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як Підтримувати 
бадьорість у 80 років 

Ліцеїсти на форумі універів
за матеріалами Фейсбук

За результатами зовнішнього 
незалежного оцінювання, яке 
складали випускники, Козятин-
ський ліцей-школа, як і в попе-
редні роки, увійшов до кращих 
навчальних закладів  Вінницької 
області і є лідером серед шкіл 
міста. Відомо, що у сучасному 
інформаційному просторі  випус-
кникам дуже просто розгубитися. 
Та й батьки не завжди обізна-
ні з питаннями, що стосуються 
вступної кампанії. Тому, з ініціа-
тиви адміністрації ліцею-школи, 
старшокласники та їх батьки 
стали учасниками щорічного Все-
українського форуму ZNOUA. Він 
відбувся 22 жовтня 2017 року у 
Києві в приміщенні готелю «Бра-
тислава». Учасники форуму спіл-
кувалися з представниками кра-
щих університетів України. Серед 
них Національний  університет 
ім. Т. Г. Шевченка, Національний 
університет «Києво-Могилянська 
академія», Національний еконо-

мічний університет ім. Вадима 
Гетьмана, Львівський національний 
університет ім. І. Франка, Київ-
ський національний університет 
будівництва та архітектури. Отри-
мати диплом кожного з них – це, 
безперечно, уже крок до успіху 
та самореалізації в майбутньому.

Живий діалог з викладачами та 
студентами, вичерпні відповіді на 
абсолютно всі поставлені запитан-
ня, доброзичлива атмосфера — 
це те, чим позначилася діяльність 
форуму. 

Після виставки навчальних 
закладів пройшли змістовні та 
цікаві лекції, на які за інтересами 
розподілилися учасники: «Ефек-
тивна підготовка до ЗНО-2018: 
план дій», «ВНЗ України: 
вступна кампанія», «Освіта за 
кордоном: можливості, гран-
ти та важливість іноземної 
мови», «Поради студентам. 
Тонкощі пошуку роботи. По-
гляд роботодавця». Колись 
Уінстон Черчілль сказав: «Хто 
володіє інформацією, той володіє 

світом», і тому лише тісна співпра-
ця ланок школа - батьки - учень 
дасть можливість майбутнім ви-
пускникам  здобути якнайбільше 
знань, виокремити раціональне 
зерно в  інформаційному про-
сторі, щоб у майбутньому стати 
успішною людиною.

Кожна доросла людина, ма-
буть, пам’ятає свої шкільні роки 
і день, коли постало, на перший 
погляд, банальне питання: ким 
стати? Погодьтеся, правильний 
вибір життєвого шляху – це за-
порука того, що у майбутньому 
сьогоднішній старшокласник 
комфортно почуватиме себе у 
тій царині, яку  обрав для себе. 
Як же стати успішним? Звичайно, 
вступити до омріяного навчаль-
ного закладу, і що важливо - не 
помилитися з вибором професії.

Першою сходинкою до успіху є 
гарно складений тест зовнішньо-
го незалежного оцінювання, що 
дає можливість у майбутньому 
отримати державне місце в уні-
верситеті.

Як же стати успішним? Звичайно, вступити до омріяного навчального 
закладу, і що важливо - не помилитися з вибором омріяної професії
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Ліцеїсти допомагають бійцям 
та дітям-сиротам зі сходу! 

у всіх на устахтема тижня

у вернигорку кращі футболісти  блискуча перемога монолітівців

загинуЛи моЛоді захисники україни

Чорний вівторок: 4 загибЛих, 4 поранених

поЛювання на хутрових звірів

сЛідЧий про тонкощі 
в роботі поЛіції

окремі вітання студенту уЧиЛища

українці мають самі 
вибирати президента

Збільшилися штрафи за браконьєрство

колонкА редАкторА

Тетяна Лозінська

вони приєднались до акції

скорбота

Голова Козятинського осередку ПП "Гро-
мадянська позиція", Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), tetyana.lozinskaya@
gmail.com 

з тим самим, в той же суд відверто говоріть зі своїми дітьми

лідія Палазнікова 
невперше принесла 
кришечки (800 шт.)

учні ліцею-школи 
ілля майброцький (2 
кл.) разом з сестрою 
Наталею Варфоломей 
(8 кл.) і братом 
Андрієм Ковальчуком 
(11 кл.) зібрали 
815 кришечок та 
отримали грамоту за 
участь в акції

в'ячеслав гончарук

Минулого четверга, 19 жовтня,  
в селі Йосипівка пройшла 71-а 
спартакіада з футболу серед шко-
лярів. На турнірі визначали кращу 
шкільну команду Козятинського 
району.

У змаганні взяли участь чотири 
команди, які стали переможцями 
в зональних турнірах. Фінал мав 
відбутися 6 жовтня, та за про-
холодної погоди змагання пере-
несли. Тож з визначенням кращої 
шкільної команди району довелось 
зачекати. Як тільки на дворі по-
тепліло, організатори спартакіади 
провели фінал кращих команд 
району. Хто з ким гратиме, визна-
чив жереб.

Господарі турніру отримали в 
суперники футболістів з села Пе-
ремога. Іншу пару склали спортс-
мени Широкої Греблі та Верниго-
родка. Усе було, як у дорослому 
футболі. Різниця була тільки в 
тому, що тайм тривав 25 хвилин.

Школярі з Перемоги були силь-
нішими за  господарів (учнів Йоси-
півської школи). Рахунок зустрічі 
— 1:2.  А футболісти Широкої 
Греблі та Вернигородка в осно-
вний час  зіграли внічию — 2:2.

Щоб визначити переможця в цій 
зустрічі, були призначені післямат-
чеві пенальті. Вдаліше їх пробили 
гравці Вернигородоцької школи. 
Тож, в основному фіналі зустрі-
лися футболісти села Перемога 
та спортсмени Вернигородоцької 
школи. 

У цій зустрічі глядачі побачили 
красивий футбол і голи на всі сма-
ки. Правда, майже всі були забиті 
гравцями Вернигородоцької шко-
ли. Вони переграли футболістів 
з села Перемога з рахунком 5:1 і 
стали переможцями 71-ої спарта-
кіади з футболу серед школярів 
Козятинського району. 

Окремо хочеться відзначити, що 
школярі з села берега Гуйви заби-
ли п’ять м’ячів команді, де футбол 
розвивають 20 років.

в'ячеслав гончарук

Не так давно Козятинський ФК 
“Моноліт” проводив виїзний матч 
на кубок області в місті Хмільни-
ку. Гра у відповідь відбудеться на 
стадіоні “Локомотив” 28 жовтня. 
Щоб пройти далі по сходинках 
кубка, нашим землякам потрібно 
перемагати свого суперника з різ-
ницею в два м’ячі. Як складеться 
повторна зустріч, покаже час. 
Футбол - це спорт і в кубку слаб-
ких суперників не буває. Якщо 
гонитва за кубок тільки розпочала 
свою ходу, то в чемпіонаті області 
футбольні колективи перейшли 
екватор змагань.Тому прихильни-
ки футболу з великим інтересом 
чекали на відновлення чемпіонату 
після гри на кубок.

Відновився чемпіонат області 
у вищій лізі 21 жовтня. У цей 
день на полі козятинського ста-
діону ”Локомотив” зустрілися 
гравці нашого міста з гостями 
з Ладижина - спортсменами 
ФК “Авангард”. Це була гра 
дев’ятого туру. Козятинські фут-
болісти перемогли з рахунком 
3:1.

З самого початку зустрічі гравці 
“Моноліта” заволоділи ініціати-
вою. Вони більшу частину ігрово-
го часу  контролювали м’яч. При 
його втраті, господарі вдало пере-
кривали вільні зони. За декілька 
передач м’яча команді суперника, 
монолітівці повертали його під 
свій контроль знову. 

У середині першого тайму одна 
із атак козятинської команди 
завершилась взяттям воріт. Це 

Андрій Хрищенюк головою пе-
рекинув м’яч через стража воріт 
“Авангарда”. Воротар енергетиків 
вибіг на перехоплення м’яча, який 
летів у повітрі. Та нападник госпо-
дарів був швидшим за голкіпера 
гостей. 

Так рахунок у зустрічі став 1:0. 
За декілька хвилин Олексій 

Тверезенко рахунок подвоїв і 
команди пішли на перерву. Друга 
половина зустрічі почалась з епі-
зоду, що не часто трапляється на 
футбольному полі. Футболісти з 
Ладижина пішли на перерву не в 
підтрибунне приміщення, а в свій 
автобус. Та з якоїсь причини на 
другу сорокап’ятихвилинку вчасно 
на футбольне поле не вийшли. Чи 
то команда захопилася аналізом 
гри першого тайму, чи неправиль-
но встановили час продовження 
матчу. 

Довелось арбітру зустрічі бігти 

до автобуса гостей. Але енергети-
ки з Ладижина вже йшли на зеле-
ний газон стадіону ”Локомотив”.

Початок другого тайму про-
ходив у рівній боротьбі і не був 
таким видовищним, як у першому 
таймі. Для підсилення гри, трене-
ри обох команд вдалися до замін 
футболістів. І одна така заміна 
спрацювала. Максим Саврій за-
бив гол у стилі бразильця Кака. 
М’яч, майже не відриваючись від 
газону, влетів у нижній кут воріт. 

При рахунку 3:0 козятинці 
збавили обороти. І гості за-
грали сміливіше. Навіть забили 
гол у ворота “Моноліту”. Були 
близькі, щоб різниця в рахунку 
була мінімальною. І добре, що в 
команді гостей немає виконавців 
рівня Тверезенка, Загалевича, 
Хрищенюка, Благодира. А то 
як знати, з яким рахунком могла 
закінчитись ця гра.

володимир зайчик, 
голова козятинської ро утмр

Починається полювання на 
зайця-русака та лисицю з 4 лис-
топада до 14 січня 2018 року 
включно.

Дні полювання — субота та 
неділя. Денна норма відстрілу 
зайця-русака одним мисливцем 
— один заєць. Норма відстрілу 
лисиці та вовка не лімітована.

Продовжується полювання на 
пернату дичину (до 26 листопа-
да). Але з початком полювання 
на хутрового звіра, тобто з 
4 листопада, полювання про-
вадиться тільки по суботах і 
неділях.

Забороняється полювати в на-
ступних відтворюючих дільницях: 

с. Бродецьке (крім місцевого 
колективу), Дубина, Поличенці, 
М. Клітенка. Забороняється по-
лювати на дачах с. Кордишівка, 
Талимонівка, за школою-інтер-
натом, біля с. Каролівка, туб-
диспансера.

Звертаю увагу мисливців на 
те, що збільшилися штрафи за 
браконьєрство. 

Тепер за добування і знищення 
лося доведеться заплатити 80 
тисяч гривень, за європейського 
оленя — 60 тис. грн, за плямис-
того оленя — 50 тис. грн, за 
лань — 40 тис. грн. За вбивство 
косулі або муфлона передбаче-
ний штраф у 32 тисячі гривень.

Збільшилися штрафи за неза-
конне добування або знищення 
хутрових звірів та птахів. Закре-

ма, за вбивство бобра доведеть-
ся заплатити 10 тисяч гривень, 
зайця-русака — 8 тис. грн, лебе-
дя — 4 тис. грн, а за добування 
пеганки, гусей, кекликів, сірих 
куропаток, фазанів — 2 тис. грн.

Крім того, в 5-10 разів зросли 
штрафи за знищення або пошко-
дження гнізд, нір, бобрових пло-
тин та інших помешкань тварин.

Любителі підпалів очеретів, 
ярів, чагарників, де мешкають 
і розводяться дикі мисливські 
тварини — також візьмуть це 
до уваги.

Звертаю увагу мисливців на те, 
що необхідно дотримуватися 
правил безпеки, коли знімає-
те шкіру із забитої лисиці. Необ-
хідно обов’язково користуватися 
гумовими рукавицями.

влад Повх

Скільки легенд ходить по Ко-
зятину, ми не вивчали. Але одна 
з них була дуже популярною. 
Поважні дядьки і тьоті, держав-
ні посадовці на повному серйозі 
переказували, що Козятинське 
відділення поліції кришує нар-
комафію, бездіє, має з цього 
“мзду”, тобто кришує абсолют-
ний кримінал. 

Як будь-яка легенда — вона 
підтверджується або руйнується. 
У нашому випадку зруйнувалась 
і — з файної сторони. Ось 
коротеньке інтерв’ю зі слідчим 
Козятинського відділення поліції 
Денисом Савченком.

— Пане Денисе, то чим за-
ймаєтесь на роботі?

— Тим, чим належить поліції. 
Ось прийняв до свого про-
вадження кримінальну справу 
досудового слідства. 20 жовтня 
працівники сектору кримінальної 
поліції провели оперативну за-
купівлю, в ході якого затримано 
громадянина України, 1978 року 
народження, мешканця м. Козя-
тина мікрорайону ПРБ, який са-
мостійно одноосібно виготовляв, 
вживав та збував наркотичні 
засоби.

 (Про це більш детально в 
публікації "Зловили наркотор-
говця" на стор.3)

— То в чому його обвину-
вачують? Яке покарання?

— Це ст. 307 ч.2 КК Украї-
ни. Як показує практика, суд 
застосовує лише позбавлення 
волі не менше семи років. Плюс 
амністія до цієї статті не засто-
совується.

— Отак легко одним махом 

і посадять?
— Чому одним махом? До 

процесу затримання було прове-
дено кропітку і тривалу роботу, 
задіяна велика кількість робіт-
ників поліції.

— Що ви маєте на увазі?
— Наприклад, співробітники 

сектору кримінальної поліції 
з’ясували про факт збуту нар-
котичних засобів. Провели певну 
перевірку. Переконались, що 
це так. Порушили кримінальне 
провадження, в даному випадку 
в травні. Продовжували доку-
ментувати злочин і лише через 
півроку реалізували справу у 
вигляді затримання. У суд з “я 
сказав”, “я чув” не підеш. Необ-
хідно в передбачений законом 
спосіб легально набути доказо-
ву базу, надати її в суд. Там з 
адвокатами перевірять профе-
сіоналізм поліції. По іншому аж 
ніяк. Буде оправдальний вирок, 
нас не пожаліє і не пожурить 
суддя, прокурор, адвокат, за-
триманий. Та й керівництво по-
ліції не буде осторонь. Впритул 
до звільнення з роботи. А  я 
маю власні професійні амбіції, 
честь, гідність, родину. Само 
собою давав клятву на вірність 
Україні.

— Виходить, в рамках за-
кону та професійної етики?

— У нашому відділенні по-
ліції тільки так. Іншого підходу 
немає.

— Що ви порадили б клієн-
там затриманого?

— Найперше, звернутись до 
медиків. Пройти медичну реабі-
літацію, влитись, інтегруватись у 
суспільство на основі християн-
ських цінностей.

У минулому номері ми розповідали 
про змагання “Богатир Козятинського 
МВПУЗТ-2017”, які пройшли 10 жов-
тня на стадіоні училища залізничного 
транспорту. 

Хочеться окремо привітати пере-
можця цих богатирських ігор Віталія 
Вовчка. 

Хлопець з Житомирської області, 
йому 17 років, навчається на третьо-
му курсі в 317 групі. У змаганнях 
брав участь вперше. Любить футбол і 
настільний теніс, захоплюється рибал-
кою і мисливством.

Газета “RIA-Козятин” вітає Віталія 
Вовчка з визнанням “Найсильніший 
студент” у цих видовищних змаган-
нях! Бажаємо й надалі бути на висоті 
в спорті та в усіх життєвих ситуаціях. 
Успіхів у навчанні та особистому 
житті!

катерина шевченко, волонтер 
068-96-24-61

Цього разу, вирушаючи 

вкотре на Схід, звернулася 
за підкріпленням в поїздці до 
директора Козятинського лі-
цею-школи Олени Анатоліївни 
Білянець. Коли я учням роз-
повідала про потреби бійцям 
і дітям, які живуть в зоні АТО 
без батьків, то байдужих не 
було, всі захотіли допомогти... 
Принесли з дому овочі, пе-
чиво, консервацію, чай, каву, 
олію, шкарпетки, малюнки. 

