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опалювальНий сезоН: 
проблеМи та аНаліз

вероНіка любіч 

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” повідомили, що в школі 
№ 6 у Залізничному (Козятин-2) 
трапився конфлікт між учнем 
6-го класу та фізруком цієї шко-
ли. Щоб з’ясувати обставини 
інциденту, представники видання 
побували у навчальному закладі. 
Коли приїхали на місце події, 
перші, хто попав у поле нашого 
зору, були школярі. Один із них 
повідомив, що, за словами само-
го постраждалого від вчителя 
учня, “педагог” проявив агресію 
за жест школяра з двох пальців 
догори. Спілкування з дітьми без 
дорослих може бути розцінене 
як тиск на дітей і ми пішли до 
директора школи. Микола Ми-
колайович Синюшко був у сво-
єму кабінеті. За конфлікт сказав, 
що знає. За його словами, він 
скликав з цього приводу зібрання 
за участю батьків учня і педаго-
гічного колективу школи. 

Вислухавши конфліктуючі сто-
рони, колектив школи прийняв 

рішення дозволити вчителю 
фізичної культури закладу й на-
далі працювати з учнями. Адже 
фізрук визнав, що був не правий. 
Та й конфлікту, як виявилося, не 
було — “була між вчителем та 
школярем розмова на підвищених 
тонах”.

Такої ж позиції дотримувалась 
і мама постраждалого учня. Вона 
лише тільки додала до сказаного 
директором школи, що вчитель 
перед батьками вибачився. З 
мамою учня повноцінної роз-
мови не відбулося. Зіславшись 
на брак часу і двох хворих ді-
тей вдома, сказала: “Вибачте, в 
мене, правда, немає часу”. Але 
порекомендувала, до кого можна 
звернутися за інформацією. Одна 
з опитуваних батьків підтвердила, 
що за чутками вчитель дозволяє 
собі зайвого.

У спілкуванні з працівниками 
школи було видно, що вони під-
тримують свого колегу по роботі, 
хоча визнають, що запроваджені 
ним методи виховання учнів дале-
ко не педагогічні. 

 Конфлікт, який виник у шко-
лі, що в Залізничному, вдалося 
залагодити. Та збираючи факти 
стосовно конфлікту відчувалося, 
що майже кожен знав значно 
більше, ніж розповів представни-
ку преси.  

Як стало відомо, вчитель фі-
зичної культури згаданого за-
кладу у спілкуванні зі школярем 
перевищив методи виховання. Що 
скоїв шестикласник, так і залиши-
лось таємницею. Та відчувалося, 
що кожен, з ким вдалося поспіл-
куватися, щось не договорюють. 
“Адже нам тут навчатися”, — го-
ворили учні. “Адже їм там навча-
тися“, — говорили батьки.

Директор пан Синушко, до 
речі, депутат міської ради, заві-
рив, що ніякої проблеми не іс-
нує. Хоча достеменно відомо, що 
має вже 5 заяв від батьків про 
недопустиму поведінку фізрука 
по відношенню до їх дітей, про 
зловживання спиртними напоями 
останнього.

Звичайно, сміття з хати не за-
хотіли виносити...  

У школі №6 у Залізничному стався конфлікт між учнями, батьками та педколективом
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володиМир ЦиМбалюк, 
підприєМеЦь

Питання здійснення торгівлі на 
вулиці В. Земляка неодноразово 
порушувалось і на шпальтах газети 
“RIA-Козятин”, і на сесіях та викон-
комах Козятинської міської ради, і 
просто обговорювалось громадою 
міста. Як завжди буває в таких ви-
падках, однозначної думки немає: 
що влаштовує одну частину 
громади міста, то в категорич-
ній формі не влаштовує іншу. 
Попробуємо з’ясувати цю ситуацію, 
починаючи з самого початку…

Торгівля на вулиці В. Земляка 
(колишня Клари Цеткін) розпоча-
лася в далекі 90-і роки з моменту 
відведення міською радою тери-
торії під ринок “Хлібодар”. Під-
приємці, які здійснювали торгівлю 
на ринку “Колгоспний”, почали 
масово переходити на новий ринок 
у зв’язку з тим, що умови на “Хлі-
бодарі” були кращими, а побори, 
якими обклали підприємців міста 
адміністрація “Колгоспного”, всіх 
просто дістали…

Досить швидко на “Хлібодарі” 
не залишилось вільних місць і під-
приємці переметнулися на вулиці 
Грушевського та В. Земляка. Для 
упорядкування торгівлі на ви-
щевказаних вулицях, міська рада 
з тодішнім головою Гвелесіані 
приймають рішення про впоряд-
кування торгівлі на цих вулицях та 

виносять відповідні рішення про 
надання дозволу на розміщення 
об’єктів торгівлі. Останнє таке 
рішення було прийняте 31.10.2002 
“Про відведення місця торгівлі по 
вул.К.Цеткін”.

З того часу пройшло довгих 
чотирнадцять років… Протягом 
всього часу на вулиці В. Земляка 
підприємцями, що були на спро-
щеній системі оподаткування, 
здійснювалась торгівля з лотків з 
додержанням всіх санітарно-епі-
деміологічних правил. Випадків, 
коли б хворіли люди, які спожи-
вали продукцію, куплену на вулиці 
В.Земляка, - не виявлено.

Звичайно, відповідні служби по-
винні були навести порядок і пере-
містити цих людей у павільйони, 
провести з ними профілактичну бе-
сіду на предмет заборони реаліза-
ції м’ясо-молочних продуктів з рук 
та надати можливість сплачувати 
за послуги ринку символічну плату.

Натомість, за ініціативи місь-
кого голови О. Д. Пузиря, вве-
чері 31 вересня 2017 року,  од-
номоментно були перекриті всі 
під’їзди до вулиці В. Земляка 
бетонними блоками без вста-
новлення відповідних дорожніх 
знаків та попередження про 
причини та терміни блокування 
громаду міста. Ці дії підпадають 
під ознаки злочину, передбаченого 
ч.1 ст. 279 КК України, тобто - про-
тизаконне блокування транспорт-
них комунікацій. Відповідна заява 
про вчинення кримінального пра-
вопорушення посадовою особою 
була направлена та  зареєстрована 
в Козятинському ВП.

О. Д. Пузир 1 жовтня зустрівся 
з підприємцями міста, чиї торгові 
місця були заблоковані. Як мала 
дитина, він був явно задово-
лений з того, що своїми діями 
відібрав кусок хліба у не одно-
го десятка сімей підприємців і 
проголосив: “Ви тут торгувати не 

будете!!!” При цьому, як єдиний 
доказ законності своїх дій, надав 
копію рішення сесії Козятинської 
міської ради “за царя Гороха”, аж 
від 26.05.2006 року №83, яка є 
протизаконною, у зв’язку з тим, 
що органи  місцевого самовряду-
вання не можуть скасовувати свої 
попередні рішення, вносити до них 
зміни, якщо відповідно до приписів 
цих рішень виникли правовідноси-
ни, пов'язані з реалізацією певних 
суб’єктивних прав та охоронюваних 
законом інтересів, і суб’єкти цих 
правовідносин заперечують проти 
їх зміни чи припинення (рішення 
Конституційного суду України від 
16.04.2009).

Викликає щире здивування той 
факт, що міський голова  Пузир, 
маючи вищу юридичну освіту та 
цілий штат юристів та радників, 
заблукав серед трьох законів. Він 
пропонує підприємцям вирішувати 
питання організації торгівлі на 
вулиці В. Земляка не на законних 
засадах і не шляхом перемовин, 
а шляхом домовлень. Варто за-
значити, що саме мав на увазі пан 
Пузир під словом “домовитись”, 
залишилось для підприємців за-
гадкою, а поки що жодної пись-
мової відповіді на три останніх 
звернення жодному із підприємців 
не надійшло.

Проігноровано мером міста і п. 
4 Постанови Кабінету Міністрів, 
від 29 липня 2009 року №868 “Де-
які питання організації діяльності 
продовольчих, непродовольчих та 
змішаних ринків”,  в якому чітко 
рекомендовано органам місцевого 
самоврядування утворити в разі 
виявлення облаштованих торгових 
місць, на яких провадиться торго-
вельна діяльність без відповідних 
документів, для забезпечення 
захисту прав споживачів і підпри-
ємців на період до трьох років, 
тимчасові комунальні ринки, про-
тягом дії яких провести громадське 

обговорення генерального плану 
населеного пункту, з метою ви-
значення місць для розташування 
ринків. 

особиста заЦікавлеНість?
У даному конкретному випадку 

виник конфлікт інтересів і поведін-
ка пана мера говорить лише про 
одне - його особисту зацікавле-
ність вирішення даного спору не 
на користь підприємців. Стихійна 
торгівля з рук, яка провадилась 
людьми, що приїздили переважно 
із сіл, була розташована вздовж 
вулиці В. Земляка, починаючи з 
боку пошти і до перехрестя з про-
вулком Антоновича. Інша частина 
вулиці була зайнята підприємцями, 
що сплачують податок державі і 
готові сплачувати кошти в бюджет 
міста за оформлення довгостро-
кових договорів  з міською радою 
за оренду земельних ділянок, на 
яких вони здійснюють торговельну 
діяльність.

Ми проти торгівлі з рук та з 
землі м’ясо-молочними продуктами 
с/г виробництва. Така продукція, 
безумовно, повинна продаватися 
в м’ясних та молочних павільйонах 
на ринках міста. Варто зауважити, 
що ринок “Колгоспний” не має на 
сьогодні відповідної лабораторії 
ветеринарно-санітарної експертизи, 
відсутні водопостачання та водо-
відведення, у вкрай занедбаному 
стані знаходиться раритетний ту-
алет, але саме туди спрямовує 
потік підприємців та виробників 
с/г продукції із сіл міська влада, 
закриваючи очі на безлад, що тво-
риться на ринку.

посада діда Мазая вакаНт-
На.  Пропозицію підприємців щодо  
реконструкції та створення належ-
них умов на “Колгоспному” ринку 
владою проігноровано. Продукція 
продається без проходження від-
повідної лабораторно-санітарної 

експертизи. З продавців утриму-
ють збір коштів за послуги, хоч і 
обіцяли не брати протягом трьох 
місяців. Покупці практично відсутні. 
На  території ринку всюди стоять 
глибокі калюжі, а посада діда Ма-
зая, як і раніше відсутня!!! Підпри-
ємці-старожили скаржаться, що це 
ще квіточки. З настанням глибокої 
осені та випаданням снігу тут все 
завмирає… Директор ринку, пан 
Михайлов,  розказує, як дід Панас, 
казочку про стару фуфайку, яку міс-
цеві недоброзичливці вже двадцять 
років поспіль “запихають” у водо-
стічну  трубу - звідти і всі проблеми 
з калюжами. А ще хтось невідомий 
постійно гадить у туалеті (цікаво, 
а що там ще можна робити?)  А 
нещодавно хтось із продавців, “в 
знак подяки”, змайстрував і пові-
сив над прилавком йому петлю… 
До сьогодні невідомо достеменно, 
кому і на яких засадах належить 
“Колгоспний”, та за деякою інфор-
мацією, сплата за оренду землі не 
проводиться десятиліттями і, судячи 
з розповідей В. В. Михайлова, гро-
шей на реконструкцію ринку немає. 
Міська влада може й рада була б 
допомогти “відмити” пану Михайлову 
на “Колгоспному” мільйон-другий, 
але вона вже “роздерибанила” місь-
кий бюджет настільки, що грошей не 
вистачило навіть на стипендії міської 
ради всім обдарованим дітям (250 
гривень на місяць), і що найсумніше 
- не знайшлося 7000 гривень на ре-
абілітацію дітям-інвалідам???!!! Зате 
обома руками несвідомі депутати 
голосували за підвищення заробітної 
плати виконкому міської ради - май-
же два мільйони - та управлінню 
ЖКГ - понад триста тисяч, Козя-
тинському відділу поліції - п'ятсот 
тисяч,  Журбинецькій сільській раді 
- сто тисяч???!!! Залишаєтся тільки 
здогадуватись, на які ще забаган-
ки “малої дитини” будуть витрачені 
кошти громади з нашої мовчазної 
згоди??? 

заблукав серед трьох закоНів

павлівка Низько 
вклоНяється козятиНчаНам

у всіх на устахтема тижня

омаНа від головуючого ради

гарНий 
результат 
— якщо 
об’єдНаємо 
Націю
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оркуша з пузирем побраталися 

Цікаво звернути увагу, що 
головні знаряддя кузні — міх, 
ковадло, молот, кліщі і вогни-
ще. А продукт — праця кова-
ля. Будь то витвір мистецтва, 
або прикладні знаряддя, вони 
здобуваються в агресивній 
формі.

Так і нація кується в горні 
вогню, назва якого війна.

Без сумніву, еліта наці ї 
сьогодні — не політики, не 
бізнесмени та олігархи, не 
президент, не міністри. Важли-
во, щоб військові, громада та 
ветерани АТО усвідомили: вони 
є елітою нації, Української 
держави. Нехай інколи голо-
дні, неохайно вдягнені. Агре-
сивні та напідпитку… Але це 
не позбавляє їх статусу еліти 
нації. Таке право здобувається 
в бою. Трагедією власної долі 
та своїх побратимів. 

Завдання громади — гурту-
ватися навколо українсько на-
лаштованих об’єднань, одним 
із яких є “Громадська позиція”. 
Не зупиняючись, рухатись 
вперед. 

Усі олігархи України в пері-
од, коли Росія як імперія була 
поміркованою (час Єльціна), 
кинулися грабувати державу з 
усіма президентами України, 
які нас обманули і продовжу-
ють обманювати. Еліта поляків, 
чехів, німців, прибалтійців роз-
будували громаду. Об’єднали 
суспільство. Змогли перейти 
під захист ООН та НАТО. Ми ж 
опинилися там, де мали опини-
тися. Держава Росії як імперія 
змужніла. Розбудувала вій-
сько. Скупила всі спецслужби 
та штаб Збройних сил України. 
І наш народ опинився сам на 
сам з імперією зла та власного 
державного конгломерату.

Отож, європейці рухалися 
роками. Нам же треба ру-
хатись днями-місяцями. Аж 
ніяк не роками! Суспільство, 
громаду, державу будувати не 
на основі “чесний, добрий, не 
добрий”, а на основі “будь ти 
хоч папою римським, а вчиняй 
дії з острахом — як ці дії  оці-
нить громада і чим це для тебе 
закінчиться”.

Працелюбний люд виїжджає. 
У державі залишаються афе-
ристи від влади, солдати нації 
та митці. Це також непогано, 
тому що переможуть. Як пере-
могли Сталіна митці та солдати 
нації. Питання часу і кількості 
пролитої крові...

катериНа чекай

Минуло два тижні зі страшної 
ночі, коли вибухи на складах 
боєприпасів забарвили небо над 
Калинівкою у червоний та пере-
рвали звичне життя місцевих 
жителів. Зараз вже всі поверну-
лись додому. Але у пам’яті люди 
зберігають усі подробиці тих 
страшних годин та мають велику 
вдячність людям, які допомогли 
їм це пережити.

— Ми вже лягли спати, коли 
десь о десятій вечора почались 
вибухи, — згадує жителька 
Павлівки пані Юлія. — Спочатку 
подумали, що це літаки. Але при-
бігла моя сестра Анна та сказала, 
що горять склади боєприпасів. Ми 
відразу не повірили. Як це — го-
рять склади? Ніч на дворі — куди 
бігти, що робити? Потім ми вже 
почали метушитися по хаті, щось 
збирати. А воно як почало гур-
котіти! Майже вікна повилітали, 
скло трясеться, шибки хитають-
ся… Паспорт я поклала в сумку, 
але тут як шандарахнуло, що геть 
про все забула і побігла. Діти 
вже стоять на порозі, гукають: 
“Мамо, давай вже кудись їхати!” 
(Вже аж на третій день згадала 
про сумку!)

