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Футбольні пристрасті 
в світі, в районі

•  Готуємося до акції протесту, якщо мер не поступиться
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перша трійня  за 
останні 19 років

влад повх

Під стінами райдержадміністрації 
на вулиці Героїв Майдану, 20 почала 
у вівторок голодування мешканка 
району. Щоб роз’яснити суть пікету, 
його причини та які наслідки очікує 
пікетувальник, ми побували на місці 
події. Першого дня вона розповіла 
суть своєї образи на владу. Наступ-
ного дня дала ексклюзивне інтерв’ю 
газеті “RIA-Козятин”.

Пані Галина Демчук пенсіонерка 
віком 71 рік, мешканка с. Самгоро-
док Козятинського району.

— Я родом із західної України. 
Ще з молодого віку включилась у 
політичну боротьбу тоді ще в СРСР 
за відокремлення України від Росій-
ської імперії в єдину соборну неза-
лежну Українську державу. Зазнала 
із-за цього багато поневірянь. Як я 
особисто, так і моя родина і діти.

— У яких акція брали участь 
за часів СРСР?

— Найперше, ми відстоюва-
ли українську мову, лобіювали 
українську книжку, пропагували 
українські традиції. Ми проводили 

різні тематичні вишколи. Навіть як 
чинити збройний опір окупантам 
російської імперії. За що маю різні 
нагороди від українських патріотич-
них товариств, діаспор українців за 
кордоном.

 — То ви де зараз мешкаєте?
 — У приватному будинку в 

с. Самгородок. Будинок ветхий, 
потребує постійної підтримки від 
руйнації. Коли приходить зима, — 
відповідно не оправдано велику 
кількість теплоенергії. Як би я не 
обігрівала, температура в хаті по-
стійно і зимою, і влітку плюс 15. 
Мене це влаштовує, я не скаржусь.

 — То в чому проблема?
— У 2015 році держава Україна 

оголосила програму субсидії на 
паливо і електроенергію. Я, як всі, 
скористалась, оформила на 2015 
рік. Мені тоді дали офіційний доку-
мент, що, оскільки оформила вже, 
то в 2016-му не потрібно “кіпішува-
ти”, автоматично пролонгуються на 
цей рік. Але, як виявилося, цим до-
кументом мене обдурили і змусили 
заплатити за вісім місяців по повній 
програмі. Якби я не проявила влас-

ний інтерес, то “попала б” на цілий 
рік. Врахуйте, моя пенсія 1400 гри-
вен. Мій вік, хвороби… Для мене 
це трагедія. Звернулась в соцзабез, 
показала документи, мене проігно-
рували всі інстанції району, області 
і навіть загальнодержавні. Навіть 
через газету “RIA-Козятин” просила 
відшкодувати збитки, але мене про-
ігнорували. Робили це вперто, тупо 
зневажаючи мою честь і гідність. Я 
просила визнання ними їх провини, 
що так і є, і що компенсують. Але 
ця банда так повстала проти мене, 
що я була змушена йти на одиноч-
ний протест, що ви спостерігаєте. 
Тепер мене цікавить моя честь і 
гідність. А сили волі у мене хватить 
на сто осіб.

— Ви раніше пікетували в 
Козятині?

— Так, було таке і мене як жур-
наліст опіковува-
ла Крилова, яка 
зараз у поміч-
никах депутата 
ВР Юрчишина. 
Вона мене тоді 
зрадила, нічого 

не опублікувала, після чого пішла 
робити в райдержадміністрацію, 
стала багата. 

Я пікетую зараз, а вона не при-
ходить. Видно, стидно за її вчинки 
переді мною...

— Хто вам пропонував допо-

могу?
— Спочатку, не повірите, діти 

відмовлялись від морозива, а 
пропонували мені в складку дуже 
значну суму. Я їм пояснила, що не 
жебракую і не агент Кремля, не 
проплачена.  

Вона вийшла на одиночний пікет голодування перед адміністрацією. два дні протесту

продовження с.4
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у всіх на устахтема тижня

основи соціальної доктрини пузиря сумнівної якості

наші земляки гвардійці-новобранці склали присягу

Таке враження, 
що це російська 
пропаганда

калинівский полк поповнило більше півсотні юнаків

колонкА редАкторА
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шТучно сТворений дефіциТ молоказмусимо міську адмінісТрацію 
працюваТи

у декларації пропали 
гроші і бізнес дружини

дорога на 
флоріанівку

при мінус три лебеді на воді не пропадуть

штанги  визнаного 
"юриста"

галина (58), пенсіонерка:

— Михайла і День Гід-
ності та Свободи.

віталіна (38), приватний 
підприємець:

— Михайла.

леонід (50), пенсіонер:

— Михайла.

тетяна (57), тимчасово не 
працює:

— Михайла.

олександр (47), 
тимчасово не працює:

— Михайла.

юрій (33), залізничник і артем (3):

— Михайла.

ми запитали у козятинчан яке свято 21 листопада?

Козятинський осередок ПП “Громадянська 
позиція” провів опитування серед населення 
міста, відповідно до публікації 9 листопада 
2017 року в “соціально-культурному ви-
данні” статті Сергія Матвіюка (посилання 
на публікацію статті на особистій сторінці 
https://www.facebook.com/s.a.matviuk/
posts/510510459315859) під псевдонімом 
“Андрій Мордюк” стор.1 “Розстріляна надія 
на краще майбутнє”. Коли б таку статтю 
написав громадянин Росії, російський на-
ціоналіст, то я б це зрозуміла: він просто 
відстоює російські інтереси. Але коли це 
пише громадянин України, радник міського 
голови і його передруковує газета, пов’язана 
з мерією, то виникає багато запитань.

Ми опитали 80 людей — пересічних гро-
мадян різного віку та статі. Усі без винятку 
на камеру або без неї відмовились від пу-
блікації свого прізвища та фото. Різними 
фразами пояснили, що після таких публіка-
цій по возвеличенню царя, бути політично 
відвертим в Козятині суттєво небезпечно. І 
що, як не згладжуй ситуацію, то першими, 
хто понесе списки до окупантів, буде партій-
ний осередок БЮТ в його повному складі. 
Оскільки він контролює дане видання і несе 
персональну відповідальність. А за пройде-
ний час ніхто ніяких акцій протесту, запере-
чень, письмово і усно не провів проти статті.

Суть цієї публікації підводиться, до того, 
що цар Микола ІІ розбудував і возвеличив 
Україну, як державу, був меценатом зрілого 
суспільства, яке, якщо б ми успадкували, то 
жили в російській імперії щасливі і багаті. 
Що завдячуючи царю, а не технічним ви-
могам часу та розвитку економіки і окупа-
ції України, були побудовані індустріальні 
об’єкти: вокзал, депо і таке інше. Що бунт 
в Росії обірвав щасливий розвиток подій в 
Україні тощо.

Однак, вказану статтю не можливо назва-
ти по іншому, як пробний шар легкої фази 
гібридної війни російської імперії. Вказана 
стаття стверджує безглуздість людських 
втрат, понесених громадою Козятина під 
час діючої війни з російською імперією, яка, 
як і при царі намагається окупувати і екс-
плуатувати український людський ресурс та 
його економічний потенціал. Перетворюючи 
Україну на поле війни. Що і вдалося реалі-
зувати російській імперії окупацією Криму, 
Луганська та Донецька.

Хотілось би мені особисто і громаді отри-
мати правову оцінку і дати роз’яснення: “Що 
це за такий прояв сепаратизму в гібридній 
війні проти України?” Прикро, що керівники 
політичних осередків Козятина, депутатські 
групи, громадські діячі, лідери ветеранських 
організацій так званого АТО (які ще не пе-
рейменувалися в організації ветеранів діючої 
війни з Росією) не дали юридично правової 
оцінки сепаратистському прояву гібридної 
війни на шпальтах газети, де друкується 
офіційна сторінка міської ради.

громада вінниччини

У Козятинському суді розглядають справу про вчинен-
ня головою Козятинської районної ради адміністратив-
ного корупційного порушення.

— Особі, яка вчинила адміністративне правопорушен-
ня, загрожує штраф від 5100 до 8500 грн (згідно зі ст. 
172-4 ч.2 КуПаП), санкцію за вчинення чиновником адмі-
ністративного корупційного порушення, – пояснює про-
курор Калинівської місцевої прокуратури Анатолій Козуб. 

— Голова Козятинської райради Віктор Слободянюк,  
який на виборах у районну раду йшов першим номером 
"Аграрної парті", вважає, що його декларація заповнена 
правильно: “Ну, пожалуйст,а вона на сайті оприлюднена 
…моніторте…”

Щодо невідповідностей у декларації, голова районної 
ради вважає, що їх немає:

Не може такого бути. Це… її моніторять вже хто, як 
може значить… цю декларацію. Не може бути такого. 
Все має бути.

Громадський рух “Чесно” проаналізував дві декларації 
чиновника і виявив невідповідності

Згідно з декларацією за 2016 рік його дружина є 
власником двох фірм  СГ “Влад” та ТП “СОВВА”. Але 
відповідно до інформації youcontrol, дружина голови 
районної ради володіє та є керівником сільськогоспо-
дарського підприємства “Золота нива”. У 2015 році ця 
фірма була вказана у декларації чиновника, а у 2016 він 
про неї “забув”.

Але у 2016 році АЗС, яка за попередньою оцінкою 
коштувала 800 000 грн, з декларації зникла. А також 
змінилась площа кафе. Якщо у 2015 воно було розміром 
майже 150 кв. м, то у 2016 раптом стало 113 кв. м.

Варто зауважити, що у 2016 році згідно з декларацією 
голови районної ради, він та його родина не здійснювала 
ніяких суттєвих видатків та правочинів, тому, де зникла 
АЗС вартістю майже в мільйон – невідомо.

Також з декларації 2016 року у Віктора Слободянюка 
зникли усі готівкові і безготівкові кошти, які згідно з де-
кларацією за 2015, були у нього на кінець року.

Ще з декларації зник вантажний автомобіль ГАЗ 2705 
2006 року випуску.

А також змінив власника новенький “Порш Каєн” 2015 
року випуску, спочатку він належав дружині голови рай-
ради, а потім став власністю його тещі – Ганни Ліканової.