Учні 3-Б класу з керівником 
Вітою Людвигівною Дембіць-
кою власноруч розмалювали 

імбирне печиво жовто-бла-
китною солодкою мастикою 
на спеціальному занятті з 
майстер-шефом Ольгою Гна-
товською і передали сиротам 
з вадами.  

Дітки з сиротинця щоразу 
чекають нашого приїзду. Вони 
підбігали і дякували через 
мене всім, хто їм допомагає 
продуктами, солодощами та 
одягом. До мене підійшла 

одна дівчинка і сказала, що 
такого смачного печива вона 
ще ніколи в житті не кушту-

вала. Щиро дякую завучу 
Наталії Юріївні Ковальовій 
за чудову організацію допо-
моги на Схід нашим бійцям і 
дітлахам. 

Кожен з нас вклав у дану 
поїздку частинку допомоги. 
Також хочу подякувати пред-
ставникам ЗМІ  в особі Тетяни 
Лозінської. 

Скоро наступна поїздка! 
Разом - до перемоги! 

Московська імперія та сепаратисти на сході 
країни – це не єдина загроза для України, як 
держави та нації в цілому. Головне занепо-
коєння викликає те, що українські урядовці 
збагачуються шляхом розкрадання держав-
ного оборонного замовлення, пожертвування 
країнами, які нам допомагають. 

Увесь політикум, на чолі з президентом, на 
всю розганяють думку, що вони українці, яких 
знає весь світ, і що вони вже почали підготов-
ку до виборів. На перемовах, не зрозуміло з 
ким, не зрозумілі представники США висунули 
нам, українцям, умови, щоб вибирали Прези-
дента України не для України, а для США. А 
такий собі не забруднений політикою Гордон, 
якого можемо визнавати громадянином Укра-
їни, але не представником української титуль-
ної нації, майже без українців призначив себе 
в Президенти України. Саме це буде фішкою 
майбутніх виборів?

Ми, як партійний осередок “Громадянської 
позиції” спільно з іншими політичними парті-
ями 17.10.2017 року долучились до акції в м. 
Київ біля стін Верховної Ради України. Ми 
проти того, щоб Порошенко, Гройсман з Гор-
доном та США визначали Президента України. 
Вони вже визначили нас, як об’єкти виборчого 
процесу, від яких нічого не залежить. Це дуже 
ганебна їх думка, бо ми, українці, суб’єкт 
виборчого процесу і самі виберемо собі пре-
зидента. Бо такий недалекий процес, як Буда-
пештський меморандум свідчить про одне: зі 
слабкими не рахуються, їх зневажають, ними 
жертвують в угоду власних інтересів.

До меморандуму в Будапешті світовий кон-
гломерат і внутрішні колоборанти з Росією, 
Англією, США. Пізніше Німеччина, Франція 
та Китай — нам гарантували мир та цілісність 
держави. Для них ми тоді стали найголо-
внішою справою: зараз і негайно роззброїти 
третю за потужністю державу в світі. І грошей 
на це не шкодували. Перетворивши Україну 
в найкоротший термін з фортеці СРСР в 
депресивну державу, яка сама відбивається 
від світового агресора Російської імперії. А 
грошей, таких бажаних, від світових лідерів 
немає. Мало того, навіть те, що виділяється, 
розкрадається тими особами, яких колись 
призначила Росія в Україні. Так що, як і 
колись, такі представники, як Троцький, Кал-
ганович, Косіор, а нині Порошенко, Луценко, 
Аваков. То, як внуки, що творять те ж саме, 
що і їх діди. Повально спотворюють Консти-
туцію України, безумовно і повністю знищують 
в українців бажання мати власну державу, 
мову, пісню. Придумавши слоган АТО і вико-
ристовуючи його, намагаються стомити націю 
до бажання вчинити опір. Урбанізувати село, 
з метою захоплення всієї землі України. Між 
голодомором та сьогоднішньою урбанізацією 
різниці немає аж ніякої. Там і там іде мова 
про знищення селянства, яке поки володіє 
землею і не дається в полон та на знищення. 

Виходить так, що Україна в часи Махна, Го-
лодомору, УПА та сьогоднішнього АТО зава-
жає олігархам повністю заволодіти Україною. 
Мова йде про знищення нації за національною 
ознакою.

Я була в окупованій Луганщині в 2014 році 
і бачила, як небезпечно бути там українкою, 
за одне можливе слово мовою моїх батьків я 
підлягала знищенню, тобто розстрілу.

Майдан показав лише одне — ми сильна 
нація і у нас вистачить національних лідерів, 
як регіональних, так і світового масштабу. 
Єдина перешкода, така як байдужість біль-
шості, має бути подолана. Щоб зник огидний 
слоган АТО, а ветеранів і бійців ми вважали 
ветеранами війни з Російською імперією.

Слава УКРАЇНІ! СЛАВА НАЦІЇ!
 

батальйон “айдар”

24 жовтня 2017 року на 
бойовому завданні від мін-
но-вибухових травм загинули 
ЯРОСЛАВ БОНДАР (30 років) 
та АНТОН СІНЯГУБ (позивний 
Дейл, 24 роки).

АНТОНА СІНЯГУБА, ко-
мандира відділення 1 взводу 
1-ї штурм. роти 24 ОШБ "АЙ-
ДАР" проведуть в останню 
путь 26 жовтня, у четвер, о 
12 годині в церкві Покрови 

Пресвятої Богородиці у місті 
Боярка (вул. Білогородська, 
13 біля парку Перемоги). 

ЯРОСЛАВА БОНДАРЯ, сол-
дата гранатометного відділен-
ня 1 взводу 1-ї штурм. роти 
24 ОШБ "АЙДАР" проведуть в 
останню путь також 26 жовтня 
на Центральному кладовищі 
смт. Літин Вінницької області.

Пам’ятай їх, УКРАЇНО! Вони 
загинули, щоб ти жила!

Героям — слава! Побрати-
мам - зброя!

антон сінягуб ярослав бондар

укрінФорм

Протягом вівторка найбіль-
ше збройних провокацій, у 
тому числі з використанням 
мінометів, з боку російсько-
окупаційних військ відбулося на 
Приморському напрямку в зоні 
проведення АТО.

Про це заявив на брифінгу 
речник Міністерства оборони з 
питань АТО Андрій Лисенко

— На Приморському напрям-
ку було найгарячіше, — сказав 
Лисенко. — Чотири рази ворог 
обстріляв наші позиції поблизу 
Водяного, при цьому двічі – з 

82-мм мінометів. Також близько 
опівночі окупанти випустили 4 
мінометних снаряди по укра-
їнському опорному пункту не-
подалік Талаківки. Крім того, 
у районі Водяного, Талаківки 
та Мар’їнки незаконні збройні 
формування вели вогонь по по-
зиціях українських підрозділів 
із гранатометів та стрілецької 
зброї.

Загалом на Приморському 
напрямку бойовики здійснили 
8 прицільних обстрілів позицій 
ЗСУ. За словами Лисенка, на 
кожен із ворожих обстрілів 
українські військовослужбовці 

давали потужну відповідь із 
станкових гранатометів, велико-
каліберних кулеметів та інших 
видів стрілецької зброї. На 
Донецькому напрямку росій-
сько-окупаційні війська 6 разів 
відкривали вогонь по позиціях 
сил АТО поблизу Верхньото-
рецького, Авдіївки, Кам’янки, 
Зайцевого та Луганського з гра-
натометів та стрілецької зброї. 
Щоразу українські захисники 
жорстко зупиняли провокації 
ворога вогнем з гранатометів 
різних типів, великокаліберних 
кулеметів та легкої стрілецької 
зброї.

На Луганському напрямку вве-
чері бойовики здійснили один 
нетривалий обстріл позицій ЗСУ 
поблизу Трьохізбенки зі стрі-
лецької зброї. "Зважаючи на те, 
що обстріл не становив загрози 
життю наших військовослуж-
бовців, українські підрозділи на 
ворожу провокацію не відпові-
дали", - повідомив речник МОУ.

Загалом 24 жовтня по всій 
лінії зіткнення противник провів 
15 обстрілів позицій Збройних 
сил України. На жаль, внаслідок 
бойових дій четверо захисників 
України загинули і четверо за-
знали поранень.

влад Повх

26 жовтня 2017 року 
о 15 годині 30 хви-
лин у козятинсьткому 
районному суді від-
будеться продовження 
судового розгляду ад-
міністративної справи про корупцію відносно голови 
Козятинської районної ради Віктора Слободянюка.

Засідання відкрите. Усі громадяни мають можли-
вість в ході судового засідання побачити і почути, як 
суд розглядає корупційні справи. 

вероніка лЮбіч
В Україні заговорили про новий 

популярний серед школярів нарко-
тик “суниця (земляніка)”. Льодяники 
з вмістом наркотичної речовини да-
ють неповнолітнім дилери спочатку 
безкоштовно. З'ясувалося, що це 
новий синтетичний наркотик. Ке-
рівник організації Narconon Наталія 
Головцова розповіла, що має багато 
звернень від дівчат 15-16 років. У ін-
тернеті ціна на популярну психотроп-

ну речовину "суничку" починається 
від 300 гривень за цукерку. Відріз-
нити залежного підлітка з першого 
погляду майже не можливо. 

Психологи стверджують, що за-
побігти вживанню наркотику може 
відверта розмова з дитиною. Адже 
перший крок до синтетичного "кай-
фу" роблять після великих сімейних 
сварок. Отож рівноправні стосунки в 
родині — найкращий запобіжник від 
необачних кроків дитини.
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влада і миПРО все

побаЧив дріт на земЛі — бий тривогу вуЛицю грушевського 
Латають абияк

зняЛи карантин 
з заЛізниЧного

місто крематоріїв: 
“бойня на бойні-3”

Гаряча лінія РЕМу — 0800-217-217

Африканська чума свиней відступила

Козятинські поліцейські затримали 39-річного мешканця 
міста, який торгував ацетильованим опієм. Наркотичну 
речовину він виготовляв за місцем свого проживання

кримінальна хроніка

громадський діяЧ тетяна ЄрмоЛаЄва домагаЄться 
припинення свавіЛЛя з боку мерії 

куди піти до вітру в козятині

ремонт дороги у темну годину доби

У місті продовжується "газова атака"

Чоловік викинувся з вікна лікарні, а хлопець у навушниках потрапив під колеса вагона із сортувальної гірки...

зЛовиЛи наркоторговця!
галина касянівська

У неділю, 22 жовтня, громад-
ські активісти організували в 
Козятині рейд по громадських 
туалетах.

Виявляється, в місті є достатня 
кількість громадських туалетів. 
Аж 87! Але в якому стані біль-
шість! 

Про громадські туалети в уста-
новах можна сказати, що зайти 
туди приємно і не тільки тому, 
що туалет в приміщенні. А ось 
ті, які знаходяться на дворі, ді-
ляться на чотири види. 

Що ПрибираЮться. До  таких 
можна віднести вбиральні на ста-
діоні “Локомотив”, автостанції, на 
залізничному вокзалі, на колгосп-
ному ринку, в дворі пошти, в про-
вулку Кузнечний, в центральному 
сквері (погодинно). 

куди краЩе не заходити
До другої категорії можна від-

нести туалети, до яких краще не 
заходити, якщо близько немає 
води. Та й гарантії немає, що 

відмиєшся швидко. До таких 
старобудів можна віднести туа-
лет, що в дворі біля управління 
соцзахисту населення, в парку 
залізничників, на вулиці Вась-
ковського. 

зарослі. Є ще туалети, до  яких 
не можна добратися через зарослі. 
Такі туалети, судячи з протопта-

них доріжок, функціонують. Прав-
да, користуються ними одиниці і 
мабуть від безвиході. До таких 
відносяться вбиральні на вулиці 
Винниченка, що в дворі ПЧ-7, в 
дворі музею історії, на вулиці Бі-
лоцерківській, що напроти АЗС.

Під кутом 30 градусів. І до  
четвертої категорії відноситься 

туалет, що  на вулиці І. Франка 
біля магазину. А ще кажуть вби-
ральня на спорткомплексі. Це так 
кажуть. Ми, проводячи рейд, нія-
кого спортивного комплексу там 
не помітили. В середині туалету 
чисто, тільки заходити туди страш-
но. Стоїть він не на надійній основі 
та ще й нахилився від старості. Є 
ймовірність, що зайшовши в се-

редину такої конструкції, можна 
змінити позу проти своєї волі, 
помінявши стоячу чи сидячу на 
горизонтальну.

Окремо хочеться виділити тих 
відповідальних працівників, яким 
у спадок дістались будови часів 
генсеків. Туалети дійсно старень-
кі та зайти туди можна (це ті, 
“що прибираються”).

в'ячеслав гончарук

Яких тільки ми не чули ре-
монтів дороги. Капітальний, по-
точний, ямковий, косметичний. 
До перерахованих ремонтів 
добавили ще один. Називається 
він “Ремонт при зірках”, тобто 
нічний. Такий ремонт запровади-
ли в Козятині. Мешканці нашого 
міста, які спостерігають за такою 
новинкою, з посмішками звер-
нулися до нічних працюючих з 
питанням: “Що, Козятин виграв 
тендер і так поспішаєте, щоб не 
забрали?”

Спочатку в сутінках заасфаль-
тували ділянку дороги на вулиці 

В. Земляка біля “Хитрого” базар-
чика. А в п'ятницю, 20 жовтня, 
взялись за вулицю Пролетарську.

Те, що дорожники, молоді 
хлопці, на 20 годину ще були на 
роботі, похвально. Та хіба для 
таких робіт дня не вистачає? З 
таким запитанням ми й звернули-
ся до головного майстра нічних 
робіт. У деяких питаннях з ним 
можна й погодитись. З якихось 
джерел йому стало відомо, що 
через два дні в місті Козятині 
випаде сніг. Не класти ж асфальт 
на природну покрівлю. Та вдень 
на вулиці Земляка працювали. 
Не могли вони в один час у двох 
місцях працювати. Як не крути, 

в цих двох питаннях вони праві. 
А от щодо ремонту дороги, до 
порушень технологічного про-
цесу ремонтів дороги, то питань 
вистачає.

Кожен ремонт дороги має 
свою технологію і температурний 
режим. Основа дороги повинна 
бути сухою та без пилу. Коли 
закладається асфальт на стару 
основу дороги, вона повинна 
бути оброблена бітумоемульсіє-
вою сумішшю. 

Ні один технологічний процес 
не був задіяний на вулиці Проле-
тарська під час ремонту дороги. 
Це викликало справедливу крити-
ку у мешканців вулиці. І вони ви-

магали припинити такий ремонт. 
Більшість активних жителів ву-

лиці пов’язували нічний ремонт з 
крадіжкою матеріалу. Вони мали 
рацію. Тільки асфальт мішками 
тепер не продають. Крадуть живі 
гроші. Як це робиться, всім відо-
мо. Емоції та сварки між дорож-
никами та не байдужим людом 
майже припинились з появою 
депутата міської ради Ольги 
Поліщук. За її словами, вона 
телефонувала до заступника 
міського голови по ЖКГ Євгенія 
Малащука. Той завірив депутата, 
що ремонтні роботи на Проле-
тарській не проводяться. 

— Там іде підготовчий процес 

на завтрашній день, — сказав. 
Можливо, Євген Миколайович 

казав пані Ользі правду, тільки 
депутат міської ради своїми очи-
ма бачила інше. 

На дорогу з вологою поверх-
нею лягав тонкий шар асфальту. 
Де була яма, асфальту заклада-
лося більше, де був горбик, по-
падав мізер дорожнього покрит-
тя. Можливо, в тому і є переваги 
нічного ремонту.   

А на зекономлених матеріалах 
можна буде ще залатати шматок 
якоїсь ділянки дороги. От тільки 
на папері порахують все, як має 
бути. Порахують все, до малень-
ких дрібниць. 

вероніка лЮбіч

Міський голова не стримав сло-
ва — в котельних так і спалюють 
шкарлупу насіння вперемішку з 
різними відходами

Зранку в понеділок на прийом 
до козятинського міського голови 
зібралися городяни. Серед них 
- депутати міськради, мешканці 
території, яка найбільше потерпає 
від диму з котелень, громадські 
діячі. На цей раз Пузир утік. 

