубів і 72

відеоспостереження. Проводяться
заходи щодо встановлення особи,
причетної до злочину.
Біля одного з магазинів на Білоцерківській невідомий вкрав сумку,
в якій був ноутбук.
На стадіоні “Локомотив” виявили
труп 58-річного козятинчанина. Тіло
без ознак насильницької смерті
відправили на судово-медичну експертизу.

на сільському ставку лебедів.

30 вересня
У селі Тернівка на полі затримали місцевого жителя, який крав
кукурудзу.
У Мшанці невідомі відстрілювали

2 жовтня
У Махнівці з подвір’я місцевої
жительки вкрали два металеві
стовпчики з паркану та підставку
для взуття.

1 жовтня
З базової станції Інтертелеком у
Юр’ївці вкрали сидера (кабелі).
У Широкій Греблі за місцем проживання раптово помер 47-річний
чоловік. У помешканні нема слідів
боротьби. Труп без ознак насильницької смерті відправили на експертизу.

Події навколо ринку в центрі м.
Козятин та партизанська торгівля
на вул. Володимира Земляка зайшла в глухий кут. Два представники посередницької нацменшини
розігнали українців та українок,
що збилися до купи.
Усе відбулось бомбезно. Світлини на сайті міського голови.
Такі вгодовані, присутність поліції, СБУ, прокурори. Усе свідчило, що мер зібрався боротися з
мафією Козятина.
Наявність блокування фундаментними блоками. Заве-

зена спецтехніка для укладки
асфальту. Я вам повідаю, що
Міністерство оборони України за
масштабністю відпочиває перед
артпреспідготовкою Пузиря. У
неділю о 4.30 вся поліція: “по
стрункому”. Мало того, групи
блокування поліції та активної
підтримки. Частина в формі, а
інша косила під роботяг.
Ну і — мітинг перед хвірткою в
двір будинку Пушкіна, 28. Герої!?
Ось вони, представники нацменшин, зате при владі, а значить
при грошах. Помітний Пузир
по-перше зростом. З фуражкою,
як у Леніна, напущеною на очі.

Зовсім по іншому виглядав пан
Михайлов з оголеною головою
світлим розумом. А навколо —
невеличка зграя українців. Вірніше, українок. Говорили вони
переконливо, а скоріше, як винуваті. Діалог явно був не на їх
користь. Відчувалось, що вони
програли, не розпочавши акцію.
Здавалось, і я стверджую, що
вони визнали, що живуть і працюють для комфорту когось з
Козятина. Вони забули, що перед
ними стоять їх слуги, які просто
зобов’язані створити комфорт
життя для них, а не навпаки.
Явно за фактом — українці

Мертва недільна
вулиця Земляка

жаться на поганий телефонний
зв’язок. Можливо, він такий саме
через те гілля?
Як повідомив газеті “RIAКозятин” начальник СЛД №2 ПАТ
“Укртелеком” Роман Бохонко,
працівниками СЛД було проведено розчищення телефонної лінії
в селі Журбинці для покращення
якості телефонного зв’язку після
надання місцевими жителями заявки про непрацюючі телефони.
Ніхто не постраждав.
Наїхали на пішохода
29 вересня близько дев'ятої
години вечора 39-річний місцевий
житель, керуючи автомобілем
"Renault Kangoo" на вулиці Григорія
Сковороди, скоїв наїзд на пішохода. Під колеса потрапив 16-річний
мешканець Козятина, який рухався
узбіччям дороги. У результаті ДТП
юнак отримав тілесні ушкодження
та госпіталізований в травматологічне відділення Козятинської ЦРЛ.

На козятинській автостанції побилися 31-річний та 45-річний місцеві
жителі.
У Титусівці на подвір’ї виявили
гільзу калібру 5,45.
3 жовтня
У Титусівці з нежилого будинку
вкрали болгарку, дріль і глибинний
насос.
З веранди будинку на Грушевського вкрали велосипед “Україна”.
У Юр’ївці з вежі телекомунікацій
“Інтертелекому” вкрали кабелі та
акумулятори.
Поліцію повідомили про масову
бійку біля Пушкінського парку.

У суботу, 29 вересня, приблизно о 18 годині вулицю Земляка перекрили бетонними
блоками. Суть такого рішення полягала в
тому, щоб заборонити торгівлю на цій вулиці.
Дійсно те, що спостерігалося на маленькому базарчику, хорошим словом назвати
важко. Через стан дороги люди торгували на
середині проїжджої частини вулиці. Ні пройти
ні проїхати. Навіть був випадок, коли людина
померла, тому що не змогла вчасно під’їхати
швидка. То торгуючих відгорожували парканами, то знову дозволяли торгівлю, де люди
стояли серед калюж та в болоті.
І 30 вересня влада вирішила виправити всі
недоліки і відправити торгуючих на центральний ринок. А вулицю В. Земляка закрити
типу на ремонт.
Як відомо, рішенням 7 сесії міської ради
7 скликання, від 20. 05. 2016 року на цій
вулиці має бути проведений поточний ремонт
дороги. Буде такий ремонт чи не буде, покаже час.
Так, як розвиваються події, можна стверджувати, що ніхто ніякого ремонту на цій
вулиці не планував. А дорожню техніку пригнали про всякий випадок.
Ні що інше, як відволікаючий маневр. Судіть самі: поточний ремонт дороги доцільно
робити в іншу пору року. Якщо за літа не
впорались, то мабуть спочатку запускають
дорожню техніку, а вже потім ставлять загороджувальні знаки під назвою “ремонтні
роботи”. Такий вказівник зрозумілий всім
верствам населення — від малого до дорослого. До чого на дорозі поставили бетонні
блоки? Можливо, цього вимагає виписка з
самої 7 сесії, де чорним по білому написано наступне: “З метою розвитку дорожньої
інфраструктури та створення безпечних умов
дорожнього руху, покращення соціальноекономічного розвитку міста поліпшення
інвестиційного іміджу та розвитку туризму

Ми запитали у козятинчан

Сергій (59), директор
стадіону “Локомотив”:

— Нікому.

Станіслава (62),
пенсіонерка:

— Нікому.

програли. По-перше, визнали
поразку. Нікого не набили, не потрощили, не підпалили. На жодному поліцейському не порвали
форму. А я думав.., а я вірив…

за рахунок будівництва реконструкції та ремонту утримання вулиць і доріг комунальної
власності, забезпечення життєвоважливих інтересів населення об’єктів підприємств, установ організацій міста не залежно від форм
власності в дорожній доступності керуючись
Законом України “Про автомобільні дороги”
“Про дорожній рух” “Про транспорт”. Виходить, що Закони України влада міста або
ігнорує, або розуміє по-своєму?
Та повернімося до проблем, з якими стикнулися самі торгуючі на центральному ринку.
Ринок працює в ринкові дні. А, наприклад,
молочна продукція має продаватися кожен
день. Чи аналізував хтось, що буде з молочкою, коли цей товар загнати на ринок, який
працює не кожен день. На “Хлібодарі” молочну продукцію загнали в тінь через високі
ціни лабараторних досліджень.
Може статися так, що знову з якихось причин мешканці нашого міста втратять ще один
ринок, так як втратили “Привокзальний”.
Ще не так давно там продавали м’ясну та
молочну продукцію. Тепер нею смакують у
Вінниці, Фастові, Боярці, Попільні. Комусь
вигідно, коли конкуренція відсутня і можна
мати хорошу виручку. Тільки люди обирають
владу, щоб вона хоч трохи думала, а не
жила своїм життям.

Виходить, так переступили через своє “я” протестанти. Через
дітей своїх. Батьків. Власного
достатку. Просто так взяли і поступилися. Прикро, але факт.

Нові мутки голови
Козятинської райради
Без фантазії і вступного слова, а за фактом
Влад ЛІСОВИЙ

В’ячеслав Гончарук

Крадіжки, бійки і два трупи

29 вересня
Козятинчанка повідомила поліцію, що в продуктовому магазині
на 8-ій Гвардійській вкрали жіночу
сумку, в якій знаходилась косметика на суму 1000 гривень. З місця
події вилучили записи з камер

Базарну торгівлю на Земляка
віддали без бою

Дорожню техніку пригнали про всякий випадок

Кримінальна хроніка

ясени.
У глухівчанина вкрали мобільний
телефон, який він залишив у роздягальні “Локомотивного ДЕПО”
станції Козятин.
На стадіоні “Локомотив” невідомі
намагалися вибити вікно та пошкодити вхідні двері в приміщенні
стадіону.

влада і ми
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Влад ПОВХ

З поліцейського журналу

26 вересня
У 23-річної жительки Глухівців з
автомобіля, який стояв на подвір’ї,
вкрали автомагнітолу та акумулятор.
Поліцію повідомили, що в Козятині на вулиці Матросова виготовляють самогон.
У коридорі ЦРЛ у 18-річної козятинчанки вкрали рюкзак з грошима
і документами.
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ПРО ВСЕ

Минулої суботи, 30 вересня, о 10.30
голова Козятинської районної ради
Віктор Слободянюк, особа якого достаменно встановлена, з невідомою
жінкою приблизно його віку, власним
автомобілем, на якому причеплені номерні бляхи з номерами 00-60, прибув
у село Марківці Козятинськго району.
Пунктом зупинки стало помешкання
ветерана АТО, знаного на всю Україну
кіборга Едуарда Шевчука.
Жінка вискочила з автомобіля. Вона
стала принижувати і ображати честь
і гідність військового, як людини, намагаючись вивести його з моральнопсихологічної рівноваги, очікуючи, що
він не стримається і вдарить її. У цей
час Слободянюк в машині проводив
відеореєстрацію на телефон та автомобільний відеореєстратор. Усе це виглядало, як добре спланована, продумана
акція. Але потрібно віддати належне
кіборгу. У нього виявився закладений
від роду неабиякий потенціал вихованої, мужньої, християнської мудрості,
не те, щоб не вдарити провокаторів, а
чемно і ввічливо в межах розумного не
дати розвинутись подіям за сценарієм
“Мафіка”.
Отримавши неабиякий стрес, Едуард Шевчук звернувся дот своїх побратимів — воїнів АТО та до “RIAКозятин”. Після прибуття преси та
ветеранів події набули зовсім іншого
та детективного характеру. Опитуванні
свідки без оприлюднення їхніх прізвищ нам повідомили, що Слободянюк
під’їхав автівкою до машин, які припаркувались на узбіччі дороги неподалік
помешкання Шевчука, і пробив шини.
За нашою версією, викруткою. Усього
шість коліс на двох машинах. Після
цього втік. Ветерани АТО намагалися
його виявити, аби запитати, що відбувається. На велике здивування, на місце