Їй відповідно до реєстру нерухомості належить також 
приміщення друкарні, придбане у 2013 році.

Щодо бізнесу дружини, то її підприємство Торговий 
дом "СОВВА" продало козятинській районній раді, якою 
керує її чоловік, у січні 2017 року 947 літрів скрапленого 
газу та 1473 літри бензину. Хоча у 2016 році АЗС дружи-
ни уже в декларації не вказано.

Громадський рух ЧЕСНО звернеться до НАЗК щодо 
повної перевірки декларації Віктора Слободянюка.

Нагадаємо, Громадський рух ЧЕСНО оприлюднив 
рейтинг основних багатіїв та злидарів депутатів, а також 
визначив найбільших лендлордів та автолюбителів ради. 
Окрім цього, ЧЕСНО опублікував огляд депутатів від ВЄС, 
"Свободи”, "Батьківщини" та інформацію про статки де-
путатів "Самопомочі".

Також оприлюднений аналіз розподілу головування у 
постійних комісіях міськради між БПП та ВЄС та надру-
кований аналіз роботи Вінницької міськради у 2016 році.

вероніка любіч

До “Електронної книги скарг 
України” звернувся один з меш-
канців Козятина Євгеній. Він 
жаліється на полісменів, які 
розганяють продавців молока і 
дитині ніде його купити: “У місті 
Козятин Вінницької області по-
ліція чомусь розганяє продавців 
молока, їх змушують продавати 
молоко в павільйоні, але вони 
туди не йдуть, а продають там 
лише одиниці. Тепер малій дитині 
ніде купувати молока, а якщо по-
щастить купити, то вони задерли 
штучно ціни, на місці, де прода-
вали раніше молоко, тепер про-
дають іншу продукцію. Натомість, 
в місті Фастів Київської області, 
що недалеко від Козятина, ціни 

на молоко залишилися незмін-
ні. Хочеться, щоб припинилося 
свавілля місцевої влади, діло не 
йдеться про дорослих, а про ма-
леньких дітей – цвіт нації!”.

І мешканець Козятина Євгеній 
правий. Влада, яка за допомогою 
поліцейських перемістила торгую-
чих молочною продукцією на цен-
тральний ринок, зробила велику 
помилку і шкоду людям. За два 
місяці півторашна пляшка молока 
додала в ціні 6-7 гривень. Якщо 
порівнювати з іншими містами, 
де продають молоко з Козятин-
ського району (Попільня, Фастів, 
Боярка і інші), то тільки в Боярці 
ціна підскочила на 3 гривні. У 
Козятині ціна молока збільшилась 
через те, що багато людей з сіл 
знайшли інші ринки збуту. Та й 

на центральному ринку молочні 
переселенці торгували доти, поки 
їх не загнали в молочний павіль-
йон. Наприклад, одного дня в 
павільйоні центрального ринку, 
за словами лаборанта молочної 
продукції, торгувало 11 осіб. І ні 
в кого не було молока поганої 
якості, що мало віриться. Як 
обійти контроль, знають всі про-
давці. Ще з дому готують пляшку 
молока, з якого братимуть ана-
ліз. У інших пляшках може бути 
“обманка”.фальсифікат. Мешканці 
міста, заходячи в молочні павіль-
йони, бачать на прилавках чеки 
перевіреної продукції. Тільки то 
не аналіз всього принесеного 
товару на ринок, а окремої взятої 
пляшки молочної продукції 

То навіщо такий контроль? 

Молоко у кож-
ного продавця 
повинно зли-
ватися в один 
посуд і з за-
гального літра-
жу брати ана-
ліз. В умовах, 
коли під ринок 
під’їжджає ав-
тівка, ї ї ото-
чують покупці і один в одного 
мало не виривають з рук пляшки 
з молоком. Про яку якість і ціну 
молока ми говоримо? Таке яви-
ще відбувається о шостій годині 
ранку недалеко від привокзаль-
ного ринку. А в таку пору дня 
не кожен може прийти на ринок. 
Козятинців довели до реальності 
— хто не встиг, той запізнився. 

Правда, є окремі дні, що молоко 
можна купити об одинадцятій. 
Тільки дешевше його не про-
дають. Наприклад, 22 листопада 
на 11 годину ранку з молочкою 
стояли 3 особи в павільйоні рин-
ку “Хлібодар” Одна продавчиня 
торгувала на вулиці В. Земляка. 
І нікого не було на центральному 
ринку. 

ще й мусимо купувати, навіть в павільйоні, сумнівної якості, яке не скисає

катерина чекай

До Дня Гідності та Свободи міська 
рада анонсувала, що в музеї історії міста 
підготовлена тематична виставка. 

Газета “RIA-Козятин” мала намір сфо-
тографувати експозицію для розміщення 
на шпальтах газети та сайті kazatin.com. 
Виявилось, що спеціально нічого не го-
тувалося. Працівники музею пояснили, 
що в залі “Звитяги та мужності” постійно 
діє виставка, присвячена козятинчанам, 
які загинули на війні з Росією. На стіні 

висить прапор, який передали дітям 
школи №1 бійці 72 мобільної бригади. 
Зокрема, тут можна переглянути фільми 
про наших героїв, подивитися їхні фото-
графії, розглянути предмети військового 
побуту. Виставка постійно поповнюється 
новими експонатами. Їх передають музею 
військові та родичі загиблих козятинчан.  
Книга-мартиролог пам’яті «Білі лебеді у 
небесах: відлуння неоголошеної війни» 
займає тут почесне місце, як і в нашій 
редакції. — Спеціальну виставку, при-

свячену жертвам голодомору, ми готуємо 
і її можна буде відвідати наприкінці тиж-
ня, — розповіла нам одна з працівниць 
музею.

влад повх

Відбувсь семінар партійних осередків 
політичних партій "Громадянська позиція" 
та "Самопоміч" з залученням безпар-
тійних та представників Добровольчого 
руху ОУН.

Як основні тези, констатовано, що сьо-
годні людство прагне більшої справедли-
вості у процесах глобалізації, висловлює 
стурбованість проблемами екології і 
чесного державного управління. Відчува-
ється необхідність оберігати національну 
самосвідомість, дотримуючись водночас 
закону й усвідомлюючи єдність громади. 

На жаль, міський голова Козятина 
Олександр Пузир та більшість депутат-
ського корпусу сповідують інші мораль 
та цінності. Сфера праці комунальних 
служб, що мали б створити сучасний 
технологічний процес комфорту, навпаки 
змінено в русло пониження рівня якості 
теплопостачальної організації в місті. Це 
потягнуло появу такого явища, як смог. 

Системність смогу, що постійно присут-
ній як явище, несе в собі загрозу життю 
та здоров’ю населення. Ускладнення 
хвороб хронічного характеру у людей 
розвиває масовий депресивний стан та 
«підриває довіру» до публічних органів 
влади в місті. Дискредитацією вільного 
ринку міський голова пролобіював орга-
нізацію, яка не може якісно надавати по-
слуги, створила смог, про що є висновок 
вузькоспеціалізованих екологічних органі-
зацій. Економічних процес не контролює, 
оплачує рахунки фірми міським бюдже-

том, як за якісно подані послуги, що дали 
негативні результати. 

І це продовжується і буде продовжува-
тись до завершення сезону. Усі намаган-
ня, змусити голову діяти і вживати певних 
обмежень відносно спричиненого смогу, 
результатів не дали. 

Зібрання прийшло до висновку здійсни-
ти акції прямої дії. А саме: 

• оголосити про створення осередку 
протидії свавіллю та бездіяльності міської 
влади та її керівника.

• здійснити набір волонтерів з жителів 
громади.

• акція довготривала постійно діюча до 
усунення причин смогу.

• серед громади створити юридичну 
групу, з метою подання позову до суду 
на міськраду, домагаючись заблокування 
рахунків заробітної плати працівників всіх 
без винятку професій та посад.

• заблокувати рух коштів через суд 
енергогенеруючій компанії міста, при-
четній до смогу.

• заблокувати право виїзду за кордон 
міського голови та всіх працівників місь-
квиконкому за списком.

Список ефективних дій, що змусять 
міську адміністрацію працювати та лобі-
ювати інтереси громади, не вичерпаний. 
Він може бути розширений або зменше-
ний в ході лобіювання інтересів громади 
та покращення екології в місті.

 За попередньою консультацією, юри-
дичний супровід можливого протистояння 
будуть здійснювати на волонтерських за-
садах представник ГО “Ніхто крім нас”, 

Добровольчого руху ОУН, ВПК Айдар та 
юристи міста Козятина, активісти штабу 
Козятинських партизан, Всеукраїнська 
спілка журналістів з осередком в Козя-
тині.

Як альтернативу можливого протисто-
яння ініціативна група вимагає від місь-
кого голови чітко по пунктах з вказанням 
дат укласти мемарандум про співпрацю з 
громадою. Оскільки тільки адміністрація 
міста в межах домовленостей в юридично 
правовому полі має право змусити енер-
гокомпанію спалювати якісне пальне, що 
не спричиняє екологічної катастрофи.

Неукладання меморандуму та його пу-
блічного ознайомлення для громади до 
25 листопада 2017 року тягне за собою 
вжиття заходів, передбачених в плані.

Контактна особа: уповноважений від 
Спілки незалежних журналістів Владис-
лав ПОВХ, дзвінки з даного приводу на 
телефон гарячої лінії редакції “RIA-
Козятин” 068-308-01-25.

катерина чекай

Військову присягу на вірність укра-
їнському народові склали у суботу, 18 
листопада, 55 юнаків, які приєдналися до 
лав Національної гвардії. Родичі, близькі 
та друзі молодих гвардійців приїхали 
до ВЧ 3028 в Калинівку на цю урочисту 
подію. Дехто з батьків відверто не міг 
стримати сліз, але самі хлопці та біль-
шість гостей були налаштовані позитивно 
і оптимістично. 