І ми поїхали. Добре, що в нас 
є власні автівки! Діти з сестрою 
сіли в одну машину. Я з батька-
ми — в іншу. Вони спочатку не 
хотіли нікуди їхати, кажуть: ми 
підемо в льох. Та я їх вмовила 
їхати з нами. А по селі вже їхали 

ешелони машин, всі виїжджали з 
села, але куди саме — ніхто не 
знав. Їхали ми, як і всі інші — в 
чому вибігли з дому — в халатах, 
домашніх капцях, піжамах, хто 
в чому. На заправках — черги, 
бензин закінчувався, не зрозумі-
ло було, що робити! Доїхали до 
Перемоги, там заправились. Потім 
до нас приєдналися племінники. 
Їх було три сім’ї і також з малень-
кими дітьми. Один чоловік сказав, 
що в Козятині є місце, де можна 
зупинитися. Але один з наших 
племінників сказав, що там вже 
є люди. Тож, ми туди не поїхали. 
Стояли на дорозі просто неба і 
не знали, що ж нам робити і до 
кого телефонувати. Це було вже 
десь о пів на першу ночі. Ніхто не 
брав слухавки, мабуть, спали або 
також були в дорозі.

За словами біженців, зателе-
фонували до куми сестри Галі в 
Санкт-Петербург, розповіли ситуа-
цію. Та зв’язалася зі своєю мамою 
Лідією в Козятині. І вже вона ска-
зала нам, що можна зупинитися в 
однієї козятинчанки — Валентини 
Бінецької. Але Валентина Васи-
лівна не зрозуміла спочатку, що 
їх буде така кількість, думала, що 
приїде одна родина! А тут до неї 
в квартиру завалюється 9 дорос-
лих і 9 дітей віком від 9 місяців 
до 16 років! 

— Пані Валентина навіть пере-
лякано спитала, коли ми почали 
заходити: “А вас там ще багато?!”, 
— розповідають далі.— Вона мо-
лодець, не розгубилась. Почала 

витягувати простирадла, матраци, 
подушки, стелити нам постіль, 
вклала всіх спати. Нарешті ми 
могли відпочити, адже всі добря-
че втомились. Діти позасинали, 
а дорослі почали готувати їсти. 
Пані Валентини все хвилювалась: 
“Чим же я вас буду годувати?” Ми 
почистили картоплю, поставили 
варити м’ясо — вирішили приготу-
вати борщ. Сусіди пані Валентині 
всі ці дні носили нам різні про-
дукти, молоко, турбувались, як ми 
влаштувались. А на другий день 
зранку, як прокинулись, зрозумі-
ли, що ми всі напівголі приїхали. 
Сусідка Валентини Василівни Те-
тяна Горобець принесла нам одяг, 
взуття — і дітям, і дорослим. Як 
поснідали, батьки вирішили поїха-
ти назад у Павлівку, подивитись, 
що там як. Як виявилось, у хаті 
вибило чотири вікна, пошкодило 
двері вибуховою хвилею. Мати 
вирішила трохи прибрати в хаті. 
Та й не можна, каже, залишати 
господарство — в нас свині, кури, 
їх треба було нагодувати.

Пізніше зателефонували люди 
й сказали, що має бути ще ви-
бух, потужніший за той, що був. 
Рідні прохали тих, що поїхали, 
повертатися назад в Козятин. 
Їхали вони якоюсь кукурудзою, 
бо на дорогах стояли пости і не 
пускали людей через вибухи. Там 
таке робилося!

Уже в четвер зателефонував 
павлівчанам сільський голова, 

він весь цей час був у Павлівці, 
й сказав, що все більш-менш за-
спокоїлось і люди повертаються 
по домівках.

Шифер купляли за власні ко-
шти, накладні зберігають, споді-
ваються, що держава відшкодує. 
Вікна затягнули плівкою, топлять 
грубку, поступово життя прихо-
дить в норму.

Родини з Павлівки Зоря, Косо-
буцьких і Табачок висловлюють 
величезну подяку козятинчанам, 
які допомогли їм пережити цю 
катастрофу. А саме, Валентині 
Бінецькій, яка приютила, Світлані 
Коломієць і її мамі Надії, що при-
несли продукти, Тетяні Горобець 
і Павлу Занюку, які допомогли 
одягом та взуттям, сім’ї Загоруїв, 
що принесли молоко і продукти, 
Ірині Абрам’юк, яка теж допомо-
гла продуктами, Світлані Лещук, 
яка дала куртку, Наталі Іщук, яка 
переказала кошти. Кумі сестри 
Галині Матвійчук та її мамі Лідії 
Подуфаловій, які спрямували до 
Валентини Бінецької. Володимиру 
Горбатюку, голові профспілок Ко-
зятинського локомотивного депо, 
який взяв до себе чотирьох чо-
ловіків на ніч з середи на четвер.

Від усіх павлівчан велика вдяч-
ність мешканцям Козятина, які 
приймали їх в лікарнях, Будинку 
культури та у власних домівках. 
Вдячність не має меж! Мирного 
неба бажають, міцного здоров’я, 
щастя у родинах та всіх благ!

Привітними, добрими, чуйними їх називають 
ті, хто наляканий тікав зі своїх осель в ніч 
рукотворної технічної катастрофи в Калинівці

влад повх

Голова Козятинської міської ради 
О. Пузир та голова райдержадмі-
ністрації О. Оркуша уклали угоду 
в інтересах громади та держави 
Україна. 

Отож ті, хто в своїй особі пред-
ставляють інтереси громади, підпи-
сали волелюдний меморандум про 
повне взаєпорозуміння в розбудові 
громади та держави. Що з цього 
вийде, покаже час.

Зокрема, пан Оркуша наголосив, 
що даний меморандум підписаний 
“в силу обставин, які склалися 
останнім часом на Козятинщині, 
щоб зупинити свавілля певних 
людей, які хочуть і сіють розбрат 
між містом і районом, тому що 
будь-яке протистояння веде тільки 

до погіршення не тільки відносин, 
а і соціально-економічного розви-
тку самого регіону і самих жителів.

— Тому даний меморандум ви-
ношувався в головах двох керів-
ників, принаймні голови міської 
адміністрації вже давно, — сказав 
він. — Я хочу подякувати групі, яка 
напрацьовувала текст, зі сторони 
міської ради, районної державної 
адміністрації і позиції узгоджені. 

Пан Пузир так тримав слово пе-
ред підписанням:

— Хочу сказати, що ці від-
носини пройшли випробування 
не тільки між керівниками, але й 
випробування надзвичайними си-
туаціями. Усі люди побачили, що 
і райдержадміністрація, і міська 
рада дозріли до того, щоб ці від-

носини узаконити і підписати цей 
меморандум.

Після поставлення підписів голо-
ва РДА конкретизував:

— Це путівний лист, який на 
сьогоднішній день дає можливість 
у виникненні якихось суперечних 
питань (а це життя, це робота), 
що вони будуть вирішуватися за 
столом переговорів. Таким шляхом, 
щоб було зручно для всіх.

Міський голова в свою чергу: 
— Це не тільки між нами відно-

сини, це відносини між міською ра-
дою і райдержадміністрацією і між 
всіма підрозділами і громадянами. 
Були такі моменти, які в робочому 
порядку доходили до того, що ми 
змушені були втручатися і мирити, 
так би мовити, наших підлеглих...

- Досягнення порозуміння і співпра-
ці у визначенні спільних меж міста 
та району.
- Вирішення питань охорони до-
вкілля та забезпечення міста якісною 
питною водою.
- Поводження з твердими побуто-
вими відходами (ТПВ), що утво-
рюються у м. Козятині, охорони 
довкілля та створення інфраструк-
тури утилізації ТПВ у Козятинському 
районі.
-  Відпрацювання спільної позиції 
в галузі медицини, з урахуванням 

інтересів мешканців міста і району.
-  Об’єднання зусиль щодо допо-
моги сільгосптоваровиробникам 
району в реалізації власної продук-
ції і, відповідно, забезпечення міста 
якісною продукцією за доступними 
цінами.
-  Проведення спільних заходів у 
галузі культури та спорту шляхом 
використання та вдосконалення 
відповідної інфраструктури міста 
і району.
-  Продовження співпраці в на-
прямку надання мешканцям міста 

і району широкого спектру якісних 
адміністративних послуг.
-  Спільне вирішення питань над-
звичайних ситуацій, що виникають 
на території міста та району.
Спільне вирішення проблем учас-
ників бойових дій та учасників АТО.
Сторони цим Меморандумом під-
тверджують наміри про співпрацю 
та сприяння кооперації у вищезаз-
начених галузях з метою забезпе-
чення сталого розвитку територі-
альних громад міста Козятина, сіл 
і селищ Козятинського району.

визначені відносини та напрями співробітництва, а саме:

Ми запитали у козятиНчаН

юрій (23), залізНичНик і 
аНастасія (19), тиМчасово Не 
праЦює:

— Добре, що заборонили. 
На “Колгоспному” ринку умови 
для продавців і покупців кращі.

сергій (38), Майстер колії:
— Добре, що перенесли 

торгівлю. На вулиці не можна 
було пройти й не було умов 
для торгівлі продуктами.

ольга (57), оператор:
— Можна було б 

облаштувати лотки на 
вулиці, де люди вже 
звикли продавати й 
купувати.

дМитро (24), тиМчасово Не 
праЦює і катериНа (27), у 
декреті:

— Усе правильно зробили, 
що ж це за торгівля з землі 
— собаки, коти, пилюка…

григорій (68) і олексаНдр (68), 
пеНсіоНери:

— Правильно зробили. Ні в 
якій європейській державі нема 
такого безладу!

Мирослава (35), лікар та 
іриНка (7), школярка:

— Правильно зробили. 
Йдемо в Європу, тож і 
умови для торгівлі по-
винні бути відповідними.

як ви ставитеся до заборони торгівлі на вулиці василя земляка?

катериНа чекай

На дев’ятнадцятій (позачерго-
вій) сесії міської ради 7 скли-
кання головним було питання 
про впорядкування вуличної 
торгівлі. Прийшли 23 депутати 
з 34, близько 30 приватних під-
приємців на чолі з активістом 
Володимиром Цимбалюком.

З питань, що теж викликали 
дискусії, були про внесення змін 
до міського бюджету і про ви-
ділення Журбинцям 100 тисяч 
гривень. ЦРЛ таки відмовили у 
трьох мільйонах гривень, які обі-
цяли колись надати на придбання 
рентген-апарату. Гроші додали до 
міського бюджету та перерозпо-
ділили між бюджетними устано-

вами. Виділили на відзначення 
знаменних та пам’ятних дат, 100 
тисяч виділили на допомогу Ка-
линівському району і сто тисяч 
надали Журбинцям. При голосу-
вання не всі депутати зрозуміли, 
звідки взялися додаткові гроші в 
бюджеті. А коли їм повідомили, 
що гроші зняли з лікарні, було 
вже пізно. Міській голова не до-
зволив переголосування і не ба-
жав слухати, коли йому казали, 
що він ввів людей в оману. 

Узагалі, на цій сесії досить час-
то лунала його улюблена фраза: 
“Я вам слова не надавав. Зараз 
виведу з зали”.

Питання про впорядкування 
вуличної торгівлі обговорювалось 
довго й моментами досить голо-

сно. Активісти від підприємців 
зібрали 926 підписів “за”, люди 
міського голови — 2 320 підписів 
“проти”. Яким чином була зібра-
на така кількість підписів за один 
день, підприємцям не розповіли.

Обговорення розпочав акти-
віст від підприємців Володимир 
Цимбалюк. На сесію завітав і 
виступив перед депутатами і 
підприємцями голова райспо-
живспілки, в. о. директора ринку 
“Колгоспний” Василь Михайлов. 
Підприємці супроводжували його 
виступ сміхом і коментарями: 
“Дід Панас краще казочки розпо-
відав!” По черзі висловили свою 
точку зору на вирішення питання 
депутати від кожної фракції. 
Після деяких виступів підприємці 

влаштовували овацію. Міський 
голова з лідерами фракцій ви-
йшли і після 50-хвилинного об-
говорення вирішили підтримати 
заборону вуличної торгівлі на 
вулиці Земляка. 

Тимчасово до 31 жовтня 2017 
року дозволили здійснювати ву-
личну лоточну торгівлю на вулиці 
Антоновича. Управління житло-
во-комунального господарства 
має визначити торговельні місця 
для підприємців. Допустять до 
торгівлі офіційно зареєстрованих  
приватних підприємців, що не ма-
ють торговельних місць на ринку 
«Хлібодар».

Адміністрацію ринку «Кол-
госпний» зобов’язали до 31 
жовтня 2017 року облаштувати 

торговельні місця для приватних 
підприємців та створити належні 
санітарні умови для торгівлі. 
Звільнені особи, що здійснюють 
торгівлю продовольчими товара-
ми, від сплати ринкових зборів та 
платежів до 31грудня 2017 року.

Міський голова у дводенний 
термін мав створити робочу гру-
пу з депутатів міської ради, пред-
ставників житлово-комунального 
господарства міської ради та 
приватних підприємців.

Депутати проголосували “за” 
переважною більшістю. Рішення 
зовсім не задовольнило вимоги 
підприємців. Після оголошення 
результатів голосування вони по-
прямували до суду, щоб подати 
оскарження рішення сесії. 

свято однієї 
родини — всієї 
громади
влад повх

Він — професійний солдат 
Збройних сил України, наш кра-
янин Андрій  Волинець з села 
Козятина та професійний солдат 
Збройних сил України пані Юлія 
родом з донецьких степів. 14 
жовтня 2017 року о 12 годині 30 
хвилин поєднають свою долю 
в шлюбі в Козятині у ЗАГСі на 
вулиці Пилипа Орлика, 5. Саме 
в день свого професійного 
свята. Так створиться ще одна 
українська родина. У громади є 
можливість подарувати посмішку, 
можливо, квіти, виразити своєю 
присутністю повагу до солдатів 
України, що служать в зоні АТО. 

Прошу зважити, що Андрій 
та Юлія вже сформована ро-
дина. Так як Андрій отримав 
нещодавно тяжкі поранення, до 
його зцілення приклалась його 
дружина Юлія і вся родина. До-
лучилась громада. Військовий 
потребує медичної опіки. Є віра, 
що зцілиться та продовжуватиме 
боронити Україну. 

Це загальнонаціональне свято, 
до якого можуть долучитися 
всі, не залежно, чи запрошені 
офіційно, чи ні. Там, де ми вка-
зали місце та час, присутність не 
обмежена. Тож привітайте ново-
створену  родину!
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геННадій паНчук,
депутат Міської ради

Р і ш е н н я 
міської ради 
“Про програму 
формування і 
розвитку зони 
відпочинку міс-
та Козятин на 
2017-2018 роки” 
прийнято. Біль-
шістю депутатів 

підтримано і проголосовано. На 
сьогоднішній день дане рішення 
набуло законної сили.   

Даним рішенням визначено 
виконавця робіт – КП “Добро-
бут”, затверджені підпрограми, 
зобов’язане фінансове управління 
— забезпечити фінансування 
цієї програми та покладений 
контроль за виконанням (в 
тому числі і за фінансуванням) 
на комісію з ЖКГ (голова В. 
Малішевський) та бюджетну 
комісію (О. Каратєєв).

Ця програма має конкретну 
мету з зазначенням сум коштів 
для фінансового забезпечення і 
навіть кількість пластикових сто-
лів, стільців і навіть кількість набо-
рів одноразового посуду (!). Тому 
депутати, які підтримали дану 
програму своїм голосуванням, уза-
конили і майнове забезпечення, 
і фінансове (вся конкретика є в 
рішенні).