події прибув наряд поліції, викликаний
ініціатором конфлікту, тобто ініціатором Слободянюком. Правоохоронці в
нашій присутності, замість з’ясування
якихось не зрозумілих стосунків, прийняли заяви про протиправні дії пана
Слободянюка.
Я не психіатр, не поліцейський, але
з точки власного життєвого досвіду,
можу стверджувати, що поведінка Слободянюка підпадає, мінімум як втрата
здорового глузду і він потребує госпіталізації у лікарню Ющенка. А якщо ні,
то це чистий кримінал.
Необхідно віддати належне поліції,
яка все задокументувала, прийняла
заяви. Хочу нагадати, що декілька днів
тому він приблизно з таким сценарієм
напав на підприємця Ігоря П'явку. Там
також була задіяна жінка, виїжджала
поліція і представник “RIA-Козятин”.
Судово-медичний психіатр прокоментував нашій газеті ситуацію так:
— З мого професійного досвіду ця
ситуція нічим не нова. Як правило, так
себе ведуть люди, які мають підозру,
що їх звільнять з роботи, заарештують
і їм грозить тюрма. З одної сторони
вони втратили контроль над собою і являються небезпречними для оточуючих
і в той же час готують собі алібі, щоб
уникнути кримінальної відповідальності.
Можливо, в найближчий час стане
відомо, що “Мафіка” арештують, надягнувши кайданки, або він сховається
в дурці, щоб уникнути кримінальної
відповідальності. Інших версій у нас
немає.
Дай Бог, щоб, вільно чи не вільно,
ніхто не став жертвою злочинних задумів.
Р. S. Коментар голови райради не
вдалося отримати. Він втікає і ховається.
(Усі відеоматеріали з місця події
на сайті козятин.ком)

Кому ви найбільш довіряєте - поліції, прокуратурі, суду, СБУ або нікому?

Максим (37), стрілець
воєнізованої охорони:

— Нікому.

Віталій (28),
електрогазозварювальник:

— Нікому.

Ольга (51), сторож:

— Нікому.

Аліна (42) і Ольга (33),
держслужбовці:

— Довіряємо всім.

6

позиція

RIA-К, Четвер, 5 жовтня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

«Справа Лісника»: історія однієї зради
Артем ФУРМАНЮК

Наприкінці вересня могло би
виповнитися 55 років Олександру
Музичку, більш відомому як Сашко Білий. Символічно, що цими
ж днями режим, який знищив
українського патріота, фактично «зрозумів і пробачив» цілий
ряд супротивників українського
народу і цілісності держави, винних, у тому числі, і в розв’язанні
війни на сході країни. Такий
разючий контраст у ставленні
нинішньої влади до прихильників
двох діаметрально протилежних
цивілізаційних векторів розвитку
України змушує інакше поглянути
на чимало речей. Зокрема, на методи боротьби з відвертими колаборантами біля керма країни. На
жаль, відомий постулат «провину
визначає суд» малозастосовний
до сучасних вітчизняних реалій.
Крім Музичка, радикальні методи боротьби з ворогами і зрадниками України сповідував ще один
видатний представник «Правого
сектору» Олег Мужчиль, він же
Лісник. Тож не дивно, що окремі
віхи в біографіях обох героїв
дуже схожі. Один і другий стояли
біля витоків націоналістичних рухів в Україні, билися у війні проти
Росії на боці Ічкерії, були активними майданівцями й заплатили
власними життями в боротьбі з
нинішнім режимом, загинувши
в бою. При цьому обидва були
практично ровесниками. 29 листопада нинішнього року буде
52-га річниця з дня народження
Олега Мужчиля. Однак, якщо у
Сашка Білого є хоча б своє місце
на кладовищі, на якому його тіло
поховали за присутності тисяч
земляків, то Лісник, як і раніше,
покоїться ледь не в безіменній
могилі, на яку не носять квітів, і
його ім’ям не називають вулиць
в українських містах. Влада доклала всіх зусиль, аби зганьбити
його ім’я з допомогою кишенькових ЗМІ. Ця стаття покликана
викрити жахливу брехню щодо
Мужчиля і його бойових побратимів, частина з яких і сьогодні
перебуває під судом.
ЗМІ на розігріві у слідства
Нагадаю, що вночі 9 грудня
2015 року Олег Мужчиль був
убитий під час штурму співробітниками «Альфи» квартири на
столичній Оболоні. Уже наступного ранку заголовки вітчизняних
ЗМІ з подачі прес-служби СБУ
зарясніли заголовками про те, що
в Києві було знешкоджено «російську ДРГ», а один із терористів
загинув під час перестрілки.
Тим часом у ЗМІ також стали
з’являтися дуже нечасті повідомлення про те, що вбита
спецназівцями людина насправді
була українським націоналістом,
патріотом, одним із співзасновників «Тризуба», а також бійцем
«Правого сектору», який у 90-х
воював проти Росії на Кавказі.
Інсайдерська інформація підтвердилася за якийсь час, коли стало
відоме прізвище загиблого.
Паралельно спікери від влади
з допомогою різних інформаційних вивертів усіляко намагалися
призначити Мужчиля винним, випереджаючи слідство. Хітом такої
пропаганди стало протиставлення
«терориста» Лісника якомусь
іншому бійцеві АТО, «справжньому патріоту» з однойменним
позивним, що воював під егідою
СБУ. У перші ж дні у мережі та
телеефірах масово з’явилися

інтерв’ю зі «справжнім» Лісником,
утім, без обличчя та зазначення
прізвища останнього. Водночас
багато прихильників версії про
ФСБшний клон живого Лісника
в особі загиблого «російського
диверсанта» посилалися на аналогічні заяви близького до МВС
журналіста Юрія Бутусова.
Цікаво, що через рік після
вбивства Мужчиля Бутусов, із посиланням на свої джерела, повідомив, що загиблий у перестрілці
з «альфівцями» боєць «Правого
сектору» був агентом саме українських спецслужб. Щоправда,
анонсовану статтю так і не було
опубліковано.
Що стосується «справи Лісника», то розділена на кілька
кримінальних проваджень наразі вона просто розвалюється.
«Диверсантів», у тому числі й
громадян Росії, вже давно випущено з-під варти. Останнім 12
травня поточного року вийшов на
свободу Павло П’ятаков (Рагнар).
Понад те, суд більше не вважав
за потрібне надалі подовжувати
будь-кому з обвинувачених запобіжний захід.
Попри те, що досудове слідство
у «справі Лісника» давно закінчено, і матеріали кримінальних
проваджень передано в руки
Феміди ще в серпні 2016 року,
досі не проведено навіть підготовчого засідання. Ще в серпні
2016-го від розгляду відмовився
Оболонський районний суд м.
Києва. У даний час вести процес
намагається Голосіївський райсуд.
Спочатку він також спробував
було відмовитися від справи, але
безуспішно — з другої спроби
Апеляційний усе-таки залишив
справу на розгляді Голосіївського.
Засідання постійно переносяться,
в тому числі і через... неявку
суддів.
Учасникам так званої групи
Лісника, до якої, за версією обвинувачення, входять громадяни
РФ Павло П’ятаков (Рагнар),
Ольга Шевельова (Хільда), Анастасія Леонова, а також громадяни України подружжя Валерій
та Олена Кукелі, інкримінують
участь у терористичній групі,
підготовці теракту і незаконне
групове придбання та зберігання
зброї.
Окремо розглядається кримінальне провадження по епізоду
з Валерієм Вишневецьким (позивний Кат), який здійснив вибух
біля магазину «Рошен» у Харкові. Провадження щодо самого
керівника «терористів» Лісника,
що убив і поранив співробітників
«Альфи», припинено в зв’язку з
його смертю. Що ж стосується
спроб захисту Мужчиля щодо
притягнення до відповідальності
винних у його вбивстві, то ця
справа постійно перекидається з
СБУ до військової прокуратури
та назад.
У сторони обвинувачення немає вагомих доказів участі в
«групі Лісника» подружжя Кукелів, а також Анастасії Леонової,
що легко можна побачити із
зібраних слідством матеріалів
справи. Перші давно дружили з
Мужчилем і час від часу надавали
йому свою квартиру для тимчасового проживання, особливо не
вдаючись у подробиці його роду
діяльності. Леонова до смерті
Лісника бачилася з ним лише
кілька разів, і під час затримання
при ній ніякої зброї знайдено не
було, так само, як і під час обшуку її квартири. Крім того, всі

члени «групи Лісника» до арешту
не були знайомі між собою. За
винятком подружжя Кукелів,
що зрозуміло, і Шевельової з
П’ятаковим.
Усі ці факти багато разів наводилися в різних розслідуваннях,
інтерв’ю в ЗМІ і озвучувалися у
відкритих судових засіданнях.
Зокрема, про неузгодження і підтасовування під час проведення
слідства неодноразово розповідала в залі суду Ольга Шевельова,
яка перебувала тоді в ув’язненні.
Додам, що факти незаконного
зберігання зброї на квартирах,
де проводилися затримання
Лісника і Хільди з Рагнаром,
також іще потребують на своє
підтвердження в суді. Те, що доблесні вітчизняні правоохоронці
досконало володіють мистецтвом
підкидання доказів, ні для кого
не є таємницею.
Людьми з-поміж затриманих
у грудні 2015-го, що вміють
по-справжньому поводитися зі
зброєю, можна вважати лише
Шевельову і П’ятакова. Короткочасне волонтерство Леонової в
зоні АТО не береться до уваги.
Винесемо поки що за дужки і Вишневецького.
Рагнар і Хільда в недалекому
минулому були бійцями ДУК
ПС, де перебували під керівництвом Лісника, який до виходу з
«Правого сектору» очолював там
перший відділ розвідки «Добровольчого українського корпусу».
Обидва затримані раніше дійсно
займалися «збиранням інформації», необхідної для силових акцій, «проводили огляд місцевості
та об’єктів, придатних для проведення вибухів і підпалів», але з
однією суттєвою поправкою: всі
ці дії проводилися в АТО, на боці
України, а, головне, в координації
з Головним управлінням розвідки
Міністерства оборони України
(ГУР МО).
Останній факт вітчизняні ЗМІ,
не кажучи вже про прес-служби
і спікерів силових відомств, увесь
цей час намагалися замовчувати
або ж згадували про нього побіжно. Більш того, в суді обвинувачення намагається приховати
докази тісної співпраці ГУР і
«групи Лісника».
Не ФСБ чи ГРУ, а ГУР!
У матеріалах справи, переданих обвинуваченим і їх захисту
для ознайомлення, відсутні як
мінімум два протоколи допиту,
що опинилися в розпорядженні автора цих рядків завдяки
власним джерелам інформації.
Публікую тут найважливіший із
них. Сподіваюся, що адвокати
обвинувачених використають його
на свою користь.
Нижче наведено протокол
допиту одного зі свідків у вищезазначеному кримінальному провадженні, а саме — співробітника
розвідки, чий оперативний псевдонім свідомо заштрихований на
фотокопії документа, за підписом
процесуального керівника досудового слідства і обвинувачення
Віктора Кравчини. ГУРівець, що
дає свідчення, був офіційним
куратором Мужчиля і його підлеглих від даного розвідувального
органу Міністерства оборони.
Виходячи з документа, можна
зробити кілька головних висновків. По-перше, як Мужчиль, так
і П’ятаков та Шевельова співпрацювали з українською розвідкою
цілком офіційно: під розписку,
з відома керівного складу і з