— Мене призвали на строкову службу, 
— розповів газеті “RIA-Козятин” солдат 
Олег Бондаренко, 20-річний козятинча-
нин. — Спочатку не знав, у який саме рід 
військ хочу потрапити, не дуже в цьому 
розбирався. Але, як дізнався про Нацг-
вардію, то твердо вирішив служити саме 
тут. Своїм краянам я бажаю всього най-
кращого. І щоб не боялися йти в армію. 
Тому що це насправді гарна школа життя!

До солдата Євгена Тупчія з Йосипівки 
Козятинського району приїхали родичі та 
дівчина Даша.

— Ми зустрічалися трішки більше двох 
тижнів, як Євгена призвали, — каже 
Дар’я. — Звісно, дуже розстроїлися! Але 
намагаємося в усьому бачити плюси — це 
справжнє випробування для наших почут-

тів. Цінуємо кожну хвилину, яку можемо 
провести разом.

За словами Євгена, він добре влився 
в новий колектив, на умови життя та їжу 
не скаржиться. Каже, що навіть набрав 
4 кіло! 

Новобранці, строковики та контрактни-
ки зачитали урочисту клятву. 

Вітали солдатів командир частини пол-
ковник Іван Миропольський, калинівські 
чиновники, мати військовослужбовця 
Наталія Салогуб та капелан військової 
частини отець Орест, який благословив 
гвардійців та всіх присутніх. Від ново-
бранців тримав слово молодий солдат 
Олексій Матич.

До меморіалу загиблих під час бойових 
дій гвардійців поклали квіти та вшанували 
хвилиною мовчання їх пам’ять. 

Цікавими були показові виступи моло-
дого поповнення. Солдати продемонстру-
вали стройовий вишкіл. Була тактична 
підготовка — відділення показало утри-
мання зброї та перенесення вогневих 
засобів на 360 градусів із зміною поло-
ження. Під час цього виступу військові за-
палили димову шашку, підривали петарди 
та голосно подавали команди — все це 
трохи налякало присутніх цивільних. За-
вершив дійство виступ з рукопашного 

бою.
Гості відвідали простору і світлу ка-

зарму — батьки залишилися задоволені 
умовами, в яких служать їх сини.

Після здачі зброї молоді військові отри-
мали звільнювальні листи та роз’їхалися з 
родичами. Проте о 9 вечора вони повинні 
були повернутися до частини. У неділю 
їм також давався день на спілкування з 
рідними і друзями. А вже з понеділка 
новобранців чекала справжня служба в 
лавах Калинівського полку. 

Газета “RIA-Козятин” бажає нашим зем-
лякам-гвардійцям з гідністю нести службу 
і захищати нашу країну від внутрішніх та 
зовнішніх ворогів, дотримуючись присяги 
та уставу Національної гвардії України. 

У редакцію звернулися водії:  
"біля Флоріанівки автівки, які ви-
возять з поля буряки, наносять на 
дорогу великі прошарки болота. 
Дорога слизька і небезпечна. 

Прояснив ситуацію газеті голо-
ва сільради Віктор Нагорний, який 
повідомив, що проблему знає все 
районне керівництво та керівник 
“Арчі”. Ситуація склалася через 
примхи погоди. Але с/г продукцію 
вивезти з поля потрібно. Керівник 
“Арчі” буде потім ремонтувати до-
рогу, як і минулоріч.

олександр гвелесіані, депутат 
міської ради

На виконкомі 2 листопада було 
прийнято рішення про внесення змін 
в статут КП “Стадіон “Локомотив” 
відносно кадрових питань. У рішен-
ні виконкому відверто сказано, що 
зміни вносяться в статут, який за-
тверджено на сесії. Людина навіть 
без юридичної освіти розуміє, що 
виконком не має права вноси-
ти зміни в рішення сесії. Якщо 
бажали внести зміни, потрібно 
було винести на сесію і слухняна 
більшість би прийняла необхідне рі-
шення. Але видатний юрист, про що 
він завжди наголошує, наш міський 
голова, вирішив, що достатньо буде 
виконкому. На засіданні бюджетної 
комісії, я зробив зауваження се-
кретарю Марченку про цей злочин. 
Отримав відповідь: “Вибачте, ми 
вже скасували.” Явний обман, бо на 
офіційній сторінці міськради дане 
рішення виконкому знаходиться по 
цей час. Скасувати його може тільки 
сесія або суд, до послуг якого “Наш 
край” і вдасться. 

в’ячеслав гончарук

Рік у рік питання порятунку ле-
бедів піднімається любителями при-
роди. Люди звертаються в різні 
інстанції, щоб ті допомагали 
птахам позбутися льодового 
полону. Не отримавши пози-
тивних дій, в розпачі, як до останньої 
надії, звертаються до ЗМІ. У редакцію 
почастішали дзвінки та візити з про-
ханням втрутитися і допомогти спасти 
пернатитх, які замерзають.

Так було й у році минулому. Тоді в 
середині жовтня випав сніг. На ставку, 
що в селі Козятині біля сільради, пере-
бувало три лебеді в льодовому полоні. 
П’ять птахів було на водоймі колгосп-
ного ставка. Тоді в редакцію газети 
“RIA-Козятин” звернулися мешканці 
села з чуйним серцем і розповіли ту 
зворушливу історію. Ми з розумінням 
поставилися до ситуації, що птахам 
дійсно потрібна допомога. Тільки в 
Козятині і Вінниці ми отримали відмову. 
Зусиллями головного редактора щотиж-
невика нас почули в МНС України. Від 
них надійшла вказівка нашим рятуваль-
никам допомогти птахам. Козятинські 
рятівники спорудили цілу експедицію. Та 

тільки вони на човні наблизи-
лись до птахів, ті піднялись 
в небо. “От бачите, пернаті 
самі себе врятували”, — з 

такими словами звернулися 
МНСники до журналіста газети 

“RIA-Козятин”. 
Вирішили й ми вивчити тему, як 

правильно та вчасно можна допомогти 
лебедям. 

Виявляється, птах своїми рухами не 
дасть, щоб вода замерзла під ним. 
Лебідь не пірне під лід. Він у будь-який 
момент може покинути своє місце пере-
бування. Люди в таких випадках, де є 
лебеді, повинні розкидати птахам корм 
і не кидати по них камінням, як це іноді 
роблять невиховані діти. 

Дика природа потребує порятунку 
у випадках, коли птах поранений чи 
знесилений, коли пернатий, піднявшись 
високо в небо, втратив висоту. Потрібно 
допомагати птахам при сильних моро-
зах ранньої зими. 

У інших випадках допомога людей 
може зашкодити птахам. При темпера-
турі повітря 3 з мінусом, перебуваючи 
на воді, лебеді допомагатимуть собі 
самі.       

украли 30 кілограмів золота
розстріляли авто ювелірів

у музеї на річницю революції гідності

марина лєхова 

У Бердичівському районі невідомі на-
пали на автомобіль, в якому їхало двоє 
вінничан. Одного із них злочинці порани-
ли, іншого забрали з собою. Також при-
хопили близько 30 кілограмів ювелірних 
виробів із золота.

Інцидент стався 19 листопада близько 
20.00 у селищі Гришківці Бердичівсько-
го району. Нападники пересувались на 
кількох автомобілях та були озброєні. 
На кільці для розвороту зловмисники за-
блокували рух «Volkswagen» та силоміць 
витягли з салону водія. 

— У цей час пасажир намагався 
втекти з автомобіля, однак розбійники 

нанесли йому вогнепаль- не 
поранення ноги. Водія та «Volkswagen» 
нападники повезли з собою, але за 
4-5 кілометрів покинули на автодорозі, 
забравши з салону ювелірні вироби у 
кількох сумках. Пораненого пасажира, 
який залишився на місці події, побачили 
інші учасники дорожнього руху та викли-
кали швидку. Як встановили поліцейські, 
44-річні потерпілі є жителями міста Вінни-
ці, які упродовж кількох днів перебували 
у столиці як учасники виставки ювелірних 
виробів, - зазначають у відділі комунікації 
поліції Житомирської області. За фактом 
розбою відкрито кримінальне проваджен-
ня. Нападників шукають.
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влада і миПРО все

70-річну жінку обдурив “собез” диТина повинна, не 
замислюючись, чіТко 
відповідаТи на ці пиТання!

вустами наших читачів

продовження. ПОЧАТОК» стор.1

персональний коридор ганьби 
від смогу

як і чому сТворився хаос лише б гроші 
шелесТіли

продовжується набір волонтерів-
добровольців для організації “коридорів 
народного гніву”

дорога на вулиці довженка обростає новими подробицями

кримінальна хроніка

убивають собак, бо хочуть залякати? 

влад повх

Центром журналістських роз-
слідувань в Козятині та штабом 
Козятинських партизан набуті 
копії документів, які свідчать, що 
державні чиновники, депутати 
козятинської міськради та пра-
цівники, найняті фізичні особи в 
комунальні підприємства Козяти-
на та представники приватного 
бізнесу напряму причетні своєю 
діяльністю та бездіяльністю до 

утворення в місті такого явища, 
як смог.

Це 
1. Міський голова Козятина 

Олександр Пузир
2. Представник приватного біз-

несу Олег Іщенко
3. Директор КП “Добробут” 

Ігор Лівшиць
4. Депутат міської ради Павло 

Ясний
5. Приватний підприємець 

Олександр Бублик м. Львів. 

Спроби вплинути на них в меж-
ах народної мудрості та церкви 
приналежності не можливо, в 
зв’язку з тим, що не відомо їх 
віросповідаання (належать до 
єврейської національності). 

Через сесію міської ради — 
бузрезультатно.

Штаб Козятинських партизан 
оголошує про проведення від-
носно вказаних персон акцій на-
родного гніву у вигляді коридорів 

ганьби в будь-яких громадських 
місцях міста, незалежно від пори 
року на роботі чи після.

Як альтернатива, вказаним 
особам пропонується до завер-
шення листопада обнародувати 
громадськості свою причетність 
або непричетність до смогу. Якщо 
ні, то обнародуємо документи їх 
дій, що спричинили екологічну 
катастрофу з подальшим застосу-
ванням акцій прямої персональної 

дії народного гніву. Акції нео-
дноразові, до припинення або по-
кращення екологічної обстановки 
в місті.