Зустрівся з активістами заступ-
ник Євген Малащук. Був при-

сутній керівник КП "Добробут" 
Ігор Лівшиць. Він мав бажання 
відповідати на запитання людей. 
Але вони не хотіли його слухати, 
вимагаючи відповідей від заступ-
ника міського голови. Малащук 
завірив, що сертифікати на паливо 
є. Але ніхто нікому їх не показав. 
Після візиту делегація побувала на 
території котельні, яка знаходить-
ся в центрі міста біля дитсадочка. 
Спалювання шкарлупиння соняш-
ника вперемішку з пилом і від-
ходами деревини продовжується. 

Активісти, яких об’єднала гро-

мадський діяч Тетяна Єрмо-
лаєва, вирішили збирати підписи 
депутатів, аби скликати позачер-
гову сесію, на якій заслухати звіт, 
як використовуються кошти на 

опалення.
Як стало відомо, сесія відбу-

деться у вівторок, 31 жовтня, в 
залі засідань міської ради. По-
чаток о 10.00.

ми заПитали у козятинчан

анна (23), 
Перекладач:

— Так, особливо 
біля ЦРЛ.

влад (12), школяр:

— Дуже їдкий, хіміч-
ний запах диму, важко 
дихати.

вадим (20), 
тимчасово не 
ПрацЮє:

— Не заважає.

анатолій (43), тимчасово не 
ПрацЮє:

— Так, навіть в селі Козятині 
відчувається.

тамара григорівна (71), Пенсіонер:

— Дуже заважає, неможливо пові-
сити білизну на вулиці!

зінаїда (39), тимчасово не 
ПрацЮє:

— Дуже заважає, особливо 
біля терцентру.

чи заважає вам дим з котелень?

18 жовтня
Поліцію повідомили про те, що 

на вулиці Куликівського ріжуть 
дерева.

З центрального кладовища ви-
крали металеву огорожу.

19 жовтня
У козятинчанина з автомобіля 

викрали сумку з документами, 
мобільний телефон і 500 гри-
вень.

У Титусівці з літньої кухні по-
цупили газову плиту, балон і 
металобрухт.

А в селі Козятин з підсобного 
приміщення вкрали два велоси-
педи “Україна”.

20 жовтня
На “Хитрому” базарі на Зем-

ляка з жінкою за горіхи, які вона 
здала на 350 гривень, розрахува-
лися сувенірними купюрами.

На Білоцерківській зупинили 
автомобіль “Ауді”, яким керував 
40-річний козятинчанин з озна-
ками наркотичного сп’яніння. Від 
проходження медичної експер-
тизи він відмовився. При огляді 
автомобіля було виявлено і ви-
лучено два шприци з залишками 
темно-коричневої рідини.

Чергова швидкої медичної до-
помоги повідомила поліцію, що в 
травматологічне відділення ЦРЛ 
госпіталізували 47-річного жителя 
Бродецького. За його словами, 
травми спричинив сусід.

У приймальне відділення ЦРЛ 
з термічними опіками 1-2 ступеня 
правої руки та спини доставили 
2-річного жителя Марківців. Про-
водиться перевірка.

На вулиці Підгорбунського 
зупинили автомобіль ВАЗ, яким 
керував 34-річний козятинчанин. 
При огляді автомобіля виявили та 

вилучили згорток фольги, в яко-
му була суміш білого кольору, 10 
головок маку та суха подрібнена 
конопля.

У Михайлині виявили труп 
49-річного чоловіка. При житті 
він зловживав алкогольними на-
поями.

На вулиці Куликівського зупи-
нили мопед “Альфа”, яким керу-
вав 20-річний козятинчанин. При 
поверхневому огляді в правій 
кишені куртки у нього виявили 
та вилучили паперовий згорток з 
коноплею.

21 жовтня
У Журбинцях зламали замок 

на гаражі і поцупили бензопилу, 
інструменти та металобрухт ва-
гою 40 кілограмів.

Поліцію повідомили про те, що 
на під’їзді до села Махаринці не-
відомі на автомобілі ВАЗ ріжуть 

дерева.

22 жовтня
Зі складського приміщення на 

вулиці Довженка поцупили два 
циркулярні насоси.

У козятинчанина з кладовки 
вкрали мішок картоплі.

23 жовтня
У селі Козятин з території 

домоволодіння вкрали два вело-
сипеди і мотокосу.

А з розташованої в тому ж 
селі станції “Lifecell” з контей-
нера поцупили 8 акумуляторних 
батарей.

З вікна неврологічного від-
ділення Козятинської ЦРЛ, яке 
розташоване на 4-му поверсі, 
викинувся 54-річний житель Ти-
тусівки. Він був госпіталізований 
21 жовтня з розладами психіки 
та поведінки внаслідок вживання 

алкоголю.
У Одеському парку на за-

лізничному переході 23-річного 
козятинчанина збив вагон, який 
спускався з сортувальної гірки. 
Хлопець йшов у навушниках і 
не почув наближення небезпеки. 
Йому розчавило ліву ступню і 
травмувало голінь. З травматич-
ним шоком юнака госпіталізували 
в ЦРЛ.  

24 жовтня
У приймальне відділення Козя-

тинської ЦРЛ зі струсом голов-
ного мозку звернулась козятин-
чанка. Поліція встановила, що 
30-річний житель нашого міста, 
коли їхав на автомобілі вулицею 
Матросова, зачепив дзеркалом 
потерпілу, яка йшла по узбіччі в 
попутному напрямку. Засвідчено, 
що водій не був в стані алкоголь-
ного сп’яніння.

маргарита гребінь

У середу почався ямковий 
ремонт вулиці Грушевського на 
відрізку від суду до ринку “Хлі-
бодар”. Перше радісне враження 
— нарешті!!! — швидко зникає. 
Перехожі та продавці торговель-
них точок на цій вулиці зверта-

ють увагу на неякісну роботу 
працівників. Кажуть, що вони з 
маленької ями зробили велику, 
на низ смоли не полили, а та, що 
була по краях ями, вже підсохла 
і асфальт охолонув.

 За словами свідків ремонту, 
до весни будемо мати таку ж 
саму картину. 

катерина чекай

У поліцію надійшла інформація 
про те, що 39-річний козяти-
инчанин виготовляє та продає 
наркотики. Оперативники провели 
контрольну закупівлю та затрима-
ли баригу. Зловмисник продавав 
1 мг ацетильованого опію за 150 
гривень.

Під час обшуку у помешканні 
злочинця правоохоронці вилучили 
шприци з наркотичною рідиною 
об’ємом 3 мг, 10 г марихуани, 
шприци, електронні ваги, прилад-
дя та інгредієнти для виготовлен-
ня ацетильованого опію.

Як розповів начальник Ко-
зятинського відділення поліції 
Олег Швець, затриманий раніше 
неодноразово потрапляв в поле 
зору поліції та притягувався до 
кримінальної відповідальності за 
наркозлочини та крадіжки.

За словами наркозалежного 
затриманого, наркотик він виго-
товляв для власного вживання та 
продавав знайомим. Насіння маку 
він купував у Вінниці, а вдома ви-
варював з нього опій. Вилучене 
направлено на експертизу.   

Зараз правопорушник затрима-
ний у процесуальному порядку, 
за підозрою у вчиненні злочину, 
передбаченого ст. 307 ККУ (не-
законне виробництво, виготов-
лення, придбання, зберігання, 

перевезення чи пересилання нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин або їх аналогів). За таке 

правопорушення чоловіку загро-
жує до 8 років ув’язнення.

козятинські електричні мережі

З погіршенням погодних умов 
(вітри, дощі, грози, град тощо) 
є ймовірність обриву електро-
проводів, через падіння дерев та 
гілля на повітряні лінії електро-
передач, які постійно знаходяться 
під напругою. Це створює загро-
зу життю людей, які знаходяться 
поряд.

Будьте надзвичайно обережни-
ми у разі виявлення обірваного 
електропроводу повітряної лінії! 
Наближатися до обірваних елек-
тропроводів, які знаходяться під 
напругою, ближче 8 метрів смер-

тельно небезпечно. 
У разі виявлен-

ня обірваних дро-
тів повітряних ліній 
електропередач чи 
відкритих дверей трансформатор-
них підстанцій, потрібно негайно 
зателефонувати у колцентр за 
номером  0-800-217-217.

Потрібно пам’ятати, що по-
вітряні лінії електропередач та 
трансформаторні підстанції є 
джерелом підвищено небезпеки 
для життя людей і тварин. Не 
проникайте в підстанції і

не усувайте самовільно по-
шкодження в електроустановках. 

Не прив’язуйте дроти та 
мотузки до опор елек-
тропередач для сушіння 
білизни. Не прив’язуйте 
до опор електропередач 

тварин з метою випасу. Не до-
зволяйте дітям влаштовувати 
спортивні майданчики під дрота-
ми повітряних ліній.

Якщо ви випадково опинилися 
біля обірваного дроту, що зна-
ходиться під напругою в зоні 
розтікання електроструму, слід 
пересуватися в протилежну від 
обірваного дроту сторону. При 
цьому ступні ніг не відривайте 
від землі.

вероніка лЮбіч

Учора офіційно було знято 
карантин по африканській чумі 
свиней з села Залізничне. На-
гадаю, тут нещодавно зафіксу-
вали спалах інфекції у одному 
з домогосподарств на вулиці 
Грибній. Протягом року на місці 

захоронення спалених трупів 
свиней і законсервованої гноярки 
забороняється проводити земель-
ні роботи. 

Козятинське районне управлін-
ня Держпродспоживслужби про-
довжуватиме моніторинг циркуля-
ції збудника АЧС серед диких та 
домашніх свиней.

маргарита гребінь

Газета “RIA-Козятин” нео-
дноразово піднімала тему про 
ситуацію зі смородом на вулиці 
Довженка в районі продовольчої 
бази Боровського. Тут розташу-
валося підприємство, на якому 
переробляють тваринні відходи. 
Залишки кісток спалюють в пічах-
крематоріях. Чорний густий дим 
тепер валить з труби з 12 ночі до 
7.30 ранку. 

— Тут можна задихнутися! 
Уночі закриваємо квартирки дуже 
щільно, — кажуть мешканці при-
леглої території. 

Вони у відчаї.
За словами городян, які тут 

проживають, складається вра-
ження, що козятинчан вирішили 
масово потруїти, влаштувавши 

загальну “газову камеру”. З усіх 
боків димлять “крематорії”: ко-
тельні на соняшникових відходах 
та печі, де спалюють кістки… Ці-
каво, як рятуються від “ароматів” 
та шкідливих речовин горіння 
козятинські чиновники та й сам 
підприємець, який влаштовує нічні 
газові атаки? У них в ніс вбудова-
ні фільтри і вони не зважають на 
сморід та не бояться легеневих 
захворювань? Чи жага збагатити-
ся сильніша за здоровий глузд?

Повертаючись до надрукованого
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до ріЧниці дтп 3 вересня 2016 року

«справа Лісника»: історія одніЄї зради
Продовження. Початок в “RIA-козятин” №40 від 5 жовтня 2017 року

валерій швець

Викладене в 
статті "Слобо-

дянюк і футбол" 
викликає посмішку. 

Розумію, що такого роду зви-
нувачення можуть бути тільки 
від Петра Міськова - вчителя 
фізичної культури Переможнян-
ської ЗОШ, заступника голови 
Козятинської районної федера-
ції футболу. 

По-перше, відносно Слобо-
дянюка В.М., якого обрали 
головою Козятинської феде-
рації футболу, то потрібно на-
гадати, що саме Петро Міськов 
був його першою довіреною 
особою і сам пропонував його 
кандидатуру як наступника на 
звітно-виборчій конференції 
районної федерації 16 червня 
2016 року. Кандидатуру Слобо-
дянюка В.М. підтримали і решта 
делегатів конференції.

Стосовно поїздки команди 
«Моноліт» на фінальні змагання 
Всеукраїнської ліги сільського 
аматорського футболу. 

Команда  стала срібним 
призером Вінницької ліги сіль-
ського аматорського футболу 
і здобула право взяти участь у 
фінальному турнірі України. Ко-
шти для поїздки були відсутні. 
За моїм зверненням до депу-
татського корпусу Козятинської 
районної ради, питання було 
розглянуте на сесії і отримало 
підтримку від депутатів, за що 
їм окреме «дякую». На момент 
виїзду сесія іще не відбулась і 
авансував футболістів за власні 
кошти саме Слободянюк В.М. 
Команда у підсумку посіла третє 
місце і не розумію, що в цьому 
поганого?

Що стосується жіночого фут-
болу, то нагадаю, що його роз-
виток розпочався у 2003 році 
у с. Комсомольське. Першим, і 
нині діючим тренером жіночої 
футбольної команди є поважна 
та авторитетна в області люди-
на – Микола Володимирович 
Бабюк. Саме його самовідда-
ність і кропітка праця сприяли 
розвитку дівочого, а згодом і 
жіночого футболу.  За багато 
років команда виросла з фор-
мату першостей області і по-
стала потреба спробувати себе 
на змаганнях вищого рівня. І 
це було зроблено у 2015 році. 

Жіноча команда “Колос” впер-
ше в історії футболу Вінницької 
області заявилась на  Першість 
України і представляє сільський 
футбол Козятиншини. Нам не 
соромно грати під брендом 
«Колос» Махнівка, тому що 
завдяки футболу сільський ста-
діон став одним із найкращих в 
області, пропагуємо сільський 
спорт. Маємо порозуміння та 
підтримку з боку місцевої влади 
і підприємців. Після першого 
кола чемпіонату Першої ліги 
є лідерами в групі А. І тут що 
поганого? 

Про «майстрів». Сором не 
знати автору статті, що «май-
стри» грають у Чемпіонаті Укра-
їни згідно з контрактом і отри-
мують за це заробітну плату. 
Які у нас можуть бути майстри 
за три роки? Сподіваюсь, і ми 
доростемо до цього рівня. 

Що стосується виділення ко-
штів на жіночий  футбол, то ко-
манда фінансується з районного 
та місцевого бюджетів, згідно з 
затвердженими програмами, ко-
штами обласної федерації фут-
болу та спонсорської допомоги.. 

Є нарікання, що молодь іноді 
не знає, чим зайнятись, як і де 
провести дозвілля. Альтернати-
вою «генделикам» мають стати 
популяризація фізичної культури 
та сучасні спортивні майданчи-
ки. Для цього ми проводимо 
різнопланові змагання, щоб 
відволікти людей і забрати їх на 
стадіон. По-перше, це реклама і 
розвиток спорту одночасно. 

Для розвитку дитячого фут-
болу в районі функціонує ди-
тячо-юнацька спортивна школа 
“Колос”, у якій працюють чоти-
ри тренери (Махнівка, Глухівці, 
Безіменне).

По організації змагань. Кож-
ного року відбуваються районні 
спортивні ігри, турніри серед 
молоді та дорослих, до яких 
включені змагання з футболу, в 
тому числі і жіночого. У грудні 
маємо проводити обласний 
турнір серед дівочих на базі 
Козятинського училища. Такий 
турнір проводимо вже п’ять 
років поспіль за участю  дітей 
2003-2004 року народження з 
шести районів області.

Стосовно районної федерації. 
Так, дійсно, є деякі проблемні 
питання з організацією змагань 
на місцевому рівні. Але показ-

ником розвитку аматорського 
футболу в районі є участь 
трьох команд міста та району 
у чемпіонаті області. Команда 
Глуховець цьогоріч стала чем-
піоном області серед команд 
Вінницької ліги сільського ама-
торського футболу, іще дві 
сільські команди, Махнівки та 
Білопілля, заграні у чемпіона-
тах сусідніх районів. 31 жовтня 
пройде позачергова конфе-
ренція, де проведемо зміни до 
статуту федерації і проведемо 
аналіз недопрацювань. Люди, 
які працюють з нами, мають 
працювати на конструктив, а не 
на деструктив.