заведенням на них відповідних
справ. По-друге, керівник групи
спеціального призначення під
конспіративною назвою «Базальт» звітував за свої дії перед
керівництвом ГУР. По-третє,
свідок підтверджує все раніше
сказане Анастасією Леоновою в
її інтерв’ю ЗМІ. Щодо того, що
в «групі Лісника» вона не перебувала (розглядалася лише як
кандидат), а Мужчиль справді обіцяв подовжити їй законний термін
перебування в Україні. Крім того,
Мужчиль дійсно характеризується
як великий противник РФ загалом і її воєнної агресії зокрема,
а в протоколі згадується, що він
проходив спеціальну перевірку
з боку ГУР. Відомо також, що
перевірку на поліграфі в ГУР
успішно пройшли також Хільда
з Рагнаром, яких збиралися засилати в РФ після завершення
необхідної підготовки.
Росія і «ополченці» — закляті вороги. Тим скептикам,
які постійно висловлюють сумніви
щодо участі Мужчиля в чеченських
війнах проти Росії, безумовно, будуть цікаві характеристики його
виняткової бойової підготовки та
професіоналізму, які дав один із
кадрових розвідників ГУР. Те ж
саме, до речі, говорили на пресконференції й бійці-добровольці,
які знали Лісника особисто, серед
них і інструктори з бойової підготовки.
Такого рівня навряд чи можна
досягти в «Тризубі», «Правому
секторі» і, тим більше, в буддистському монастирі в Донецькій області, де протягом багатьох років
Мужчиль вів досить усамітнений
спосіб життя, був настоятелем. Та
й підстрелити двох співробітників
легендарної «Альфи» під час
штурму квартири зможе далеко
не кожен досвідчений боєць.
Просто, на відміну від свого побратима по «Правому сектору»
Музичка, Мужчиль завжди спеціалізувався на диверсійній діяльності, отже, не афішував себе.
Хоча в ЗМІ все-таки з’являлися
повідомлення про те, що Джохар Дудаєв нагородив Лісника
орденом.
У документі також вказується,
що Олег Мужчиль мав велику
базу даних про дислокацію сепаратистів самопроголошених
республік, а також чудово знався на топографії. Навряд чи
професійного розвідника ГУР
можна було привернути до себе
простими байками про виняткову
корисність для спільної справи.
Характерно, що серед речових доказів у матеріалах справи
є блокнот Лісника з точними
координатами великої кількості
об’єктів, у тому числі улюбленого
кафе Мотороли й родички Гіві.
Достеменно невідомо, хто виклав у Мережу ролик з демонстрацією підривної діяльності,
здійсненої проти ворогів України
нібито Першим відділом розвідки ДУК ПС на чолі з Лісником.
Однак, якщо вірити розміщеній у
ньому інформації, привертає до
себе увагу характер і щільність
проведення бойових операцій.
Тільки в серпні 2014-го було
здійснено сім успішних диверсій,
серед яких артнаведення, підриви
штабів, баз окупантів і бойових
колон ополченців.
Крім того, на відео демонструється вибух на Ачинському НПЗ,
що справді мав місце 15 червня

Олег Мужчиль, він же
друже Лісник, він же
Сергій Аміров, він же
Дорже Жамбо Чойджелама
2014 року в Краснодарському
краї РФ. Цілком можливо, що
вибух, який забрав життя восьми
росіян, був наслідком спланованої диверсії. Судячи з російських
інтернет-форумів, у версію тамтешньої влади про виробничу
аварію мало хто вірив. Висловлювалися найрізноманітніші версії.
Судячи з усього, не потрібна була
правда і на самому верху, що
якось пояснює той неспівмірний
із масштабами трагедії вирок, що
його російський суд виніс нібито
винним у події. Інженер технагляду і оператор дістали по 2,5 року
і були відразу ж амністовані.
Більш того, з перевірених джерел автору цих рядків відомо: ще
на початку осені 2015 року, до
зміни кураторів ГСП «Базальт» у
ГУР, підривна діяльність на стратегічних об’єктах у РФ і усунення
значущих у Росії політичних фігур
належали до розряду першорядних напрямів подальшої співпраці
Мужчиля і ГУР.
У будь-якому разі участь Лісника і його людей у розстрілі
патруля українських даїшниківпосібників окупантів 1 серпня
2014 року на в’їзді в Донецьк,
який фігурує на вищезгаданому
відео, важко поставити під сумнів. За твердженням кількох моїх
співрозмовників з тих, хто знав
Мужчиля особисто, один із двох
чоловіків на відео, який нижчий
зростом, і був Лісником. Крім
того, на відеоролику були представлені запис з відеореєстратора
і фотокопія посвідчення одного з
убитих, які раніше не публікувалися в Інтернеті. В тому числі й
на сепаратистських ресурсах.
Багато хто засудив би вибух
на НПЗ у Росії, виявись він спланованою диверсією. Мовляв, до
чого тут мирні люди. Хоча ставлення Лісника до країни-агресора
відрізняється від сприйняття її ж
багатьма українцями, що відверто зловтішалися в соцмережах
з приводу, наприклад, падіння в
грудні минулого року російського
Ту-154, лише рішучістю.
Повстанська війна на два фронти. Сучасна версія
Приблизно з початку 2015 року
настрої Мужчиля радикалізуються
щодо тих, кого він щиро вважав
українськими колаборантами —
перш за все представників попереднього режиму, який навіть
перші представники нинішньої
влади, не соромлячись, називали
злочинним. Про це можна судити
хоча б за записами Лісника в
соцмережах, де він значився під
ніком Сергія Амірова. Очевидно,
як данина своїй участі в бойових
діях у Чечні.
пРОДОВЖЕННЯ
в наступному номері
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ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК» стор.3
не було. Інші жінки добиралися
спочатку до Корделівки та Махнівки (Комсомольського) попутними
машинами. А потім вже поїхали
до Вінниці.
— Я пекла пиріжки, — розповідає ще одна калинівчанка.
— Почалися вибухи, я вимкнула
духовку, швидко зібралася й поїхала. Уже в Голендрах згадала
про пиріжки й думала весь час
— чого ж їх з собою не взяла?
(сміється)
Було дуже страшно. Дві дівчинки 10-12 років Олена і Віка
досі не відійшли від подій тієї ночі,
кажуть, що дуже злякалися.
— У нас в гостях була подруга мами, — пригадує Олена.
— Коли почались вибухи, вона
вийшла на балкон і побачила,
що все небо червоне. Пізніше
зателефонував брат і сказав, що
це вибухає військова частина і
треба їхати звідси.
Ми зібралися і побігли на ав-

— Я пив чай у себе
в квартирі, коли
почались вибухи, —
розповідає чоловік,
ледь стримуючи
сльози.
товокзал. З нами була бабуся
і ми поїхали до неї в Польову
Лисівку. На другий день сказали,
що має бути сильніша друга хвиля вибухів. Ми поїхали в Козятин
до родичів. Але нічого страшного вже не відбувалося, ми там
ще трохи побули і поїхали назад
у Калинівку.
— Нам зателефонував мій
брат, — розповідає Віка. —
Сказав, щоб збиралися. Коли
ми йшли до машини, прямо за
моєю спиною вибило величезне
скло. Уламки ледь не попали на
мене. Було дуже страшно! Ми
поїхали у Вінницю до родичів.
Там побули два дні й повернулися додому.
Дуби прийняли на себе весь
вогонь. Своєю точкою зору на
трагедію з газетою “RIA-Козятин”
поділився Євген Єруков, який з
1992 по 2005 рік був командиром ВЧ А-1119, де стався вибух,.
— Я всю ту ніч провів у частині, — каже він. — Військове
містечко практично не постраждало. Тільки подекуди повибивало вікна. Мені не зрозуміло,
чому снаряди так вибухали і
летіли у різні боки. Мав би бути
локалізований вибух. Там були
наземні сховища з земляним
обвалуванням (прим. ред. - насип, який не дозволяє снарядам
розлітатися). Вони в якійсь мірі
згасили вибухову хвилю, але не
так, як повинно було б. Це мене
теж бентежить. Я не можу точно
сказати, які боєприпаси були на
той момент у сховищах. Але,

Допоможіть
встановити особу
Якщо у Вас є якісь відомості
стосовно даної особи телефонуйте за номером:
0939727503 – Дмитро Євгенійович

однозначно, вибух був не такий,
який можна було передбачити.
Що стало його причиною, я не
знаю. Версію самозаймання від-

хиляю відразу — було вогко.
Зараз там працюють слідчі групи
і експерти.
Незабаром вони зроблять свої

висновки. Та все, що відбулося,
виглядяє дуже підозріло! Дубовий ліс навколо військової
частини прийняв на себе удар.

Газета “RIA-Козятин” подала запит, а суд відповів
Неймовірна ситуація навколо персони
голови Козятинської районної ради Віктора
Слободянюка продовжується.
Справа набула судового розгляду
після останньої постанови суду про
притягнення до адміністративної
відповідальності за корупційні дії.
Після зауважень суду, з поправкою
вона знов повернулась до розгляду
в суд. Як і раніше справу до розгляду прийняв суддя Проць. І призначив судове засідання на 12 жовтня

на 15:30. Козятинський осередок
“Громадянської позиції”, Асоціація
ветеранів АТО, ГО “Ніхто, крім нас”,
Козятинський осередок добровольчого батальйону ОУН та інші
осередки запрошують долучитися
до судового засідання своєю присутністю під гаслом: “Корупційним
діям — справедливий суд.”

Якби дерева не спинили полум’я,
ми мали б наслідки, схожі на
падіння Тунгуського метеориту!
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на позитиві

RIA-К, Четвер, 5 жовтня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Що позитивного сталося в вашому житті останнім часом?

Ми запитали у козятинчан

9 на позитиві
Наталя Горецька — лауреат від читачів
“Кращий бібліотекар”
RIA-К, Четвер, 5 жовтня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

В’ячеслав Гончарук

Алла (52), технічний працівник: Таїса (62), пенсіонерка:

Сергій (9), школяр:

— Усе, що робить Бог — на
— Приїхав у відпустку — Подобається
щастя.
навчатися.
з Києва син Андрій.