Наголошуємо, що продовжу-
ється набір волонтерів-добро-
вольців. Облік формальний, не 
за прізвищем, а за присвоєним 
псевдонімом. Без фіксації номерів 
телефонів та місця проживання.

Референт-журналіст спілки жур-
налістів Вінниччини Влад Повх.

вероніка любіч

Депутат міської ради, представник 
козятинського осередку “Самопоміч” 
Геннадій Панчук на зібранні “Гро-
мадянської позиції” детально розпо-
вів присутнім, звідки ноги ростуть у 
козятинського смогу. Як депутат, він 
на даний час працює над збором до-
кументів для подачі їх у відповідні ін-
станції для відповідного реагування.

Відомо, що 18 листопада 2015 
року Пузир склав присягу як міський 
голова.

А вже через тиждень, 23 грудня 
2015 року, він направляв лист на ТОВ 
“Центральні теплові мережі”, щоб 
завести цю теплопостачальну компа-
нію в місто. До того, як став міським 
головою, був довіреною особою ТК 
“Енергозбереження” (засновник один 
і той самий) в судах, банках, всіх ор-
ганах влади. Керівником підприємств 
та засновником є пан Бублик. 

Навесні 2016 року очільник міста 
попередив колишніх теплопоста-
чальників, що їх послуг більше не 
потребує. 

Далі було створено комунальне 
підприємство “Добробут” на чолі з 
Лівшицем. На баланс цього підприєм-
ства було передано майно котелень.

Усе робилося поспіхом. 
Уже 3 червня комісія в складі 

Лівшиця, Вовкодава і фотографа 
з міської ради Тараса Лукова про-
водила  інвентаризацію майна од-
нієї з котелень. 7 червня вже без 
фотографа, але за участю депутата 
Ясного продовжили інвентаризацію, 
про що складені акти з підписами та 

скріплені печатками КП ”Добробут” 
та управління ЖКГ.  Хоча рішення  
виконкому про виділення коштів на 
виготовлення даних печаток було 
прийнято значно пізніше, 10 червня. 

1 липня КП “Добробут” в особі 
директора Лівшиця І. Й. надало в 
користування майно котелень підпри-
ємству  “Центральні теплові мережі”, 
де власником є все той самий Бу-
блик, без конкурсу та передбачених 
законом процедур. 

Через тиждень, 8 липня, було 
створено ще два нових підприємства 
“Вінниця теплоенерго”, “Вінниця 
облтеплоенерго”, і вже 23 липня Лів-
шиць надав їм в користування решту 
котелень. Знову ж таки без конкурсу. 
І знову - засновник Бублик.

Місяць тому рішенням виконкому 
(воно є на сайті) визначено ще одно-
го теплопостачальника  — “Вінницькі 
теплові мережі”, і засновником є 
також Бублик.

За опалювальний період 2016-2017 
років екологічною інспекцією було 
проведено декілька перевірок, які за-
фіксували ряд порушень: відсутність 
дозволів на викиди забруднюючих 
речовин, актів введення в експлуата-
цію котлів, сертифікатів на лушпиння 
соняшника, яке використовувалось 
як паливо.

Але ці перевірки так і не змогли 
встановити відповідальних осіб те-
плопостачальних організацій. Навіть 
направлялись звернення до міського 
голови та до поліції, але відповідаль-
них так і не знайшли.

Три теплопостачальні компанії “Ві-
нниця теплоенерго”, “Вінницяоблте-

плоенерго” і “Вінницькі 
теплові мережі” мають 
одну юридичну адресу: 
вул. Довженка, 2а. 

“За збігом обставин” 
за тією ж адресою роз-
ташований продовольчий  
магазин (біля тунелю). 
Ознаки фіктивності оче-
видні.  Про це знають 
правоохоронні органи, 
ними все зафіксовано.

Єдине, що може зупи-
нити цей хаос, цей безлад 
і свавілля, це тільки люди. 
Тому що система право-
охоронна не працює, у 
них є всі матеріали, ми 
викликали на всі котельні 
працівників поліції, вони 
складали протоколи, фік-
сували, що там відходи 
соняшника, фіксували, що 

там волога тирса, що це не відпові-
дає заявленим документам.

Розраховувати на ефективність 
новоствореної тимчасової депутат-
ської комісії не доводиться. Так як 
більшість її членів - це підлеглі Пузи-
ря. Чи можна уявити ситуацію, коли 
голова комісії Малішевський визнає 
незадовільною роботу начальника 
управління ЖКГ Малащука? Тоді в 
наступному році його підприємство 
“100 послуг”, яке регулярно отримує 
замовлення від міської влади, не 
отримає жодного. То чи буде він за-
хищати інтереси громади, чи скоріше 
власного бізнесу?

Результат роботи цієї комісії 
очевидний: всю відповідальність 
перекладуть на попередників, а 
матеріальні витрати - на місцевий 
бюджет (кошти громади). І ні слова 
не прозвучить про відповідальність 
теплопостачальних організацій та від-
повідальних осіб міської ради. 

Усі факти, викладені вище, пе-
ревірені. Дійсно: 

• за зареєстрованою адресою 
теплопостачальних організацій — 
магазин на Довженка, 2а;

• є відповідні акти інвентаризації 
котелень 3 і 7 червня 2016 року

• існує довіреність, яка підтвер-
джує, що О.Д. Пузир був представ-
ником інтересів  Д.О. Бублика;

• є відповідь Бублика на лист Пузи-
ря від 25 листопада про погодження 
обслуговувати місто, як теплопоста-
чальник;

Перелік підтверджуючих докумен-
тів не обмежений наявністю вистав-
лених на сайті kazatin.com

в’ячеслав гончарук

Тема котелень, що коптять 
день та ніч, читачам мабуть 
вже набридла. Пиши хоч в 
кожній газеті, а влада, як той 
мурчик, що сметану з’їв: “Ви 
пишіть, а ми свою справу до-
бре знаємо. Хай там коптить, 
лише б гроші шелестіли”. 

І який той шелест при-
ємний, коли на різниці ціни 
палива з’являються мільйони 
гривень. Це кочегари всю ро-
бочу зміну відчувають різни-
цю в паливі: де брикет, а де 
соняшникове лушпиння. Вони 
підміну палива добре відріз-
няють. Мало кому вдається 
присісти на декілька хвилин 
для відпочинку. Весь час в 
роботі. Та кажуть, що ще й 
приходить в котельні якийсь 
значно молодший дядя, якого 
як старшого за всіма коптю-
чими котельнями призначили, 
і посилає своїх підлеглих 
туди, де Макар телят не пас. 
Мабуть, такий лексикон ке-
рівник опалювальних установ 
застосовує для того, щоб 
працюючі робили ритмічніші 
рухи лопатою. 

А за документами спа-

люють спресовані брикети? 
Саме ті брикети, які обіцяв 
міський голова громаді в сво-
єму кабінеті ще в жовтні. Та, 
за словами працівників ко-
телень, немає тих брикетів і 
досі. І, мабуть, не буде, якщо 
у влади будуть знаходитись 
захисники.  

У останньому номері ра-
йонної газети з’явилася стат-
тя, в якій автор повідомляє, 
що отруюють мешканців 
міста не тільки котельні, а й 
підприємці, які продають го-
рілку в своїх магазинах. 

Щоб зробити такі висно-
вки, мабуть, автору статті 
потрібно було спочатку зро-
бити експертизу алкогольних 
напоїв? Тоді б за наявності 
фальсифікату в торговельній 
точці звинувачення мали б 
місце. Та якщо автор люди-
на справедлива, то повинен 
розуміти, що алкогольними 
підробками труяться тільки 
ті мешканці, які добровільно 
погодились себе труїти. З 
котельнями висновок інший. 
Труяться ті, хто не давав 
на таке явище згоди. То як 
можна порівнювати те, що не 
порівнюється? 

володимир михайлович мороз, 79 років

Торчит труба за годом год.
Казнит несчастную природу.
А зрячий видит, чем он дышит,
И потому протесты пишет.
Летит протест, ещё протест...
А Васька слушает, да ест.

а бульбашка слухає і багатіє

в’ячеслав гончарук

Як відомо, два тижні тому від 
тунелю в бік “заготзерно” мав 
бути проведений капітальний 
ремонт дороги. Його зробили 
та з “капітальним” не склало-
ся. Дорога почала розвалю-
ватися від руху звичайно-
го транспорту. Влада хотіла 
спрацювати на випередження, 
організувавши акцію протесту 
проти заїзду на дорогу важкого 
транспорту. Організатор такого 
заходу пан П'явка хотів неякіс-
ний ремонт дороги спихнути на 

водіїв фур? 
Та шило вилізло із мішка. Ас-

фальт, який був покладений 
на дорогу, нагадує дрібний 
щебінь, який в чомусь ви-
купали. Смола там майже від-
сутня. 

Такий асфальт не міг слугу-
вати, як дорога. Тому й вона 
місцями стала нагадувати праль-
ну дошку. Владі нічого не зали-
шалось іншого, як ремонтувати 
після ремонту. 

Варто нагадати, що капіталь-
ний ремонт дороги — це заміна 
старих комунікацій. Асфальту 

вже наклали більше, ніж в анек-
доті, який я вже розповідав: 

У союзні часи радянська де-
легація була свідком, як в країні 
заходу роблять якісну дорогу, 
гості не розуміли, чому закла-
дають таку товщину асфальту. 
Їм пояснили, що така закладка 
розрахована на сто років екс-
плуатації дороги. Приїжджі 
переглянулись і зрозуміли один 
одного: ми за сто років ще біль-
ше накладемо. Щось схоже від-
бувається на вулиці Довженка. 
Уже заклали три шари асфальту 
і в самому останньому роблять 

ямковий ремонт дороги. Дорогу 
підняли, стічні ями потопили. 
Труби, що слугують для відве-
дення стічних вод, видніються 
з-під нової дороги тільки напо-
ловину. Асфальтом, який здерли 

з дороги, засипають зелені на-
садження міста. 

Від редакції: Приймати до-
рогу будуть ті ж самі, що витра-
чали на неї кошти?

шило вилізло з мішка

Безпека дітей – одне з головних 
питань, які турбують будь-якого 
батька.