Позиція автора публікації, і 
хочу підкреслити – заступника 
голови районної федерації фут-
болу, до керівника федерації 
змінилася через якісь особисті 
питання і це не має ніякого від-
ношення як до футболу, так і до 
розвитку спорту в районі. Моя 
думка, що керівник федерації 
має одні обов’язки, а практич-
ною роботою мають займатись 
фахові заступники та члени 
виконкому. Спорт розвиватися 
добре не буде, доки район не 
буде мати свою сучасну спор-
тивну базу. У нас не вистачає 
спортивних майданчиків і вже 
в цьому році сесією районної 
ради прийнята Програма роз-
витку футболу на період до 
2020 року. У зимовий період 
«вилітає» процес підготовки 
футболістів. Будемо надолужу-
вати згаяне і в цьому напрямку 
працюємо. У даний період, ви-
користовуючи наявні ресурси в 
місті і районі.

До автора. У нього була 
можливість двома юнацькими 
командами взяти участь в Пер-
шості України з футболу. І що, 
радився він з тренерами дітей, 
яких залучав різними способами 
до складу команди? Людські 
стосунки ніхто не відміняв… А 
чи автором статті доведене до 
логічного завершення рішення 
обласної федерації футболу 
про виділення командам 50 тис. 
грн? Зіграли два тури і на цьому 
все закінчилося. 

Деякі моменти більш вагоміші, 
ніж  власні амбіції. Колективну 
думку треба поважати, а так ви-
ходить, що 8 членів виконкому 
федерації “за”, а один “проти”? 
Що тут можна ще коментувати...     

Проводимо різнопланові змагання, 
щоб людей забрати на стадіон 

блогне байдужий 
мешканець 
району

«Дивлюсь я на 
небо, тай думку гадаю», - 
писав класик. А що думали 
ті, кому в голову прийшло 
поставити Віктора Слободя-
нюка головою Козятинської  
районної федерації футбо-
лу? Саме так — кожен Іван 
мав свій план. От і став новий 
голова до справи в 2016 році. 
Сидячи в кабінеті, малював зо-
лоті гори, обіцяв молочні ріки 
та закликав до плідної праці. 
Громада, засукавши рукава, 
кинулась до праці. Та не так 
сталось, як гадалось.  Дуже 
багато потрібно було зробити 
в цілому для дитячого футбо-
лу, дорослого та …

Слободянюк співпрацював 
тільки з тими, хто йому був 
потрібен, або, хто стоять 
перед ним по стійці 
струнко. Не радя-
чись з виконко-
мом, легко ви-
ділив близько 
двадцяти тисяч 
гривень коман-
ді «Моноліт» 
на поїздку до 
Дніпропетров-
ської області, 
підстава - Ген-
надій Васильович 
Ткачук (начальник по-
ліції ) сказав, що хлопці 
хочуть пограти у футбол. Спра-
цював принцип «я так хочу». 

Ще одним напрямком розви-
тку футболу є участь жіночої 
команди «Колос» в Чемпіонаті 
України. Важко його назвати 
чемпіонатом, так як команда 
грає всього 4-6 ігор в сезоні. 
Але для тих, хто не сильно 
вникає в суть, все одно: йти чи 
стрибати. Але з впертою послі-
довністю вибиваються бюджет-
ні кошти для жіночої команди 
(хоча команда належить так 
званій Махнівській громаді). 
Ні, нехай дівчата грали б у 
футбол, це добра справа, та от 
питання: хто ж все-таки грає? 
А грають дівчата з Тульчина, 
Вінниці та інших міст України. 
От і постає питання, що ми 
робимо за бюджетні кошти 
налогоплатників? 

Це те, що робиться. А що 
ні? 

Ну, по-перше, жіночий фут-
бол району. Маємо команду 
«майстрів» в Чемпіонаті, але 
чомусь немає статусу майстрів. 
Чому? Дуже цікаве питання. 
При команді, напевне, повинна 
бути якась інфраструктура. Це 
вікові групи підготовки, першо-
сті району, де юні спортсменки 
вдосконалювали б свою май-
стерність, районні турніри та 
інше. Та всього цього і близь-
ко немає, а чому? Видимість 
праці лиш є там, де тичуть 
легкі гроші. 

Далі — дорослий футбол 
в повній своїй красі, до уваги 
не беремо «Моноліт», АВК, 
це змагання, які організовує і 
проводить обласна федерація, 
а що ж районна? Та нічого. 
Говорили, Микола Бабур ні-
чого не робив (попередник 
В. Слободянюка). А нинішній 
голова не сильно то й дуєть-

ся, щоб перевершити 
свого попередника, 

хоча команди в 
районі є. Дея-
кі із них вже 
який сезон 
г р ают ь  в 
чемпіонатах 
інших райо-
нів (в Кали-
нівському, в  
Ружинсько-

му, в Берди-
ч і в ському),  і 

немає ніяких зру-
шень. Не проводиться 

і кубок району. 
За дитячий футбол і гово-

рити немає що. Так він все-
таки існує, бо діти в районі є, 
частково його організовує від-
діл освіти Козятинської РДА, 
частково фанати футболу. А 
що ж федерація на чолі з В. 
Слободянюком? Тут тільки 
нуль. Правда, були потуги 
зрушити з місця цей камінь. 
Навіть зібрали районну коман-
ду дітей з сіл Широка Гребля, 
Йосипівка, Махаринці, Глухівці, 
Махнівка, Перемога, Кума-
нівка, Туча та міста Козятин. 
Заявились в Першості ДЮФЛ 
України, зіграли два тури і 
все. Просто  голова федерації 
В. Слободянюк відмовився від 
дітей, не дав коштів. Так, фут-
бол в районі є, бо є бажаючі 
в нього пограти. Федерація 
також є і голова в гарному 
кабінеті. 

Слободянюк і футбол
блог

 артем ФурманЮк

А навесні того ж, 2015, року 
Україною прокотиться ціла хвиля 
вбивств і самогубств видних ді-
ячів часів президента Януковича. 
Нагадаю їх у хронологічному 
порядку: загадкове самогубство 
відомого парламентського «ди-
ригента» Партії регіонів Михайла 
Чечетова (27 лютого 2015 р.); 
сумнівний суїцид колишнього 
губернатора Запорізької області, 
підсудного у справі про розгін 
місцевого Євромайдану Олек-
сандра Пеклушенка (12 березня); 
вбивство колишнього нардепа 
від ПР, головного збирача ті-
тушок для антимайдану Олега 
Калашнікова (15 квітня); вбивство 
скандального письменника-украї-

нофоба Олеся Бузини (16 квітня). 
А вже 26 квітня відповідальність 
за ці смерті фактично бере на 
себе ще один негласний проект 
Мужчиля, викладаючи відповід-
ний ролик в YouTube. При цьому 
на даному відео під жирний знак 
питання ставляться вже представ-
ники влади постмайданної.

Відразу зазначу, що від одно-
го з добровольців, що воювали 
під керівництвом Лісника, якось 
доводилося чути про існування 
відео, на якому нібито записано, 
як насправді сталося «самогуб-
ство» Чечетова. Якщо це правда, 
можливо, воно ще спливе в май-
бутньому.

У будь-якому разі нашій, так 
само, як і російській, владі не 
вигідно відкривати на огляд 

суспільства подробиці вбивств, 
скоєних з ідейних мотивів. Щоб 
не розбурхувати народ, який і без 
того звіріє. Це вам не зрозумілі 
всім бізнес-розбірки. І навпаки, 
подібні ліквідації зазвичай від-
буваються народними месниками, 
з метою привернути суспільну 
увагу.

Так чи інакше, але відродження 
УПА було одним із негласних на-
прямів діяльності Лісника, незадо-
воленого результатами діяльності 
«Правого сектору» під керівни-
цтвом Яроша і Стемпицького, а 
також «Тризуба». Напевно, перша 
згадка про оновлену повстанську 
армію зустрічається ще на відео з 
розстрілом донецьких даішників, 
а укази Лісника від імені цієї ор-
ганізації та його програмні статті 

— на сайті «Теорія і практика 
Українського народного опору».

Зокрема, наказ УПА №1 від 24 
квітня 2015 року, посилання на 
який було розміщено й на сторін-
ці Лісника в Facebook, визначав 
ворогами українського народу 
всіх посадових осіб, які, напри-
клад, не визнали офіційно РФ 
воюючою стороною; не визнали 
факту війни, не розірвали дипло-
матичних відносин з агресором, 
не закрили кордонів з Росією, 
всупереч нормам чинного законо-
давства не запровадили воєнного 
стану, а також підписали з оку-
пантом зрадницькі домовленості. 
Тобто, по суті, всім бойовим по-
братимам було наказано почати 
атентати (нім. аttentat — замах на 
вбивство), експропріації та сабо-

тажі щодо нинішньої української 
влади.

Останнє повідомлення на цьо-
му ресурсі сповіщає про вибух 
у магазині «Рошен» у Харкові 9 
грудня 2015 року із поясненням, 
що дану акцію було влаштовано 
на знак протесту проти внутріш-
ньо-окупаційного режиму і спря-
мовано виключно проти об’єкта 
власності. Що і підтвердилося у 
дійсності: від вибуху, якщо його 
взагалі можна так назвати, в ту 
ніч постраждали тільки вітрини 
магазину.

Причому, судячи з іншого кон-
тенту сайту, до спроби пошкодити 
бізнес-майно чинного президента 
вдавалися не вперше. Щось 
схоже вже було в Києві влітку 
2015-го...

У ході журналістського до-
слідження, виявилося, що авто-
буси ходять із затримкою в 2-5 
хвилин він вивішеного графіку. 
Пасажири дуже незадоволені 
тим, що автобус №3 став ходити 
через годину. Раніше було кожні 
півгодини. А ще скаржаться, що 
не ходить черговий автобус о 
19.00 від пошти та о 20.10 від 
Дирекції залізничних перевезень.
Прокоментувати будь-що заступ-
ник міського голови, начальник 
управління ЖКГ Євгеній Мала-
щук відмовився, посилаючись на 
сувору заборону з боку міського 
голови. Він направив журналіста 
у відділ внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю. У відділі 
нам порадили звернутися до спе-
ціаліста управління ЖКГ… (дуже 
по-європейськи - прим. ред.).

Є надія, що перевізники дотри-
муватимуться графіка. Яка буде 
ситуація по суботах і неділях, на 
жаль, поки що не зрозуміло.

Публікуємо сьогодні новий роз-
клад міського транспорту.

Зупинки:
вул.червона калина (в міс-
то):

№1 - 7.45, 9.10, 12.50
№3 - 7.00, 8.05, 9.05, 10.10, 

11.10, 12.10, 13.10, 15.10, 16.10, 
17.10

універмаг (з міста)
№1 - 7.50, 9.15, 12.55
№2 - 7.16, 7.47… кожні півго-

дини до 17.46, без рейсу о 12.16 
№3 - 7.05, 8.10, 9.10, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 17.45

№4 - 10.45, 11.45, 15.45, 16.45
№7 - 6.55, 7.25, 7.55… кожні 

півгодини до 17.55, без рейсів о 
12.55 і 13.25 

Пошта (з міста)
№1 - 7.55, 9.20, 13.00
№2 - 7.15, 7.45… кожні півгоди-

ни до 17.45 без рейсу о 12.15 
№3 - 7.10, 8.15, 9.15, 10.20, 

11.20… кожну годину до 18.00
№4 - 10.50, 11.50, 15.50, 17.50
№7 - 7.00, 7.30… кожні півгоди-

ни до 18.00, крім рейсів о 13.00 
і 13.30

тунель (з міста)
№1 - 8.00, 9.25, 13.00
№2 - 7.20, 7.50… кожні півго-

дини до 17.50, крім рейсу о 12.20
№3 - 7.15, 8.20, 9.20, 10.25… 

кожну годину до 17.25, без рейсу 
о 14.25

№4 - 10.55, 11.55, 13.55, 16.55, 
17.55

№7 - 7.03, 7.33… кожні півго-
дини до 18.03, без рейсів о 13.03 
і 13.33

автостанція (з міста)
№1 - 8.02, 9.27,13.07
№2 - 7.22, 7.52, 8.22… кожні 

півгодини, останній 17.52, без 
рейсу о 12.22

№3 - 7.17, 8.22,9.22, 10.27, 
11.27, 12.27,13.27, 15.27, 16.27,17.27

№4 - 10.57 через годину до 
17.57, не йде 12.57, 13.57,14.57

№7 - 7.05, 7.35 через кожні 
півгодини до 18.05, без рейсів о 
13.05 і 13.35 

Прб (з міста)
№1 - 8.07,9.32, 13.07
№3 - 7.22, 8.27,9.27, 10.32 далі 

через кожну годину до 17.32, 
окрім 14.32

№4 - 11.02, 12.02, 15.02, 
16.02,18.02

вПузт (з міста)
№2 - 7.25, 7.55, 8.25… через 

кожні півгодини до 17.55, крім 
12.25

№7 - 7.08, 7.38, 8.08… через 
кожні півгодини, крім 13.08, 13.38

5 школа
№1 - 8.10, 9.35, 13.10
№7 - 7.13, 7.43, 8.13… через 

кожні півгодини, крім 13.13, 13.43

8-ма гвардійська
№3 - 7.24, 8.29, 9.29, 10.34, 

11.34, 12.34, 13.34, 15.34, 16.34, 
17.34

№4 - 11.04, 12.04, 16.04, 17.04, 
18.04

№7 - 7.15, 7.45, 8.15... через 
кожні півгодини, останній о 18.15

інтернат
№1 - 8.13, 9.38, 13.13
№3 - 7.27, 8.32, 9.32, 10.37, 

11.37, 12.37, 13.37, 15.37, 16.37, 
17.37

рем
№3 - 7.30, 8.35, 9.35, 10.40, 

11.40... кожну годину до 17.40, 
без рейсу о 14.40

сєдова
№1 - 8.15, 9.41, 13.15,
№4 - 11.07, 12.07, 16.07, 17.07, 

18.07

№7 - 7.19, 7.49, 8.19… кожні 
півгодини до 18.19, без рейсу о 
13.19 і 13.49

деПо
№7 - 7.24, 7.54, 8.24… кожні 

півгодини до 18.24, без рейсу о 
13.24 і 13.54

некрасова
№1 - 8.19, 9.44, 13.19
№4 - 11.10, 12.10, 16.10,17.10, 

18.10

і.Франка
№1 - 8.24, 9.49, 11.24
№4 - 11.14, 12.44, 16.14, 17.14, 

18.14

вПузт (1-го травня)
№2 з 7.00 кожні півгодини до 

17.30, без рейсу о 12.00
№7 з 7.10 кожні півгодини до 

18.10, без рейсів о 13.10 і 13.40

і.Франка (в місто)
№1 - 8.30, 10.05, 13.55
№4 - 7.08, 11.15, 12.15, 16.15

некрасова (в місто)
№1 - 8.35, 10.10, 13.40
№4 - 7.13, 11.20, 12.20, 15.20

сєдова (в місто)
№1 - 8.38, 10.13, 13.43
№4 - 7.15, 11.23, 12.23, 16.23
№7 - 7.01, 7.31… до 18.01, без 