З 1 січня 2017 року у нас діє 

програмно-цільовий метод бю-
джетного планування. Для того, 
щоб отримати фінансування, в 
першу чергу повинна бути при-
йнята програма. Це є вимогою 
законодавства. Тому прийнята 
програма – це є відкриті двері 
для законного отримання коштів.

Ця програма буде профінан-
сована, тому що рішення сесії 
набуло законної сили. У іншому 
випадку всі відповідальні особи: і 
ті, хто зобов’язаний забезпечити 
фінансування, і ті, хто здійснює 
контроль, можуть понести від-
повідальність за  невиконання 
рішення. Або сесією міської ради 
рішення про затвердження даної 
програми буде відмінено. Інших 
законних підстав немає. Можливо 
бюджетні кошти будуть  направ-
лятись частково, поступово. Мало 
того, депутати, які схвалили дану 
програму, зобов’язані контролюва-
ти хід її виконання.

Щоб профінансувати дану про-
граму, владі не обов’язкове рішен-
ня сесії. Ну, принаймні, одразу. 
Виконавчий комітет Козятинської 
міської ради (більшість якого є 
підлеглими міського голови і тому 
завжди підтримують його рішення) 
наділений депутатами додаткови-
ми повноваженнями – розподі-
ляти кошти. А лише через деякий 
час, коли виконавчим комітетом 
розподілено і перераховано, 
міським головою виноситься на 
сесію рішення про затвердження 

рішень виконкому. Тобто, депута-
тів ставлять перед фактом - гроші 
витрачені, а ви лише узаконьте ці 
рішення. 

І навіть ніхто не ставить запи-
тань. Це має системний характер. 
Кожний мешканець може проана-
лізувати, відкривши будь-яку сесію 
міської ради – подивитись за-
тверджені рішення виконкому про 
виділення коштів, суми та спів-
ставити дати виконкому і сесії, на 
яких ці рішення затверджуються.

Свого часу нами вносилась 
пропозиція – позбавити виконком 
таких повноважень, а залишити 
лише в частині розподілу коштів 
державних субвенцій. Депутати 
нас не підтримали. Тому, часто ко-
шти розподіляються виконкомом, 
а депутати лише через певний час 
своїм голосуванням надають цим 
рішенням законної сили.

Ми зі своїми колегами – депу-
татами Родогощиною і Кравчук 
не голосували за дану програму з 
декількох причин.

По-перше, в місті є централь-
ний сквер, який є місцем відпочин-
ку для дорослих та дітей. Вигляд, 
який має на сьогодні цей сквер, 
це просто сором. Після дощу 
люди пересуваються в центрі 
міста, як по ріллі. Тому вважає-
мо, що пріоритетним є прийняття 
програми щодо благоустрою цен-
трального скверу і фінансування 
цих робіт.

По-друге, перед сесією ми 

зайшли на сайт 
Єдиного держав-
ного реєстру, з 
метою отримати 
інформацію щодо 
ГО “Сармат”, 
який за пропози-
цією бюджетної 
комісії включе-
но до даної про-
грами, з метою 
облашт у в ання 
спортмайданчика. 
Такої організації 
ми не знайшли. 
Тому на сесії я 
поставив питання 
пану Лівшицю, який представляв 
дану програму, з проханням на-
звати прізвище, ім’я та по-батькові 
керівника та юридичну адресу 
цього ГО. Пан Лівшиць відповів, 
що не знає і взагалі лист з про-
позицією бюджетної комісії йому 
надали за день-два до сесії. У нас 
виникли сумніви взагалі щодо іс-
нування ГО “Сармат”. 

І останнє, в даній програмі, за 
пропозицією міського голови, 
включена підпрограма з назвою 
«Екстрим-парк» і вартістю 50 
мільйонів гривень. Міський голова 
Пузир говорив щодо необхідності 
прийняття цієї програми, для того, 
щоб залучити кошти міжнародних 
організацій (гранти) для будівни-
цтва. 

Така пісня вже була. Коли 
виділяли кошти на новий проект 

з водогону. Незважаючи, що була 
пропозиція відкоригувати старий 
проект за 50 тисяч гривень, депу-
тати проголосували за пропозицію 
Пузиря, яка коштувала міському 
бюджету близько 1 млн грн. 

Так само були маніпуляції про 
кошти міжнародних фондів, гран-
ти і т. п. Але до сьогоднішнього 
дня жодної копійки для покра-
щення якості питної води ні в 
бюджет 2016 р., ні в бюджет 2017 
р. міською радою не планувалось. 

Тому вважаємо, що ресурси 
(час, люди, фінанси) щодо отри-
мання коштів міжнародних фондів 
так само, як і самі кошти, мають 
бути направлені на покращення 
якості питної води. А залучати ко-
шти на «Екстрим-парк», ігноруючи 
питання якості питної води – це 
абсурд та сором.

катериНа чекай
До редакції “RIA-Козятин” 

звернулась обурена бабуся учня 
7 класу Кордишівської школи. 
Вона розповіла, що школярі 
старших класів майже голодують. 
Початкові ж класи харчуються 
добре.

— Я кожний місяць даю своє-
му внуку 100-120 гривень на обі-
ди, — каже жінка. — Ці гроші 
віддаються у фонд школи. А на 
обід в шкільній їдальні він отри-
мує пусту кашу. Ані котлетки, ані 
шматочка м’яса. При цьому діти 
1-4 класів отримують нормальний 
обід. Чому моя дитина повинна 
голодувати? Краще б я на ці 

гроші купила ковбаси та робила 
внукові бутерброди. Хлопець 
росте, він хоче їсти, а у їдальні 
старшокласників годують абияк.

За коментарем ми звернулися 
до Кордишівецької школи.

— Учні 1-4 класів та категорії 
харчуються за кошти субвенції 
сільської ради, — повідомили 
нам. — На кожну дитину виділя-
ється в день 10 гривень. Батьки 
старшокласників платять за їжу 
самі. У місяць вони здають 100 
гривень. Виходить — 5 гривень в 
день на харчування. Ми робимо 
все можливе, щоб нагодувати 
дітей за цей мізер. Рибу і м’ясо 
старшокласники отримують через 

день. Наприклад, учора на обід 
до гарніру була риба. Зрозуміло, 
що за таку суму ми не можемо 
надати дітям повноцінний обід. 
У вересні були батьківські збори. 
Усі погодилися на 100 гривень. 
Вирішили не збільшувати. До-
датково щось купити в їдальні не-
можливо — ми купуємо продукти 
строго на ту суму, яку маємо. 

Начальник районного відділу 
освіти Аліна Діденко прокомен-
тувала ситуацію для газети “RIA-
Козятин”.

— Рішення про харчування 
учнів 5-11 класів приймає шкільна 
рада, — розповіла Аліна Анато-
ліївна. — На батьківських зборах 

обговорюється сума, яку будуть 
здавати на обід. Відштовхуючись 
від цього, розраховують, яку їжу 
можливо приготувати для учнів. 
У випадку Кордишівки, ця сума 
5 гривень на день. Багато про-
дуктів не купиш. До того ж, у цю 
суму входять затрати електро-

енергії для приготування їжі. Так 
і вийшло, що учні старших класів 
харчуються кашею чи картоплею 
з салатом. А  м’ясо, рибу чи со-
сиски у їдальні подають через 
день. Це рішення учбового закла-
ду. Наш відділ має право контр-
олювати тільки бюджетні кошти.

влада і миПРО все

(роз’яснення для тих, хто не зрозумів, як у нас з вами на минулій сесії вкрали більше мільйона гривень на 
неіснуючу ГО “Сармат”, адже мерівські депутати стверджують, що гроші ніхто не виділяв… - прим.ред.)

херой екстрим-містечка

згадались голодні африканські діти...

атракціоН НебачеНої щедрості

крадії розбушувалися — цуплять все попідряд це вулиця 8-гвардійська в 
козятині, так кожного вечора — 
1-2 машини)))))

у парку пограбували! у дтп під махнівкою 
загинула людина

істиННе обличчя маНіпуляцій пузирястаршокласНики в кордишівці 
харчуються На 5 гривеНь

кримінальна хроніка

якби ціНа 
квитка була 5 
грН, автобуси б 
ходили...

На службовій переходці 
загиНула жіНка 

На обід тільки каша, м’ясо — через день

в’ячеслав гоНчарук

За маршрут № 3 газета “RIA-
Козятин” неодноразово вже 
розповідала. Тут можуть відміни-
ти рейс тільки тому, що водію не 
хочеться їхати...

Ми зустрілися з представником 
перевізника пані Вірою.

— На 8 ранку із зупинки Чер-
вона Калина автобус буде ходити, 
а на 11 та 13 години з цієї ж 
зупинки автобус буде відмінено. 
Причина цьому - недостатня кіль-
кість пасажирів на початкових зу-
пинках. А гнати автобус за ціною 
в три гривні за квиток — велика 
розкіш. У Бердичеві вже давно 
ціна квитка п’ять гривень.

Після такого коментаря в само-
му автобусі сталася суперечка 
між двома пасажирами. Одна з 

жінок наголошувала, що Бердичів 
промислове місто. Там більше 
заробляють. Можливо, й можуть 
платити по п’ять гривень. А у нас 
якщо буде чотири, то автобуси 
стоятимуть. Чоловік, що сидів на-
проти від жінки, мав іншу думку, 
тільки чомусь мову перевів на 
ціну бензину — що в Бердичеві 
і в Козятині вона однакова. Далі 
пасажири обурювалися, що на 
зупинках немає розкладу руху 
автобусів. А якщо є, то в тако-
му вигляді, що прочитати там 
щось неможливо. У цьому пункті 
перевізник не винен. У міській 
раді є відповідальні чиновники. 
Вони і повинні займатися такими 
питаннями. Хоча, як знати. Хоче 
перевізник, щоб автобуси були не 
порожніми, мабуть, і вони пови-
нні за щось думати.   

в’ячеслав гоНчарук

У четвер, п’ятого жовтня, в де-
кількох метрах від  службового 
переходу вокзалу станції Козятин 
була знайдена мертвою 54-річна 
жінка. За версією правоохорон-
ців, її збило вагонами, які коти-
лися з гірки. Як повідомляють 
вони, жінка вже пройшла колії, 
по яких рухалися вагони з гірки. 

Та основною колією йшов локо-
мотив. Даючи йому дорогу, жінка 
оступилася. Зробивши декілька 
кроків назад, вона й потрапила 
під вагони з гірки.

Трапилася ця трагічна подія 
на світанку. Відомо, що покійна, 
за словами її чоловіка, йшла на 
семигодинну електричку і мала 
їхати у Вінницю. Тож про само-
губство не йдеться. У нещасної 

залишились, крім чоловіка, до-
рослі діти.

Загинула людина. У чиїйсь 
смерті завжди є чиясь вина. Тіль-
ки в цьому випадку винуватих 
серед залізничників не варто 
шукати. Ця подія сталася на 
службовому переході — закри-
тому для проходу для громадян, 
не зв’язаних з рухом залізнично-
го транспорту. 

катериНа чекай

У понеділок до козятинської поліції звернувся 
33-річний мешканець Тернополя. Він повідомив, 
що в сквері біля вокзалу його пограбували.

Протягом години слідчо-оперативна група 
затримала грабіжників. Ними виявилися не-
працюючі 35-річний житель села Козятин та 
25-річний козятинчанин. Чоловіки неодноразово 
потрапляли в поле зору працівників поліції через 
свою протиправну діяльність.

Відібраний у потерпілого телефон вилучили та 
повернули власникові.

Нападники затримані. 

4 жовтНя
У Михайлині покінчив життя 

шляхом повішання 53-річний 
місцевий житель.

У селі Козятин з будинку ви-
крали плиту та інші побутові 
речі.

5 жовтНя
Жителька Гурівців повідомила 

поліцію про те, що в селі спус-
кають ставок без відповідного 
дозволу.

Поліція в черговий раз “на-
крила” підпільний зал ігрових 
автоматів на вулиці Земляка 
(аж смішно - прим. ред.).

Невідомі поцупили з ігрового 
лабіринту в парку чотири дитячі 
боксерські груші.

6 жовтНя
На сільському ставку в Мах-

нівці затримали місцевого 
жителя, який здійснював неза-
конний вилов риби сітками.

Ще у одного махнівчанина 

поліція при поверхневому огля-
ді виявила згорток з коноплею.

У Михайлині хтось вибив 
двері та вікна в одному з по-
мешкань.

У Зозулинцях вночі пошкоди-
ли замок на дверях продукто-
вого магазину та поцупили звід-
ти 900 гривень та кавоварку.

А в Тернівці невідомі зріза-
ли навісні замки з сараю та 
вкрали зварювальний апарат та 
електропилку.

У магазині одягу на Грушев-
ського у відвідувачки вкрали 
мобільний телефон.

З приміщення “Укрпошти” в 
Дубових Махаринцях поцупили 
електронні ваги.

У Бродецькому з учитель-
ської кімнати місцевої школи 
вкрали гаманець з грошима та 
ювелірними виробами.

7 жовтНя
Козятинчанин збирав гриби 

в селі Троянів Житомирської 

області та під кущем на узбіччі 
знайшов поліетиленовий пакет 
з набоями (9 шт. калібру 5,45 
мм і 4 шт. калібру 7,62 мм). 
Про знахідку він повідомив 
поліцію.

8 жовтНя
У козятинчанки в місцевій 

піцерії з рюкзака поцупили 
мобільний телефон. А в іншої 
мобільник виманили шахраї. 
Дівчина передала коробку з 
телефоном водію автобуса Ко-
зятин-Бердичів, але грошей за 
мобільник не отримала.

На вулиці Васьковського у 
козятинчанки вкрали велосипед 
“Україна”, який вона залишила 
біля кафе.

9 жовтНя
Житель Бродецького в період 

місячника добровільної здачі 
зброї здав мисливський ніж, 
який знайшов на березі річки 
під час полювання

олекса довбуш

До чого ж послідовний пан 
Пузир у діях, які не роблять честі 
ні йому, ні його оточенню!  Цього 
разу у рамках просвітництва для 
громади ми торкнемося теми при-
вітань на день народження.

Переважна більшість городян 
не знає, що за законом міська 
влада зобов’язана оприлюдню-
вати свої документи. Це нібито 
має забезпечити прозорість у 
діях чиновників. Тобто, рішення 
влади, у нашому випадку міської, 
мають бути такі ж прозорі, як рі-
дина, «цілющі» властивості якої, 
як подейкують злі язики, дуже 
до вподоби першій особі міста. 
Я про воду з крана, а ви про що 
подумали?

А ось те, про що ви подумали, 
порядними людьми вживається з 
приводу. У нас же міський голова 
порядний? Ну хто б сумнівався! 
А ще до фіга щедрий за наші з 
вами гроші, правда, для окремих 
громадян. Як добрий фей, він 
дбає, щоб у кращих з них на день 
народження (чим не привід?) була 
копійка на остограмлення (не ви-
ключено, що в його компанії). Не 
вірите? Не пожалійте часу, зайдіть 
на сайт міської ради і в розділі 
«Документи міськради» знайдіть 
розпорядження міського голови, 
серед яких рясніють заголовки 
«Про відзначення...» Ви не уявля-
єте, скільки цікавого чекає на вас! 
Я б особисто проставився тим, 
хто зобов’язав  владу публікувати 
такі документи!

Отже, скільки коштує привітання 
міського голови і хто ті щасливці, 
що його отримують?