Руслан (31), голова “Козят. Федерація
армспорту”:

Анжела (46), керівник гуртка:

— Народився внук Марк.

— Вдало виступили на змаганнях

Влад (16), студент:

— Задоволений навчанням в
залізничному училищі.

Коли збираються усі Ми стали призерами
класні виконавці
чемпіонату України
команди, чекай
хорошого футболу
Дмитро Живчик, тренер

Наші виграли 4:0
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 30 вересня, в наше місто
приїхали футболісти з Теплика. Вони
були гостями гравців Козятинського
"Моноліту". Спортсмени “Орлівки”
мали в своєму активі тільки чотири
залікові очки, тому налаштовувалися
на перемогу над господарями поля.
Це була гра сьомого туру обласної
першості у вищій лізі.
Крім футболістів в наше місто
приїхали й поважні гості з обласної
федерації футболу, щоб у святковій
церемонії вручити посвідчення тренера Руслану Гуменюку. Отож ліцензований тренер отримав ксиву від
делегата матчу Олександра Віскера.
Перед початком гри футбольні
фани “Моноліту” були в доброму настрої. Адже команда вийшла на розминку майже в оптимальному складі.
Лише двоє гравців основного складу
в цей вечір не вийшли на поле.
Коли збираються усі класні виконавці команди, чекай хорошого
футболу. Козятинці перемогли з
рахунком 4:0. Але це не означає, що
перемога гравцям “Моноліта” далася
легко. Початок гри навіть був за гостями. Вони мали в цій зустрічі чудову
нагоду відкрити рахунок. Та коли
футболіст “Орлівки” перекинув м’яч
через воротаря козятинського клубу,

за стража воріт зіграла поперечина і
спортивний снаряд відскочив у воротарський майданчик. Там м’яч і став
здобиччю голкіпера.
Після цього епізоду козятинські
футболісти вирівняли гру і на тривалий час перехопили ініціативу. І в
одній із атак монолітовець Андрій
Хрищенюк забив перший м’яч у ворота гостей. Через декілька хвилин
Віктор Жук подвоїв рахунок. А Сергій
Бойков забив красень гол зі штрафного. М’яч після його удару описав
дугу і опинився в правому верхньому
куті воріт гостей.
З таким рахунком і завершилась
перша половина зустрічі.
У другому таймі відчувалося, що
козятинці грають по результату —
зосередившись на обороні власних
воріт. Коли результат є, можна й
експерементувати. Та як самі гравці
команди, так і тренер ФК клубу знають, що в їхньому колективі атака,
це складова успіху. Можливо й тому
в другому таймі був забитий тільки
один м’яч Андрієм Веретинським з
одинадцятиметрової позначки. Так
рахунок став 4:0.
Хочеться відзначити, що бригада
суддів добре впоралась зі своїми
обов’язками. Приємно, коли арбітри
не допускають помилок, що впливають на результат матчу.

У Житомирі відбувся чемпіонат України з
кіокушинкай карате (відбір на чемпіонат Європи) серед кадетів (2001-2002 р.н.) та молоді
(1995-1999 р.н.) в розділах куміте та ката. Також
пройшов абсолютний чемпіонат України з куміте
серед чоловіків та жінок.
У змаганнях взяли участь 174 спортсмени з
18 регіонів нашої держави.
У складі збірної команди Вінницької області
виступили два представники “Cпортивного
клубу карате ТАКО” (Козятин) — Анна Сас та
Юрій Кубайчук.
За результатами змагань Анна стала срібною
призеркою чемпіонату серед молоді у ваговій
категорії 55-60 кг та бронзовою призеркою
абсолютного чемпіонату України серед жінок.
Юрій — бронзовий призер змагань серед молоді у ваговій категорії 70-75 кг.
Анна Сас увійшла у склад збірної команди
України та буде представляти нашу державу

на чемпіонаті Європи, що пройде у листопаді
в Польщі.

Козятинського району.
Заступник директора Вінницького обласного
центру фізичного здоров'я населення "Спорт
для всіх — спільна турбота" Володимир Жицький вручив учасникам заходу пам'ятні призи,
медалі і кубки.

Вернигородоцькі школярі перемогли на змаганнях з футболу
В’ячеслав Гончарук

У вівторок, третього жовтня, в
селі Білопілля пройшли зональні
змагання з футболу серед школярів. За регламентом змагань
всі ігри проходили за схемою
10 + 1 за правилами великого
футболу. Крім господарів поля,
в змаганнях взяли участь шкільні
команди Сестринівки та Вернигородка. Першими на футбольне
поле вийшли спортсмени Білопілля
та Вернигородка. У цій грі переконливу перемогу здобули гості.

Вони перемогли своїх суперників
з рахунком 1:5. У наступній грі зійшлися футболісти шкіл Білопілля
та Сестринівки. У цій зустрічі переможця не було виявлено. Команди
обмінялися голами, зігравши між
собою внічию 1:1. У наступній грі
на футбольне поле вийшли школярі Вернигородка та Сестринівки.
У цій зустрічі сильнішими були
гравці з Вернигородка. Вони переграли своїх суперників з рахунком
5:0. Тож отримавши дві перемоги,
перше місце у футболістів Вернигородоцької школи. Друге місце за

господарями змагань—шкільною
командою села Білопілля. До речі,
у них виявилась краща різниця
забитих та пропущених м’ячів,
ніж у гравців з Сестринівки. Тому
вони фінішували на цьому турнірі
третіми.
Тепер переможці зональних груп
6 жовтня в селі Йосипівка будуть
змагатися в фінальній стадії змагань. Вони виявлятимуть кращу
шкільну футбольну команду району. Хто з ким зустрінеться на футбольному полі, визначить жереб,
який проведуть в день змагань.

на світі.
— А що цінуєте в людях? - запитуємо.
— Порядність. Люблю порядних людей. Та не порядні мені
не трапляються. Люблю свою
роботу навіть з такою зарплатою.
Але в кого вона з працівників

культури чи освіти відповідає
теперішнім цінам?
Як стало відомо, пані Наталя
має подяки за свою роботу від
вдячних читачів.
Бажаємо “Лауреату від читачів”, щоб збулися всі мрії і щоб
бібліотека була повна читачами.

Тетяна Москалевська перемогла в
номінації кращий педпрацівник

В’ячеслав Гончарук

Турнір присвятили Дню ветерана та Міжнародному дню
людей похилого віку
У Козятинському училищі відбувся волейбольний турнір “Спорт для всіх — радість
життя”. Його провели до Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку. У змаганнях взяли участь ветерани спорту Козятина та

— Бібліотекар, це не той, хто
знає, на якій полиці розміщена
потрібна книжка, як робити запис в анкету про прийняття чи
видачу літератури. Ця робота вимагає багато знань і я, як тільки
прийшла на роботу, вирішила,
працюючи навчатися. Вступила
у Київський інститут культури О.
Є. Корнійчука, який успішно закінчила.
— А після інституту не було
бажання кудись переїхати чи змінити місце роботи? — запитали
ми в пані Наталії.
— Ні, я люблю свою роботу,
тут наше з чоловіком коріння, тут
у мене багато друзів. І я люблю
Козятин. Ось так на одному місці
вже працюю 37 років. Тут я вийшла заміж. Разом з чоловіком
виростили трьох дітей — двох
синочків і лапочку-дочку.
А ще пані Наталя мріє мати
онуків. Дітей любить найбільше

Честь і хвала таким Найкраща вчителька
ученицям
працює у гімназії

Змагалися ветерани спорту
Катерина ЧЕКАЙ

Редакція газети “RIA-Козятин”
до Дня бібліотекаря провела опитування на найкращого фахівця
у цій сфері. Більшість повідала,
що, перебуваючи в Козятинській
районній бібліотеці, їх чарує працівник цього культурного закладу
Наталія Горецька. Вона завжди
відкрита в спілкуванні. Якщо
немає потрібної літератури, то
повідомляє приблизну дату, коли
книжка може з’явитися на полиці
бібліотеки.
— Це працівник, яку ми любимо як фахівця своєї справи і як
чуйну людину, — каже один з
постійних читачів Влад.
Ми зустрілися з бібліотекарем
Першої категорії дорослого
читання Наталією Горецькою в
читальному залі бібліотеки. Коли
повідомили суть нашого візиту,
Наталія Павлівна не відразу по-

годилась щось про себе розповідати. Та коли ми нагадали їй,
що вона визнана кращим бібліотекарем за опитуванням читачів,
“Лауреат від читача” трохи розповіла про себе.
У бібліотеку працювати прийшла після закінчення школи.
— Я знала літературу багатьох
авторів, — каже пані Наталя.
— Сама багато книг прочитала.
Бібліотеку декілька разів переносили. Якось так виходило, що її
розміщали в старому приміщенні,
яке за деякий час ставало аварійним. Тоді цей заклад знаходився
на місці, де зараз банк Аваль. Бібліотеку переносили б ще не раз,
та Геннадій Дубенков (колишній
секретар Козятинського райкому
партії) побудував “палац піонерів”. Ось тут вона знаходиться і
тепер.
— А робота вам подобається?
— запитали ми у бібліотекаря.

З Марією Мазур ми зустрілися випадково. Вона, як переважно всі діти,
живе собі своїм життям. Ходить до школи, спілкується з друзями, допомагає
своїй матусі по господарству.
Зустріли ми Машу, коли вона виносила пакетик зі сміттям. Повертаючись від
сміттевого бака, вона помітила, що на
дорозі лежать кимось викинуті папірці.
Дівчинка зібрала ті папірці і віднесла їх
в євробак. Такий вчинок заслуговує на
повагу і ми вирішили познайомитися з
Марією.
Ми дізналися, що вона учениця 7-В
класу школи № 1. Виховує її одна
мама. Тато школярки загинув під час
АТО. Тож Марія старається бути опорою для матері. Допомагає їй по господарству. Найбільш улюблена справа
семикласниці — це щось приготувати
на стіл і, дочекавшись мами з роботи,
разом смакувати той витвір мистецтва.
А ще Маша любить подорожувати,
бажано з подругами. Їй подобається
відкривати для себе щось нове.
— А у вільний час люблю читати історичну книгу чи літературу українських
письменників, — каже вона. — Шевченка читаю, особливо про його дитинство.
Багато відомо про Тараса Шевченка зі
шкільної програми. Лесю Українку, трохи Івана Франка.
— А який предмет в школі для тебе
найпотрібніший? — запитали.
— Потрібні всі, інакше їх не було б
в шкільній програмі, та мені найбільше
подобається фізична культура.
— Ти зібрала розкидані папірці, ця
звичка в тебе з дитинства чи це вплив

В’ячеслав ГОНЧАРУК

У селі Йосипвка відбулися урочистості до
Дня працівників освіти. Багаточисленна освітянська спільнота краю зібралася у місцевому
Будинку культури, який традиційно приймав
подібний захід.
На адресу педагогів у цей день було сказано багато теплих слів. Воно й не дивно,
освітяни разом з лікарями дають суспільству
здорову та грамотну націю. Святкування
цього року проходили у формі освітянського
тріумфу. Тож тріумфаторів 2017 визначали у
категоріях.
Була підготовлена велика концертна програма. Кращі вокалісти та хореографічні
колективи виконували номери художньої
самодіяльності, під час пауз між вітаннями та
нагородженнями педагогів.
Серед кращих шкіл району головну нагороду розділили між собою Бродецький ЗНВК
та ЗНВК "Школа-інтернат-гімназія".
Не забули відзначити тих, хто підготував
переможців та призерів обласного етапу

школи?
— У нас вдома сміття майже немає, а
в школі ми звикли за собою прибирати.
Після уроків клас прибирають чергові.
Та мені здається, що це більша заслуга
школи.
У школі ученицею задоволені. Кажуть, що таких відповідальних і слухняних дітей не багато. Та в першій школі
такі діти є. І Марія Мазур одна із них.