Якщо ви хочете бути впевнені, 
що ваше чадо не потрапить ні в яку 
небезпечну ситуацію, вам слід за-
здалегідь навчити дитину правилам 
поведінки.

Поставте їй наступні питання. Не 
виключено, що відповіді дитини ста-
нуть для вас несподіванкою.

1. Що робити, якщо батьків немає 
вдома, а хтось намагається відкрити 
двері?

2. Візьмеш ти цукерку у незнайо-
мої жінки?

3. Що робити, якщо з розетки пі-
шов дим, а нікого з дорослих немає 
вдома?

4. Незнайомий дорослий просить 
тебе про допомогу. Допоможеш ти 
йому?

5. Що потрібно робити, якщо на 
тебе нападає зграя собак?

6. Підеш ти в гості до однолітка, з 
яким щойно познайомився?

7. Що робити, якщо ти відчув в 
будинку запах газу?

8. Якщо ти чекаєш ліфт і до тебе 
підійшли незнайомці, ти поїдеш з 
ними разом?

9. Що слід робити, якщо ти помі-
тив, що за тобою стежать?

10. Кому можна відкривати двері, 
якщо ти один вдома?

11. Що ти будеш робити, якщо 
незнайомець схопив тебе і не від-
пускає?

12. Як ти вчиниш, якщо загубишся 
в натовпі людей?

13. Що ти будеш робити, якщо 
опинишся на вулиці під час грози?

14. Що ти будеш робити, якщо 
хтось в інтернеті загрожує тобі або 
твоїм близьким?

15. Тебе покликали грати на за-
мерзлу річку. Ти підеш?

16. Чи можна брати аптечку з ліка-
ми, коли батьків немає вдома?

а ось і правильні відповіді:
1. Необхідно терміново зателе-

фонувати батькам, а потім в поліцію 
(102) або службу порятунку (112). За 
цей час батьки зможуть попередити 
сусідів по телефону, і дитині нада-
дуть допомогу.

2. У незнайомих людей брати їжу, 
іграшки та інші речі не можна ні в 
якому разі!

3. При виникненні пожежі або за-
грозі займання / витоку газу необ-
хідно швидко покинути квартиру і на-
брати номер пожежної служби (101), 
служби порятунку (112) або служби 

газу (104). Самостійно гасити пожежу 
категорично забороняється!

4. Коли людина потребує допомо-
ги, то в першу чергу звертатися до 
дорослих. Тому якщо якийсь незна-
йомець просить про допомогу, слід 
йому відповісти категоричною від-
мовою. Відповідати потрібно швидко 
і відразу ж йти.

5. У ситуаціях з тваринами - голо-
вне зберігати спокій і не провокувати 
їх на агресію. Можна відвернути 
собак за допомогою якого-небудь 
предмета типу шапки, парасольки. 
Потрібно поступово віддалятися, щоб 
не зустрічатись з собакою очима і не 
повертаючись до неї спиною.

6. Ходити в гості до малознайомих 
людей, навіть однолітків, не можна ні 
в якому разі.

7. Телефонуйте в службу поря-
тунку (112) або службу газу (104). 
Навчіть дитину не соромитися і не 
панікувати – краще помилковий ви-
клик, ніж вибух.

8. На пропозицію зайти в ліфт з 
незнайомцями потрібно відповідати 
однозначною відмовою. Навчіть ди-
тину в такій ситуації відповідати, що 
вона чекає на батьків, які підійдуть.

9. Чи потрібно зайти в людне місце 
(супермаркет, перукарню, кафе) І вже 
звідти зателефонувати батькам і по-
відомити про стеження.

10. Чужим людям відкривати две-
рі категорично забороняється! Це 
стосується будь-яких незнайомців, 
незалежно від статі і віку.

11. Треба якомога швидше привер-
нути увагу людей. Можна кричати і 
битися. Також можна бити по авто-
мобілях, які стоїть поруч – можливо, 
спрацює сигналізація.

12. У такому випадку слід збе-
рігати спокій. У натовпі необхідно 
поступово зміщуватися до краю, але 
не намагатися йти проти людського 
потоку.

13. Слід знайти безпечне укриття. 
Це може бути найближчий магазин 
або під’їзд. Треба триматися подалі 
від водойм, металоконструкцій і ви-
соких дерев.

14. Про загрози будь-якого харак-
теру слід негайно повідомити бать-
кам, поліції або службі довіри.

15. Кататися на замерзлому водо-
ймищі без батьків категорично за-
боронено – винятків бути не може!

16. Щоб дитина усвідомлювала 
наслідки, батьки повинні пояснити 
небезпеку лікарських засобів. 

Брати аптечку і користуватися 
ліками під час відсутності батьків не 
можна.

17 листопада
У козятинчанки вкрали ве-

лосипед, який вона залишила 
біля кафе “Глобус”. Поліцей-
ські встановили, що крадій — 
47-річний житель нашого міста. 
Велосипед в нього вилучили.

18 листопада
У Кордишівці обікрали місце-

ву жительку.
 Зірвали з сарая замок та 

поцупили пральний порошок, 
гречку, борошно, домашнє 
вино.

У Махнівці в кафе “Садко” 
у чоловіка вкрали куртку, яка 
коштує, за його словами, 1 500 
гривень.

Житель Бродецького по-
бив знайому жінку, її куму та 
чоловіка.

19 листопада
У Сигналі з домоволодіння 

місцевої жінки вкрали металеву 
трубу довжиною 2 метри.

У Широкій Греблі пограбува-
ли продуктовий магазин. 

Винесли печиво, чай, каву, 

постільні набори і алкогольні 
напої.

Козятинчанка повідомила 
поліцію про те, що викрали і 
вбили її собаку.

На автодорозі Житомир-Ві-
нниця біля Жежеліва сталася 
ДТП без постраждалих. “По-
цілувались” “Тойота”, якою 
керував 60-річний вінничанин 
та “Фольксваген”, за кермом 
якого був 48-річний житель 
Новоград-Волинського. Від-
носно останнього склали ад-
мінпротокол.

галина касянівська

До редакції газети “RIA-
Козятин” звернулася мешканка 
“Білої казарми” зі своїм бать-
ком.  Вона повідомила, що з 
подвір’я її помешкання, де вона 
проживає, зникла собака, яка 
мала ощенитися. Чотирилапа 
була прив’язана на ланцюг. По-
дальша розповідь гості шоку-
вала. Виявляється, наступного 
дня пропажу підкинули у хату, 
яку винаймав молодший брат. 
Тварина була розчленована, 
поряд лежали нутрощі та 
ненароджені щенята. Один 
“трофей”, з розповіді, невідомі 
поклали на ліжко.

19 листопада жінка зверну-
лась із заявою до правоохо-

ронних органів. На 
місце події поліція 
з’явилася, лише піс-
ля того, як журна-
лісти газети почали 
робити власне роз-
слідування, адже 
знущання та звір-
ства над твариною 
мають кримінальне 
підгрунтя.

У середу в мікро-
районі розпочали 
слідчі дії правоохо-
ронців. А нам в ході власного 
розслідування стало відомо, 
що можливою причиною роз-
прави над собакою є колишня 
історія з помешканням. Існують 
претенденти і роблять життя  
багатодітної родини нестерп-

ним, в надії що відбудеться 
виселення. Адже розправа над 
собаками  тут відбувається не 
в перше.

 Є надія, що правоохоронці 
розберуться в даній справі і 
живодери понесуть покарання.  

Різні люди, чиновники, юристи 
безоплатної допомоги. Найбільше 
я вдячна газеті RIA, пані Лозін-
ській, як політичному діячу, вірю 
в силу слова. Інших політичних 
сил біля мене не було, що мене, 
як жінку, також як політичного 
діяча з великим стажем, турбує. 
Це жахливо! Політичних партій 
більше немає? Є групки з бізнес-
інтересами. 

Констатую, дуже прикро, що 
така політична ситуація в Козя-
тині.

— То це що: політичний про-
тест, чи доведена до відчаю 
людина?

— Однозначно, це моя полі-
тична акція протесту свавіллю 
районного відділу соціального 
захисту Козятинського району.

Станом на сьогодні акція про-
довжується другу добу. На вулиці 
сиро, вночі -2 градуси, вдень плюс 
3...

Вона вийшла на одиночний пікет 
голодування перед адміністрацією 
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шевченко вТримався на посаді київське “динамо” з поганою 
грою Таки перші в групі

вокзал підвищує імідж місТа

продовження. ПОЧАТОК» стор.6

влад лісовий

Обожнюю нашу 
країну! Поліцей-

ських (мужиків) 
гвалтують і вбива-

ють. На період згвалтування зна-
ходився на бойовому посту, мав 
при собі автомат Калашникова 
і боєкомплект патронів… Фель-
дшер ЗСУ свідчить, що його роз-
будили о 3 годині ночі, щоб він 
подивися в дупу поліцейського і 
дав висновок: згвалтування було, 
чи це видумка…

Вокзали мінують. Дітей кра-
дуть. Наркоманія і педофілія 

процвітає. А президент кодує 
піар-компанією ЗСУ, міняючи 
сині берети на буро-малинові і 
бореться з табакокурінням… На 
передовій головнокомандуючий 
військ самоусунувся від управ-
ління військом. Мало того, за-
бороняє і вмішується в устав ка-
раульної служби, не дозволяючи 
чинити опір, коли здійснюється 
напад на об’єкт, що охороняють. 
Тим не менше,  “виживші” з рук 
президента отримують державні 
нагороди. По жодному солдату 
не оголошено трауру. Це тоді, 
коли “Честь і гідність нації” Ліна 
Костенко (українка) категорично 

відмовилась від отримання вели-
кої державної премії з рук Поро-
шенка. Як людини, що ганьбить 
державу, українську націю.

Прокуророва дружина  — жін-
ка тисячоліття. Це при тому, що 
народила одну дитину. У цей час 
дівчина медик (21 рік) загинула 
на фронті війни з Росією…

Батько дітей прокурорші, про-
курор країни, на весіллі сина 
в дрезину п’яний, стрибає в 
глибинний басейн без води. У 
присутності запрошеного Прези-
дента України Порошенка.