Практика привітань заслужених 
людей до ювілейних дат з випла-
тою грошової винагороди з міс-
цевого бюджету сама по собі не 
має нічого осудливого. Чинними 
нормативними актами унормовано 
поняття «ювілей», який вперше 
дозволяє відзначити людину в 50 
років, а потім – через 10 років. 
Це правило, до речі, запропоно-
ване «з метою наведення порядку 
в питаннях відзначення особистих 
ювілейних та інших дат, недопу-
щення невиправданого витрачан-
ня коштів на ці цілі» – цитата з 
Указу президента «Про додаткові 
заходи щодо впорядкування від-
значення пам'ятних дат і ювілеїв».

Але для дипломованого 
юриста Пузиря Указ президен-
та – не указ. Для нього, видно, 
де можна хильнути, там і ювілей. 
А як інакше пояснити, що за наші 
з вами податки і далеко не до 
50-річчя «приємно зробили», на-
приклад, секретарю міськради К. 
Марченку, колишньому началь-
нику податкової В. Матвійчуку, 
начальнику загального відділу 
міськради Нечипоренку  – і це 
далеко не повний перелік «зна-
них і заслужених», кому Пузир 
відстібнув з бюджету по 400-500 
гривень. У них хоч дати круглі, а 
ось начальника відділу по ро-
боті з персоналом, взаємодії 
з правоохоронними органами 
та оборонно-мобілізаційної 
роботи Домбровську та го-
ловного спеціаліста цього ж 
відділу Ружицьку взагалі мате-
ріально відзначили просто до дня 
народження. До цієї ж категорії 
щороку попадає і колишня голова 
бюджетної комісії пані Гаврилюк.

Коту зрозуміло, що підставою 
для відзначення з міського бю-
джету мають бути вагомі заслуги 
перед громадою. І громада, 
як мінімум, має про ці заслуги 
здогадуватись. Знайомлячись зі 
списком нагороджених твере-
зою волею Пузиря, загорівся 
бажанням отримати від ньо-
го, як слуги народу, детальне 
роз’яснення заслуг перед міською 
громадою представників районної 
влади Задорожнюка і Булавсько-
го, бо, як на мене, найбільше їм 
зобов’язаний мешканець міста 
Пузир, і то за надану можливість 
приємно провести час за келихом 
і бутербродом у компанії собі по-
дібних. Ну а щоб все виглядало 
пристойно і був привід долучитися 
до святкування не на шару, але й 
не за особисті, рука черговий раз 
поставила розмашистий підпис під 
розпорядженням про відзначення 
за рахунок міського бюджету.

Деякі розпорядження розчулили 
до сліз, правда, сльози були від 
сміху. Справа в тому, що грошо-
ві виплати до днів народження 
проводяться за Програмою со-
ціального захисту громадян міста 
Козятина на 2017 рік. 

Знаєте, кого ну зовсім не роз-
раховував побачити серед тих, 
кого Пузир соціально захистив з 
нагоди хепі бьоздею? Приватного 
підприємця Ашота Карапетяна! 
Йому, як одному з найбідніших і 
найзаслуженіших мешканців міста, 
мер теж відвалив 500 гривень! 
Навіть важко уявити, в які місця 
поцілував Пузиря Ашот Князевич 
за таку милість.

До речі, цікаво було б дізна-
тися, за якими критеріями Пузир 

визначає суму 
винагороди? 
Ми тут мізку-
вали-мізкува-
ли і висловили 
припущення, 
що прив’язка 
йде до еліт-
ності напою, 
що пропону-
ють випити 
за здоров’я 
іменинника . 
Де налива-
ють віскар 
або бренді – 
500 гривень, 
5 -з ірковий 
коньячок  - 
400 гривень, 
ну а три зі-
рочки чи го-
рілка – 300 
гривень. А тим, хто може і не 
налити, – 250 гривень. Інакше 
важко пояснити, чому успішному 
підприємцю в розквіті сил чи за-
ступнику голови райради дарують 
500 гривень, а заслуги колиш-
нього головного лікаря лінійної 
санепідемстанції Козятинського 
відділку Південно-Західної заліз-
ниці І. Смолича, який більше 30 
років пропрацював на цій посаді і 
якому виповнилося 80 років, ще-
дрий мер оцінив у 250 гривень.

А тепер серйозно. Жодним 
чином не хочеться образити щас-
ливців, яких Пузир привітав на 
свій розсуд за наші з вами гроші. 
Але точно так само, як їм, 40, 45, 
55, 65 і т. д. років виповнилося 
багатьом городянам: прекрасним 
лікарям, достойним вчителям, 
відповідальним залізничникам, 

водіям, перукарям, медсестрам... 
Чим вони гірші за тих, кому Пузир 
з наших з вами податків виписав 
грамоту і премію? Якщо меру так 
хотілося їх особисто привітати, 
чому б не зробити це за власний 
кошт, з власної премії, заробленої 
«непосильним» трудом? Чому б 
не стримати корупційне... пардон, 
комерційне бажання соціально 
захистити і без того захищених? 
У деяких з них і зарплати солідні, 
і машини вони заправляють не з 
власної кишені.

 P. S. А взагалі на майбутнє 
прохання вчасно оприлюднювати 
розпорядження про відзначення 
за бюджетний кошт. Раз на при-
вітання йдуть наші податки, то всі 
бажаючі від громади теж мають 
право на сто грамів за здоров’я 
іменинника. За що і випили!

катериНа чекай

У вівторок близько 18.00 на автодорозі Могилів-По-
дільський–Житомир, неподалік Махнівки сталася смер-
тельна дорожньо-транспортна пригода.

Водій автомобіля “Мерседес-Віто”, 35-річний ві-
нничанин,  здійснюючи маневр обгону, не впорався з 
керуванням, в результаті чого автомобіль з’їхав у кювет 
та перекинувся.

В автомобілі, крім водія, знаходився 45-річний житель 
Хмельницького, якій від отриманих травм загинув на 
місці пригоди. Водій не постраждав.

Усі обставини та причини ДТП з’ясовуються поліцією.
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про підміНу поНять “авто євро сила” відтепер у козятиНі

ура! кім пуз ир дозволив розпочати 
опалювальНий сезоН!

Власники авто на “єврономерах” провели зустріч у центрі міста

один трухлявий, другий нахилився...

катериНа чекай

Коли трапилась катастрофа на 
складах боєприпасів у Калинівці, 
організація “АЄС” також прийшла 
на допомогу постраждалим.

— Осередки “Авто Євро Сила” 
Вінницької області одними з пер-
ших почали вивозити своїми авто-
мобілями людей з “гарячих” точок 
в Калинівському районі, — розпо-
вів газеті “RIA-Козятин” керівник 
козятинського осередку Олег Гра-
нецький. — Ми завозили продукти, 
матеріальну допомогу в інтернат, у 
Глухівці. Залишки передали в тер-
центр при райдержадміністрації, 
вони збиралися повезти все до 
Калинівки. З Козятина в евакуації 
населення брали участь 10 авто-
євросилівців на 5 машинах…

Автоєвросилівці займають ак-
тивну громадську позицію і не 
залишаються осторонь подій, які 
відбуваються у державі. 

У суботу до Козятина завітали 
представники осередків “Авто 
Євро Сили” з Вінниці, Калинівки 
та Бердичева. Більше 50 автівок 
на “євробляхах” проїхалися коло-
ною вулицями міста. Козятинчани 
вітали їх та знімали на відео. 
Місцева поліція супроводжувала 
автоколону, перекривала вулиці 
для її безперешкодного проїзду 

і всіляко сприяла “автоєвросилів-
цям”. Хлопці дуже вдячні нашим 
правоохоронцям. Зустріч пройшла 
під гаслом: ”Доступне авто кожно-
му українцю”.

Причиною візиту було від-
криття в Козятині філії “АЄС”. На 
центральній площі міста керівник 

вінницького осередку Олександр 
Марцинковський (ADIDAS) роз-
повів присутнім про діяльність 
організації, вимоги, які вони став-
лять перед владою, переваги, які 
отримують учасники. Він поздоро-
вив Олега Гранецького, керівника 
козятинської філії, з відкриттям 
філіалу. 

“Авто Євро Сила” — 
об’єднання власників автомобілів 
на “єврономерах”. Вони вимагають 
від влади покращити та спростити 
умови придбанння та розмитнення 

автомобілів з Європи та відстою-
ють права власників таких авто. 
6-7 вересня цього року у Києві 
учасники “АЄС” провели 7-тисячну 
акцію під стінами Верховної Ради. 
Про її перебіг козятинчанам роз-
повів голова вінницького осередку.

— Наші вимоги були такі — щоб 
власникам авто на єврономерах, 
які вже є в Україні, дали десь пів-
року, щоб в них була змога та ме-
ханізм їх розмитнити, — пояснив 
Олександр. — У нас було 4 пунк-
ти: мораторій на ввезення авто, 
підписаний меморандум, щоб нас 
вже не чіпали, 500 євро за розмит-
нення і зняти євро-5 (прим. ред. 
Євро-3, Євро-5 - екологічні стан-
дарти, що регулюють вміст шкід-
ливих речовин у вихлопних газах 
транспортних засобів з дизельними 
і бензиновими двигунами). Тобто 
шостого вересня ми простояли 
просто під дощем. І лише ввечері, 
аж поки не почали бити в бочки, 
до нас вийшла пані Южаніна 
(Ніна Южаніна — народний депу-
тат України 8-го скликання за спис-
ком Блоку Петра Порошенка, з 
2015 року - голова комітету Верхо-
вної Ради України з питань подат-
кової та митної політики). Це була 
розмова до першої години ночі. 
Вона запропонувала всі машині, 
які є — розмитнити, всім іншим 

— дуля. Ми відмовились. Друге 
— розмитнення від 1000 до 1400 
євро. Але насправді буде до 2000. 
Там ще є багато підводних течій, 
вони потім повилазять. І вона за-
пропонувала євро-3, але від 2000 
року. Але є нормальні BMW 1996-
97, які краще в сто разів якихось 
“Жигулів”, ви ж самі розумієте. 
Ми не пішли на ці умови. І сьомого 
числа прийняли трошки радикаль-
ніше рішення. Нас розігнали з-під 
стін Верховної  Ради. Южаніна на 
другий день вийшла і сказала, що 
ми нібито домовились. Але ми не 
погодилися на всі ті умови.  Чека-
ємо, поки виконавчий комітет під-
готує документи у Верховну Раду. 
В Україні більше двох мільйонів 
таких машин. Якщо проблема тор-
кнеться кожного власника авто, 
переважна більшість об’єднається 
й рушить під Верховну Раду.  

Олександр розповів, що їх ор-
ганізація має юристів, які надають 
допомогу з будь-яких правових 

питань, якщо виникають проблеми 
з владою чи поліцію. Автоєвроси-
лівці приходять на допомогу один 
одному по всій Україні.

У Вінниці вступ до “Авто Євро 
Сили” безкоштовний, у Козятині 
теж буде так. Олександр Мар-
цинковский вважає, що гроші 
треба збирати безпосередньо, 
коли вони потрібні. Тоді люди 
дають набагато більші суми. Так, 
наприклад, було перед акцією в 
Києві. Тоді вінничани зібрали 54 
тисячі гривень. 

23 жовтня вінницька “Авто Євро 
Сила” святкує рік від створення. 
За цей час до неї долучилось вже 
більше 400 учасників. Козятин-
ський осередок поки що нараховує 
до сорока осіб. Місцева “АЄС” 
збирає однодумців, які вважають, 
що європейські ціни на авто є 
справедливими і доступними для 
кожного українця. У тому числі і 
для козятинчан. Телефон Олега 
Гранецького (093) 840 30 55.

— Наші вимоги були 
такі — щоб власникам 
авто на єврономерах, 
які вже є в Україні, 
дали десь півроку, 
щоб в них була 
змога та механізм їх 
розмитнити

в’ячеслав гоНчарук

Цієї статті не було б, якби в ки-
шеньковій газеті мерії не з’явився 
твір одного автора, який підпи-
сався І. Л. Коли сперечаються дві 
сім’ї — це викликає посмішки в 
тих, хто їх чує. Коли воюють два 
видання, це сміх для читача. Та, 
як кажуть, сміх минеться, а читач 
повинен знати, як прихильники від 
влади міста намагаються маніпу-
лювати його думкою. 

Що тільки не вигадують, щоб 
у газети “RIA-Козятин” було 
менше читачів. От тільки газету 
читають навіть ті, які кажуть, що 
вони її не читають. Таку думку 
хоче нав’язати читачеві з вигляду 
вихована людина, яка працювала 
в освіті. Дозволяє собі ділити 
мешканців міста на тих, хто читає 
все, і на тих, хто читає тільки, як 
він висловився, газету “ІА-ІА”. 
Мабуть забув, що він не перший, 
хто іакав. 

Та то вже історія. Не будемо 
чіпати людину, в якої заговорила 
“совість”, але щодо совісті іншого 
персонажу, то тут є питання.

Почну з газети “ІА-ІА”. Виявля-
ється, такого видання в Козятині 
формально не існує. Та як його 
знайти, підказав сам автор. Він 
повідомив, що це міська газета, 
тільки промовчав, що це кишень-
кова мерії. Те, що він називає її, 
“жовтою газетою” — повна прав-
да. Видання жовтішого, ніж міська 
газета, годі й шукати. Можливо, 
вона й коштує тому тільки одну 
гривню?

Далі автор повідомляє читача 
про граматичні помилки корес-
пондента в газеті, яку він назвав 
”ІА-ІА”. Ми не можемо стверджу-
вати, що автор статті ”Вітаю вас, 
збрехавши” не знає граматики, 
але в газетному тексті його статті 
також є такий грішок. Та чи це так 
важливо для читача?

На мою думку, перш за все в 

тексті повинна бути викладена 
правдива інформація і написана 
доступною мовою. Якщо вже 
автор вживає слова апломб, епіс-
толії, дифірамби, то не повинні 
бути в ній вислови, як місцевого 
розливу, закидони, інтелектуальні 
випорожнення чи іа-іа. А то ви-
ходить, як буває в житті, коли в 
одній компанії зберуться робіт-
ничий клас та еліта на гулянці. На 
початку свята робітникам є чому 
повчитися у еліти. А потім стає 
видно, хто є хто. 

Прочитавши написане І. Л., не 
одна бабуся чи дідусь не зрозумі-
ли, про що йдеться і, мабуть, про-
сили онуків, щоб вони пояснили, 
хоча б значення деяких хитрому-
дрих слів автора.

Коли автор перед читачем хоче 
довести, що він правий, то сам по-
винен писати правду. У мене ж до 
такої правдивості є питання.

Мова йшла про облаштування 
зони відпочинку в місті Козятині 

на 2017-2018 роки. У своїй статті 
І. Л. пише: “В програмі чітко за-
писано: “За рахунок державних 
коштів”. Інакше кажучи, якщо 
спеціальний держфонд надасть ці 
гроші. Нікому не нагадує така по-
становка питання шкуру невбитого 
ведмедя? 

Є програма, проголосована 
депутатами, а фінансування на 
програму може й не бути? Така ж 
сама ситуація з “Екстрім- парком”, 
де, за словами автора, однозначно 
зафіксовано: за рахунок грантових 
коштів. То за що йде обговорен-
ня? За що голосували депутати? 
А проголосували вони за підміну 
понять. 

Автор тішить себе, що ніхто 
з депутатів за програму не про-
голосував проти. Це також під-
міна понять, тому що кожен, хто 
утримався, не підтримав таку 
програму. Багато чого, що автор 
приписав Владу Лісовому в його 
статті “Афера! Розвели на мільйон 

гривень” в газеті “RIA- Козятин” в 
№ 38 за 21 вересня не відповідає 
дійсності. А в своїй статті чомусь 
мовчить, як таке сталося, що хтось 
йому перед сесією підсунув листок 
з не існуючою фірмою...