рейсів о 13.01 і 13.31

деПо (в місто)
№7 - 7.25, 7.55… кожні півго-

дини до 17.55, без рейсів о 12.55 
і 13.25

8-ма гвардійська (в місто)
№1 - 8.41, 10.16, 13.46
№3 - 7.35, 8.45, 9.40, 10.45, 

11.45, 12.45, 14.10, 15.40, 17.10
№4 - 7.18, 11.26, 12.26, 16.26

№7 - 7.05, 7.35… кожні півго-
дини до 18.05, без рейсів 13.05 
і 13.35

рем (а місто)
№3 - 7.30, 8.40,9.35, 10.40, 

11.40, 12.40, 14.05, 15.35, 17.05

інтернат (в місто)
№3 - 7.32, 8.42, 9.37, 10.42, 

11.42. 12.42, 14.07, 15.37, 17.07

Прб (в місто)
№1 - 8.43, 10.18, 13.48
№3 - 7.37, 8.47, 9.42, 10.47, 

11.47, 12.47, 14.12, 15.42, 17.12
№4 - 7.20, 11.28, 12.28, 16.28

залізничний вокзал
№1 - 8.46, 10.21, 13.50
№2 - 7.05, 7.35… кожні півго-

дини до 16.35, без рейсів о 12.05 
і 12.35

№3 - 7.40, 8.50, 9.45, 10.50, 
11.50, 12.50, 14.15, 15.45, 17.15

№4 - 7.22, 11.31, 12.31, 16.21

автостанція (в місто)
№1 - 8.49, 10.24, 13.53
№2 - 7.07, 7.37… кожні півго-

дини до 17.37, без рейсів о 12.07 
і 12.37

№3 - 7.43, 8.53, 9.48, 10.53, 
11.53, 12.53, 14.18, 15.48, 17.18

№4 - 7.26, 11.34, 12.34, 16.34
№7 - 7.18, 7.48… кожні півго-

дини до 18.18, без рейсів о 13.18 
і 13.48

тунель (в місто)
№1 - 8.51, 10.25, 13.55
№2 - 7.09, 7.39… кожні півго-

дини до 17.39, без рейсів в 12.09 
і 12.39

№3 - 7.45, 8.55, 9.50, 10.55, 
11.55, 14.20, 15.50, 17.19

№4 - 7.27, 11.37, 12.37, 16.37
№7 - 7.19, 7.49… кожні півго-

дини до 18.19, без рейсів о 13.19 

і 13.49

црл
№1 - 8.57, 10.30, 14.00
№2 - 7.12, 7.42... кожні півго-

дини до 17.42, без рейсів о 12.12 
і 12.42

№4 - 7.31, 11.40, 12.40, 16.40
№7 - 7.21, 7.51… кожні півго-

дини до 18.21, без рейсів о 13.21 
і 13.51

грош
№1 - 8.59, 10.31, 14.02
№2 - 7.14, 7.44… кожні півго-

дини до 17.44, без рейсів о 12.14 
і 12.44

№4 - 7.33, 11.42, 12.42, 16,42
№7 - 7.23, 7.53… кожні півго-

дини до 18.23, без рейсів о 13.23 
і 13.53

універмаг
№1 - 9.01, 10.33, 14.04
№2 - 7.16, 7.47… кожні півго-

дини до 17.46, без рейсу о 12.16
№3 - 7.50, 9.00, 9.55, 11.00, 

12.00, 13.00, 14.25, 15.55, 17.26
№4 - 7.34, 11.43, 12.43, 16.43
№7 - 7.25, 7.55… кожні півго-

дини до 18.25, без рейсу о 13.25 
і 13.55

червона калина
№1 - 9.07, 10.38, 14.10
№3 - 7.55, 9.05, 10.00, 11.05, 

12.05, 13.05, 14.30, 16.00, 17.30

3 школа
№7 - 7.07, 7.37… кожні півго-

дини до 18.07, без рейсів о 13.07 
і 13.37

вПузт (1-го травня)
№2 - 7.00, 7.30… кожні півго-

дини до 17.30, без рейсу о 12.00 
№7 - 7.12, 7.42… кожні півго-

дини до 18.12, без рейсів о 13.12 
і 13.42

яніна
Того дня я виїхала на велосипеді 

десь після дев’ятої години з вулиці 
Бабаджаняна на вулицю Катукова. 
З лівої сторони світило сонце і я 
нічого не побачила. А з правої сто-
рони було пусто і я відразу поїхала 
на праву сторону через дорогу... 

Далі я отямилась ненадовго — 
лежу і наді мною люди. Молодий 
чоловік русявий, а далі жінка з 
дитиною. І пояснюють, що вони не 
винуваті. 

Далі я нічого не пам’ятаю. У 
лікарні уже десь під вечір я про-
кинулась, лежу в ліжку, нога ліва 
прикута до перила ліжка, нічого не 
зрозуміла. Потім мені кажуть, що я 
потрапила під машину…

Хотіла піднятися, закрутилась го-
лова. Я намацала бинтову пов’язку 
на ній. Уся спина в саднах. Мед-
сестри змащували їх зеленкою. 
Так я лежала до 9 вересня. Потім 
повезли в операційну і лікар Сер-
гій Савелійович Шлапак зі своїми 
колегами з медперсоналу зроби-
ли операцію на нозі. Поставили 
мені пластину і я знову лежала 
непід’ємна.

Уже після операції, не пам’ятаю 
на який день, прийшов Віктор 
Михайлович Челомєй зі своєю 
дочкою. Казали, щоб я підписа-
ла їм якісь бумаги. А дівчата по 
палаті підказували: “Нічого не 
підписуйте!” Челомєй сказав, що 
він мені поверне 1500 гривень за 

операцію... А я сказала, що суд 
розбереться.

За той час, що лежала в лікарні, 
до мене із слідчих, як до інших, 
ніхто не приходив. 

Згодом, коли потрапила в лікар-
ню другий раз 25 листопада (по 
причині ДТП) і я там лікувалася, 
мій брат настояв, щоб поліцейські 
прийшли. Завітав працівник козя-
тинського відділку поліції Денис 
Андрійович Савченко. Подивився 
знімок, почав розпитувати і писати 
пояснення, взяв виписку історії 
хвороби. І на цьому все скінчи-
лось... 

Не пам’ятаю, якого числа, на 
початку липня 2017 року через 
знайомих мені передали постано-

ву, що справа закрита. Мене ніхто 
нікуди не викликав, велосипеда до 
цих пір також немає.

На сьогоднішній день я стала 
калікою, мені важко пересуватися, 

стала боліти спина, пухне ліва 
нога, а за нею уже і права почала 
до низу пухнути. 

Мабуть, доведеться виймати ту 
пластину, знову лягати в лікарню...

крик душі

на зупинках з’явиЛися нові графіки 
руху міських автобусів
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До Міжнародного дня сільських жінок

подорож країнами 
Європейського союзу

у “деЛьфіні” змагаЛися пЛавці

81-ріЧна ніна васиЛюк: три сини, 7 
онуків, 4 правнуки. моЛода і щасЛива

валя (57), Пенсіонерка:

— Позитивне став-
лення до життя.

анатолій (65), Пенсіонер:

— Більше ходити і 
менше нервувати.

ральФ сергійович (80), 
Пенсіонер:

— Займаюсь йогою, спортом.

григорій (69), Пенсіонер:

— Спорт, дієта, здо-
ровий спосіб життя.

тетяна василівна (70), Пенсіонерка:

— Гарний настрій, доброзичли-
вість.

валентина володимирівна 
(66), Пенсіонерка:

— Активний спосіб життя.

ми заПитали у козятинчан в чому секрет активного довголіття?

тетяна лозінська

Роль сільських жінок — одна 
з найважливіших. На одному із 
пленарних засідань Генеральної 
Асамблеї ООН 18 грудня 2007 
року вирішили офіційно оголоси-
ти 15 жовтня Міжнародним днем 
сільських жінок і відзначати його 
щорічно, починаючи з 2008-го 
року.

У свій 81 рік від народження 
пані Ніна виглядає життєрадісною 
та активною людиною.  Не любить 
і не п’є чай, “краще водичка з 
варенням”, — каже, рідко вживає 
м’ясо! Вона обробляє більше 30 
соток городу! Робить закрутки, 
варення. Няньчить правнуків. 
Допомагає людям одужувати та 
щиро вірить і молиться Богу. Це і 
є її рецепт довголіття.

Хочу розповісти про цю чудову 
жінку.

легенда, чому махаринці 
обминає лихо. Цікаву історію 
розповіла наша співрозмовниця.

У далекі часи проживав у Маха-
ринцях пан. У нього народилося 
двоє теляток. Він хотів їх зарізати. 
Але наснилося, що Всевишній 
порадив не губити худобу, а збе-
регти і вигодувати. Потім оборати 
село за допомогою цих волів, 
щоб ніколи на поселення не було 
напасті. І тепер всі нещастя об-
минають Махаринці. 

— Так і у війну було, — при-
гадує Ніна Cидорівна. — Бомбили 
часто, але без жертв. Три бомби 

впало в районі школи. Дві зне-
шкодили у мирний час. А третя 
залишилася в землі. Але вона не 
вибухне, бо село у нас захищене.

війна стоїть Перед очима
Дуже запам’яталися нашій геро-

їні події у військовий час, коли їй 
було 6 років. Часто запрошували 
у школу Ніну Василюк, де вона 
розповідала про війну молодому 
поколінню. Пригадує, як німці 
в село зайшли, де розмістився 
штаб, кухня. 

Окупанти, які жили в батьків-
ській хаті пані Ніни, й досі перед 
її очима. Пригадує, які вони були 
бридкі. 

— Давали дітям печенюшки-га-
лети (солоні пряники) і заставляли 
з’їсти, — пригадує вона. — Каза-
ли: “Кіндер, бери і їж, а якщо ні, 
то паф-паф буде…Приставляли 
дуло автомата...

Каже, що й досі, як зараз, 
бачить трьох наших солдатів у 
білих гарних кожухах, шапках, 
які прийшли після німців і шукали 
поліцаїв. Пам’ятає дівчат-зенітниць 
у коротких військових спідничках, 
в пілотках на головах і гімнастер-
ках. Каже: “Я дуже їх полюбила, 
тоді на них дивилася б і дивилася. 
Нас в родині було шестеро дівчат 
(на жаль, вже всі повмирали), то 
зенітниці приходили завжди у гос-
ті. Недалеко від поля стояли зе-
нітки, а ближче до заводу — про-
жектор. Пом’ятаю, як бомбили…” 

Працьовита молодість на 
селі: одна жінка на Параді

Усе своє активне життя Ніна 
Сидорівна була депутатом сіль-
ської ради і завжди в пошані. За-
кінчила школу на відмінно. У неї 
була гарна пам’ять, яка і зараз не 
підводить. Дівчина намірювалася 
йти з колгоспу. За її словами, 
тоді був закон, що у кого на ві-
йні загинув батько, відпускали в 
місто. Під цю категорію підпадала 
і юна Ніна. Але не так сталося. 
Працьовиту, розумну дівчину не 
відпустили. Обдурили. Це було в 
1952 році. Отож, рік вона ходила 
в ланку, стала ланковою. Хоча 
її ланка визначилась згодом, 

як передова, зарплатню давали 
мізерну. Старші сестри Ніни Си-
дорівни вже жили окремо, а вона 
залишилася з меншою сестрою і 
хворою мамою. Тому за більшою 
зарплатою пішла, як вона каже, в 
“штатну роботу”. 

— Чотири роки доїла корови, 
була передовою, — пригадує. 
— Видавали грамоти, відзнаки, 
медалі. Була членом правління 
колгоспу, депутатом сільради. 
Їздила на засідання в Київ, навіть 
в Москву. Пам’ятаю, була у 1955 
році там два тижні. Зараз росіяни 
вороги мої, а тоді ми були рідні. 
Показували мені Москву всю, 
годували... 

У Козятині на параді на трибу-
нах стояло керівництво, яке ві-
тало колону. Запросили і мене, як 
передову працівницю Махаринців, 
доярку, яка надоїла 4800 літрів 
на корову. У пам’яті, як зараз, що 
була одна жінка серед чоловіків...

Згодом, як “башковиту”, по-
ставили її завідувачкою молочним 
пунктом. Возили їй молоко завод, 
колгосп, звідусіль. Виводила живі 
одиниці, людям розраховувала, а 
восени пішла заміж за Миколку 
Василюка (її дівоче прізвище 
Нікітюк) 8 жовтня в 22 роки. На-

родила троє синів. Зараз один 
живе далеко на Півночі. Приїздить 
кожного літа. Інші недалеко від 
матері. Онук Сергій, який мешкає 
недалеко, завжди допомагає по 
господарству. 

Колись вона мала найвищу 
пенсію. Це 132 рублі за 37 повних 
років трудового стажу. Зараз — 
півтори тисячі гривень плюс до-
бавили 300. 

— Але не головне, скільки 
пенсії, — каже. — Головне, щоб 
Бог дав здоров’я спожити те, що 
у мене є.

дар від бога. Ніні Сидорівні ча-
сом відкривається провидіння. На-
віть бачила, що має бути нещастя в 
Японії. Вона раніше ходила в церк-
ву. Була старостою. Саме у той час 
відкрила криничку з водою після 
того, як отримала знак — видіння 
в молитві в пості. Знайшла людей, 
вони допомогли визначити заро-
щене живе дно. І так відродилось 
місце зі свяченою водою.  

Ноги болять, але каже, що 
молитвою знімає біль. Нічим не 
натирає.

Про війну на сході каже, що 
це “щось декоративне, де нічого 
не зрозуміло. Це безумство. Але 
це має так бути, як написано в 
Писанії святому: будуть великі 
землетруси, війна, піде брат на 
брата. Так воно зараз і є. Кінець 
війни буде тоді, коли схаменеться 
Путін. Я вже прошу Бога, щоб він 
опам’ятався.”

Побаж ання молодому 
ПоколіннЮ. — Маю сім онуків: 
Сергій, Оксанка, Марінка, Оля, Алінка, 
Богдан, Антон та чотири правнуки: 
Ярослав, Даринка, Мирослав, Мілана 
(на півночі), — каже пані Ніна. — 
Отож я багата і щаслива людина. 
Хочу побажати нашому молодому 
поколінню здоров’я, щоб щасливі 
були, щасливіші за нас. Бо ми про-
жили дуже тяжкі роки. 47, 48 — не 
доїдали у війну і після неї. Я була 
в західній Україні з сестрою, яка 
тоді працювала на укомплектовці 
комсомольцями колгоспів. Там було 
легше з хлібом. 25 км пішки йшли 
до села Заболоття, адже тоді зри-

вали колії. На платформі від Ковеля 
їхали. Звідти нам дали пуд ячменю. 
То сиділи обоє на мішечку, щоб нас 
не скинули. Бо тоді скидали з по-
їздів тих, хто хліб віз. Ось так сиди-
мо, моя сестра Ліда каже: “Не спи, 
як я засинаю, то мене штурхай”. 
Бо чуємо раз за разом “а-а-а-а!” 
закричало. Люди кажуть: “Вже ски-
нули з поїзда когось”. Таке пере-
жили страхоліття... А як по полях 
картоплю мерзлу збирали… Якось 
напекли млинці з бурякового на-
сіння, яке біля сівалок взяли трохи. 
Змололи на жорнах, напекли. Зразу 
були пухкенькі і добрі пампушки, 
а потім в кишках все скам’яніло. І 
таке було… 

Бажаю молодому поколінню ні-
коли не бачити війни, бо це дуже 
страшно. Ось так ввечері і вже 
“гууууууу” — розвідка полетіла, 
розвішала фонарі. Через вікна 
заглядаємо, вже летять бомбарду-
вальники зі значним гулом. Мама 
казала, щоб ховались під стільці і 
столи, якщо стіни падатимуть, то 
ми врятуємося…

Закликаю нашу молодь, щоб 
їли все наше, українське, щоб 
не їли нічого з ГМО та якесь за-
лежане, завезене звідкись. Щоб 
любили Бога, щоб обернулись 
до нього, поклонилися йому, на-
шому живому Господу. Бо сказав 
Господь: “Просіть і дано буде, мо-
літься, стукайте і вам відкриють”. 
Значить потрібно нам молитись, 
щоб замолити гріхи, адже в гріху 
народжуємося... 

На честь свята газета “RIA-
Козятин” приєднується до всіх 
привітань, які лунали на адре-
су наших сільських жінок в їх 
Міжнародний день і бажає їм 
сил і міцного здоров’я, тепла і 
затишку домашнього вогнища! 
Нехай бадьорість і позитивний 
настрій не покидає Вас ніколи! 
Зі святом Вас! І всіх благ!

А пані Ніні дякуємо за інтерв’ю. 
Бажаємо і надалі заряджати по-
зитивом усіх, кому пощастить з 
нею познайомитися і всіх, хто 
вхожий до її обійстя і має щастя 
потрапити в оселю цієї позитивної 
та життєрадісної жінки.

У пошуках героїні 
до цього свята “RIA-
Козятин” побувала в 
Махаринцях. У цьому 
мальовничому селі 
відбулося знайомство 
з відомою не тільки 
в районі, а й по 
всій Україні літньою 
жінкою Ніною 
Василюк.