Дивно. А чому? І таких “чому” 
безліч...

Чому, чому і чому?
блог

цьому слугував товариський матч з словаччиною
Нещодавно лі-

дер партії «Гро-
мадянська по-
зиція» Анатолій 

Гриценко відвідав 
Суми.

Після лекції в Сумському дер-
жавному університеті він дав 
прес-конференцію в обласному 
прес-клубі. Головними темами 
розмови були політика України 
під час військової агресії з боку 
Росії, ключові реформи, які 
дійсно потрібні країні, взаємовід-
носини України і МВФ та багато 
іншого.
реФорми не працювати-
муть без подолання ко-
рупції. Щойно  Верховна Рада 
прийняла проект закону про  
приватизацію у першому читанні, 
- розпочав свій спіч Анатолій Гри-
ценко. – Влада хоче розпродати, 
а насправді скупити все, що ще за-
лишилося у державній власності. 
Я особисто проти цього законо-
проекту, тому що тепер Кабмін без 
Верховної Ради буде займатися 
приватизацією безконтрольно. 
Цим законом виключається таке 
поняття, як «програма приватиза-
ції». Ще за часів Кучми, коли поча-
лася приватизація, таку програму 
було прийнято, щоб було відомо, 
куди йдуть кошти від приватизації. 
Тепер же їх будуть просто про-
їдати, замість того, аби вкладати 
в створення інших підприємств і 
розвиток держави.

Хто продає підприємства в 
кризу, коли вони дешевшають? 
Порошенко не дурний - свої під-
приємства не продає, хоча за 
законом мав би. Він обіцяв про-
дати весь свій бізнес, і вже три 
роки президентствує, порушуючи 
Конституцію. Треба починати з 
себе! Якщо головна людина в 
країні - корупціонер, виводить 
прибутки через офшори, недо-
плачує у бюджет своєї країни, 
про що можна казати?

Хто скупить всі ті підприєм-
ства? Кілька відомих усім родин. 
Між першим та другим читанням 
тепер треба дивитися: чиї вуха 
там стирчатимуть.

- Що ви скажете про цілу 
низку антикорупційних органі-
зацій, які створені в Україні? 
Адже корупції стало не менше, 
якщо не більше, ніж раніше.

- Так,  створено організацій 
багато: і НАЗК, і НАБУ, тепер 
хочуть створити антикорупційні 
суди. Це правильно. Рано чи 
пізно вони спрацюють. Проте, 
щоб викорінити корупцію, по-
трібна воля. Це може зробити 
лише одна людина - сильний 
президент. Коли я востаннє зу-
стрічався з Порошенком, у серпні 
2014 року, я йому давав список 
того, що треба зробити у першу 
чергу. У тому числі посадити 10 
власних друзів. Проте нічого не 
зроблено. Але вони всі сядуть, 
і Порошенко з ними. Поки пре-
зидентом є доларовий мільярдер, 
який лише наполовину президент, 
а наполовину бізнесмен, про 
боротьбу з корупцією навіть 
не йдеться. У нас же ловлять з 
«маски-шоу», потім відпускають. 
Або доведіть, що невинний, або 
доведіть, що винний, і посадіть. 
Не можна так поводитись з та-
кою країною. Це аморальність 
вищого ступеню.
не потрібні такі кредити

- Кажуть, що ми не про-
живемо без кредитів МВФ. 
Ви бачили, які там умови 
отримання? Створення анти-
корупційного суду – це добре, 
ми підтримуємо. Ринок землі з 
наступного року – не підтриму-
ємо. Прискорена приватизація 
– проти. Збільшити ціни на газ, 
тобто остаточно вбити країну чи 
підсадити всіх на субсидії – не 
треба.

Де взяти гроші? Я вам ска-
жу: митниця, суди, Укробо-

ронпром тощо. Усюди, де дер-
жавні кошти використовуються 
неефективно. Це наша позиція.
хто захистить людей?

- Люди мають почуватися за-
хищеними. А у нас силові органи, 
де захмарні зарплати зростають 
з кожним днем, не захищають, а 
займаються «кришуванням» ви-
добутку бурштину, захопленням 
та знищенням підприємств, об-
ливанням брудом, в тому числі 
й мене.

Що стримує нормальну ро-
боту? Депрофесіоналізація ка-
дрів. У органах залишилося мало 
професіоналів. Цьому посприяла 
і люстрація, і зміна влади, а 
також корупція та політичні за-
мовлення. Хто може все змінити? 
Президент. Усі мають йому про 
це нагадати.

А у нас в день народження 
президента сталася Калинівка, 
в той же день, коли у Вінницькій 
області СБУ проводила анти-
диверсійну операцію. Вони б 
мали у першу чергу подумати 
про ті склади. Що то було? Або 
диверсія, або хтось замітав свої 
махінації. Ми ж нічого не зна-
ємо. Хоч хтось поплатився хоча 
б посадою за це? Ніхто. Когось 
шукають? Когось судять? Щось 
розслідують? Усе знову замовчу-
ють. Треба було одразу скликати 
РНБО, спитати з силовиків, про-
моніторити інші склади, підси-
лити охорону. Нічого. Чекайте 
наступну Калинівку.

Люди незахищені - будуть вчи-
тися захищатися самі. Особливо 
зараз, коли в країні повно зброї. 
Якщо влада не схаменеться, буде 
дуже спекотно. На всіх рівнях – 
від Києва до областей.
виборча реФорма

- Добре, що почули людей, які 
стояли під Радою, коли прийня-
ли в першому читанні виборчий 
кодекс. Проте, судячи з ситуації 
у парламенті, я думаю, що друге 

читання цей законопроект не 
пройде. Треба прибирати мажо-
ритарну корумповану складову. 
Бо ніхто: ні я, ні ви - не може 
стати депутатом. Бо прийде 
якийсь олігарх, колишній «регі-
онал», засіє все гречкою і стане 
депутатом. А потім можна в 
окрузі не з’являтися. Хто може 
тому зарадити? Нацполіція з 
Аваковим. А чому не роблять? 
Спитайте у нього, коли він до вас 
приїде.

- Як навести лад у країні?
- Якщо прийде президент, який 

тримає слово. Я думаю, на на-
ступних виборах не буде так, як 
у 2014 році. Порошенко в першо-
му турі президентом не стане. 
Ніхто в першому турі не стане 
президентом. Але якщо вони 
будуть триматися за крісла, як 
Янукович, то Майдан їх винесе. 
Хоча я проти того, щоб країну 
тіпало майданами. Повинна бути 
змінюваність влади. Треба по-
стійно тримати владу у страху: 
якщо не виконали обіцянки, то 
не виберуть наступного разу.

Децентралізація
- Децентралізація - це добре, 

хоч би як вона косо й криво не 
йшла. Громади почали вільніше 
дихати. Їм не треба тепер їхати 
в район чи область, ба навіть 
в Київ, щоб просити дозвіл на 
реконструкцію чогось там, чого в 
столицях зовсім не бачили. Але 
зараз мова вже йде про рецен-
тралізацію, бо на наступний рік 
всі ті виплати урізають, а видатків 
громадам додають.
гібридна війна – гібридна 
оборона

- Чи потрібно розірвати 
дипломатичні та економічні 
стосунки із Росією?

- Це потрібно було зробити ще 
в березні 2014 року. Як свого 
часу зробила Грузія. Якщо пре-
зидент каже, що йде війна, що 
Росія – агресор, то треба це 

затвердити документально. А то 
виходить, що Росія веде гібридну 
війну, а ми – гібридно обороня-
ємося.

Доки президент платитиме по-
датки в Росії через свою Липець-
ку фабрику? Вже пораховано, 
що за ті гроші, які він сплачує в 
російський бюджет, можна за-
платити грошове забезпечення 
для 5 дивізій солдатів строкової 
служби Росії, а це 75 тисяч во-
яків.

- Ви писали:  добре, що 
схвалили постанову про стра-
хування загибелі вояків…

- Добре, проте ще напередодні 
виборів Порошенко обіцяв, що з 
26 травня 2014 року кожен вій-
ськовий буде застрахований на 
мільйон гривень. Зараз кажуть 
про 1,2 млн. 

Це добре, але гривня впала 
відносно долара втричі. Тож 
треба говорити вже не про міль-
йон, а про 3 чи навіть 4. Раніше 
родина могла за ту суму купити 
квартиру, тепер – ні. Знову об-
дурили.

- Як вирішити проблему 
Донбасу?

- Головне - це кордон. Кожну 
зустріч на найвищому рівні треба 
починати з кордону і закінчувати 
ним же. Якщо Україні повернуть 
контроль над кордоном, нехай 
із миротворцями, чи спостеріга-
чами, Путін перестане постачати 
озброєння, і війна завершиться 
за тиждень. Зброя буде, а стрі-
ляти буде нічим. Усі так задово-
лені Мінськими угодами, кажуть, 
що їм альтернативи немає. Проте 
їх ніхто не виконує. Уже майже 
три роки минуло.

Люди не розуміють: як це - 
амністія всім бойовикам, у тому 
числі тим, хто вбивав, збивав 
літаки, катував, а з іншого – у 
нас судять сотні вояків, які не так 
захищали свою землю, бо нема 
волі назвати війну війною!

Без волі президента корупцію не подолати 
блог

валерій швець

Повертаючись 
до змагань Кубка 

Вінницької області 
серед жіночих ко-

манд сезону 2017 року, пропо-
ную для ознайомлення анон-
сований обласною федерацією 
перелік команд-учасників та 
статтю діджея на сторінках од-
нієї з газет. Звертаю вашу увагу, 
що в Кубку області мали взяти 
участь 8 команд, взяли тільки 3, 
з них 2 - з обласного центру. Це 
важливо! 