І останнє. Автор у своїй статті 
знайшов позитив у тому, що від-
тепер навіть ті жителі Козятина, 
які нічого окрім “ІА-ІА” і коротких 
написів на парканах не читають, 
дізналися про ухвалену на сесії 
міської ради програму? Я не дар-
ма розповів про еліту і гулянку. 
Як би хто не намагався наголо-
сити, що газету ”RIA-Козятин не 
читають, то це неправда тих, хто 
підтримує владу. Цікаво, до яких 
верств населення приєднав себе 
автор статті? Він, як я зрозумів, 
приєднав себе до тих, хто газе-
ту “RIA-Козятин" не читає. А це 
означає, що він прочитав про себе 
інформацію на паркані. То чи 
можна вірити людині, яка підмінює 
поняття чи говорить неправду?

можна добровільно здати зброю опора на матросова чекає свою жертву

перевірка тепла по навчальних закладах

грали в шашки

Триває за -
гальнодержавний місячник 
добровільної здачі вогнепальної нарізної, 
гладкоствольної, газової, холодної зброї, 
боєприпасів та вибухових матеріалів. 

Під час проведення цього заходу в по-
ліції приймають від організацій, населення 
зброю, боєприпаси, вибухові речовини, 
які зберігаються без відповідних на це до-

зволів.
З початку жовтня у Козя-

тинське відділення поліції громадя-
нами району вже було здано  мисливську 
холодну зброю та патрони до нарізної 
зброї армійських зразків.

аНатолій 
гриЦеНко.

Люди, які сьо-
годні перебувають 

при владі, будуть три-
матися за свої посадові крісла 
з іще більшою силою, ніж їхні 
попередники. Таку думку під час 
перебування у Тернополі висло-
вив лідер партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко. По-

літик наголосив на необхідності 
проведення змін до виборчого 
законодавства.

«Мажоритарна складова за 
нинішніх обставин більше схожа 
на купівлю – люди приходять у 
владу від одних політичних сил, 
потім їх купують і вони пере-
бігають в інші політичні сили. 
Це свідчить про те, що виборче 
законодавство потрібно змі-
нювати», – зазначив Анатолій 

Гриценко.
Проте, на думку лідера «Гро-

мадянської позиції», у цьому 
питанні потрібна воля громад-
ськості, оскільки представники 
нині діючої влади не зацікавлені 
у таких змінах.

«Першим «лежачим поліцей-
ським», який гальмує зміни до 
виборчого законодавства, є пре-
зидент Порошенко. Насправді 
для внесення цих змін не потріб-

ні великі кошти. Але чи вигідно 
це владі? Для багатьох людей з 
нинішньої владної команди такі 
зміни – це не тільки втрата крі-
сел. Багато посадовців «сядуть» 
за свої дії. Тому вони будуть три-
матися за владу ще більше, ніж 
«свора» Януковича», – вважає 
Гриценко.

Водночас політик зауважив, 
що ситуація не безнадійна. На 
його думку, після наступних ви-

борів зміни в країні все одно 
відбудуться.

«Я не вірю, що «Народний 
фронт» знову набере 22%. Не 
вірю, що Блок Петра Порошенка 
набере 20%. Позитивні зміни 
обов’язково відбудуться. Просто, 
якщо не реформувати виборче 
законодавство, то ці зміни, мож-
ливо, будуть менш відчутними, 
але вони обов’язково будуть», – 
заявив Анатолій Гриценко.

Оточення Порошенка буде триматися за владу ще сильніше, ніж «свора» Януковича
блог

аНатолій 
гриЦеНко.

У проекті закону 
«про реінтеграцію» 

приховано «особливий 
статус» окупованих територій 
Донбасу. Про це лідер партії 
«Громадянська позиція» Анато-
лій Гриценко розповів в ефірі на 
телеканалі «NewsOne».

«Я знайшов документ з боку 
партнерів англійською мовою 
і прочитав його. Моя коротка 

відповідь: якби «Громадянська 
позиція» була в парламенті, ми 
б за цей проект не голосували. 
Там знову з’явився «особый ста-
тус Донбасса». Якщо почитати 
тіло закону, там цього немає. 
Так само, як і в змінах до Кон-
ституції. Але в перехідних і при-
кінцевих положеннях з’являється 
така річ. Той закон про «особый 
статус», який Порошенко про-
ломив у вересні 2014 року. Його 
явно було прийнято з порушен-
нями. Потім в березні 2015 року 

його доповнили статтею 1, в якій 
написали умови, коли він буде 
введений в дію. Тому що цей 
«особливий статус» дає право 
двом «республікам» укладати 
міжнародні договори, утворити 
свою поліцію, свій суд, свою про-
куратуру. 

Тому в березні 2015 року вне-
сли зміни і написали, що все те, 
що хотів Путін з Сурковим, буде 
введено тільки після виведення 
російських військ, російської 
техніки і встановлення стійкого 

перемир’я. І от в цьому проекті, 
про який ми з вами говоримо, 
написано: статтю 1 вилучити і за-
мість неї написати, що той закон 
про «особый статус» вступає в 
дію одразу після прийняття за-
кону про реінтеграцію терміном 
на 1 рік. Що це означає? За один 
рік ці всі козачки понапідписують 
міжнародні угоди з урядами всіх 
держав, яких тільки хочуть. Вони 
за цей рік наутворюють собі полі-
цію, прокуратуру, суди і т. д. При 
тому, що вимоги вивести росій-

ські війська, російських офіцерів 
немає», - пояснив Гриценко.

Таким чином, лідер «Громадян-
ської позиції» закликав депутатів 
не підтримувати законопроект 
про реінтеграцію Донбасу.

«Якщо Порошенко до внесення 
не вилучить той «особый статус», 
я закликаю депутатів категорично 
не голосувати за цей закон. Тому 
що це неукраїнське рішення, це 
несправедливе рішення, це про-
сто фіксація путінської вимоги», 
- сказав Гриценко.  

Путінський "особый статус" сховали в законопроекті "про реінтеграцію"
блог

іНокеНтій гук

Незважаючи на стійкий курс 
України щодо повернення в євро-
пейську сім’ю, деякі можновладці, 
і наш мер у тому числі, застрягли 
в категоріях радянських часів. 
Або північнокорейських.  У Євро-
пі, де поважають здоров’я людей, 
опалювати медичні, освітні та 
соціально-культурні установи  по-
чинають не під якусь дату (напри-
клад, 15 жовтня), і не в прив’язці 
до «стійкого пониження темпе-
ратури до +80 С», а тоді, коли в 
приміщеннях стає холодно.

Це в Європі, де до населення 
ставляться, як до людей. Для на-
шого ж мера ми бидло. Принай-
мні інакше не можна пояснити, 
чому на початок тижня, коли в 
лікарні, садочках, школах стало 
холодно, на котельнях кіт не 
валявся і пес не женився: ні пари  
з труб.

Зате Пузир розродився черго-
вим «шедевром» управлінсько-
го безглуздя: розпорядженням 
про початок опалювального 
сезону.

Пункт перший звучить так: 
«Розпочати опалювальний 
сезон для власників будинків 

та квартир  з індивідуальним 
опаленням в м. Козятин з 9 
жовтня 2017 року». Особисто 
мене після цієї фрази перекли-
нило. Різне в житті траплялося, 
але щоб з такою цинічною ту-
пістю благословляти те, до чого 
не маєш жодного відношення! 
Дякуючи Богу і Гвелесіані, який 
забезпечив перехід багатоквар-
тирних будинків нашого міста 
на індивідуальне опалення, ми 
вже кілька років не питаємо ні 
пузирів, ні бульбашок, коли роз-
починати опалювальний сезон у 
себе вдома. 

Коли холодно, тоді й включа-
ємо котли, як, власне,  зробив і 
сам Пузир у себе в квартирі за-
довго до визначеної ним самим 
дати. Хтось сумнівається?

Я б ще зрозумів, якби субсидію 
нараховували з 9 жовтня. Але 
ж ні! Пунктом 7 мер зобов’язує 
управління соцполітики  робити  
це з 15 жовтня. То до чого п.1? 
Якщо так буде і надалі, то Кім 
Пуз Ир місцевого розливу неза-
баром ощасливить нас розпо-
рядженнями, що санкціонують, 
наприклад, користування до-
машнім туалетом з шостої 
ранку до десятої вечора. В 

інший час малі і великі нужди 
можна буде справляти, лише на-
співуючи «Боже, Пузиря храни!»

До решти пунктів розпоряджен-
ня про початок опалювального 
сезону не менше питань. Напри-
клад, чому страждають ті за-
клади, яким не пощастило мати 
індивідуальне опалення (яке, до 
речі, теж встановлювалося не при 
Пузирю)? Їх зобов’язують  чекати 
«стійкого пониження температури 
до +8», а власникам індивідуаль-
них котельних дозволили вклю-
читися з 9 жовтня. Чи не є ця 
дискримінація наслідком не-
готовності  подати тепло фір-
мою, що перебуває під осо-
бливим патронатом Пузиря? 
Хоча, правду кажучи, радісно, що 
хоч комусь з початку тижня стало 
тепло, але знову ж таки заслуги 
Пузиря в цьому немає ніякої, він 
просто користується зробленим 
попередниками.

Але й це ще не все! Пункт 6 
взагалі не варто читати людям зі 
слабкою психікою. Виявляється, 
що закладам освіти, соціальної, 
культурної сфери цей опалюваль-
ний сезон розпочнуть лише тоді,  
коли вони звернуться із заявою 
до управління ЖКГ.  Отак при-

ходить директор школи до Мала-
щука і, нервово притискаючи до 
серця заяву, тремтячим голосом 
каже: «Здрав будь, боярин! За-
ради здоров’я дітей чолом б’ю! 
Дайте тепло, бо дітки мерзнуть!» 
А той: «Ти як, смерд, чолобитну 
заступнику царя подаєш!» Ось 
таке ноу-хау наприкінці другого 
року правління Пузиря.

А тепер серйозно. Поки  мер 
тішився ілюзією власної значу-
щості, «дозволяючи» нам своєю 
вищою волею грітися у наших 
оселях за наші ж гроші,  у са-
дочках і школах мерзли діти, а в 
лікарні  - хворі. 

Це при тому, що з високих три-
бун і він, і його приспішники за-
певняли, що з опаленням ніяких 
проблем не буде.  

За базар, Олександре Дми-
тровичу, відповідати треба. Тим 
більше, якщо ви собі щомісячно 
100% премії нараховуєте. Щоб 
мати моральне право її отри-
мувати, і щоб куплений на неї 
бутерброд з червоною ікрою 
від побажань батьків замерзлих 
дітей поперек горла не став, по-
дбайте про тепло в бюджетних 
установах! Ми вже давно роз-
кусили вашу нав’язливу схиль-
ність до культу особистості в 
стилі північнокорейських лідерів, 
але повірте, що зі сторони це 
виглядає не тільки смішно, але й 
жалко. Годі лажати! Не можете 
якісно виконувати роботу мера, 
будьте нянькою для діточок, що 
не можуть ходити в садок через 
холод. У вас же в кабінеті тепло?

галиНа касяНівська

До газети ”RIA-Козятин” звернулась 
мешканка вулиці Матросова. Вона по-
відомила, що вже декілька разів зверта-
лася до козятинських енергетиків, щоб ті 
замінили електричний стовп, який згнив.

— Вони навіть приїхали, глянули на 
те, що з роками залишилось від стовпа, 
і обіцяли замінити, — розповідає козя-

тинчанка. — Пройшов не один місяць з 
того часу, а дій не видно і досі. 

Прибувши на місце події, ми знайшли 
той стовп, вірніше, те, що від нього за-
лишилось. За логікою, він на собі має 
тримати дроти під напругою. А в цьому 
випадку за них держиться сам. Кожен 
ранок мешканці цього мікрорайону пе-
ревіряють, чи не звалило вітром гнилу 
деревину. Опора має нахил на будинок.                                                                                                

галиНа касяНівська 

Минулого четверга в центрі дитячо-юнаць-
кої творчості пройшла ХV Спартакіада 
серед колективів організацій, підприємств  
та установ міста з шашок. У заході взяли 
участь п’ять команд. Це спортсмени з Ло-
комотивного депо, представники вагонної 
служби. Вони  виступали двома складами: 
ВЧДР-3 (ремонтники) та ВЧДЕ-3 (екслуатації), 
Команда дистанції колії ПЧ-7 і управління 
освіти та спорту. 

За  результатами  змагань, у командному 
заліку третє місце посіла команда ТЧ-3,  на 
сходинку вище колектив ремонтників ва-
гонної дільниці. У них друге місце. А пере-

можцями в 
командному 
заліку стала 

команда управ-
ління освіти та спорту.

Визначились і пере-
можці у особистому заліку. За 

правилами шахів, на першій дошці переміг 
Володимир Закорчевний, друге місце посів 
Олександр Шевчук. Третім призером став 
Антон Годлевський. 

На другій дошці спортсмени розмістилися 
в такій послідовності: першим був Антон 
Марек, жінка Галина Янкевич фінішувала 
другою, а Володимир Бережнюк став лауре-
атом бронзової медалі.

в’ячеслав гоНчарук

У ніч на 11 жовтня цього року 
в дитячі садочки і школи подали 
тепло. Ми перевірили деякі до-
шкільні та учбові заклади міста. 
Найбільш холодно було в школі-
ліцеї. Тут температура в класах 
була від 11 до 14 градусів. Не 

достатньо тепло було в дитячому 
садочку “Лелека”. Тут темпера-
тура повітря в групах була від 11 
до 15 С. У школі №1  опалення 
ще не ввімкнули. У початкових 
класах підтримують температуру 
електрообігрівачами. У малень-
ких школярів +18. Середня тем-
пература по класах +15. Школа 

№2 перший поверх — 17 градусів 
тепла. Другий поверх 18 з плю-
сом. У школі №5, за словами 
учнів, вони під час скорочених 
уроків сиділи у верхньому одязі. 
Дитячі садочки “Сонечко”, “Горо-
бинка” з теплом. У них +19. У 
садочку “Журавонька” +18. 

З 12 жовтня в школах будуть 

скасовані скорочені 
уроки. До речі, вони 
тривали по 30 хвилин, 
5 хвилин перерва. 

Також від сьогодні 
школи знову пере-
ходять на навчання 
за академічними го-
динами. 
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тетяНа лозіНська

У новій рубриці “Весілля” ми 
розповімо про цікаві пари, фор-
мати укладення шлюбу, на яких 
побувала “RIA-Козятин”.

Пощастило минулої суботи 
стати свідком прекрасного видо-
вищного дійства в одній з найпо-
пулярніших точок світу — Барсе-
лоні. На весільний килим стала 
наша землячка, колишня уче-
ниця школи №4 Марія Рибак.

Реєстрація шлюбу і весілля 
пройшли в цікавому форматі, про 
який вам розповім.

запитали у всіх. Зважаючи на 
велику кількість шлюбів у Барсело-
ні, часто  доводиться розписуватися 
молодятам в один день, а весілля 
справляти в інший. Так було  і цьо-
го разу. 

У п’ятницю наречені відвіда-
ли нотаріальну контору. Їх за-
просили до просторої зали, де 
стояв величезний стіл, запро-
сили зайняти зручні місця. Після 
уточнення персональних даних, 
з’явилась пані нотаріус. Вона по-
відомила, що сьогодні вперше ця 
зала для молодят, що саме вчора 
її визнано найпозитивнішою в 
плані енергетики (!). Це вже на-
строїло і наречених, і присутніх 
родичів та близьких друзів на 
позитивну хвилю. Потім була 
вимога до молодих розповісти, 
чому стають на весільний руш-
ник. Після їх хвилюючих речей, 
слово тримали свідки — коли 
вони познайомились з молодята-
ми, що знають про їхні стосунки 
і подальші плани. Попросили і 
присутніх гостей посвідчити за 
наречених і завірити нотаріуса, 
що ця дія продумана і виважена. 
Я вам скажу, плакали всі. Емоції 
зашкалювали навіть у нотаріус-
ки… І їх розписали. Потім були 
поздоровлення від гостей, фо-
тографування і спільний обід в 
одному з ресторанів.