з онуком сергієм друзі завжди відвідують

Фото ніни з дошки 
пошани. 50-60 рр., Козятин

тетяна яковчук, бібліограФ 
бібліоінтернет центру црб

Козятинська центральна район-
на бібліотека стала учасником 
проекту «Все про Європу: читай, 
слухай, дізнавайся в пунктах єв-
ропейської інформації в бібліоте-
ках», який реалізовує Українська 
бібліотечна асоціація (УБА), що 
стала переможцем програми Єв-
ропейського Союзу «Еразмус+». 
Проект передбачає активну ро-
боту бібліотеки з популяризації 
знань про ЄС та європейський 
вибір України. Так, створені 
Пункти європейської інформації 
для надання інформаційно-про-
світницьких послуг мешканцям 
місцевих громад,  шляхом прове-
дення «Днів Європи», квести для 
молоді та ін.

У 2016 році на базі Козятин-
ської бібліотеки створено пункт 
“Все про Європу: читай, слухай, 
дізнавайся в пунктах європей-
ської інформації в бібліотеках”. 

У рамках реалізації проекту 
20 жовтня в інтернет-центрі  ЦРБ 
пройшла віртуальна мандрівка 
“Країнами Європейського Союзу” 
учнів 11 класу. 

Я, як координатор проекту, 
розповіла присутнім про основні 
завдання, програму дій нашого 
пункту європейської інформації. 
Учні ознайомились з постійно 
діючою книжковою виставкою 
“Відкрий Європу” та інформацій-
ним стендом Пункту Європейської 
інформації. Слухачі переглянули 
відеоролик: «Як утворився Євро-
пейський Союз і як він організо-
ваний сьогодні». Вони дізналися 

про етапи, передумови створення 
Європейського Союзу, переваги 
та недоліки членства в ЄС, пер-
спективи для України, з інформа-
цією щодо безвізу: «Безвізовий 
режим з ЄС: про що мають знати 
громадяни».

На завершення присутні пере-
глянули відеофільм “Подорож 
країнами Європейського Союзу”. 
Через віртуальну подорож корис-
тувачі поринули у мальовничий, 
маловідомий та цікавий світ 28 
країн Європейського Союзу.

Європа - це вікова історія, до-
свід, європейська демократія і 
традиції. 

Сучасне завдання - зберегти 
неоціненну спадщину європей-
ської культури, частиною якої є 
Україна. 

в’ячеслав гончарук

У козятинському басейні “Дель-
фін” відбулися відкриті змагання 
з плавання дітей віком від 6-ти 
до 18 років. Суботнього ранку 21 
жовтня вони змагалися в десяти 
дисциплінах.

Розпочали змагання плавці 
вільного стилю. На дистанції 
50 метрів серед дівчат найкра-
щого результату досягла Кіра 
Онофрійчук. У неї перше місце. 
Діана Федорук відстала від пере-
можниці на лічені секунди. Вона 
друга. Катерина Венжик була  
третьою — у неї також хороший 
результат. 

Серед хлопців на цій дистанції 

переміг Ілля Кузьменко. Максим 
Лисенко посів друге місце. Третє 
місце у Влада Стрикозова. Юнаки 
на цій дистанції розмістилися в 
такому порядку: Дмитро Михаль-
чук на першій сходинці п’єдесталу 
пошани, Назар Франчук  на 
другій сходинці, а Олександр 
Кривулько — третій.  

Далі в змаганнях плавців віль-
ного стилю замінили брасисти. 
Вони стартували з самої короткої 
дистанції на 30 метрів. У цій дис-
ципліні перемогла Діана Федорук, 
Аліна Міщенко фінішувала дру-
гою. Серед хлопців на 50 метрів 
переміг Олександр Коростій, дру-
гим був Євген Камінний. У юнаків 
на цій дистанції перемогу здобув 

Дмитро Савчук, на другому місці 
Павло Нікіфоров, а замкнув при-
зову трійку Володимир Швець.

У запливах на 50 метрів на 
спині серед дівчат знову була 
першою Кіра Онофрійчук. Ка-
терина Венжик підвищилася в 
класі. Вона третє місце вільного 
стилю змінила на друге в запливі 
на спині.Третьою фінішувала На-
талія Федорук. 

У хлопців на цій дистанції не 
було рівних Іллі Кузьменку. Ро-
ман Павлюк на другому місці, а 
Іван Омельчук на третій сходинці. 
У юнаків перемогу здобув Назар 
Франчук, Олександр Кривулько 
на другому місці, В’ячеслав Доро-

жинський третій. Заплив 100 ме-
трів на спині виграв також Назар 
Франчук, а Олександр Кривулько 

та В’ячеслав Дорожинський фі-
нішували в тому порядку, що й в 
запливі на 50 метрів.   

влад Повх

Рядовий склад з керівництвом рятів-
ної служби мають справу і працюють в 
надзвичайних ситуація, де ризики для, 
власно, життя завжди на грані життя 
і смерті, або ще кажуть: вони ходять 
по краю гострого ножа. Правильно 
так: щоб бути в тонусі, необхідно весь 
час тренуватись. Це не правда, що 
працівники МНС найбільше і найдовше 
сплять. Вони якщо не прибираються, 
то тренуються.

Коли я побачив пожежний червоний 
автомобіль, подумав: ну ось горе, 
хтось загинув чи травмувався. Пожеж-
ники метушаться, рухають драбини, 
але одяг, як не на пожежу. Не запи-

тував у зівак, а звернувсь до одного 
із рятівників:

— Що сталось, яка біда?
— А майже ніякої, — відповів 

МНСівець. — Житель третього по-
верху втратив ключі від замків вхідних 
дверей. Покликав нас, ми приїхали, 
щоб надати допомогу і заодно від-
працювати вправи на ділі: добра-
тися на балкон третього поверху в 
дев’ятиповерхівці, вскрити доволі до-
бротні замки. У будь-який час ми мо-
жемо опинитись в ситуації, коли такі 
вправи рятуватимуть життя потерпілим 
і нам. Ось так робимо людям приємне 
і себе тренуємо. Побільше б таких 
учбових викликів і поменше на ділі 
надзвичайних ситуацій нам і громаді.

катерина чекай

«Укрзaлізниця» призначила новий швидкіс-
ний поїзд «Інтерсіті» № 747/748 Київ – Тер-
нопіль – Київ, який вперше відпрaвиться зі 
столиці 3 листопaдa. Потяг курсувaтиме що-
денно, окрім понеділка з Києва тa вівторка з 
Тернополя, та робити зупинки нa Вінниччині.

Поїзд № 747 відпрaвлятиметься зі стaнції 
Київ-Пaсaжирський з 3 листопaдa о 17.24 
тa прибувaтиме до Тернополя о 23.25. Нa 
мaршруті прямувaння поїзд зупинятиметься 
нa тaких стaнціях: Козятин-1 (19.05-19.06), 
Кaлинівкa-1 (19.38-19.39), Вінниця (19.57-20.00), 
Гнівaнь (20.20-20.21), Дерaжня (21.19-21.20) 
Хмельницький (21.50-21.53), Волочиськ (22.39-
22.40).

Поїзд № 748 відпрaвлятиметься зі 

стaнції Тернопіль з 4 листопaдa о 04.06 тa 
прибувaтиме нa стaнцію Київ-Пaсaжирський о 
09.58. Нa мaршруті прямувaння поїзд зупиня-
тиметься нa тaких стaнціях: Волочиськ (04.51-
04.52), Хмельницький (05.42-05.45), Дерaжня 
(06.10-06.11), Гнівaнь (07.08-07.09), Вінниця 
(07.27-07.30), Кaлинівкa-1 (07.45-07.46) тa Козя-
тин-1 (08.16-08.17).

мнс — дуже специфічна служба “інтерсіті” через козятин!
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по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
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продам 
  2 âàçîíè «Àëîº» 4 ð³÷í³. 067-165-16-23
  2 êîëåñà äî ìîòîöèêëà ÈÆ â çáîð³. 097-622-24-72, 
063-629-68-85
  Àáî çäàì â îðåíäó ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, 
ö/êàíàë³çàö³ÿ. 063-393-53-06
  Àâòîìîá³ëüíèé ìîäåðí³çîâàíèé ïðèöåï ç 
íàðîùåíèìè áîðòàìè òà óñèëåíîþ â³ññþ. 097-621-
40-72
  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
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè 6 øò.  097-690-
98-02
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Áóðÿê ñòîëîâèé ÷åðâîíèé. 063-025-99-97
  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
  Âåëîñèïåä «Ì³íñüê» â õîðîøîìó ñòàí³ 1 200 ãðí. 
097-135-71-72
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» ãàðíîìó ñòàí³, äàìñüêèé, 
ïîôàðáîâàíèé, êîëåñà óñèëåí³ 1 150 ãðí. 063-670-
34-06
  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
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.48. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  Âèøèâàíêà äóæå ãàðíà äëÿ õëîï÷èêà 8-9 ð., âçóòòÿ 
ð³çíå õëîï., ïëàù øê³ðÿíèé äî êîë³í, ìàéæå íîâèé, äâ³ 

çèìîâèõ øàïêè õëîï. 093-548-53-84, 2-23-29
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. 
ð.80 õ 1.20 ñì. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Ãàçîâèé áàëîí 300 ãðí., òàãàíîê 100 ãðí., ñò³íêà 
ìåáëåâà êîðè÷íåâà 3 000 ãðí., õîëîäèëüíèê á/ó 2 
000 ãðí., ñò³ë òóìáà 200 ãðí. äèòÿ÷à êîëÿñêà áóçêîâà 
1 000 ãðí., êîæóõ ð.48 300 ãðí. 093-766-54-43
  Ãàçîâèé êîòåë á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³ äèìîõîäíèé, 
çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106. 097-380-23-63
  Ãàçîâ³ áàëîíè, òðóáè, óãîëêè, áóðæóéêè. 097-
793-55-95
  Ãàçîâ³ ïëèòè 2-õ êàìôîðíà íîâà, 4-õ êàìôîðíà 
á/ó. 2-14-37, 067-265-60-50, 093-837-14-24
  Ãàíòåë³ 5 êã., çàï÷àñòèíè äî êîòëà Ôåðîëë³, 
ùèòîâ³ äâåð³ ç êîðîáêîþ, êóðòêà øê³ðÿíà, ïóõîâà, 
êîñòþì ÷îë. íîâèé ð.52, ïàðàô³í. 067-494-05-59
  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 ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, 
ðîçì³ð 6.30 õ 3.20 15 000 ãðí. 097-722-73-93, 097-
967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-
615-33-70
  Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
  Ãàðàæ, á³äîíè àëþì., ÷åìîäàí, ê³ìíàòíà ñò³íêà. 
063-344-14-45, 063-649-90-85
  Ãàðàæ. 063-422-45-66
  Ãàðáóçè íåäîðîãî. 097-436-56-60
  Ãàðáóçè ñ.Âåëèêå. 067-399-02-84
  Ãàðáóçè, Êîçÿòèí, âóë.Ìàòðîñîâà. 2-40-08
  Ãàðáóçè. 096-177-53-78, 063-746-99-06

  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò., íà Ïëàíîâîìó,  
íåäîðîãî. 096-925-31-30, 2-32-56
  Äâà îðòîïåäè÷í³ ìàòðàöè 190 õ 90 â õîðîøîìó 
ñòàí³. 096-445-25-80, 093-685-57-35
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ñó÷àñíèé äèçàéí ç³ 
ñêëîì á/ó, ð³çíîãî ðîçì³ðó, ìåáë³ äâ³ øàôè òà 2 
àíòðèñîë³ ëàêîâàí³. 063-462-61-20
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè, ðîçïðîäàæ â³ä 10 ãðí. 
098-419-98-65
  Äåï³ëÿòîð «Áðàóí» â õîðîøîìó ñòàí³ 250 ãðí., 
ëàìïà ï³ä ãåëü 250 ãðí. 093-623-00-91
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 
5 Êâ 380 Â, á³äîíè 40 ë. 400 ãðí., àäàïòîð (áðè÷êà). 
093-375-06-61
  Äèâàí â ãàðíîìó ñòàí³. 093-921-51-11, 098-
786-75-14
  Äèâàí ³ äâà êð³ñëà íåðîçêëàäí³, ì³í³ - êóðè ïî 50 
ãðí. 067-302-24-06
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà GOBY â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
178-74-18, 096-699-69-95
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà íåäîðîãî, á/ó. 063-694-94-49, 
098-404-99-04
  Äèòÿ÷å ë³æêî ç ÄÑÏ 200 õ 90 ñì â õîðîøîìó 
ñòàí³. 067-537-46-28
  Äîêóìåíòè íà ÇÀÇ 1102 ç íîìåðíèìè çíàêàìè, 
çàäíþ áàëêó äî ÇÀÇ 1102. 093-889-26-77, 098-
026-32-89
  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
  Åëåêòðî íàñîñ äëÿ îïàëåííÿ á/ó. 096-394-91-34
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî 
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, ðó÷íèé ôóãàíîê äîâæ. 
65 ñì., ìåòàëåâèé ðóáàíîê, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ 
çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè  âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./
ãîä. 096-453-34-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
  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 «Ïîëå ×óäåñ», çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, 
ôóíäàìåíò çàáóòîâàíèé, ñâ³òëî, ñàäîê. 093-578-68-80
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-
29-35, 063-392-93-20
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64, 
òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ç ñàðàºì, ñóõå 
îñâ³òëåíå ì³ñöå â áëàãîïîëó÷íîìó ðàéîí³ 62 000 ãðí. 
097-955-65-90, 093-209-06-88
  Çåì. ä³ë-êà âóë.Îäåñüêà 19 (ÏÐÁ). 063-332-77-74
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 25 ñîò., ñ.Ñèãíàë, öåíòð, ÿê 
ï³ä æèòëî òàê ³ ï³ä á³çíåñ.098-306-63-98
  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-êà, ôóíäàìåíò çàáóòîâàíèé 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÷ìåíþ. 067-185-93-22
  Çåðíî: ïøåíèöÿ ³ ÿ÷ì³íü 3 òîíè. 067-584-85-58
  Çèìîâ³ øèíè Ìîòîäîð íà äèñêàõ R14 4 øò. 098-
298-04-94
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-
477-37-33, 093-596-41-07
  ²íäîêà÷êè æèâ³ âàãà 1.5 - 3 êã. 063-293-14-22, 097-
195-57-75
  Êàí³ñòðà 40 ë., ñîêîâàðêà, äåðåâ’ÿíà ñêëàäíà ç 3-õ 
÷àñòèí äðàáèíà, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 
2-12-13
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 098-520-43-79
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó 20 ãðí. â³äðî, ì³ëêà êàðòîïëÿ 8 
ãðí. â³äðî, ï³äâèêîííèêè. 097-436-73-95
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí., ìîðêâà. 067-199-86-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 500 êã., íàñ³íüîâà òà ì³ëêà, áóðÿêè 
ñòîëîâ³ 400 êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 500 êã., ÷àñíèê îçèìèé. 
096-561-79-72
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-575-81-26
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, äèçåëüíèé ìëèí. 093-002-51-50
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, 
îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â. 097-688-63-33, 2-48-83
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-816-06-14 
Âàëåíòèíà
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ìîðêâà, êîðìîâèé áóðÿê. 063-
628-83-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-646-41-38
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ãàðáóçè. 093-306-90-08, 068-669-
96-23
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-917-10-83
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà òà äð³áíà. 068-519-56-26
  Ê³ìàíî äëÿ êàðàòå íà 5-8 ð., òà 9-12 ð. 093-038-
33-86
  Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè 
äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-
24-22, 067-137-87-38
  Êîëåñà á/ó â³ä êàìàçà 5 øò. 067-491-12-35, 093-
735-88-39
  Êîðìîâèé áóðÿê 2 òîíè ì.Êîçÿòèí. 2-00-18, 067-
837-52-27
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Âåðáîëîçè, âîáëåð Áåá³ Áàñòåð 