Декілька особистих рема-
рок щодо "твору":

1. Дякуємо за розміще-
не у газеті фото. На ньому 
можна побачити нашу сільську 
махнівську команду, а також 
її керівний склад та партнерів. 
Серед них махнівський сіль-
ський голова А. Кузьмінський, 
заслужений тренер України, 
тренер національної збірної з 
важкої атлетики, махнівчанин 
В. Кулак та тренери команди. 
Жіноча команда "Колос" с. 
Махнівка після першого кола 
чемпіонату України (Перша ліга) 
посідає перше місце! https://
www.womensfootball.com.ua/…/
chempionat_ukra…/1-1-0-6

2. Щодо заголовка статті. 
За його змістом зрозуміло, що 

пишеться не про обласний жіно-
чий футбольний форум, а кон-
кретно про козятинську коман-
ду. Ми всі раділи такій пильній 
увазі до нашої жіночої команди. 
Усім читачам мало сподобатись 
творіння нашого "ріднесенького" 
місцевого "правдолюба", "ве-
ликого патріота" рідного краю 
і "знавця" української мови DJ 
"Сіми". Рано раділи!

3. Про провидця. Сам автор 
статті не був на змаганнях, але 
з Козятина (чи з іншого місця) 
він передбачив, що у фіналі 
Кубка області мали зустрітися 
вінницька та козятинська ко-
манди. Згідно з календарем 
махнівчанки мали грати з "Мед-
коледжем". А якби програли, 
то і не продовжили боротьби! 
Це справді феноменальне чудо 
провидіння! Віват, Сіма! До речі, 
"Медколеджу" також не було на 
змаганнях!

4.Щодо вихованок Козятин-
ської РДЮСШ. Нешанований 
автор навіть не володіє інфор-
мацією, якого віку дівчатка тре-
нуються у всіма шанованого(!) 
Миколи Бабюка. Чемпіонат 
області з футзалу за участі ді-
вчаток цього віку (2004-2005) 
заплановано на 16 грудня, а на 
дорослі чемпіонати вони ще за-
малі. Нагадаю автору - зараз 21 
століття, є мобільний телефон,

отримав посвідчення члена асЖу, 
не за журналістськими здобутками

блог

 візьми й поцікався!
5. Абракадабра з легіонерами 

і податками. Хотілось вловити 
логічний хід думок у цьому аб-
заці та зась! 

6. Про погоду і календар. 
Кожного року повторюється ситу-
ація, коли у весняно-літній період 
не відбувається жодних змагань на 
обласному рівні, а Кубок області 
серед жінок - коли сніг з дощем. У 
цьому році Кубок підлаштовувався 
під команду ДЮСШ "Блохіна-Бі-
ланова", тому що вона догравала 
останній тур чемпіонату України. 
А бажання решти прогнозованих 
учасників можна було ігнорувати??? 
Від нашого району була пропозиція 
провести Кубок в с. Махнівка на 
початку жовтня. Відповідь: "Далеко 
їхати". А нам близько?

Змагання мали розпочатись в 
п'ятницю (!), о 14.30(!). Тобто, зма-
гання розписані на два дні, мали 
відбутись в один день, за участі 8 
команд, 7 ігор по 1-й годині, має-
мо 21.30!!! Це в кращому випадку! 
А добиратись по селах районних 
центрів після 18.00 ЯК? Це когось 
цікавило? А нагородження - вночі, 
при ліхтарях!? Оце так популяриза-
ція і розвиток! Аж дух перехопило 
з гордості за таку турботу! Але ж 
в статті написано: "...організовано 
і цікаво". Може бездарно? І скільки 
можна займатися лукавством, сві-
домо завищуючи кількість учасників 
обласних змагань. Чому у цьому ви-
падку ніхто не цікавиться податками 
наших громадян і їх витрат!?

7. Про кращих гравців. Вікторія 
Сидоренко, яка визнана кращим 

гравцем ВПУ-14, є вихованкою 
тренера Козятинської РДЮСШ 
Сергія Коваля (с. Глухівці). У ко-
манді ДЮСШ "Блохіна-Біланова" 
грають іще дві вихованки районної 
ДЮСШ: Наталія Чурікова та Юлія 
Левчук. Їм, студенткам вінницьких 
вузів, за можливість тренуватись у 
Вінниці, тренером ДЮСШ "Блохіна-
Біланова" Олександром Дудником 
запропоновані кабальні умови: 
тренуватись взамін на виступи у 
чемпіонаті України за вінницьку, а не 
козятинську команду. А так "солідно 
чинити з колегами по спорту..."? Про 
яке «дербі» можна говорити з цим 
молодим чоловіком? Працюй по со-
вісті, потім поговоримо.

8. Про професіоналізм та зло-
втіху. Будучи у квітні цього року 
в Києві на урочистій церемонії 
Асоціації спортивних журналістів 
України, на якій було підбито «Під-
сумки спортивного 2016 року», 
щиро радів високим нагородам 
номінантів від Вінницької області: 
Івану Романовичу Лозовському та, 
нині покійному, Олегу Геннадійовичу 
Хохлову. Головний критерій оцінки 
роботи спортивного журналіста 
- високий професіоналізм. Серед 
нагороджених я не бачив автора 
допису. Мабуть, рівень не той і, 
вважаю, вищим і не стане. Причина 
одна: забагато «жовчі» в матеріалах 
і завелике бажання позловтішатись 
на вигаданих фактах. 

У нашому районі, де зараз від-
сутня сучасна спортивна база 
ДЮСШ і дійсно, не на папері, 
проводиться робота з розвитку 
дівочого футболу, проживає ось 

такий «член АСЖУ», який як "бичий 
цепінь" присмоктався і продовжує 
паразитувати у здоровому організ-
мі козятинського спорту. До речі, 
отримати посвідчення члена АСЖУ, 
не за журналістськими здобутками, 
допоміг покійний О. Хохлов, про що 
потім дуже шкодував. 

9. Про команду. Наголошую, 
що не виїзд колосовської команди 
на змагання Кубка області серед 
жіночих команд сезону 2017 року 
був пов'язаний з робочим днем і 
хворобою 7 гравців команди, про 
що заступника голови обласного 
комітету жіночого футболу Ю. П. 
Наровіцького (а не голову обласної 
федерації жіночого футболу) було 
попереджено завчасно. Цей факт 
аж ніяк не суперечить Регламенту і 
мав бути прийнятий до уваги. 

Але маємо декілька позитивних 
моментів: 

• у ст 3. Конституції України 
зазначено: «Людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недо-
торканність і безпека визнаються 
в Україні найвищою соціальною 
цінністю». Керівний склад команди 
цінує здоров’я наших гравців і не 
має права ним ризикувати (це стосу-
ється і участі в змаганнях, і безпеки 
в дорозі);

• зекономлені дорогоцінні бю-
джетні кошти сконцентруємо на 
майбутній зимовий чемпіонат серед 
дівчаток та підготовчий період ЖФК 
«Колос» до другого кола чемпіонату 
України.

Любимо жіночий футбол, роз-
виваємо жіночий футбол, любимо 
Україну! Слава Україні!

тетяна лозінська

Нагадаю, що уперше в історії 
нашого міста видано буклет під 
назвою «Путівник пасажира. 
Історія залізничного вокзалу 
Козятин». Ініціатива такої події 
належить начальнику виробни-
чого підрозділу вокзал станції 
Козятин Анатолію Чабану. 
Підтримала гарну ідею філія 
«Пасажирська компанія 
ПАТ «Українська за-
лізниця».

Буклет складаєть-
ся з 10 сторінок. У 
ньому розповідається 
про історію та сього-

дення вокзалу станції Козятин. 
Крім того, в ньому представлено 
широкий спектр послуг, якими 
можна скористатися 
на вокзалі. 

Придбати бу-
клет мож-
н а  в 
плат-
ному 

залі, кімнатах відпочинку та 
довідковому бюро. Його ціна 
10 грн. Беручи в руки буклет, 
розумієш, що його можна буде 
із задоволенням  подарувати 

родичам, знайомим, гостям 
рідного міста, вико-
ристати як сувенір 

в будь-якій точці 
світу. 

в'ячеслав гончарук

У п'ятницю, 12 листопада, збірна Укра-
їни з футболу зіграла товариський матч з 
словаками з результатом 2:1. Проходила 
гра на “Арені Львів”. У цьому матчі в 
українців було велике бажання перемог-
ти. Адже вони не потрапили на фінальну 
стадію  чемпіонату світу. А тренеру ко-
манди Андрію Шевченку хотілося до-
вести керівництву українського футболу, 
що його перемоги ще попереду. І з його 
відставкою з поста тренера збірної до-
ведеться зачекати.

З тих прізвищ, що з'явилися в про-
токолі на гру, стало зрозуміло, що Шев-
ченко готує нову команду до Євро-2020. 
З’явилися в збірній чотири дебютанти. 
Коломоєць, який вийшов в основі та  
Андрієвський, Мякушко, Шабанов. 
Троє останніх виходили на заміни. Не 
відомо, яка роль в цій команді відведена 
Ротаню? Руслан має великий авторитет 
у футболі, тільки чи вистачить сил ві-
ковому футболісту в оновленій збірній 
до 2020 року.  

На початку гри, з точки зору атак, 
українці виглядали переконливіше. Ко-
манда демонструвала швидкий і цікавий 
футбол. Якщо тренер хотів перевірити 
зв’язки в лініях, то зв’язка Марлос-Яр-
моленко в спарингу себе виправдала. 
Але до ударів по воротах словаків 
справа рідко доходила. Коноплянку і 
Ярмоленка захист словаків витискав на 
край поля. А подачі м’яча в карний май-
данчик гостей переривалися захистом 
словацької команди. 

Вони й повели в рахунку на 10 хвилині 
зустрічі. Гості виконали штрафний удар. 
М’яч в повітрі знайшов голову Гамшика. 
Воротар українців удар головою словака 
відбив перед собою. Найпроворнішим 
був Штетіна, він і добив м’яч у ворота 
П’ятова. 

Зрівняли рахунок наші спортсмени, 
коли йшла 39 хвилина зустрічі. Україн-
ський  бразилець Марлос вступив у пре-
синг, відібрав м’яч і зробив передачу на 

Ярмоленка. Андрій не став перекладати 
його під ударну ліву, а пробив правою. 
Так рахунок став нічийнім. 1:1 і до кінця 
першого тайму не змінився.

На другу половину зустрічі гості ви-
йшли на футбольне поле, зробивши три 
заміни. Вони заграли мобільніше та за 
гостротою українська команда виглядала 
переконливіше. А на 54 хвилині, отри-
мавши простір, Коноплянка вивів наших 
земляків вперед. Рахунок став 2:1. 