сіМ країН світу — за одНиМ 
столоМ. На весілля прибуло  
50 людей. Це були представники 
з України, Білорусії, Греції, Молдови, 
Росії, Іспанії та Балеарських ост-
ровів (Іспанія). Дружні гості вітали 
наречених. Весь час лунало: “Viva 
los novios!” (Хай живуть наречені). 
Звучали пісні всіх перерахованих 
вище місць світу. Усі говорили сво-
їми мовами і всі розуміли один 
одного. Нашій українці була осо-
блива увага і особливі привітання, 
з урахуванням її національного по-
ходження.

україНський коровай від 
хрещеНої з козятиНа. Най-
першою вітала наречених наша 
землячка Ірина Жорноклей. Вона 
тримала колись новонароджену 
Марію у церкві під час хрещення. 

Пані Ірина привезла Український 
коровай з вишитими бісером руш-
никами. Вручила дві ікони також 
з рушниками і благословила на-
речених. 
— У НАшій УКРАїНі ВСе ПО- 
ЧиНАЄТьСЯ З КОлОСКА і 
хлібА.  — сказала вона. — Цей 
коровай є вашою першою спіль-
ною паляницею. Будьте щасливі і 
багаті. Як ці колоски на короваї 
переплетені, будьте і ви завжди 
разом і зберігайте лебедину ві-
рність. Я цей рушник вишила сво- 
їми руками з добрими помислами і 
побажаннями. Передайте його, як 
символ свого щастя і кохання, 
своїм дітям. Було море овацій і 
емоцій до сліз….

казка На п’ять дій. Наречену 
вивів брат Андрій Рибак, який не-
щодавно також взяв шлюб. Він по-
батьківськи поправляв їй сукню та 
вельон і вів до алтаря з гордістю, 
ніжністю і любов'ю.

Каблучками і клятвами ві-
рності обмінялися молодята під 
весільною аркою з живих квітів. 
Озвучили цікаву історію їхнього 
знайомства, кохання. Слово на-
дали матері нареченої Людмилі 
Рибачук, під виступ якої ніхто не 
зміг стримати емоцій. Усі взнали, 
як тяжко довелося їй одній ви-
ховати таку прекрасну донечку, 
яка всього домоглася на чужині. 
Вона дала настанову нареченому 
берегти Марію як зіницю ока.

Фотосесія про-

Ôîòîñåñ³ÿ ïðîйшла на фоні 
стародавньої фор-теці та 
голубого басейну. Гості у небо 
випускали повітряні кульки із 
побажаннями всіх гараздів

А далі був фуршет з різнома-
нітними заморськими закусками. 
Усі смакували іспанський хамон 
під червоне вино. Усе це відбува-
лося під супровід чарівної музики 
і запалених факелів.

Весільне застілля пройшло в 
ресторані з позитивною аурою, 
хорошим настроєм і смачною ве-
черею. Кожна страва потрапляла 
на столи під спеціальний музич-
ний супровід і енергійну подачу 
десятків офіціантів. Наречена свій 
весільний букет вручила молодій 
незаміжній сестрі нареченого 
Юлії. Усім присутнім гостям пара 
вручила подарунки. Ексклюзив-
ний торт зі свіжої малини завер-
шив банкет.

Дискотека розпочалася в окре-
мому залі з весільного танцю мо-
лодих під бенгальські вогні. Він 
був наповнений такою ніжністю 
і пристрастю, що всі стояли за-
чаровані і в кінці, коли наречений 
підхопив Марію на руки, пролуна-
ли бурхливі оплески. Танцювали 
всі. Цілу ніч.
як хвилювалася НаречеНа

Наша землячка Марія виїхала 
в Іспанію ще коли їй було 10 
років. Вона вільно розмовляє 
іспанською та англійською, здо-
була середню освіту, професії 

перекладача, перукаря, продавця, 

ïåðåêëàäà÷à, ïåðóêàðÿ, ïðîäàâöÿ,
ìåíåäæåðà. Працює зараз в ае-
ропорту в одному з найсучасних 
торгових центрів Барселони. Своє 
весілля готувала більше року. Був 
вибраний один з найкращих рес-
торан-готелів на березі Серед-
земного моря. Гроші збиралися і 
відкладалися. Молодята у всьому 
собі відмовляли. Її наречений 
Денис з Барселони у всьому під-
тримав свою обраницю. І разом 
вони створили казкове дійство в 
Європі у найсучаснішому і най-
популярнішому на сьогодні по 
обговоренню політичної обста-
новки місті. 

Майбутні наречені заздалегідь 
продумали всі деталі, ознайомив-
шись з великою кількістю форма-
тів подібних заходів. Під кожний 

момент весілля був підібраний 

музичний супровід, маленькі 
подарунки, цікаві доповнення. 
Марія хвилювалася, щоб все про-
йшло по задуманому плану. Її очі 
часто наповнювалися слізьми, і 
вона повторювала: “Як важливо, 
що всім подобається у нас на 
весіллі”. Адже це був екзамен, 
який вона здала на відмінно і 
тепер набула нової професії по 
організації подібних заходів. Ось 
такі наші українки!

Редакція газети “RIA-
Козятин” бажає молодятам 
гарно провести медовий мі-
сяць та розпочати сумісне 
життя в злагоді, народивши 
діточок для продовження 
роду. 

на ПОзитиві на ПОзитиві

Козятинський “Моноліт не зміг обіграти суддів

деНис ващевський 
— чемпіоН україНи!

творчість НедоспаНих Ночей

весілля за євроформатом

сергій іваНович (57), пеНсіоНер:

— Рембрант, Брюлов, Шев-
ченко.

МаксиМ (17), студеНт:

— Художники епохи Від-
родження..

олексаНдра (28), тиМчасово Не праЦює:

— Вінницький художник Юрій 
Григор’єв.

володиМир (54), 
будівельНик:

— Пікасо.

Настя (10), школярка:

— Я сама малюю і мені подо-
бається багато художників.

Настя (13), школярка:

— Айвазовський.

Ми запитали у козятиНчаН чи маєте ви улюбленого художника?

катя (12), школярка:

— Скоро у однокласниці 
день народження.

олексаНдр (23), головНий 
спеЦіаліст в казНачействі:

— Гарно з’їздив в Ужгород.

Михайло (16), школяр:

— З’явилися нові 
друзі.

кирил (10) і саша (9), школярі:

— Отримали гарні оцінки.

діаНа (13) і світлаНа (13), 
школярки:

— У нас все на позитиві.

олексаНдр (19) і юля (19), студеНти:

— Гарна погода, гуляємо в 
парку.

Ми запитали у козятиНчаН що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

Козятинчанка Марія Рибак стала найкращою нареченою в Барселоні

шахісти грали для людей літнього віку

коли рефері бувають сліпими...

каратисти привезли п’ять медалей

катериНа чекай

У вівторок в Музеї історії Ко-
зятина відкрилася персональна 
виставка молодого талановитого 
козятинського художника Воло-
димира Мазуркевича. Завітали 
поздоровити митця його мати 
Світлана Василівна, друзі, учні 
школи №1, де колись навчався 
Володимир, депутати та пред-
ставники громадськості. Зокрема, 
був присутній молодий політик, 
координатор Руху нових сил Са-
акашвілі на Козятинщині Геннадій 
Мудрий, який вітав молодого 
художника.

Було сказано багато теплих 
слів та побажань. Директор му-
зею Лілія Макаревич розповіла 
присутнім про становлення Воло-
димира, як художника. Козятин-
ська співачка Віталіна Большанек 
виконала зворушливу пісню.

Триватиме виставка до 27 
жовтня. Картини нашого земляка 
вражають глибиною. Здається, 
що можна увійти в намальований 
пейзаж і прогулятися дивними 
краєвидами. Позитивна енерге-
тика так і лине від робіт Воло-
димира.

Художник розповідає, що за-
звичай пише картини вночі — 

краще виходить зосередитися 
на творчому процесі. Недаремно 

виставка має назву “Творчість не-
доспаних ночей”.

Виявляти зацікавленість та та-
лант до малюванням Володимир 
почав з дитинства. Ходив у Центр 
дитячо-юнацької творчості. З 1-го 
по 4-й клас навчався в школі №4.

Першим вчителем з образотво-
рочого мистецтва у Володимира 
була Наталя Дундіна.

У 2009 році хлопець закінчив 
художній клас при Козятинській 
музичній школі. З 5-го по 9-й 
продовжив навчання в школі №1. 
Після її закінчення вступив до 
Вінницького Вищого художнього 
професійно-технічного училища 

№5 на спеціальність художник-
оформлювач. У 2012 році про-
довжив навчання у Вінницькій 
філії Київського національного 
університету культури і мистецтв 
за спеціальністю дизайнер серед-
овища. 

Картини Володимира корис-
туються попитом. Одну картину 
придбали поціновувачі живопису 
з Ізраїлю, ще одну — з США. 
Володимир дуже шкодує, що за-
раз доводиться більшу частину 
картин писати під замовлення.

— У мене надзвичайно багато 
ідей і планів, але так не вистачає 
часу! — каже художник.

в’ячеслав гоНчарук

Учень тренера Дмитра Живчика 
став чемпіоном України з кіокушин-
кай карате в розділі Атіна карате 
у віковій категорії 2007-2008 років 
народження. Це Денис Ващевський.

Ми зустрілися з спортсменом, 
який прославив не тільки школу №3, 
в якій навчається, а й Козятинський 
край. На питання, що дає йому 
карате, Денис впевнено відповів: 
“Щоб постояти за себе і молодших 
захистити, кого ображають”.

— А вже доводилося когось 
боронити? 

— Доводилось і не раз, — від-
повів він. 

— Куди ти їздив, що це були 
за змагання? 

— Це був чемпіонат України, який 
проходив у Києві. На цих змаганнях 
я зайняв перше місце у ваговій ка-
тегорії до 30 кг. 

— А скільки ти провів на цих 
змаганнях боїв і який був най-
складніший?

— Чотири бої. Третій у півфіналі 
був найважчим

За словами Дениса, столиця 
України йому сподобалася. Ходили 
на екскурсію в палац спорту і на 
Хрещатик. Його мрія в спорті — 
отримати чорний пояс дев’ять дан 
(з 9-ма нашивками). Зараз у нього 
жовтий пояс. До найвищого пояса 
— ще зелений, коричневий, чорний 
і чорний з нашивками. Крім спорту, 
чемпіон навчається в школі, ходить 
у басейн, грає у футбол. 

— А чим займаєшся у вільний 
час? 

— Так його в мене майже немає. 
Якщо з’являється, то бавлюся з мо-
лодшою сестричкою Іванкою. 

Більше питань Денису ми не 
ставили. П’ятикласник хоча відпо-
відальний і терплячий учень, відчу-
валося, що виходити на татамі для 
нього більш приємна процедура.

Перша вчителька Дениса Ірина 
Олександрівна розповіла, що він 

завжди хоче бути у всьому перший. 
Він виховується в сім’ї, де завжди 
підтримують. Його мама Олена 
Миколаївна готує йому спортивні 
костюми. Батьки і школа роблять 
багато, щоб Денис був чемпіоном 
у всьому.

Класний керівник Євгенія Ста-
ніславівна сказала: 

— Як тільки в школі дізналися, 
що Денис став чемпіоном України, 
багато учнів вирішили займатися 
карате. Ми, вчителі, не проти. Умови 
для спортивних здобутків у школі є. 
Крім спортивного залу, маємо при-
шкільний табір, де учні займаються 
спортом. У приміщенні школи маємо 
тенісний корт. Та головне, що спорт 
у школі — це здоровий спосіб жит-
тя для учнів. Як би ви тільки бачили, 
як горіли очі в учнів, коли Денис 
прийшов до школи зі своїми наго-
родами. Вони його щиро вітали. Та 
по дитячому трохи заздрили йому, 
тому що хотіли б бути схожими на 
нього. 

в’ячеслав гоНчарук

У міському територіальному центрі проходив 
шаховий турнір. Присвячений він був Міжна-
родному дню людей похилого віку. На турнірі 
зібралися ті спортсмени, які не раз прославляли 
Козятинщину. Серед них були Олександр Іонов,  
Володимир Закорчевний та Віктор Гаєвський. 
Вони були разом з колективом територіального 
центру першими дійовими особами впродовж 
усього турніру. 

У підсумковій таблиці шахісти розмістилися 
в такій послідовності: Олександр Іонов перший, 
другим був Володимир Закорчевний, замкнув 
призову трійку Віктор Гаєвський. Усі вони були 
нагороджені грамотами і медалями міського від-

ділу з питань фізичної культури та спорту. Після 
напружених поєдинків спортсменів, колектив 
територіального центру накрив солодкий стіл. 
Усі присутні мали змогу випити ароматного чаю 
з смаколиками. Завершився шаховий турнір в 
теплій дружній атмосфері. 

в’ячеслав гоНчарук

Гравці козятинського ФК клубу проводили 
гостьовий матч у Немирові минулої суботи. 
Їхніми суперниками були футболісти 
місцевої “Агро-Астри”. Рахунок зу-
стрічі 1:1.

Це була гра 8-го туру обласної 
першості у вищій лізі. Команда з Ко-
зятина, як і в попередній зустрічі, ви-
ступала майже в оптимальному скла-
ді. Бракувало тільки двох захисників 
основного складу. Їм тренери знайшли 
заміну і монолітівці домінували на фут-
больному полі весь перший тайм. У середині 
першої половини гри козятинці мали відкривати 
рахунок. У карному майданчику господарів поля 
був зупинений не дозволеним прийомом Олексій 
Тверезенко. Та свисток арбітра в тому епізоді  
промовчав. Козятинці нарощували тиск на ворота 
своїх суперників і були близькими, щоб піти на 
перерву, повівши в рахунку. Та перший тайм так і 
завершився з нулями на табло.

Початок другої сорокап’ятихвилинки проходив 
з перемінним успіхом. Обидві команди грали в 

атакуючий футбол з деякою перевагою в гостро-
ті атак козятинських спортсменів. Гол, як кажуть, 
назрівав. І в одній з атак “Моноліта” Олексій 

Тверезенко ударом головою замкнув 
передачу свого партнера по команді. 

Так рахунок став 0:1. Ближче до за-
вершення матчу гості збавили ата-
кувальний порив, зосередившись на 
захисті власних воріт. Та, маючи в 
захисті гравців дублерів, “Моноліт” 
не втримав переможний рахунок.
На третій доданій суддею хвилині 

до основного часу господарі зрівня-
ли рахунок, і він став 1:1. Розігравши 

м’яч з центру поля, Олександр Ковальчук 
ударом з середньої відстані забиває гол у ворота 
команди з Немирова. М’яч, попавши в поперечи-
ну, пересік лінію воріт і відскочив у поле. 

Гравці бачили м’яч у воротах “Агро-Астри”, а 
обидва рефері цього не помітили. Не помітили 
гол. Не помітили пенальті у ворота господарів. 
За що справедливо за своє суддійство отримали 
трійку від інспектора матчу. Арбітрам поставлена 
справедлива оцінка. От тільки козятинським фут-
болістам двох втрачених очок ніхто не поверне.   