130 ãðí. 068-044-24-68
  Êîðìîâèé áóðÿê, áîéëåð ÅëåêòðîËþêñ íà 50 ë., 
íîâèé â êîðîáö³ íà ãàðàíò³¿, ðåéñè Ð-50. 097-759-29-
25, 093-943-92-00
  Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñ.Êîðäèø³âêà. 096-167-
03-21
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-409-34-54
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-439-84-27
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-702-32-49
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-090-95-32
  Êîðîâà ò³ëüíà 3 òåëÿì. 097-756-61-98
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà çà 4 òåëÿì, ò³ëüíà 7.5 ì³ñ., 
òåëèöÿ 10 ì³ñ., ÷îðíî - ðÿáà â³ä õîðîøî¿ ìîëî÷íî¿ 
êîðîâè. 096-312-21-09
  Êîðîâè 2 ò³ëüí³ íà âèá³ð, ñ.Ïèêîâåöü. 097-211-
32-18
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç òðåò³ì òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà, 
2 ëüîøêè ïî 80-90 êã., êîðìîâèé áóðÿê. 067-319-
08-49
  Êîñòþì çàë³çíè÷íèé ÷îëîâ³÷èé íîâèé, êîë³ð ñèí³é, 
ð.48-50, íåäîðîãî. 093-785-57-79
  Êîòåë íîâèé Ðóññå, àâòîìàòèêà ²òàë³éñüêà. 096-
925-31-30, 2-32-56
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 
ãîðèçîíòàëüíèé, òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîäèí, ïëîùà 
îá³ãð³âó äî 200 êâ.ì., íîâèé. 067-756-85-13, 063-
537-70-40
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå äóæå äåøåâî, äçåðêàëà, áóòë³ 
ñêëÿí³ 10 ë. òà 20 ë. 098-993-35-42
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, 
Êàë³ôîðí³éñüê³, Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, 
Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 
097-793-55-95
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé 
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîë³. 096-963-73-52
  Ëèñòîâà ñòàëü 610 õ 175 õ 43. 5 ìì., øòàõåòè 
á/ó ïðèäàòí³ äî ìîíòàæà, øòàõåòè íîâ³ âèñ. 85 ñì., 
ñîñíà ñóõà, òåðìîìåòð ïðÿìîóãîëüíî¿ ôîðìè äîâæ. 
180 ìì., 0:100 ãðàäóñ³â, øëàíã àöåòèëåíîâèé ³ 
êèñëîðîäíèé, áàðàáàí ³ç ñòàë. òðóáè Ä152 õ 5 äîâæ. 
370 ìì íà êðèíèöþ, ñòàëüíà ïîëîñà 37.5 õ 18, 45 
õ 16 ìì., óãîëîê 63 õ 63 õ 6, áðîíçîâèé çâîðîòí³é 
êëàïàí Ä40 ìì., ïëóæîê ëàòóí ï³ä êëþ÷ S 9 õ 950 ìì.  
096-453-34-86
  Ëîòêà 2 200 ãðí. 097-822-96-57
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìàêóõà ñîíÿøíèêîâà â ãðàíóëàõ. 097-154-49-36
  Ìåáåëü äëÿ ê³ìíàòè «Ñò³íêà» êîðè÷íåâà, òðþìî. 
093-766-54-43
  Ìåáëåâà ñò³íêà, áàòóò, íåäîðîãî. 093-626-82-86
  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
  Ìåòàëîøóêà÷ ãëóáèííèé, ôàðè WV B-3, ñâàðêà, 
öèðêóëÿðêà, ðåëüñè, êîðîáêà ÈÆ îäà, áëîê ìîòîðà 
ÂÀÇ 2101, êàðòîïëÿ äð³áíà, ãàðáóç íà êàøó 1.5 ò., 
çàï÷àñòèíè ÈÆ-3. 093-680-05-25, 097-910-12-87, 
097-596-16-97
  Ìîðêâà 7 ãðí./1 êã. 097-578-51-96
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Nord 156-010 (òðè øóôëÿäè), 

ñòàí ÿê íîâå, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-917-10-83
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Ëîðä» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 3 000 
ãðí. 093-767-80-99
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç êð³ñëîì, ñòàí â³äì³ííèé. 093-
907-98-54
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-
20-46, 063-629-01-49
  Îâåöü íà ì’ÿñî òà íà ðîçâ³ä. 063-109-98-84
  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
  Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã» 1 000 ãðí., êð³ñëà 2 øò. 
«Òþëüïàí» ïî 800 ãðí., øêàô 2-õ ñòâîð÷àòèé 1 000 
ãðí., ìàøèíêà øâåéíà «Ïîäîëêà» 500 ãðí. (íîæíà), 
ì’ÿêèé êóòî÷îê 6 000 ãðí. 093-724-28-38, 096-414-
00-43
  Ïèëîñîñ LG, íåäîðîãî.067-906-98-59
  Ï³äêðèëêè Îïåëü, êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2105. 067-
949-69-91
  Ïëóæêè äëÿ òÿæêîãî ìîòîáëîêà íà òðè ðÿäêè ³ç 
çöåïêîþ ðåãóëþþ÷îþ, ñàìîðîáíèé. 093-038-33-86
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí 
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, åëåêòðîäè äî 
çàçåìëåíü Ä18 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., ñò³ë ç ëèñòîâî¿ 
ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ 
ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â.  096-453-34-86
  Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³ ì’ÿñí³. 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. 096-458-74-38
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó «ÅëåêòðîËþêñ» âèð.Ôðàíö³ÿ 
ç âåðòèêàëüíîþ çàãðóçêîþ 1 450 ãðí. 093-209-06-88, 
097-955-65-90
  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó àíòåí íà 360 ãðàäóñ³â, 
ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, ñêëî òîâù. 20 ìì. 
Ä165 ìì.  096-453-34-86
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 
063-289-29-03
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ³ äî ì³í³ - òðàêòîðà. 097-
154-49-36
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà 
äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà, ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., 
îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
  Ðàìà íà áàëêîí á/ó 2.60 õ 1.45 ç³ ñêëîì. 067-
657-39-15
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ñàäæàíö³ Ðåìîíòàíòíî¿ ìàëèíè Õåð³òåäæ (äâà ðàçè 
ðîäèòü) 5 ãðí. 068-899-16-66
  Ñâèí³ 12-15 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 097-009-56-63
  Ñåìáåðíàðà ä³â÷èíêà 8 ì³ñ., â³ä ÷èñòîêðîâíèõ 
áàòüê³â, íåäîðîãî. 097-793-55-95
  Ñòàëüíà ïîêîâêà Ä190 õ 82 ìì., äèñêîâà ïèëà 
Ä160 õ 2 ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè Ä390/Ä90 õ 2.5 ìì. 
ç àëìàçíèìè çóáàìè, êðóã Ä30 õ 1380 ìì., êðóã Ä48 
õ 920 ìì., â³íò ³ êëþ÷ äî øòàáè, êîðïóñà ï³äøèïíèê³â 
202, ïåòë³ äî ãàðàæà âëàñíî¿ êîíñòðóêö³¿.  096-453-

34-86
  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
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75, êóõíÿ 2 êâ.ì. íåäîðîãî. 
067-796-11-99
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ 
îäÿãó, 6-è ñòðóííà åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà 
êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), øàôà á/ó 3-õ äâåðíà, 
øàôà 2-õ äâåðíà á/ó, ñåðâàíò á/ó, íåäîðîãî. 063-303-
23-24, 097-916-44-09
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 096-068-22-
78,067-298-90-06
  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
  Òðóáà ëàòóí Ä. 16 õ 1.5 ìì., ïðîâîëîêà ëàòóí Ä.6 
ìì., òîá³íî Ä.4 ìì., êðàí áðîíçîâèé 2-õ õîäîâèé 
Ä.15, âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ Ä.15, 20 ìì., ñèëîâèé òð-ð ç 
âèïðÿìëþâà÷åì 220/9 âîëüò, âîëüòìåòð 0:250â, 0:300 
â.,ãåò³íàêñ òîâù. 2 ìì. 450 õ 355 ìì. ïîêðèòèé ì³ääþ 
ç îäí³º¿ ñòîðîíè.  096-453-34-86
  Òðóáà í/æ Ä33, 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., 
ëèñò í/æ 1 ìì (1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.), 
ºìí³ñòü í/æ 1, 6 ë., êðóã í/æ Ä 85 õ 480 ìì, øàìïîðà 
í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8 ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ 
øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096-
453-34-86
  Òðóáè îöèíêîâàí³, äâåð³ âõ³äí³, óìèâàëüíèê â âàííó, 
òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿. 098-312-99-81
  Òóìáà - ñò³ë á/ó, ñâ³òëî - êîðè÷íåâèé 300 ãðí. 063-
829-37-33
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà 
á³ëèçíà, ðàäÿíñüê³ ìîíåòè, äîìàøíþ êîïò³ëíþ. 2-12-
24, 093-884-86-66
  Òþêè. 068-024-27-05
  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 2-õ êàìåðíèé «Ì³íñüê», äîøêà, ïëèòêà 
äëÿ îáëèöþâàííÿ, ñòàðèé åêîëîã³÷íî ÷èñòèé ìåä. 096-
200-41-12
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-
889-27-46
  ×àñíèê 30 ãðí./êã., êàðòîïëÿ âåëèêà 4.50 ãðí./êã., 
ìîæëèâà äîñòàâêà. 067-347-17-22, 093-920-73-44
  ×àñíèê. 063-736-43-68
  Øîòëàíäñüêó â³ñëîâóõó êèöüêó ç äîáðå ïðèæàòèìè 
âóõàìè. Ôîòî íà âàéáåð 093-940-95-07
  Øïàëè æ/á 3 øò., íåäîðîãî. 098-586-58-68
  ßñåí íà êîðíþ, äðîâà. 096-392-59-46, 063-994-
73-98
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
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ремонт, послуги
Копаємо криниці, докопуємо. 096-379-68-79, 
063-226-20-36
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Кладка камінь Буд.та будівельні роботи 068-
5347378 Віктор
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робота
На роботу в м.Київ потрібні продавці в магазин, 
з/п від 5 000 грн. + %. 063-489-68-73
На роботу потрібен монтажник - антенник. 063-
966-99-77 Юрій
На роботу потрібен адміністратор комп'ютерних 
мереж, помічник керівника. 063-966-99-77 Юрій
На роботу в продуктовий магазин потрібен про-
давець. 073-124-23-63
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На постійну роботу в кав'ярню запрошуються 
активні та відповідальні працівники. 063-187-41-
52 Максим
На роботу потрібні працівники для смаження 
пиріжків, а також повар - кондитер. 093-990-82-62
На роботу потрібен адміністратор та перукар. 
097-759-18-66
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен та кухар. 063-688-19-
93, 2-22-99
На роботу потрібен перукар на 60% від виручки, 
майстер манікюра та педикюра 45% від виручки. 
097-573-65-13 у Viber, 093-925-86-30
Запрошується секретар-помічник, завсклад, 
оператор 1С, продавець-консультант, менеджер 
по роботі з постачальниками та рекламний агент. 
Бажано в.о. 063-366-49-50
На роботу потрібен автомийник. Автомийка "Ху-
торок" вул. Білоцерківська 35 тел. 063-299-47-90
СО "Козятинські електричні мережі" потрібні на 
роботу електромонтери та контролери електро-
нагляду (без вимоги до освіти та стажу роботи) 
Звертатись в приймальну Козятинських ЕМ. 2-25-
10 з 8.00 до 12.00
Працівники по догляду за тваринами, повар для 
тварин, різноробочі для дрібних будівельних робіт. 
Робота 50 км від Києва. Притулок для тварин. тел: 
067-656-70-98
В кондитерську "Тинок", вул. Винниченка,2/1, на 
постійну роботу потрібен шеф-кухар, кондитер. 
Висока заробітна плата, соціальний пакет. 067 
430 02 80
Водій навантажувача. Тривалі відрядження в 
Литву. Без ш/з. Досвід роботи обов'язковий. 
З/п 28000 грн/місяць. Проживання за рахунок 
роботодавця. Безкоштовні обіди. Офіційне  пра-
цевлаштування. 099-725-27-47, 067-940-22-89, 
063-530-74-71
Терміново потрібен пекар для випічки періжків. 
067-791-11-73
На роботу запрошується продавець-консультант 
в магазин дитячого одягу, ставка + %, ТЦ "Rih". 
098-106-08-61
На роботу потрібний монтажник металопластико-
вих конструкцій  063-992-03-90
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
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Здам в оренду приміщення в мага-
зині "RICH". 093-100-10-35, 096-215-

55-70

Продам будинок 100 кв.м., р-н 
автовокзалу, зем. діл-ка 15 сот. 

067-935-88-67, 063-280-18-73

Здам в оренду торгівельну та 
офісну площу в ТОЦ "Україна". 097-

861-56-14, 063-141-70-79

Продам магазинчик 15 кв.м. на 
автостанції. 093-767-69-07
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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 

1.6. Будинки 
, м.Томашпiль, поверх: 1/-, 1-поверховий будинок. 
Цiна: дог., тел.: (063) 952-34-51 

1.8. Дiлянки 
, с.Пиковець, дiлянка пiд житлову забудову. Цiна: 
128686, тел.: (050) 511-09-42 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

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

8. автомобiлi 
8.9. Автозапчастини транспортнi послуги 

Перевез.пасажирiв,передач до Бельгiї-Нiдерлан.з Тернополю. 
Дост.посилок по Укр.Конс. Тел.:(098) 412-75-31 

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 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Господарству по вирощ.шампiньйонiв потрiбнi чол/жiн. Оплату 
гар. Прожив.безкошт. Тел.:(067) 209-15-05 

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 

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

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

 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., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. ÒÅÐÌ³ÍÎÂÎ 093-767-59-
25, 067-745-00-20
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, 
³íä. îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  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., 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 ðîçòàøóâàííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, 
º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067-581-77-73
  2-õ ê³ìí.  ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, 
íåäîðîãî. 096-463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-
493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ñ.Ñîê³ëåöü, òåðì³íîâî. 
096-420-12-47 Íàòàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., 44.1 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-
305-54-74
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà. 067-537-46-28
  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., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, 
äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-
12-07

  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, 2/2 ö, 58/35.9/9.7, 
õîðîøèé ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå 
îïàëåííÿ 292 000 ãðí. àáî íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ. 
098-924-06-39
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 
êâ. 27. 063-452-00-00, 067-753-45-35
  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 (5 øêîëà), òåðì³íîâî 48 
êâ.ì. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé 
ñòàí, çðîáëåíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà 
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-
94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ãàðàæ. 063-736-44-
69, 063-321-40-44
  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., õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, 
äðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëèé ïîë, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà, ìîæëèâèé îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 097-617-25-95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., êóõíÿ 8 
êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè. 
093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-
29-96
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. 
ïëîùà 45 êâ.ì., ÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-783-83-40, 097-
242-53-94

  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, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê 
óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - 
ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 
7, ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-
346-40-43
  3-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
  3-õ ê ³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì.,  2-é ïîâ. 
òðèïîâåðõîâîãî áóä. ³íèâ³ä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à 
âîäà, ñàíâóçîë îêðåìèé, äâà ïîãðåáà, ñàðàé, 
ñóïóòíèêîâà àíòåíà, àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. (067) 
501 Ö 16 Ö 20   
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð. 063-

170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 66.6 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï 
â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 
ïîâ. 098-390-18-39
  3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ 
íà ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5-òè êâ. áóäèíêó, ïðîâ.
Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà 53.3 êâ.ì., º çåì. ä³ë-êà 3.24 
ñîò, ñàðàé, ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç 
ðåìîíòó. 093-370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.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 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., ð-í ó÷èëèùà, çîâí³øíüî óòåïëåíà. 
093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64/2. 063-530-83-82
  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-



14 RIA-К, Четвер, 26 жовтня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 15 RIA-К, Четвер, 26 жовтня 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

РеКлама та ОгОлОшення Пам'ятаємО, любимО, сумуємО

26 жовтня 2017р.

№43 (963)

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

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

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

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

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

Зам. наклад: 6100 прим.