Ми запитали у козятинчан

Альона (29), фельдшер:

предметних олімпіад. Головною
інтригою святкового за ходу
було те, кого ж
із освітян визнають переможцем у номінації найкращий
педпрацівник. Призером стала Тетяна Москалевська — вчитель історії та правознавства
"Школи-інтернат-гімназії".
З Тетяною Леонтіївною Москалевською
ми зустрілися в кабінеті правознавства закладу. Вона була небагатослівна. Подякувала
районному керівництву освіти і своїм старанним учням, що вони вірять у неї, а вона
вірить у них. Учень 10 класу Олександр
Ільчук став переможцем у конкурсі захисту науково-дослідницьких робіт малої
академії наук. А 11-класниця Марина Лавренюк на обласній олімпіаді з правознавства
зайняла третє місце. Є ще один переможець
конкурсу. Але ті змагання проходили цього
літа, а “Тріумф- 2017”, це підсумки минулого
навчального року.

Алла (45), вчителька:

Яка вчителька/вчитель у вас найулюбленіша/ий?

Лаура (8) і Настя (8), школярки: Микита (18), студент:

Валентин (53), підприємець:

Олег (24), студент:

— Олена Андріївна з лі— Інна Василівна Кре- — Перший вчитель Карло — Галина Іванівна зі школи №
— Моя перша вчитель- — Наш класний керівник
цею-школи.
менчук.
Трохимович Безногий.
5 — моя перша вчителька.
ка Галина Михайлівна.
Ірина Броніславівна Сушко.
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Криниці «Під ключ»
Якісно
видко та
Ш
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

407709

408937

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

097-609-26-63,
098-395-03-56

408934

409190

409142

409185

408935

406787

408428

406822

408483

407711

409059
407128

 Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 067-171-12-01
 Â³ç. 098-563-04-09
 Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì.
097-353-17-70, 093-041-69-49
 Âóã³ëëÿ ì.Êîçÿòèí âóë.9-Ñ³÷íÿ 53. 063-510-74-78, 2-11-56
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó. 067-285-06-23
 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, ñò³ë ïèñüìîâèé, øâåéíà ìàøèíêà. 063-344-14-45,
063-649-90-85
 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 Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
 Ãàðáóçè êîðìîâ³. 097-933-39-32
 Ãàðáóçè ïðîñò³, êîðìîâ³. 063-681-96-02, 097-749-36-67
 Ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 098-205-75-53
 Ãàðáóçè ñîòðó «Óêðà¿íñüêà ìíîãîðîäíà» ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³,
ñ.Ðóáàíêà. 097-104-58-01, 093-307-01-04
 Ãàðáóçè. 096-443-32-64
 Ãàðáóçè. 097-436-56-60
 Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Ãí³é, ïëèòêà. 098-833-89-81
 Ãí³é. 096-466-37-06
 Ãí³é. 098-023-62-97
 Äâ³ ëîøèö³. 097-736-54-29
 Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè, ðîçïðîäàæ â³ä 10 ãðí. 098-419-98-65
 Äèâàí - ë³æêî, ðîçêëàäóøêè, ñò³ë ðîçêëàäíèé, áàëîí ãàçîâèé, ïëèòà
ãàçîâà 2-õ êàìôîðíà, êèëèì íàñò³ííèé, êèëèì íàïîëüíèé, ïîëèâíà
ñèñòåìà äëÿ ñàäó. 097-018-58-48
 Äèâàí êíèæêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-145-76-77
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî,
âàííî÷êà. 093-778-40-50
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà êðóòà 2 â 1, ëþëüêà òà ïðîãóëêà, â õîðîøîìó ñòàí³,
âèð-òâî Ãîëëàíä³ÿ, â êîìïëåêò³ äîùîâèê, ÷åõîë òà çèìíÿ ìóôòà 1 700
ãðí. 098-886-76-54, 073-226-92-89 Þëÿ
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, çåëåíà 1 000 ãðí. 063-896-75-31
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà, íåäîðîãî. 073-133-98-67, 096-710-65-96
 Äèòÿ÷à ìàøèíêà (òîëêàð) á/ó 4-õ êîë³ñíà (ðîæåâà), ñòðèáóíö³,
êåíãóðó, õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå». 093-632-67-45, 098-600-99-29
 Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä (äëÿ õëîï÷èêà), àâòî-êð³ñëî.
068-546-67-73

 Äèòÿ÷³ ðå÷³ íà ä³â÷èíêó â³ä 6 ðîê³â. 063-289-24-74, 068-519-07-04
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
 Äîøêè á/ó (â³ä ðîçáîðêè ñàðàþ) íà äðîâà, øïàëè íà äðîâà,
íåäîðîãî. 096-924-06-24
 Äðîâà òâåðäèõ òà ìÿêèõ ïîð³ä, âåëèêå äåðåâî äóáà ï³ä çð³ç
íåäîðîãî, øê³ðÿíà òåïëà êóðòêà íà çèìó ç øàïêîþ ÷îë. 2-15-96
 Äðîâà ôðóêòîâèõ äåðåâ, íåäîðîãî. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Åëåêòðî-äâèãóí 220 - 380 Âò 0.8 Êâò/1500 îá./õâ., àâòîìàòèêà
äî Ïðîñêóð³âñüêîãî êîòëà 7, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-681-96-02,
097-749-36-67
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ ð³çí³ äåòàë³, ðåçèíà R-13.
098-560-29-07
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-29-35,
063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä. (ñò³íè), äóæå äåøåâî, ãàç, âîäà,
ñâ³òëî ïîðó÷, ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
 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 ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, 0.15 ãà 110 000 ãðí. 063320-32-07
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Çåìåìåëüíà ä³ëÿíêà 5 ñîò. ç ñàðàºì, Âîäîêà÷íà, 73. 60 òèñ. ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çîëîòèé ÷îëîâ³÷èé ïåðñòåíü ç ä³àìàíòîì 10 ãðàì. 097-575-60-55
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33,
093-596-41-07
 ²íäîêà÷îê äîðîñëèõ íà ðîçâ³ä ñàìö³â òà ñàìîê. 063-76-79-296
 Êàðìîâèé áóðÿê ç äîñòàâêîþ. 068-006-77-50
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ 5 ãðí./êã, êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ. ç ïåðøèì òåëÿì. 096788-82-26
 Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà. 073-124-23-63
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 20 â³äåð, ì.Êîçÿòèí âóë.Êàòóêîâà (á³ëÿ ó÷èëèùà).
097-966-45-67
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 5 ãðí./â³äðî. 5-38-43
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 6 ãðí./â³äðî. 073-058-60-67
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 60 â³äåð, 6 ãðí./â³äðî. 096-612-24-13
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ãàðáóçè íà 50 êã. ñ.Êîçÿòèí. 097-628-48-13,
068-006-82-47

406928

 Ïëàù øê³ðÿíèé â ãàðíîìó ñòàí³, âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷. (8-9 ðîê³â)
äóæå ãàðíà, ñ³ðèé øê³ëüíèé êîñòþì 10 ð., âçóòòÿ äëÿ õëîï÷. ð³çíå, äâ³
çèìîâèõ øàïî÷êè. 093-584-53-84, 2-23-29
 Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà, ïëèòêà ïîëîâà, ï³äëîãà ëàì³íîâàíà. 096983-93-18
 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, êàðòîïëÿ ì³ëêà, êàáà÷êè. 098-955-90-13
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè (Ëàíäðàñ). 096-720-14-39
 Ïðèõîæà ÑÐÑÐ á/ó 300 ãðí., òðèëÿæ ÑÐÑÐ á/ó 300 ãðí., äâîº äâåðåé
âõ³äíèõ äåðåâ’ÿíèõ âèñ. 2.3 ì 400 ãðí., êîæí³. 063-733-37-16
 Ïðèöåï â äîáðîìó ñòàí³ íîâèé. 093-411-05-52
 Ïðèöåï äî ìàøèíè â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
 Ïøåíèöÿ ³ ÿ÷ì³íü. 067-584-85-58
 Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà, ñóë³ÿ
20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
 Ðåâîëüâåð «ALFA» ìîäåëü 440, êàë³áð 4 ìì., äî âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿
íå â³äíîñèòüñÿ. 068-753-33-53
 Ðåçèíà R-16 âñåñèçîííà, äâåð³ - â³êíà á/ó ç áóäèíêó, òðèëÿæ ñòàðèé,
êðèëî ïåðåäíº ÂÀÇ 05-07. 067-795-18-10, 063-504-03-24
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè,
øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-95, 063-502-62-62
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñåðâàíò, âóã³ëëÿ, ìåä, êíèæíà øàôà. 096-200-41-12
 Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî.
097-147-84-88
 Ñîáà÷êè Êàâêàçüêà ïîðîäà. 097-781-80-39
 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
 Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà
åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
 Ñòîëîâèé áóðÿê. 097-933-39-32