катериНа чекай

У Києві пройшов Всеукраїнський турнір з 
кіокушинкай карате, у розділі "куміте" серед 
молодших юнаків та дівчат. Спортивний клуб 
"ТАКО" та ДЮСШ представляли 6 спортсменів з 

Козятина. Командні результати наступні: Денис 
Ващевський, лєна Данчук, іванна Кідалова 
посіли перші місця. Олександра Живчик, Дми-
тро шутов отримали срібло. Бронзу виборола 
Марія Ковальчук.
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096-258-75-22, 073-052-95-37
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Á³äîí àëþì. 40 ë. - 2 øò., ñòàêàíè ãðàí÷àñò³, õ³ì÷èñòå ñò³êëî. 093-
688-22-94
  Á³äîíè àëþì., ìåõàí³÷í³ âàãè, êîðìîâèé áóðÿê,  ðåçèíà äëÿ ÃÀÇ-69. 
093-022-88-06
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè 6 øò.  097-690-98-02
  Áî÷êó ÒÖ-10. 067-141-58-51
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 8. 073-044-16-65
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Âàííà á/ó ìåòàëåâà ð. 150 õ 70 ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà 4-õ 
êàìôîðíà á/ó íåäîðîãî. 063-503-47-28, 067-359-87-74
  Âåëèêîãî ðîáî÷îãî êîíÿ 8 ðîê³â, êîáèëà 2.4 ðîêè, ñ.Íåïåä³âêà. 
096-569-12-47
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», ñò³ë êóõîííèé, êîëåñà 165 õ 13 ÁÖ-19 ç 
äèñêàìè íîâ³, áàãàæíèê ÂÀÇ, ñòð³ì’ÿíêà äþðàëü 3 ì., á/ó çàï÷àñòèíè. 
067-386-48-35
  Âåëîñèïåä ãîðíèé 1 200 ãðí. 063-792-34-18
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-50-73
  Âèíîãðàä ñèí³é ñîëîäêèé, äåøåâî. 097-341-00-58
  Âîãíåòðèâêà öåãëà, åëåêòðî ïëèòêà 2-õ êàìôîðíà. 093-140-74-81, 
098-028-15-12
  Âóã³ëëÿ ì.Êîçÿòèí âóë.9-Ñ³÷íÿ 53. 063-510-74-78, 2-11-56
  Âóã³ëëÿ ð³çíå. 063-353-58-16 
  Ãàçîâèé áàëîí 300 ãðí., òàãàíîê 100 ãðí., ñò³íêà ìåáëåâà êîðè÷íåâà 3 
000 ãðí., õîëîäèëüíèê á/ó 2 000 ãðí., ñò³ë òóìáà 2 00 ãðí. äèòÿ÷à êîëÿñêà 
áóçêîâà 1 000 ãðí., êîæóõ ð.48 300 ãðí. 093-766-54-43
  Ãàðàæ «Òóíåëü». 098-443-75-58 Îëÿ
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ñâàðî÷íèé àïàðàò. 063-353-58-15
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 18 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, ïàêåò äîêóìåíò³â. 067-
843-88-04
  Ãàðáóçè â ê³ëüêîñò³ 500 øò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 096-366-08-34, 093-102-
84-76 Ãàëèíà Ïåòð³âíà
  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, Êîçÿòèí, âóë.Ìàòðîñîâà. 2-40-08
  Ãàðáóçè, ñ.²âàíê³âö³. 098-047-35-45
  Ãàðáóçè. 093-411-06-05
  Ãàðáóçè. 096-177-53-78, 063-746-99-06
  Ãàðáóçè. 096-443-32-64
  Ãàðáóçè. 096-600-34-02
  Ãí³é, ïëèòêà. 098-833-89-81
  Äâà îðòîïåäè÷í³ ìàòðàöè 190 õ 90 â õîðîøîìó ñòàí³. 096-445-25-80, 
093-685-57-35
  Äâ³ ëîøèö³. 097-736-54-29
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè, ðîçïðîäàæ â³ä 10 ãðí. 098-419-98-65
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 097-149-37-52
  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
  Äèâàí, êèëèì 2 õ 3 ì. 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Good baby 2 â 1 â õîðîøîìó ñòàí³, äèâàí - êíèæêà â 
õîðîøîìó ñòàí³. 097-842-68-03 Þëÿ
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî, 
âàííî÷êà. 093-778-40-50

  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë â ãàðíîìó ñòàí³. 2-33-98, 063-773-28-96
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, çåëåíà 1 000 ãðí. 063-896-75-31
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê 
ç³ ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 
097-643-40-14 
  Äîøêè á/ó (â³ä ðîçáîðêè ñàðàþ) íà äðîâà, øïàëè íà äðîâà, 
íåäîðîãî. 096-924-06-24
  Åë. äâèãóí 3 ôàçè-50 ù. 180 Âò 1380 îá./õâ., 220/380V, åë. äâèãóí 
180 Âò=220V (ç âèïðàìëþâà÷åì) 1500 îá./õâ. 5-38-43
  Çàï÷àñòèíè òà êàá³íó íà à/ì «Ç²Ë». 067-141-58-51
  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 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, 
ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå øîñå 74 á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-
663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä. (ñò³íè), äóæå äåøåâî, ãàç, âîäà, ñâ³òëî 
ïîðó÷, ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà Ïîëå ×óäåñ, çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, ôóíäàìåíò çàáóòîâàíèé, 
ñâ³òëî, ñàäîê. 093-578-68-80
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, 0.15 ãà 110 000 ãðí. 063-
320-32-07
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåðíî ÿ÷ì³íü - ïøåíèöÿ 3 400 ãðí./1 ò. 097-031-96-74
  Çèìîâà öèáóëÿ òèêàíêà «Ãðèôôîí», Øåêñï³ð«, »Ñåíøóé ªëëîó«, 
»Òîðíàäî« ñóïåð. 068-023-69-98
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó 20 ãðí. â³äðî, ì³ëêà êàðòîïëÿ 8 ãðí. â³äðî, 
ï³äâèêîííèêè. 097-436-73-95
  Êàðòîïëÿ 5 ãðí./êã, êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ. ç ïåðøèì òåëÿì. 096-788-
82-26
  Êàðòîïëÿ 5 ãðí./êã., (Êîçÿòèí). 096-080-90-49
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà. 073-124-23-63
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà ì³ëêà. 067-199-86-20
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 6 ãðí./â³äðî. 073-058-60-67
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ñ.Òèòóñ³âêà. 096-565-75-36
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â. 
097-688-63-33, 2-48-83
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñîêîâàðêà, äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì, 
êàñòðþëÿ 40 ë., äåðåâ’ÿíà ñêëàäíà äðàáèíà, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-
294-82-38, 2-12-13
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-296-17-63, 067-727-65-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, äåøåâî. 096-219-94-51, 073-310-90-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-917-10-83
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-705-83-64, 063-488-80-62
  Ê³ìàíî äëÿ êàðàòå íà 5-8 ð., òà 9-12 ð. 093-038-33-86
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ðîáî÷à. 068-512-83-36
  Êîçà ä³éíà, êàðêàñ òåïëèö³ 3 õ 4 õ 2 ì., äðîâà, êàâîâå äåðåâî. 067-
445-75-52
  Êîëÿñêà Ñàòóðí 2 â 1 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-823-98-10
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, ï³äñèëþâà÷ çâóêó «Êîðâºò», ïèëîñîñ «Ñàìñóíã», 

ìåäè÷íèé âåðñòàê äëÿ ë³êóâàííÿ ñêîë³îçó. 2-39-09
  Êîíâåêòîð ãàçîâèé - 5 á/ó âèð.-òâî Âåíãð³ÿ, ìàéæå íîâèé. 067-
271-52-14
  Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-131-99-84, 063-
383-45-17
  Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñ.Êîðäèø³âêà. 096-167-03-21
  Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñâèíÿ÷à êàðòîïëÿ. 096-843-68-18, 093-
941-04-97
  Êîðìîâèé áóðÿê. 068-899-16-66
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-409-34-53, 093-409-34-54
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-439-84-27
  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 ñåìåíòàëêà, äóæå äîáðà 25-30 ë. ìîëîêà äàº. 098-917-25-15
  Êîðîâà. 068-758-41-36
  Êîðîâè ç 2 òåëÿì ³ ç 7 òåëÿì, îáèäâ³ ò³ëüí³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-358-
37-45
  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
  Êðîë³, íóòð³¿ âåëèêèõ ïîð³ä (ñàìö³). 063-299-32-96, 096-350-73-41
  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
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
063-393-53-06
  Ìåáëåâà ñò³íêà, áàòóò, íåäîðîãî. 093-626-82-86
  Ìåáë³ äåøåâî: øêàô, ë³æêà, ñîôà, òðþìî, êð³ñëà ðîçêëàäí³, ñò³ë 
êóõîííèé òà îâàëüíèé ðîçêëàäí³, êîòåë ìàðêè ÊÑ. 096-870-80-25, 
063-857-80-08
  Ìåáë³ êóõîíí³, äèâàí-êðîâàòü ðîçêëàäíèé, 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
  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
  Ì³í³ - êóðè, ï³âíèêè ³ êóðî÷êè ïî 50 ãðí. 067-302-24-06
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Nord 156-010 (òðè øóôëÿäè), ñòàí ÿê íîâå, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-917-10-83
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà. 068-056-55-82
  Ìîñò 2106, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, Òàâð³ÿ íà ðîçáîðêó. 096-264-
75-92
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Õàìåð» ç êð³ñëîì, â³äì³ííèé ñòàí. 093-907-98-54
  Ïàëüòî æ³íî÷å çèìîâå íà ñèíòåïîí³ ð.54-56, ÷îë. êóðòêà íàòóðàëüíå 
õóòðî, âîðîòí³ê íîðêà ð.52-54, êîæóõ íà îâ÷èí³ ð.52, ìîæíà îáì³í íà 
ñàõàð. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè, â³ñê, êíèãè ïî 
áäæ³ëüíèöòâó, äóõîâíà ë³òåðàòóðà, îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-
364-80-30
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà êîðè÷íåâå. 067-602-24-87
  Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà, ïëèòêà ïîëîâà, ï³äëîãà ëàì³íîâàíà. 096-
983-93-18

  Ïëóæêè äëÿ òÿæêîãî ìîòîáëîêà íà òðè ðÿäêè ³ç çöåïêîþ ðåãóëþþ÷îþ, 
ñàìîðîáíèé. 093-038-33-86
  Ïîðîñÿòà 10-12 êã., ãí³é. 063-608-59-40
  Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, êàðòîïëÿ ì³ëêà, êàáà÷êè. 098-955-90-13
  Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè. 098-587-
31-69, 067-429-73-29
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè (Ëàíäðàñ). 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Ïðàëüíà ìàøèíêà LG, õîëîäèëüíèê Äíåïð, òðþìî, êîìîä, äèâàí 
(Âîëíà), íåäîðîãî. 063-406-14-92
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ì.Êîçÿòèí. 093-513-18-93
  Ïøåíèöÿ ³ ÿ÷ì³íü (ïàé). 067-584-85-58
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà, ñóë³ÿ 
20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
  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
  Ðåçèíà Ï³ðåë³ 185 õ 65 R-15 çèìà. 093-889-24-77, 097-827-76-86
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñâèíþ 150 êã. íà çàáîé. 098-464-44-79
  Ñòåíêà (ãîð³õ 4.5 ì) ñòàí õîðîøèé 1 700 ãðí., õîëîäèëüíèê Äíåïð 
(VITA -  NOVA) ñòàí õîðîøèé 1 700 ãðí., çåðíîäðîá³ëêà 1 700 ãðí. 097-
513-57-96, 067-152-85-64
  Ñòåíêà êîë³ð êàøòàí, äîâæ. 2.80, âèñ. 2.10, øêàô ï³ä îäÿã, ñåðâàíò 
ï³ä ïîñóä, áàð 2 000 ãðí. 093-263-85-57
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà 
åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà + òþíåð íåäîðîãî. 063-234-29-75
  Ñó÷àñí³ êë³òêè äëÿ êðîë³â, áî÷êè äëÿ çáåð³ãàííÿ çåðíà 200 ë. 067-
417-31-03
  Òåëåâ³çîð «Øàðï» ä³àã. 14 â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³ 600 ãðí. 
096-094-68-32
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé DAEWOO ä³àã. 50 â ðîáî÷îìó ñòàí³ 800 ãðí. 
093-263-85-59, 067-424-22-36
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-804-07-81
  Òåëèöÿ ò³ëüíà íà 5 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà. 068-099-74-51
  Òåëè÷êà êîðè÷íåâî - ðÿáà 9 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè, 
ñïîê³éíà. 096-909-16-40
  Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-909-16-40
  Òèòàíîâ³ äèñêè R-14, ï³äõîäÿòü íà ÂÀÇ, Sens, Lanos 2 500 ãðí. 097-
352-95-44, 063-99-74-78
  Òðóáà ä³àì. 150 - 4 ì., òðóáà ä³àì. 100 - 2 øò. ïî 9 ì., òðóáà ä³àì. 
033 - 10 øò. ïî 3 ì., òðóáà ä³àì. 042 - 2 øò. ïî 6 ì. 067-280-98-39
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
øê³ðÿíèé ÷åìîäàí, ðàäÿíñüê³ ãðîø³ ³ ìîíåòè, äîìàøíþ êîïò³ëíþ. 2-12-
24, 093-884-86-66
  Òþêè ÿ÷ìåíþ ìàë³. 098-778-77-81
  Òþêè. 068-024-27-05

40
75

14

продам 
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì 200 ë. + ðèáà + îáëàäíàííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 

093-917-10-83
  Àíãë³éñüêèõ êîêåðÿò, ÷îðíîãî ³ ðèæîãî îêðàñ³â, õâîñòè êóïîâàí³. 
063-567-90-77, 098-028-15-15
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â, ïë³íòóñ äóáîâèé, íàë³÷íèêè 
äëÿ äâåðåé, òðóáè êàíàë³çàö³éí³, ñ³òêà ðÿáèöÿ, ïë³íòóñ ïîòîëî÷íèé. 
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ремонт, послуги
Копаємо, докопуємо криниці. Корби. До-
ставка кілець. 096-418-47-61
Криниці: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець. Швидко та якісно!. 096-
298-53-52
Ріжу дерева та дрова. 093-411-05-52
Кладка камінь Буд.та будівельні роботи 
068-5347378 Віктор
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робота
В магазин "Цесіс - Буд" потрібен касир. 063-384-
04-56
Потрібні майстри та учні по виготовленню нестан-
дартних корпусних меблів. 063-301-00-83
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется бармен 
- официант, пом. повара с опытом работы. 093-
870-73-22
На СТО потрібен мийник, шиномонтажник. 063-
665-38-65
На роботу потрібні працівники, які вміють смажити 
пиріжки (в олії). 093-990-82-62
На роботу потрібен перукар та адміністратор. 
097-759-18-66
На постійну роботу в кав'ярню запрошуються 
активні та відповідальні працівники. 063-187-41-
52 Максим
В продовольчий магазин потрібен продавець. 
093-596-40-46
На постійну роботу запрошуються продавці, бух-
галтер. 063-615-56-02, 096-512-93-60
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 2-22-
99
Запрошується секретар-помічник, завсклад, про-
давець зі знанням 1С, менеджер з продажу, ме-
неджер по роботі з постачальниками. Бажано в.о. 
Обід за рахунок фірми. 063-366-49-50
Плиточники срочно требуется в г.Киев на посто-
янное место работы. График работы и зароботная 
плата договорные. Предоставляем жилье т. 098-
041-48-11
Штукатуры срочно требуются в г.Киев на посто-
янное место работы. График работы и зароботная 
плата договорные. Предоставляем жилье т. 098-
041-48-11
Гипсокартонщики срочно требуются в г.Киев на 
постоянное место работы. График работы и заро-
ботная плата договорные. Предоставляем жилье 
т. 098-041-48-11
Водій кат С на грузовий автомобіль з/п 7000-10 
000грн, диспетчер-логіст з/п 6000-10 000грн, 
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слюсар з/п 70000- 15 000грн. 098-048-19-84, 
067-723-60-43
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 
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 8500 
грн в місяць), збиральниці гриба (від 300 грн 
в день), продавець. Вахтовий метод, житлом 
забезпечуємо. Місце роботи - Київська обл., 
м.Фастів. Телефонувати з понеділка по п"ятницю 
за тел.098-634-12-45  до 17.00 год
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. 097-364-46-50 
В таксі на постійне місце роботи потрібен диспет-
чер. 093-766-78-49
Запрошується на постійне місце роботи фарма-
цевт з\п висока. 097-877-97-33
Запрошується няня для новонародженної дитини. 
063-616-83-08, 098-298-01-61
В студію краси "Пан та Пані" потрібен перукар 
та майстер з нарущування вій (можлива оренда 
місця) 063-102-92-37
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Продам будинок 
зем. діл-ка 10 сот., вул.