Замовлення №170342

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

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

Газета є членом Всесвітньої 
Газетної Асоціації

42
42

40
77

12409892

40
91

41

409139

409187

41
05

36

40
91

36
40

70
18

40
77

36

409138

40
68

32

207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî, 55 êâ.ì. 063-
406-22-13, 097-590-77-08
  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
  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  ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ç âåëèêîþ çåì. 
ä³ë-êîþ, íåäîðîãî, âóë.Ñåðá³íà ð-í çàë³çíè÷íî¿ 
äèðåêö³¿. 093-994-44-50
  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, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, 
ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 57 êâ. ì., ì.Êîçÿòèí, âóë.Çîðÿíà 71, 5 
ñîò. çåìë³. 096-440-69-77, 099-030-77-54
  Áóäèíîê 6 õ 10, ñìò.Áðîäåöüêå, âóë.Ñîíÿ÷íà 
17, º ãàç, âîäà, òóàëåò, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãîðîä. 068-069-67-25
  Áóäèíîê 6 õ 9 ãàç, âîäà, ó÷àñòîê 5 ñîò., âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  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 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 ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, 
ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. 
ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª 
ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà 
³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà ç çåì. ä³ë-êîþ 
35 ñîò., ñàäîê, 5 õâ. äî àâòî. òà çàë. çóïèíêè, 
àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, äàíà ïðîïîçèö³ÿ ìîæå 
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äëÿ ïðîæèâàííÿ òàê ³ äëÿ 
äà÷íîãî âàð³àíòà. 063-109-81-06, 2-51-13
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., 57 êâ.ì., 
ñóõèé ïîãð³á, ãàçîâå + ï³÷íå îïàëåííÿ, â³äëèâ, 2 
ñàðà¿ 188 000 ãðí. 097-955-65-90, 093-209-06-88
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 5 ñîò., 57 êâ.ì., 
ãàçîâå + ï³÷íå îïàëåííÿ, â³äëèâ, ñóõèé ïîãð³á, 2 

ñàðà¿ 135 000 ãðí. 097-955-65-90, 093-209-06-88
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, 
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 
067-966-19-14
  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, ãîñï. áóä³âë³. 068-441-
74-56, 073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 
ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-
69. Ãàëèíà.
  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 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 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.Á.Õìåëüíèöüêîãî 
27, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., º ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 063-535-03-07
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà 137, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 097-455-86-11
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè 
àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-
28-96
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí. 096-843-68-18

  Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
äðîâà, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, 
ãàðàæ, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 
ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé á³ëÿ Âîäîêà÷êè 
«Öàðñüêå ñåëî». 063-293-14-22, 097-195-57-75
  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. Ë³êóâàëüíèé 8, ì.Êîçÿòèí, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, òà ³íø³ ïðèáóäîâè. 073-044-16-65
  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. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ï³ñîâà, 25, ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîðîä 54 ñîò. 
òåðì³íîâî. 063-303-83-64
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ ãàç, 100 êâ.ì. (òåïëèé), º 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, 20 ñîò. ãîðîäà. 098-551-
29-46
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ïëîùà 84 êâ.ì., çåì. ä³ë-
êà ïðèâàòèç. âóë.Ïîëÿíà 15. 067-994-99-34
  Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. 
îïàëåííÿ, íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95 
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, öåíòð. 
067-440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèö³, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  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.Êîçÿòèí, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ïëîùà 60 êâ.ì., 20 ñîò. çåìë³. 063-319-95-67, 093-
798-99-08
  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.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, 35 ñîò., ãàç 

â áóäèíêó ³ â ë³òí³é êóõí³, àáî îáì³íÿþ íà æèòëî 
Êîçÿòèí, Áåðäè÷³â. 067-661-26-14
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 093-481-72-09
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë 90 êâ.ì., ãîðîä 35 ñîò., ñàä, 
ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-718-75-83
  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.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 1, ³íä. 
îïàëåííÿ, âîäà, íåäîðîãî. 095-801-60-85
  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 ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 
íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 7 
ñîò. çåìë³. 096-901-70-55
  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 âóë.Ìàòðîñîâà 68, ãàç òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ â äâîð³, 13 
ñîò. çåìë³, ñàðàé. 096-346-39-77 Íàòàøà, 063-
189-43-31 Ñàøà
  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 ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ëüîõ, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 093-022-62-
64, 068-869-81-99, 2-05-83
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, â 
áóäèíêó âîäà, êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé 
äî áåðåãà, ÷åðåç äîðîãó ñòàâ, çðó÷íèé ï³ä’¿çä 
ìàðøðóòêîþ ³ ïî’¿çäîì, õîðîø³ ñóñ³äè. 098-
993-35-42
  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
  ×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 âóë.9-Ñ³÷íÿ 21, º ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 2 ñîò. çåìë³. 097-323-51-13
  ×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, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
  ×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
  ÂÀÇ 1117 Êàëèíà óí³âåðñàë, ãàç/áåíçèí. 093-279-
47-80 Ìàøà
  ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî â õîðîøîìó ñòàí³. 097-859-
45-37
  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., íà õîäó. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 2103 1977 ð.â., íà ïîâíîìó õîäó, ñâàðî÷íèõ òà 
ïîêðàñî÷íèõ ðîá³ò íå ïîòðåáóº. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2105 íà õîäó 1996 ð.â. 067-646-72-63
  ÂÀÇ 2106 1979 ð.â. 098-781-04-95
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., 1.5, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë., ö/
çàìîê. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21111. 098-999-98-73
  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, 156 òèñ. ïðîá³ã, â 
äîáðîìó ñòàí³. 063-259-20-00
  ÄÀÔÃ - 400 27 000 ãðí. 096-432-79-80 Â³òÿ
  Äåî Ëàíîñ 1.5, 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, ãàç-áåíçèí. 
093-782-42-82, 096-459-15-44
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè äî Îïåëü - Êàäåò äèçåëü V1.6. 067-
911-80-19
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 067-983-98-83
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-
647-76-72, 066-140-79-63  
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þï³òåð-4. 098-600-10-40
  Ìîòîöèêë Ê-750. 097-154-49-36
  Ìîòîöèêî ÌÒ ö³ëèé àáî íà çàï÷àñòèíè. 097-154-
49-36
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ³ äî ì³í³ - òðàêòîðà. 097-154-
49-36
  Ñêóòåð Honda áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 063-687-87-14
  Òàâð³ÿ ïî çàï÷àñòèíàì, çàï÷àñòèíè, ðåäóêòîðè äî 
ÂÀÇ 2101 á/ó. 096-264-75-92
  ÒÅ-40, ñòàí â³äì³ííèé. 097-031-96-74
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  ×åð³ QQ 2007 ð.â., 1.1 ë., êîíäèö³îíåð, 40 òèñ. êì., 
ìåõàí³êà. 063-637-20-65
  Øêîäà Ôàâîðèò 1994 ð.â., 1.3 äâ., êðîáêà 5 ñò. 
073-078-82-79

  КуплЮ
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áåòîíîì³øàëêó á/ó ìîæíà íåñïðàâíó. 063-342-70-
17, 098-278-14-00
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ 

óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ 
áàëîíè. 097-793-55-95
  Ã³òàðó (àêóñòè÷íó àáî êëàñè÷íó) â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-152-83-25 Íàòàøà
  Ãîð³õè. 093-409-34-54
  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
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
  Êð³ïëåííÿ äî ñò³íè äëÿ òåëåâ³çîðà.  067-949-
69-91
  Êóêóðóäçó, ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 097-405-78-33
  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
  Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 063-187-81-19, 097-703-
80-96
  Ïëèòêó ïîëîâó íåãëàçóðîâàíó ìîæíà á/ó. 098-
312-99-81
  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
  Ñîá³ íà çèìó âåëèêó êàðòîïëþ. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  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 
  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 àêóìóëÿòîðè ïî ãàðí³é ö³í³. 093-994-89-74
  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
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Òðóáó ïëàñòèêîâó àáî àçáåñòîöåìåíòíó àáî 
êðèíè÷í³ êîëüöà ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 073-
161-68-33
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, ÒÀÂð³¿-ÑëÀÂóÒÀ, ÌîÑêÂè÷, ÍèÂÀ - Â áóäü 
ÿêîÌó ÑÒÀÍ³: ÀÂÀð³éÍ³, ãÍèë³ ïðîáëåÌÍ³, ÍåðîÇÌèÒÍåÍ³. 
098-682-50-85

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 1-ê³ìí. êâ. 093-056-54-38
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 íà áóäèíîê (âñ³ 
âàð³àíòè). 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ 
(áóäèíîê öåãëÿíèé, 1-2 ïîâ.). 098-312-99-81

  ріЗне
  Â³ääàì ãëèíó áåçêîøòîâíî. 096-219-94-51, 063-
720-78-49
  Â³ääàì êîòèê³â â õîðîø³ ðóêè, äî ¿æ³ ïðèâ÷åí³ áóäü-
ÿêî¿. 073-167-48-33
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñîá÷óê 
Âîëîäèìèð Ïåòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ íà çåìëþ íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê Ñòàí³ñëàâ³ Ïåòð³âí³ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ íà çåìëþ ³ì’ÿ Ãóìåíþê Ðà¿ñè Âàñèë³âíè 
ñåð³ÿ ßÅ  ¹681333, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 21.12.2007 ð. çà ¹990 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ 
íà ³ì’ÿ Áåðåæíþêà Äàí³³ëà Äìèòðîâà÷à 17.03.2008 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
  Ç ðàä³ñòþ ñòàíó Âàøîþ «Õàçÿº÷êîþ» íà äåÿêèé ÷àñ. 
068-519-07-04, 063-289-24-74
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà (ì-í Ãîñïîäàðî÷êà). 
097-722-61-18
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè, ÷àñòè÷íî ç 
ìåáëÿìè. 093-091-53-84
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ñàíâóçëè ðîçä³ëüí³, 
ìåáëüîâàíà 1 600 ãðí.+ êîì. ïîñëóãè. 067-990-09-92
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 
093-574-95-93, 093-831-61-77
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Êëóáà) ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ. 073-060-50-84
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43 êâ.ì., â 
öåíòð³, âóë.Ï.Îðëèêà 21. 093-751-64-04, 063-528-43-49
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-
52-48
  Çäàì â îðåíäó òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó â ÒÎÖ 
«Óêðà¿íà». 097-861-56-14, 063-141-70-79
  Çäàì âðåì’ÿíêó, ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà, âåðàíäà, 
îïàëåííÿ ï³÷íå. 097-872-26-80, 2-48-65
  Çäàì ãàç. áóäèíîê ñ³ìåéí³é ïàð³ âóë.Ùîðñà 67. 
098-073-76-85
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó. 073-417-66-40, 2-42-67
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ï³÷íèì îïàëåííÿì òà ìåáëÿìè. 
063-353-58-16
  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 ÷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
  Çí³ìó êâàðòèðó. 093-884-69-53
  Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòè 
067-742-00-38,093-050-06-94
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç³ 
çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ çà ïîì³ðíó ö³íó, ÷èñòîòó òà 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, íà äîâãèé òåðì³í. 063-715-47-
41, 068-821-41-38 
  Òåðì³íîâî øóêàþ ôðåçóâàëüíèêà. 097-207-88-44
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ïîõèëîãî â³êó â 
ñåë³. 063-617-94-36, 068-334-23-79
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
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овен 
На роботі то приємні сюрпризи, 
то непорозуміння. Не звертайте 
увагу на критику, працюйте 

на совість, і гроші не змусять себе 
чекати.
телець 
Імовірні зміни у службовій 

кар'єрі. Чи будуть вони позитив-
ними, залежить від вашої 
ретельності. 
близнЮки 
Особливої напруги на роботі не 

буде, у вас з'явиться час на себе. У вихідні 
вимальовується цікава подорож 
або важлива справа.
 рак 

Не беріть на себе чужих обов'язків та 
турбот, нічого не відкладайте 
на потім, не зв'язуйте себе обі-
цянками.
лев 

Цього тижня бажано стримати бій-
цівський запал і працювати в дружній 

команді.
діва
 Ваші задуми будуть реалізо-
вуватися набагато легше, якщо 
ви знайдете однодумців і по-
мічників.
терези 

Тиждень доведеться присвятити роботі, 
можливі зміни також в особисто-
му та сімейному житті.
скорПіон 

Якщо творчо й сміливо підійдете до 
вирішення проблем, вважайте 
цей тиждень переможним.
стрілець 
Ситуація може повернути вас до 

невирішених раніше питань. Але інтуї-
ція не дріматиме й спрямує ваші 
дії у правильному напрямку.
козеріг 
Тиждень обіцяє зміцнення ваших 
позицій на роботі й у бізнесі. Най-
вдаліше піде самостійна робота.
водолій
Ймовірні розчарування у деяких коле-

гах чи ділових партнерах. Не скривдіть близь-
ких людей гострими, в'їдливими 
зауваженнями.
риби 
Напружений тиждень, накопи-

чилося багато справ, доведеться забути 
про спокій. Від вас вимагається рішучість 
і швидка реакція.

ГОРОСКОП
з 25.10 по 1.10

409975

неділя, 29 жовтня

+ 4 0С   + 5 0С
+ 7 0С   + 7 0С

СЕРЕДА, 1 ЛиСТОПАДА

 + 0 0С   + 0 0С
 + 3 0С   + 1 0С

вівторок, 31 жовтня

  + 1 0С   + 1 0С
  + 3 0С   + 1 0С

понеділок, 30 жовтня

+ 4 0С   + 3 0С
+ 5 0С   + 3 0С

субота, 28 жовтня

+ 5 0С    + 5 0С
+ 7 0С    + 4 0С

пятниця, 27 жовтня

   + 7 0С   + 6 0С
   + 9 0С   + 7 0С

четвер, 26 жовтня

+ 2 0С  + 4 0С
+ 10 0С  + 8 0С

Прогноз погоди
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 •Закарпаття 
  9-11 листопада

063-422-45-50, 
067-773-08-57 40
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такі різні Продавці в мага-
зинах

аналіз звернень на “гарячу лініЮ“ 
(068)308-01-25

Найбільше скаржаться на владу 
та на стан обслуговування в ма-
газинах. З владою, то зрозуміло, 
дивлячись на стан доріг, задим-
леність міста, кількість бродячих 
псів. 

А ось щодо питання критики 
магазинів, то тут є закономірнос-
ті. Найбільше скарг на ті, які в 
основному працюють без касових 
апаратів. Там продавці злі. Таке 

враження, що людей вони не 
люблять: “Хочеш купляй, хочеш 
— ні”. Чека все одно нема і “це 
законно”.

Однаково це стосується на-
йманих продавців на базарі, які 
торгують пластмасовими товара-
ми. На запитання про щось, вони 
тебе міряють поглядом так, що 
відпадає бажання щось купити. 

Обурює людей також стан про-
дуктів харчування в магазинах. 
Недбалість, а вірніше, наглість 
господаря магазину та продав-
чинь, які відстоюють “якість”, або 
просто вибачаються. Найбільше 

скарг надійшло на 
роботу магазину 
“Ш”.

— Назва цьому 
магазину відпо-
відає! — говорить 

одна з постійних покупців. — По-
чинаючи від сходів, які мусиш до-
лати, і закінчуючи простроченим 
товаром - від хліба до чаю. Одні 
продавчині вибачаються, коли їм 
приносиш товар назад. Інші грубо 
відчитують. Мовляв, в інших мага-
зинах — те саме.

Друге місце за хамством займає 
торгова точка “З”. У цьому ма-
ленькому магазині постійна черга 
і продавчиням скривдити покупця 
нічого не варто. Адже людей все 
одно не стане менше, ціна до-
ступна і постійний товарообіг. Але 

про існуючу в підсобці ванну для 
миття припорченої ковбаси також 
відомо.

Третє непочесне місце посів м-н 
“Г”, де були виявлені прострочені 
товари і відзначились продавці на 
касі своєю недоброзичливістю.

Приємно, що хвалять останнім 
часом два м’ясних магазини в 
центрі міста. Там і товар якісний, 
і продавці приємні. Гарні відгуки 
про продавців з “Еліти”, з “Об-
жорки” (напроти поштамту), з 
магазинчика біля зупинки лікарні, 
з м-ну “Кут”.

Хочу закликати всіх власників 
торгових точок, всіх продавців, 
не забувати, що вони працюють в 
сфері обслуговування. Поважайте 
нас, покупців.

Далі буде.