 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà + òþíåð íåäîðîãî. 063-234-29-75
 Òåëåâ³çîð Åëåêòðîí Ö282Ä â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-998-08-21
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. á³ëî - ðÿáà. 096-360-76-79
 Òåëèöÿ ò³ëüíà. 067-298-90-06, 096-068-22-78
 Òðóáè îöèíêîâàí³ ä³àì. 25, 32, äâåð³ âõ³äí³, òðóáà äèìîõîäíà,
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, óìèâàëüíèêè ç í³æêîþ âñå íîâå. 098-312-99-81
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, øê³ðÿíèé
÷åìîäàí, ðàäÿíñüê³ ãðîø³ ³ ìîíåòè, äîìàøíþ êîïò³ëíþ. 2-12-24, 093884-86-66
 Óìèâàëüíèê. 067-657-39-15
 Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 96. 067-772-36-78
 Ôîðòåï³àíî «Áåëàðóñü», åëåêòðîííå, ï³àí³íî «Yamaha, ïðàëüíà
ìàøèíêà àâòîìàò ïðàöþþ÷à »Indesit«, ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò
»Saturn«. 063-469-37-05
 Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 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 á\ó â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-76-79-296
 Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 ì³ñ., õîðîøèé äðóã, îõðàííèê. 063944-47-25
 ×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
 Øèíè íà äèñêàõ á/ó «Ìàòàäîð» R14 185 õ 60 - 4 øò. 098-298-04-94
 Øèôåð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-702-55-30
 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
 ß÷ì³íü 093-234-93-05
 Òþêè ïøåíè÷í³ ìàë³. 097-431-45-86
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

4242

продам

 2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 2 ðåôëüîííèõ
êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³øåííÿ ö/ð ðèíêó. 067-430-79-37, 093756-39-33
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Àêóìóëÿòîð 6-FM-18, ñòàðòåð, ìîçà¿êà. 2-48-82, 050-149-64-54,
068-519-07-69
 Àíãë³éñüêèõ êîêåðÿò, ÷îðíîãî ³ ðèæîãî îêðàñ³â, õâîñòè êóïîâàí³. 063567-90-77, 098-028-15-15
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83,
096-559-83-23
 Áàòàðå¿, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â, ïë³íòóñ äóáîâèé, ëàì³íàò, íàë³÷íèêè
äëÿ äâåðåé, ïë³íòóñ ïîòîëî÷íèé, òðóáà ãàçîâà òà êàíàë³çàö³éíà. 096258-75-22, 073-052-93-37
 Áàòàðåÿ ÷àâóííà á/ó äëÿ âàííè (ñóøêà), íåäîðîãî. 063-492-06-05
 Áåíçîïèëà «Ñòàðòåêñ» íîâà, óêîìïëåêòîâàíà 1.7 êÂò - 45 ñì. øèíà
íåäîðîãî. 067-451-84-62, 063-294-52-66
 Á³äîí àëþì. 40 ë. - 2 øò., ñòàêàíè ãðàí÷àñò³, õ³ì÷èñòå ñò³êëî. 093688-22-94
 Á³äîíè àëþì., áèòîâ³ âàãè, ðåçèíà äëÿ ÓÀÇà. 093-022-88-06
 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
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè 6 øò. 097-690-98-02
 Áîéëåð íîâèé çàïàêîâàíèé 50 ë. «Åëåêòðî-Ëþêñ», ðåéñè Ð-50 äîâæ.
6 ì.097-759-29-25
 Áðèòàíñüê³ ãîëóá³ êîøåíÿòà ïðèíåñóòü ïîçèòèâ ³ çàòèøîê ó âàøó
îñåëþ, ñòàíóòü ãàðíèì ïîäàðóíêîì ä³òÿì. 096-307-21-94
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 8. 073-044-16-65
 Áóðÿê ñòîëîâèé (öèë³íäð), áóðÿê êîðìîâèé (âåëèêèé), êàðòîïëÿ
ïîñàäêîâà ð³çíèõ ñîðò³â. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), íîâ³ îâàëüí³ äîðîæêè.
097-643-40-14
 Âåëèêà êàðòîïëÿ ñîòð «Á³ëà ðîñà». 063-304-83-89, 2-75-70
 Âåëèêîãî ðîáî÷îãî êîíÿ 8 ðîê³â, êîáèëà 2.4 ðîêè, ñ.Íåïåä³âêà.
096-569-12-47
 Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Àðäèñ» â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-50-73
 Â’ºòíàìñüêà ñâèíêà 4 ì³ñ. 063-172-13-28, 063-172-12-81
 Âèíîãðàä íà âèíî, áî÷êà, æåë³çî, àâòîçàï÷àñòèíè, àâòîìàãí³òîëà,
êàìåðè, ñêàòè á/ó, ãîð³õ íà äðîâà. 096-983-18-68

 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â. 097688-63-33, 2-48-83
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 097-816-06-14
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ìëèí ç äèçåëüíèì äâèãóíîì. 093-002-51-50
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñîêîâàðêà, äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì, ìåòàëåâèé
ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-485-06-41
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà âåëèêà. 067-199-86-20
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ãàðáóçè, çåì. ä³ë-êà ñ.Ãóð³âö³ 0.57 ãà, êë³òêè äëÿ
øèíøèëè òà ïîïóãàÿ. 093-857-61-41, 096-193-65-18
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ãàðáóçè, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-816-06-14
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-468-47-73
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-250-89-11
 Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà
ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067-137-87-38
 Êîáèëà 10 ðîê³â, êàðà. 068-760-26-54
 Êîáèëà 5 ðîê³â, ðîáî÷à. 068-512-83-36
 Êîáèëà 5 ðîê³â. 097-781-80-39
 Êîëÿñêà Ñàòóðí 2 â 1 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-823-98-10
 Êîìï’þòåð 4-õ ÿäåðíèé AMD + 4 Ãáò. ÎÇÓ + DVD-RW + HDD - 250 Ãáò. +
ìîí³òîð «Samsung» 17« + êëàâ. + ìèøêà 6 000 ãðí. ÌÔÓ + ÑÍÏ× »Canon«
900 ãðí. 096-797-90-53
 Êîíòåéíåð 5 òîííèé. 067-595-44-04, 093-125-52-72
 Êîíòåéíåð ìåòàëåâèé 3-õ òîííèé. 099-218-44-69
 Êîíòåéíåð. 093-612-95-75
 Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñâèíÿ÷à êàðòîïëÿ. 096-843-68-18, 093941-04-97
 Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè. 096-255-38-16, 063-108-97-02
 Êîðìîâèé áóðÿê, ìåäîãîíêà 4 ðàìêè í/å, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-849-93-36
 Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 096-374-50-93, 098-958-68-91
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-386-23-56, 073-167-42-25
 Êîðìîâèé áóðÿê. 068-899-16-66
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-608-05-91
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-029-93-77
 Êîðîâà äîáðà ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-997-03-23
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì, ò³ëüíà 3 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 097-112-66-06
 Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ÷åðâîíî-ðÿáà ñïàðîâàíà. 093-002-42-99
 Êîòåë Ðóññå íîâèé Õàðê³âñüêèé, íåäîðîãî, äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò. íà
Ïëàíîâîìó. 2-32-56
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé 25 Êâ, òåðì³í ãîð³ííÿ 8-12 ãîä., ïðè ïëþñîâ³é
òåìïåðàòóð³ 24 ãîä. 067-756-85-13, 063-537-70-40
 Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
 Ë³æêà îäíîñïàëüí³ 2 øò. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè. 068-05655-91
 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
 Ë³÷èëüíèê åëåêòðîåíåðã³¿ ÑÀ-×-195 íîâèé. 068-753-33-53
 Ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 063393-53-06
 Ìåáë³ ê³ìíàòí³ á\ó «Áóêîâèíà», ìåáë³ êóõîíí³, ïðàëüíà ìàøèíà «Â³ðïóë».
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ìåáë³, êðîâàòü - äèâàí, äâ³ øàôè, õîëîäèëüíèê íåðîáî÷èé ñ.Ìàõàðèíö³.
096-969-45-99
 Ìåä, ÷àñíèê. 096-566-78-85
 Ìåòàëåâà ïîñóäà - êàñòðþëÿ 10 ë., 5 ë., åìàë. êàñòðþëÿ 20 ë., 5 ë.,
ìàãí³òîôîí «Ìàÿê» , DVD, ðàä³îëà ñòàðà, ôîòîàïàðàò «Ñàëþò», êîñòþì
÷îëîâ³÷èé ÷îðíèé ð. 50 íîâèé. 096-364-80-30
 Ìîñò 2106, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, Òàâð³ÿ íà ðîçáîðêó. 096-264-75-92
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê á/ó. 096-152-82-97
 Íóòð³¿ òóøêè òà ìîëîäíÿê, áóä³âåëüíèé åëåêòðîì³êñåð. 067-152-76-83,
063-694-20-04
 Ïàíåë³ áóä³âåëüí³ ð. 1.20 õ 6 ì. óñèëåí³ 1 500 ãðí./1. 096-779-60-83
 Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè, â³ñê, êíèãè ïî áäæ³ëüíèöòâó,
äóõîâíà ë³òåðàòóðà, îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-364-80-30
 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 êîðè÷íåâå. 067-602-24-87

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á,
íåäîðîãî. 067-584-85-58
 1-ê³ìí. êâ. 3 ïîâ. âóë. Ã. Ìàéäàíó, 16, ³íä. îïàëåííÿ, æèëèé
ñòàí, òåðì³íîâî. 093-767-59-25, 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, ³íä.
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, 30.9 êâ.ì., ºâðî áàëêîí,
³íòåðíåò, 2-õ êîíò. êîòåë ãàçîâèé, êîëîíêà, ïðèäàòíà äëÿ
æèòëà. 063-780-65-82, 067-843-81-54
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàãàçèí «Ãðîø»),
5 ïîâ. ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 098-584-71-50, 093760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, 1 ïîâ., º ãàç, âîäà, ³íä. îïàëåííÿ,
âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8. 063-296-29-70, 068-053-47-49
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 3/5, æèòëîâà ïëîùà 17
êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì., çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 093-767-59-25, 067-745-00-20
 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. 067-58177-73
 2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-90294-38, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî) 7. 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 40 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ³íä. îïàëåííÿ,
æèëèé ñòàí, íåäîðîãî, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-81-28,
098-624-94-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí.
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30,
063-406-15-10
 2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 47.3 êâ.ì., ðåìîíò, ïëèòêà, ëàì³íàò,
ñâ³òëà, äóæå òåïëà, ê³ìíàòè îêðåì³. 093-341-64-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-70431-57
 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., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 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., ð-í øêîëè ¹3 (çà êîòåëüíüîþ), º ãàç, âîäà,
ë³÷èëüíèêè. 2-36-22, 096-962-86-16
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097305-14-46
 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.. 067181-05-28
 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, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, º
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 063-296-83-15
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå,
ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
 2-õ ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7,
ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó,
îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-346-40-43
 2-õ ïîâ. áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 115 êâ.ì. æèëî¿
ïëîù³, ç äîáóäîâàíèì ãàðàæåì, 9.5 ñîò. ïðèâàòèç. çåìë³,
ï³äêëþ÷åíà òî÷êà åëåêòðîåíåðã³¿, º ïðîºêò áóä³âíèöòâà, â ì³ñò³
- 1050 000 ãðí. 093-484-99-59
 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., 1 ïîâ., 56 êâ.ì., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí.
093-704-31-57
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ремонт, послуги