Грушевського 155. 067-753-67-42
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1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.3. Рiзне 

Оренда примiщення, м.Калинiвка, 3000 кв.м. Цiна: 
дог., тел.:(098) 684-39-56 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

<@ogol_osn:>Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua 

Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53 

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

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

9. робота 

9.1. Пропоную 

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

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

Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, 

житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60 

Робота в Польщi покоївкою. З/п 15000. Консультацiї щодо 
працевлаштування. Тел.:(093) 761-20-30 

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

  Óëåé ñ ï÷åëàìè íåäîðîãî. 097-725-02-69
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96. 067-772-36-78
  Ôàðêîï Ñ³òðîåí - áåðë³íãî 500 ãðí. 097-352-95-44, 063-99-74-78
  Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, òîðãîâ³  òà îô³ñí³ ìåáë³, âàãè åëåêòðîíí³, 
ð³çí³ ìîí³òîðè, ñèñòåìí³ áëîêè, êëàâ³àòóðó. 097-449-53-15
  Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Õîëîäèëüíèê á/ó Ñíàéãå, á/ó äèòÿ÷à 4-õ êîë³ñíà ìàøèíêà - òîëêàð, 
äèòÿ÷³ âîæ³, õîäóíêè, êåíãóðó. 098-600-99-29, 093-632-67-45
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 ì³ñ., õîðîøèé äðóã, îõðàííèê. 063-
944-47-25
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-889-27-46
  ×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
  Øâåéíà ìàøèíêà íîâà JANOME DM 300 DELUXE, òåëåôîííèé 
àïàðàò Panasonic ïåðåíîñíèé ³ Ñàéð³ñ 216 áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé. 
096-443-32-73
  Øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 067-758-86-54
  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
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé, 
êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1 ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 
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, 093-760-98-31
  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. 067-581-77-73
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì. ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 7.  
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2/2, 58/35.9/9.7, õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, 
àâòîíîìíå îïàëåííÿ 267 000 ãðí. àáî íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ. 098-
924-06-39
  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. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.3 êâ.ì., 4/5, öåíòð, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. í³ìåöüêå 
îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí ì/ï, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, ç 
ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì. 063-863-91-07, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 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, 2/3 ïîâ., 45/28/8, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ëàì³íàò, ì/ï 
â³êíà, íîâ³ äâåð³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë. 063-131-86-02, 096-967-82-89
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíèé ðåìîíò, 
ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë 
ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 
êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 096-617-25-95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 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., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  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. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. ïëîùà 70.7 
êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
  3-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 14. 073-111-
98-12
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 
097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6), 
êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º 
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52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó.067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  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. ñ.Ïèêîâåöü. 067-399-77-62
  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.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + ãàç. îïàëåííÿ, â 
áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóã³ëëÿ, äðîâà, òàðåëêà, òþíåð, òåëåâ³çîð, 
ìåáë³, ðåìîíò. 093-030-74-54, 096-964-64-88, 097-189-67-03

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà 137, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 097-455-86-11
  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 íîâèé, óòåïëåíèé ï³ä êîðî¿äîì, ïðîâåäåíèé ãàç, ñâ³òëî, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, êîâàíèé çàáîð, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 098-275-36-70, 093-892-
32-55, 067-757-47-79
  Áóäèíîê ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ïëèòà, 2 ëüîõà, 
ãàðàæ, 80 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ. 097-35-22-941 Þðà
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ ãàç, 100 êâ.ì. (òåïëèé), º ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, 
20 ñîò. ãîðîäà. 098-551-29-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-916-09-29, 098-928-29-61
  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 ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, öåíòð. 067-440-26-37, 093-
979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 10 õâ. â³ä öåíòðà, 13.5 ñîò. çåìë³., ê³ìíàòà, 2 
ñïàëüí³, 2 ïðèõîæè, êóõíÿ, â³ðàíäà, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ - ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, áåç ïîñåðåäíèê³â. 093-047-35-
49, 067-369-99-76
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 37 (Ê.Ìàðêñà), º ñàðàé, íà ïîäâ³ð’¿ 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà áåç ãàçó. 093-412-32-79, 098-705-83-64

  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.Ïèêîâåöü 45 ñîò., º ãàç, âîäà ó äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ ³ 
ñàðàé îêðåìî, ïî ï³ä áóäèíîê öåíòðàëüíà äîðîãà. 067-278-43-14, 
098-890-10-38
  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

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, 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
  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
  Àáî çäàì ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21\1, º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 
098-938-69-79, 093-896-03-78, 093-017-87-05
  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 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 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 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè âóë.Ïîêðîâñüêà 22, ñ.Êîçÿòèí. 
093-704-07-18
  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.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.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-677-24-
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овеН 
Настав час щось міняти, і в 
першу чергу в собі. Ваші недо-
ліки будуть особливо помітними 

всім, крім вас самих.
телеЦь 
На роботі й у навчанні нагро-
мадилося багато питань, які 

краще вирішити, не відкладаючи 
на потім. 
близНюки 
Рішуче відмітайте зайві справи та 
розмови, будьте послідовні у від-

носинах з близькими людьми.
 рак 
Цього тижня навряд чи вдасться 
побути на самоті, навіть якщо ви 
цього дуже захочете.
лев 
Навіть якщо ви абсолютно впев-
нені в собі, прислухайтеся до 
зауважень, які зроблять близькі 

люди.
діва
Зберігайте емоційну рівновагу, 
але при цьому більше довіряйте 
інтуїції.
терези 
Реалізація давніх ідей принесе мо-
ральне й матеріальне задоволен-
ня. Не сперечайтесь зайвий раз.

            скорпіоН 
Відкриються нові перспективи 
для професійного та кар'єрного 
росту. Вихідні присвятіть спо-

кійному.
            стрілеЦь 

Більше довіряйте власній ін-
туїції, а не чужим обіцянкам. 
Роботи буде багато, доведеться 
подвоїти терпіння та працьо-

витість.
козеріг 
Сприятливий час для роботи. 
Якщо прислухатиметесь до слів 
навколишніх, зможете почути 

багато цікавого для себе й про себе.
водолій
Цього тижня зможете реалізувати 
практично все, що придумали й 
запланували. Дозвольте собі роз-

слабитися у вихідні.
риби 
Хтось або щось може вивести 
вас із рівноваги, але все швидко 
стане на свої місця, якщо трима-
тимете себе в руках.

ГОРОСКОП
з 12.10 по 18.10

407953

407310

неділя, 15 жовтня

+ 9 0С   + 12 0С
+ 11 0С   + 13 0С

середа, 18 жовтня

 + 11 0С   + 9 0С
 + 15 0С    + 11 0С

вівторок, 17 жовтня

  + 12 0С   + 11 0С
  + 17 0С   + 12 0С

понеділок, 16 жовтня

+ 10 0С   + 9 0С
+ 15 0С   + 12 0С

субота, 14 жовтня

+ 9 0С    + 9 0С
+ 9 0С    + 8 0С

пятниця, 13 жовтня

   + 12 0С   + 12 0С
   + 13 0С   + 9 0С

четвер, 12 жовтня

+ 11 0С  + 11 0С
+ 14 0С  + 13 0С

Прогноз погоди

40
90

77

Åêñêóðñ³¿ òà çàìîâëåííÿ àâòîáóñ³â

(òåðìàëüí³ âîäè, ÷àíè)

(ñâÿòî øîêîëàäó)

(ñâÿòî ñèðó òà âèíà)

 •Закарпаття 9-11 жовтня

•Львів 14-15 жовтня

•Львів 21-22 жовтня
093-812-85-99, 
067-274-03-22 40
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40
90

57

  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 093-
481-72-09
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 097-426-71-08
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ãîðîä 50 ñîò., âîäà, îïàëåííÿ ï³÷íå + ãàç, º 
ñàðàé. 099-120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 âèäè 
îïàëåííÿ, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 097-528-05-08 Âàëåíòèíà
  Áóäèíîê ñàä. 3 õ 5, ïëîäîâ³ äåðåâà, ó÷àñòîê 5 ñîò., êîîï.«À³ñò». 
2-82-63
  Áóäèíîê ñòàðèé 5 ñîò. çåìë³, â ãàðíîìó ì³ñö³, äåøåâî. 097-341-00-58
  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 æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 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. 063-577-27-39, 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
  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
  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 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, 067-902-94-38, 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. 098-540-01-93
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ 
ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-917-81-85
  ×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, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, 
â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í 
íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18

  аВтомото
  «Ìîñêâè÷» ï³êàï 067-141-58-51
  DAF-400 ãðóçîâèé 1991 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-290-
93-13, 093-858-68-61 Íàòàëÿ ²âàí³âíà
  ÂÀÇ 1117 Ëàäà - Êàëèíà óí³âåðñàë. 098-525-00-25
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí 1990 ð.â. 097-192-00-37
  ÂÀÇ 2106 êîë³ð á³ëèé, õîðîøèé ñòàí. 098-733-20-31
  ÃÀÇ-69. 093-022-88-06  
  Äâèãóí ÌÀÇ, ÊðÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ á/ó. 067-937-45-39
  Æèãóë³ 21011 1976 ð.â., õîðîøèé ñòàí 16 500 ãðí. 096-
264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî âàíòàæíèé àâòîìîá³ë³â. 067-937-45-39
  Ç²Ë Ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê) íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-
72, 066-140-79-63    
  ËÓÀÇ - 3969 Ì á/ó Âîëèíåöü. 098-935-30-83
  ÌÀÇ Ñàìîñêèä íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ì³í³ - òðàêòîð, ïëóã ôðåçà 27 000 ãðí. 097-735-43-83
  Ìîòîöèêë ÌÒ ö³ëèé àáî íà çàï÷àñòèíè, ìîòîð â êîìïëåêò³ 
äî ÌÒ. 093-411-05-52
  Ìîòîöèêë Ïëàíåòà íåäîðîãî, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106. 
097-380-23-63
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-

45-39
  Òàâð³ÿ 1102 1992 ð.â, äâèãóí 1.2. 093-487-48-39
  Òàâð³ÿ 1994 ð.â. äâèãóí, ÊÏÏ, òîðìîçíà ñèñòåìà, ñòîéêè, 
àìîðòèçàòîðè ïîì³íÿí³ ç àâòîìîá³ëÿ äîíîðà. 067-708-95-94
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-
45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63

  КуплЮ
  2-õ îñíèé ïðè÷³ï á\ó äî ëåêãîâîãî àâòî. 067-141-58-51
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  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, 
063-828-27-30
  Ãîð³õè ö³ë³. 093-409-34-53, 093-409-34-54
  Äà÷ó íà êîîï. «Âèøåíüêà» 098-101-16-18
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 
6. 063-502-62-62
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é
  Êàðòîïëþ äð³áíó, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 
2-30-43, 097-255-51-60
  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
   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
  Ïåðåíîñíèé ã/á àâòîìîá³ëü, òåëåâ³çîð åëåêòðîí³êà íà 
çàï÷àñòèíè. 093-263-85-59, 067-424-22-36
  Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
  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
  Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä 
íàñåëåííÿ 067-982-68-38 
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, 
ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-
529-10-20
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
  Øèôåð á/ó. 093-411-05-52
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, ÒÀÂð³¿-ÑëÀÂóÒÀ, ÌîÑêÂè÷, ÍèÂÀ - Â áóäü ÿêîÌó ÑÒÀÍ³: 
ÀÂÀð³éÍ³, ãÍèë³ ïðîáëåÌÍ³, ÍåðîÇÌèÒÍåÍ³. 098-682-50-85
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, ÒÀÂð³¿-ÑëÀÂóÒÀ, ÌîÑêÂè÷, ÍèÂÀ - Â áóäü ÿêîÌó ÑÒÀÍ³: 
ÀÂÀð³éÍ³, ãÍèë³ ïðîáëåÌÍ³, ÍåðîÇÌèÒÍåÍ³. 098-682-50-85

  мінЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè íà 1-ê³ìí. êâ. 1-2 ïîâ. ç äîïëàòîþ, 

ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-424-67-18

  ріЗне
  Â³ääàì öóöåíÿò (õëîï÷èê, ä³â÷èíêà) äáàéëèâîìó ãîñïîäàðþ, ïîðîäà ìàëåíüêà 
äâîðíÿæêà (ìîæíà òðèìàòè íà âóëèö³, à ìîæíà é ó ïðèì³ùåíí³). 097-446-20-13
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
  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 àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ ÂÍ ¹43225470 òà äîäàòîê 
äî àòåñòàòó ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó 12 ÀÑ ¹505504, âèäàí³ â 2012 ð. Êîìñîìîëüñüêîþ ÑÇØ 
²-²²² ñò. íà ³ì’ÿ Ïàõîëü÷óê Ãàííà ²ãîð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ÂÍ ¹8-06-36 íà ³ì’ÿ Êðàâ÷óêà Ìå÷åñëàâà 
Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì (ìàã³ñòðà òà áàêàëàâðà) ì.Êè¿â ÍÓÁ²Ï íà ³ì’ÿ Êåëåìåí ²âàí 
Þð³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Ôåäîðóê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ 
¹141103 â³ä 17.08.2015 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-884-86-66, 097-517-
36-53
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ÷àñòè÷íî ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ íà äîâãèé òåðì³í, 
ïîðÿäí³é ñ³ì’¿, áåç ñóáñèä³¿. 096-415-61-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-684-20-15 Àë¸íà
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ ð-í Öåñ³ñ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 096-
597-42-92
  Çäàì áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó ç ï³÷íèì îïàëåííÿì. 063-353-58-16 
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69 
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ï³â áóäèíêó, º ãàç. 2-42-67, 073-417-66-40
  Çäàì ïîðÿäí³é ñ³ì’¿ ãàç. áóäèíîê ç ìåáëÿìè, ñ.Êîçÿòèí ð-í âîäîêà÷êè, ÷àñòè÷íî ç³ 
çðó÷íîñòÿìè. 098-323-05-07, 063-296-24-14
  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, 096-155-29-37
  Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, äîðîãî. 099-344-45-59, 098-
708-17-68
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. îïàëåííÿì, ïîðÿäí³ñòü 
ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-821-41-38 
  Ìîëîäèé õëîïåöü 25 ðîê³â øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó ðîáîòó. 096-950-34-72, 
093-796-31-84
  Îðåíäà ï³ä îô³ñ 26 êâ. 093-766-78-49
  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòè 067-742-00-38,093-050-06-94 
  Òåðì³íîâî øóêàþ ôðåçóâàëüíèêà. 097-207-88-44
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 063-617-94-36, 068-334-23-79
  Øóêàþ æ³íêó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ìåíå çâàòè Êîëÿ, ìåí³ 33 ð. 097-819-56-03
  Øóêàþ ïîðÿäíó æ³íêó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó ó ñåë³. 097-572-46-40
  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