На роботу потрібні кухар, шиномонтажник СТО.
067-586-56-26, 067-766-24-23
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 165 - 210 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібні
офіціанти, графік 2/2, конкурентна з/п. 063-15759-96
На роботу потрібен перукар та адміністратор.
097-759-18-66
На роботу потрібен продавець в непродовольчий
магазин. 073-127-13-33
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 2-2299
На роботу потрібен автомийник. Автомийка "Хуторок" вул. Білоцерківська 35 тел. 063-299-47-90
Запрошується завсклад, продавець зі знанням 1С і менеджер з продажу та менеджер по
роботі з постачальниками. Вимоги: зібраність,
відповідальність, освіченість, комунікабельність,
бажано в.о. ЗП від 4000 грн. 063-269-75-25
В продуктовий магазин потрібен продавець, район ПРБ , школа інтернат. Деталі за телефоном :
0632994797.
Плиточники срочно требуется в г.Киев на постоянное место работы. График работы и зароботная
плата договорные. Предоставляем жилье т. 098041-48-11
Штукатуры срочно требуются в г.Киев на постоянное место работы. График работы и зароботная
плата договорные. Предоставляем жилье т. 098041-48-11
Гипсокартонщики срочно требуются в г.Киев на
постоянное место работы. График работы и зароботная плата договорные. Предоставляем жилье

12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55
25. Загальнi оголошення
25.1. Продам

т. 098-041-48-11
Водій кат С на грузовий автомобіль з/п 7000-10
000грн, диспетчер-логіст з/п 6000-10 000грн,
слюсар з/п 70000- 15 000грн. 098-048-19-84,
067-723-60-43
Касир Нова пошта - дівчина 18-30 років, згідно
графіку. 063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець/
дівчина, тиждень/тиждень. 063-231-31-44 - Артур
Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Покоївки (працівники для прибирання готельних
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. Тел: 067-341-72-92
Запрошуємо на постійну роботу фармацефта 2 на
2, зп висока. 097-877-97-33
В ресторан "Гостинний двір" запрошується бармен
та офіціант. Дорога оплачується. 067-604-87-29,
097-010-29-20
Адміністратор і Покоївка потрібні на постійну
роботу в м. Київ, в міні готель домашнього типу.
Проживання надається! Зарплата від 250 до 350
гривень в день. Тел: 063-233-17-09
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 8500
грн в місяць), збиральниці гриба, продавец,
працівник шиномонтажу. Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце роботи - Київська обл.,
м.Фастів. Телефонувати з понеділка по п’ятницю.
098-634-12-45 до 17.00 год.
Касир Нова пошта - дівчина 18-30років, згідно
графіку. ??063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець/
дівчина, тиждень/тиждень. ??063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
В магазин "Багата Комора", вул. Довженка,18,
потрібен різноробочий, агроном, ветеринар, торговий агент. Висока заробітна плата, соціальний
пакет. 067-430-02-80

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

Вяжу на замовлення ))
Шапки, шарфи і.т д.
тел: 093-941-26-16
В кондитерську "Тинок", вул. Винниченка,2/1, на
постійну роботу потрібен шеф - кухар, кондитер.
Висока заробітна плата, соціальний пакет. 067430-02-80

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

1.6. Будинки
, Кременчуг.р-н, поверх: 1/-, с.Киндрiвка, вул.Котляревськ.. Цiна: 277778, тел.: (097) 383-79-95

5. Комерцiйна нерухомiсть
5.3. Рiзне
Оренда примiщення, м.Калинiвка, 3000 кв.м. Цiна:
дог., тел.:(098) 684-39-56

409098

робота

12. Обладнання, тара та упаковка
409240

Копаємо, докопуємо криниці. Корби. Доставка кілець. 096-418-47-61
Криниці: копаємо, докопуємо, чистимо.
Доставка кілець. Швидко та якісно!. 096298-53-52
Копаємо криниці, каналізації, докопуємо.
098-743-40-48, 063-226-20-36Кладка
камінь Буд.та будівельні роботи 0685347378 Віктор

9. Робота
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
Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27
Охоронцi. Вахта. Київ, Одеса, Жажкiв (Черкас.обл.), Чоп (Закарп.обл.). 180-250грн Тел.:(067) 232-70-96
Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02

 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./4 ïîâ. áóä., íå êóòîâà, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, íàòÿæí³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ³íä.
îïàëåííÿ, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, á³ëÿ áóäèíêó ìàãàçèí,
àâòîáóñíà çóïèíêà, ð-í ÏÐÁ. 073-110-14-60
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 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. 093-43043-48
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 063-53083-82
 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. 067932-49-25 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. 063-44691-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì.,

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

6. Будiвельнi матерiали

(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä.
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì., ï³äâàë,
³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
 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.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ.,
á³ëÿ Öåñ³ñà, íåäîðîãî. 093-579-46-93, 067-152-58-07
 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. 063-712-9415, 096-225-41-44, 093-104-68-38, 067-548-56-26
 Àáî çäàì ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21\1, º
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-896-03-78, 093017-87-05
 Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. á³ëÿ
ó÷èëèùà. 093-943-00-65, 096-516-46-80
 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 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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ãàðàæ,
ïîãð³á. 097-323-85-75

 Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç,
ãàðàæ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â.
2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè àáî îáì³íÿþ íà 2-õ
ê³ìí. êâ. 063-773-28-96, 2-33-98
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, òåëåôîí,
º ãîñïîä. ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå ïðèâàòèçîâàíå,
ãàðíå ì³ñöå, á³ëÿ ñòàâêà 096-836-89-04
 Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20,
093-091-02-55
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 10
ñîò, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 179400 ãðí. 093-209-06-88,
097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 5
ñîò, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 130 òûñ. ãðí. 093-209-06-88,
097-955-65-90
 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 ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì.
ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 260 000 ãðí, ìîæëèâî íà âèïëàòó.
097-135-71-72
 Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10
ãà ïðèâàòèç, ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó.067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98 (ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á). 067772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, êðèíèöÿ.
067-966-19-14, 067-412-28-56
 Áóäèíîê ãàç îáêëàäåíèé, 80 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, 18 ñîò. çåìë³,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-690-98-02
 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. ñ.Ïèêîâåöü. 067-399-77-62
 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 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 æèòëîâèé ñ.Ìàõàðèíö³ (öåíòð), ï³÷íå + ãàç.
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20.

067-152-78-63
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 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 ì.Êîçÿòèí. 096-843-68-18, 093-941-04-97
 Áóäèíîê íîâèé (7 ðîê³â), 90 êâ.ì., 18 ñîò. çåìë³, âñ³
çðó÷íîñò³. 096-541-31-09, 093-513-32-66
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ï³ñîâà, 25, ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîðîä 54 ñîò. òåðì³íîâî. 063303-83-64
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ ãàç, 100 êâ.ì. (òåïëèé), º ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ñàðàé, 20 ñîò. ãîðîäà. 098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ïëîùà 84 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà
ïðèâàòèç. âóë.Ïîëÿíà 15. 067-994-99-34
 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.²âàíê³âö³ ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, öåíòð. 067-44026-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèö³, ïîãð³á,
ñàðàé. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîäîëüñêà, ïëîùà 60 êâ.ì., ãàç,
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, 20 ñîò. ççåìë³. 063-319-95-67, 093798-99-08
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, áåç ðåìîíòó, ï³äâåäåíèé ãàç,
ñòîÿòü ì/ï â³êíà, 60 ñîò. çåìë³. 096-123-61-10
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, çåìëÿ äî ð³÷êè. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ,
ëüîõ, çåìëÿ, äî ïîëîâèíè îáêëàäåíèé öåãëîþ. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáåðåæíà 29, ãàç, âîäà, ñàðàé,
ïîãð³á, 50 ñîò. ãîðîäà, òåðì³íîâî. 097-839-18-09

407535

409186

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

7. Все для дому, меблi, побутовi товари,
побутова хiмiя
11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
7.3. Товари для дiтей продам
Дит.конструктор Magic Track. Цiна: 520, тел.:(093)
884-97-31
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт,
тел.:kramnicya.com.ua

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-

406816

407057

11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

408372

406943

66-29

407737

14

15

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 5 жовтня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 5 жовтня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

407514

409187

409141

407857

407712

409139

 Ñòàðèé áóäèíîê ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. çåìë³, ð-í
Òàëèìîí³âêà âóë.Ãðèáàëüîâà. 063-234-29-75
 ×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, 067902-94-38, 063-019-00-79
 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí 58 êâ.ì., âóë.Áåññàðàáîâà
44, ãàç, ñâ³òëî, çðó÷íîñò³, 8 ñîò. çåìë³, 400 000 ãðí. 098540-01-93
 ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.
097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-551-79-52
 ×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. 067-298-0495, 067-297-96-18
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà,
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì. õ
3 ì., ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-632-24-12

№40 (960)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

 Ôîëüöâàãåí - Ãîëüô 1987 ð.â., íåäîðîãî. 098-132-22-28
 Òðàêòîð Ò-16 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-518-36-63

КУПЛЮ

 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 068-006-81-70
 Áîðîíó á/ó. 097-290-93-13, 093-858-68-61 Íàòàëÿ ²âàí³âíà
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 063-82827-30
 Ãîð³õè ö³ë³. 068-006-81-70
 Äà÷ó íà êîîï. «Âèøåíüêà» 098-101-16-18
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063502-62-62
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè,
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é
 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
 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
 Ìîïåä â íåðîáî÷îìó ñòàí³. 093-679-43-84
 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
 Ïëèòêó äëÿ ï³äëîãè, ìîæíà á/ó, ïàðêåò ÿñåíîâèé, âàçîí «Çîëîòîé
óñ». 098-312-99-81

АВТОМОТО

 DAF-400 ãðóçîâèé 1991 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-29093-13, 093-858-68-61 Íàòàëÿ ²âàí³âíà
 Passat B-4, äâèãóí 1.8 ìîíî, 1994 ð.â. 068-667-50-05
 Áàìïåð ïåðåäí³é ³ çàäí³é íà ÂÀÇ 2106, 2105. 097-48561-78
 ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³,
ñàëàòîâà. 096-833-35-18 Îëåêñ³é
 ÂÀÇ 2101 1983 ð.â., íà ïîâíîìó õîäó, òåðì³íîâî. 097859-45-37
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
 ÂÀÇ 2103 1976, òåðì³íîâî. 096-996-57-71
 ÂÀÇ 2103 íà õîäó, òåðì³íîâî. 073-078-82-79
 ÂÀÇ 2105 1992 ð.â., 27 500 ãðí. 093-892-27-71
 ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., êîë³ð á³ëèé, êîðîáêà 5 ñò. 25 000 ãðí.
093-626-88-83 Ñåðã³é
 ÂÀÇ 21061 á³ëà, äâèãóí 1.5, ÊÏÏ 5 ñò. 093-766-62-11
 ÂÀÇ 21130 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ.
097-485-61-78
 ÃÀÇ-69. 093-022-88-06

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

5 жовтня 2017р.

 Äâèãóí ÌÀÇ, ÊðÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ á/ó. 067-937-45-39
 Æèãóë³ 21011 1976 ð.â., õîðîøèé ñòàí 16 500 ãðí. 096264-75-92
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ ð³çí³ äåòàë³, ðåçèíà
R-13. 098-560-29-07
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî âàíòàæíèé àâòîìîá³ë³â. 067-937-45-39
 Ç²Ë Ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê) íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
 ÌÀÇ Ñàìîñêèä íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
 Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063288-42-72
 Ì³í³ - òðàêòîð, ïëóã ôðåçà 27 000 ãðí. 097-735-43-83
 Ìîïåä «Êàðïàòè». 096-429-60-25
 Ìîòîöèêë Ê-750 â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
 Ìîòîöèêë Ïëàíåòà íåäîðîãî, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106.
097-380-23-63
 Ïåðåäí³é ìîñò, ÊÏÏ ç ðîçäàòêîþ, çàäí³ ðåñîðè (ÓÀÇ-469),
ÃÀÇ-69 îáë³öîâêà, ïåðåäí³ êðèëà, êàïîò, äâåð³ ïðàâ³, ë³â³ ãðóçîïàñàæèðñüê³. 063-809-20-01
 Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067937-45-39
 Ïðèöåï â äîáðîìó ñòàí³ íîâèé. 093-411-05-52
 Ïðèöåï äî ìàøèíè â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
 Òàâð³ÿ 1102 1992 ð.â, äâèãóí 1.2. 093-487-48-39
 Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 067-937-45-39
 Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-93745-39

4242

 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40
ñîò. 093-481-72-09
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01, 098-62697-13
 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, â áóäèíêó ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
3 âèäè îïàëåííÿ, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 097-528-05-08
Âàëåíòèíà
 Áóäèíîê öåãë., ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ãàðàæ, ãîðîä, ïîãð³á ì.
Êîçÿòèí, âóë. Êè¿âñüêà, 27. 097-83-00-177 Þðà
 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. 097425-33-08, 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.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð), 67.4 êâ.ì., ãàç,
âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 37.5 ñîò. çåìë³. 096-350-61-61
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.²âàíê³âö³, 0.30 ãà çåìë³, 2 ñàðàÿ,
ïîãð³á, ãàðàæ, ãàç, âîäà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-577-2739, 063-037-08-30
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³
â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. ç áóäèíêîì. 096-717-96-77
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì âóë.Ãîãîëÿ. 093704-31-57
 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà 82.3
êâ.ì., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, 3 îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò., ñàäîê
ïðèâàòèç. 067-300-19-06
 Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî. 093-018-62-77, 097-264-46-76

409136

407898

407344

407799

407502

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

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

МіНЯЮ

 3-õ ê³ìí. êâ., íà áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³ àáî íà îêîëèö³ Êîçÿòèíà. 063289-24-74, 068-519-07-04
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè íà 1-ê³ìí. êâ. 1-2 ïîâ. ç äîïëàòîþ, ðîçãëÿíó
âñ³ âàð³àíòè. 067-424-67-18
 Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., öåãëÿíèé
áóäèíîê. 098-312-99-81
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Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64

 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
 Ðåçèíó àâòîìîá³ëüíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 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, 098500-10-54
 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
 Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
 Øèôåð á/ó ³ øëàêîáëîêè á/ó. 093-411-05-52
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³,
ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

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

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення №170339

 Â³ääàì ãàðíèõ ìàëåíüêèõ êîòèê³â â äîáð³ ðóêè. 093-704-31-57
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò áëèçüêî â³ä ó÷èëèùà. 063-530-83-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
 Âîä³é 25 ðîê³â ç îñîáèñòèì àâòî øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó
ðîáîòó. 096-950-34-72, 093-796-31-84
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ÂÍ ¹015862 âèäàíèé 19.09.2005 ð. íà
³ì’ÿ Ïîë³ùóê Îëüãà Íåñòåð³âíà Çîçóëèíåöüêîþ ðàäîþ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà
×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ó 1986 ð. ñåð³ÿ À ¹357319 â³ä 19.03.2003 ð. íà ³ì’ÿ
Äîëãîâ ªâãåí³é Âàëåð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., åëåêòðî îïàëåííÿ, âóë.Â³íí³÷åíêà. 098-22546-43, 063-274-92-51
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ÷àñòè÷íî ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ íà
äîâãèé òåðì³í, ïîðÿäí³é ñ³ì’¿, áåç ñóáñèä³¿. 096-415-61-69
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ ð-í Öåñ³ñ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ ÷àñòêîâî ç
ìåáëÿìè. 096-597-42-92
 Çäàì áóäèíîê (ãëèíÿíèé) áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð, ó÷àñòîê 11 ñîò. 067430-79-37, 093-756-39-33
 Çäàì âðåì’ÿíêó, îïàëåííÿ ãàçîâå. 063-320-98-35
 Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
 Çäàì ç 1 ëèñòîïàäà 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà ç
ïîáóòîâèì ïðèëàääÿì. 098-808-56-01
 Çäàì êâàðòèðó (îäíà ê³ìíàòà) ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ð-í ÏÐÁ. 068-512-7703, 063-495-19-00
 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 ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 61à
096-555-73-71
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç ìåáë³â, íà äîâãèé òåðì³í, áåç
çðó÷íîñòåé, öåíòð 800 ãðí.+ êîì. ïîñëóãè. 073-126-61-34, 096155-29-37
 Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-429-91-21
 Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, äîðîãî. 099344-45-59, 098-708-17-68
 Çí³ìó æèòëî (ê³ìíàòó, êâàðòèðó, áóäèíîê), Êîçÿòè, ïðèãîðîä. 097436-41-89, 096-689-37-80
 Çí³ìó íåäîðîãî êâàðòèðó àáî áóäèíîê ìîæíà áåç çðó÷íîñòåé.
063-865-24-00
 Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. îïàëåííÿì,
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-821-41-38
 Ìîëîäèé õëîïåöü 25 ðîê³â øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó ðîáîòó.
096-950-34-72, 093-796-31-84
 Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-ê³ìí. êâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè. 096078-00-18, 093-769-71-24
 Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ äëÿ õâîðî¿ ëþäèíè, ìîæëèâî íà ïîñò³éíå
ïðîæèâàííÿ. 096-963-73-52
 Òåðì³íîâî ìîëîäà, ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó, ÷èñòîòó òà
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, ìîæëèâî îïëàòà íà ï³â ðîêó âïåðåä. 073218-92-39
 Òåðì³íîâî øóêàþ ôðåçóâàëüíèêà. 097-207-88-44
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 063-617-

94-36, 068-334-23-79
 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

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

409045

404235

408894

16

Про все

Åêñêóðñ³¿ òà çàìîâëåííÿ àâòîáóñ³â
•Закарпаття 5-8 жовтня
(òåðìàëüí³ âîäè, ÷àíè)

•Львів 14-15 жовтня
(ñâÿòî øîêîëàäó)

•Львів 21-22 жовтня
407953

407816

(ñâÿòî ñèðó òà âèíà)

093-812-85-99,
067-274-03-22

407310

ГОРОСКОП
з 05.10 по 11.10
Овен

Мирний і гарний період, але
розслаблюватися не варто.
Близькі люди й керівництво
підтримуватимуть вас.

Телець

407307

Успішно впораєтесь з проблемами. Ваша наполегливість і увага до деталей допоможуть
досягти бажаного.
Близнюки

Сміливо втілюйте в життя свої задуми і далекоглядні плани, але при
цьому бажано підстрахуватися.

Рак

Вони допомагали людям під час
рукотворної технічної катастрофи
в Калинівці
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

409077

Стають відомі ще одні герої нашого часу, які прославляють
Козятин своєю небайдужістю та людяністю. Шана нашим
землякам, які не були осторонь під час біди, яка спіткала
мешканців території, прилеглої до військових складів у
Калинівці.
Серед тих, хто надавав посильну допомогу біженцям
і евакуйованим, Тетяна Єрмолаєва, Геннадій Панчук,
Юлія Радогощина, Леся Кравчук, родина Єрмолаєвих,
родина Кравчуків, родина Панасюків, Світлана Мацюк,
Таїса Погуляєва, кафе "Княгиня Ольга" і його власник
Світлана Русакевич, Дмитро Бернатович, Вадим Рожук,
Євген Білінський, родина Войтенків.

Прогноз погоди
четвер, 5 жовтня

+ 7 0Ñ	 + 9 0Ñ
+ 12 0Ñ	 + 14 0Ñ
понеділок, 9 жовтня

+ 7 Ñ	 + 9 Ñ
+ 10 0Ñ	 + 12 0Ñ
0

0

пятниця, 6 жовтня

+ 7 0Ñ
+ 9 0Ñ
+ 10 0Ñ + 11 0Ñ

Цього тижня ситуація зміниться
і дозволить зробити помітний
ривок у діловій кар'єрі. Але не
варто метушитися.

Лев

Зараз краще плисти за течією,
можливо, доведеться у чомусь
трохи поступитися.

Діва

Напружений тиждень, доведеться добре потрудитися. І
все ж не звалюйте всі турботи
на себе.

терези

Зможете вирішити багато термінових завдань з неабиякою легкістю. А для цього не приймайте
швидких рішень.

Скорпіон

Сприятливий період для детального обмірковування майбутніх
справ. На роботі продовжуйте активно
діяти та домагатися своїх цілей.

Стрілець

У своїх рішеннях виявіть хоч
якусь обачність і далекоглядність, адже від цього може залежати подальший розвиток подій
на роботі.

Козеріг

субота, 7 жовтня

неділя, 8 жовтня

+ 5 0Ñ	
+ 11 0Ñ

+ 5 0Ñ	 + 7 0Ñ
+ 11 0Ñ	 + 13 0Ñ

+ 5 0Ñ
+ 13 0Ñ

вівторок, 10 жовтня

середа, 11 жовтня

+ 5 0Ñ + 6 0Ñ
+ 12 0Ñ + 14 0Ñ

+ 7 0Ñ + 9 0Ñ
+ 10 0Ñ	 + 12 0Ñ

Цього тижня варто на повну потужність включити свою інтуїцію
й розсудливість, щоб не потрапити у
неприємну ситуацію.

Водолій

Ймовірно, доведеться вибирати:
вирішувати проблеми, ламаючи
себе через коліно, або припинити спроби й
перечекати.

Риби

Чим менше будете зациклюватися на власних переживаннях та
особистій вигоді, тим кращими
виявляться результати.