Євген з-під захисника пробив по воро-
тах. Страж воріт суперника зреагував з 
запізненням, коли шкіряна кулька опини-
лася в сітці воріт. Та перемогу наша ко-
манда відстояла з великими труднощами. 
У воротах П’ятова замінив Коваль. Тож 
на долю Максима випали всі небезпечні 
моменти під завісу матчу. 

Удар Грошовскі зі штрафного відбила 
поперечина воріт, а ще був удар Беро, 
який ледве не покарав наших гравців 
за неузгоджені дії біля власних воріт. 
Бракувало влучності й удару словака 
Шкртела. Українці грали добре, поки 
застосовували пресинг. Тоді вони по-
вертали м’яч під свій контроль відразу. 
Наші хлопці діяли ефективно, поки для 
пресингу вистачало сил. Якраз сил, щоб 
пресингувати суперника протягом всього 
матчу, вистачило тільки на 77 хвилин 
гри. А 13 хвилин, що залишилися, плюс 
4 компенсовані арбітром вже домінували 
гості. 

Переможців не судять. Тільки, якщо 
тренер в контрольній грі хоче переві-
рити молодь, то М’якушка потрібно було 
випускати на поле не за хвилину до за-
вершення гри, а значно раніше. І повинен 
був Сергій замінити Коломойця, 
який нічим себе не проявив. 

Та робив цю замі-
ну Шевченко не для 
М’якушка чи збірної, 
а для виконкому 
федерації футбо-
лу, який і залишив 
тренера 

Три українські команди 
цього тижня грали і грати-
муть в європейських турні-
рах. Донецький “Шахтар” 
у лізі чемпіонів свій матч 
з Італійським “Наполі” вже 
зіграв. Рахунок 3:0 на ко-
ристь італійців. Голи красиві. 
Та, на жаль, вони влетіли у 
ворота української коман-
ди. Елсіньє, Зелінскі та 
Мертенс відклали питання 
виходу донеччан на весняну 
стадію ліги чемпіонів до гри 
з англійцями. Гірникам в 
останній зустрічі групового 
турніру достатньо буде зігра-
ти внічию з “Манчестер Сіті” 
Можна надіятись, що англій-
ці приїдуть у Харків другим 
чи навіть третім складом. 
Тільки ще не відомо, проти 
якого складу британців про-
стіше грати. Першого? Який 
вирішив питання виходу в 
наступний рауд змагань, чи 
дублерів, які будуть на полі 
доводити тренеру, що й вони 
гідні грати в основі команди. 

Київське “Динамо”  та 
луганська “Зоря” свої по-
єдинки проведуть сьогодні 
в лізі Європи.  “Динамо” 
програму мінімум виконало. 
Вони гарантували прописку 
в Євролігівському турнірі 
за два тури до завершення 
змагань у групах. Питання 
тільки, на якому місці кияни 

завершать груповий тур-
нір. Поки динамівці 

з 10 заліковими 
очками перші. 

Їх можуть обі-
йти футбо-
лісти бел-
градського 
“Партизана” 
за умови, 

що кияни два свої матчі про-
грають, у що мало віриться, 
а серби обидві зустрічі ви-
грають і не втратять залікові 
очки. Чекати залишилось не-
довго. А зараз хочемо роз-
повісти про матч четвертого 
туру між командами “Янг-
Бойз” з міста Берн (Швейца-
рія) та київським “Динамо”. 
Багато любителів футболу 
той матч, що проходив три 
тижні тому, не бачили. Тому 
про гру між цими командами 
більш детально. 

Команді Олександра 
Хацкевича саме в Берні 
нарешті вдалося перервати 
6-матчеву серію без пере-
мог. Сталося це завдяки 
голу Віталія Буяльського. 
Кияни змогли вирвати таку 
важливу перемогу і достро-
ково оформити путівку в 
1/16 турніру.

Але про все по порядку. 
“Динамо” їхало до Швей-
царії в статусі аутсайдера, 
і перший тайм повністю це 
підтвердив. Якщо взяти до 
уваги удари по воротах, то 
швейцарці завдали їх втричі 
більше, ніж кияни. Більш 
фізично потужні футболіс-
ти “Янг-Бойз” переграли 
українських футболістів за 
всіма статтями, проте втілити 
свою перевагу в забиті голи 
не змогли. Не дали їм цього 
зробити гравці “Динамо”. А 
коли й вони були безсилі, 
як у епізоді удару головою 
Нуху, то за київську команду 
зіграв каркас воріт. Окремо 
хочеться відзначити блискучу 
гру в тому матчі голкіпера 
біло-синіх Георгія Буща-
на. 

Після відпочинку між тай-

мами Хацкевич підсилив 
напад, випустивши замість 
лівого захисника Кендзьора 
форварда Артема Кравця. 
І це принесло свої плоди. 
Кравець практично відразу 
ж міг відкривати рахунок, 
але з вигідної позиції про-
бив вище воріт. Гості значно 
додали попереду і майже 
вирівняли гру. Зрештою, Ві-
талію Буяльському вдало-
ся відзначитися забитим 
м'ячем на 70-й хвилині 
матчу. У цьому моменті не 
обійшлось без фарту. 29-й 
номер “Динамо” отримав 
м'яч від Гонсалеса. У бо-
ротьбі втратив рівновагу та 
втримався на ногах, хитнув 
опонентів і точно пробив у 
дальній кут.

Господарі намагалися зрів-
няти рахунок. Небезпечними 
були їхні подачі з кутових 
навісів. Усього за гру швей-
царці подали кутових аж 
17.  Але вичавити макси-
мум так і не змогли. Таким 
чином, “Динамо” з 10-ма 
очками перші. Приємно, що 
вони в цій грі взяли реванш 
за поразку в кваліфікації 
Ліги чемпіонів. “Динамо” та 
“Шахтар” гарантовано гра-
тимуть навесні в Євролігів-
ських турнірах. Та хочеться 
вірити, що донеччани здо-
будуть те необхідне очко і 
продовжать змагання в лізі 
чемпіонів. У луганчан 50 на 
50. Робити якісь прогнози 
немає сенсу. Побажаємо 
команді Юрія Вернибуба 
показати красивий футбол 
і стати другою українською 
командою, яка проб’ється 
до весняної стадії кращих 
команд ліги Європи .

дмитро артемчук

У цьому році футбольний 
клуб “Динамо” Київ відзна-
чатиме 90-річчя з дня засну-
вання команди. Напередодні 
свята  був проведений матч 
пам’яті легенд клубу. Ця гра 
відбулася 15 листопада в ма-
нежі тренувальної бази клубу 
в Конче-Заспі. 

Перед початком зустрічі 
хвилиною мовчання пом’янули 
великого футбольного тренера 
і психолога  Валерія Васильо-
вича Лобановського та зірок 
клубу 80-их і 90-их  років. 
Валентина Белькевича, Ан-
дрія Баля, Андрія Гусина, 
Віктора Чанова. Суперником 
ветеранів “Динамо” були вбо-
лівальники клубу. 

За ветеранську команду 
на поле виходили Олексій 
Михайличенко, Володи-
мир Безсонов, Олександр 
Хацкевич, Олег Лужний, 
Максим Шацьких, Тарас 
Луценко, Всеволод Рома-
ненко, Сергій Федоров, 
Юрій Дмитрулін, Василь 
Рац, Юрій Максимов, Ігор 
Костюк, Віталій Косовський, 
Іван Яремчук, Вадим Євту-
шенко, Анатолій Демянен-
ко, Сергій Беженар, Сергій 
Шматоваленко. Закінчилась 
гра з рахунком 3:2 на користь 
ветеранів. 

Щодо самої зустрічі, то вона 

проходила в 
стилі комбі-
наційного футбо- л у . 
Ніхто не намагався брати гру 
на себе. Ефектно виглядали 
триходівки та паси в стінку. 
Обидві команди давали вільно 
приймати м’яч і проводити 
атаки. Досвід та майстерність 
ветеранів брала верх над зна-
чно молодшими спортсменами 
фанклубу. І на 10 хвилині 
першого тайму команда  зірок 
відкрила рахунок у матчі. 

Відзначився Юрій Макси-
мов 1:0. До кінця першого 
тайму, який тривав 30 хвилин,  
рахунок не змінився. У другій 
тридцятихвилинці голів по-
більшало. На 39 хвилині від-
значився Віталій Косовський 
— 2:0. На 49 — фанати клубу 
відіграли один м’яч. Так раху-
нок став 2:1, а на 55 хвилині 
вони зробили його нічийним 
2:2. 

Здавалося б, гра завер-
шиться внічию. Та Максим 
Шацьких вийшов сам на сам 
з воротарем вболівальників і 
перекинув м’яч через голкіпе-
ра молоді, що вибіг назустріч. 
3:2 — перемога ветеранів. 
Хочеться відзначити, що за 
весь цей футбольний поєдинок  
було зафіксовано тільки три 
порушення правил.

 Один із суддів після гри 
сказав, що це найлегший матч, 
який доводилося йому судити.

матч пам’яті легенд 
“динамо”

на посаді.

продовження с.7
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у рамках поїздки по 100 містах україни, 
козятин відвідав мандрівник, колумніст 
чоловічого журналу макс кідрук

караТисТи привезли 
золоТо, срібло і бронзу

за 19 років - перша Трійня!
у багаТодіТній сім’ї Тепер 11 діТей 

як борюТься з грипом у різних країнах?

уляну пилипенко 
відзначив президенТ 

київський письменник 
зібрав аншлаг у бібліоТеці

людмила (68), пенсіонерка:

— Був день народження 
у моєї онуки Лілі.

юлія (47), молодша медсестра і сергій (48), санітар:

— Сьогодні Михайла, їдемо в Муховату на день 
народження.

леся (32), 
домогосподарка:

— Усе окей!

ростік (9) і влад (9), 
школярі:

— Гарні оцінки в школі.

тетяна (26), у декреті і 
артем (6):

— Син Артем радує.

віталій (35), залізничник:

— У мене був день наро-
дження, гарно відсвяткував.

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

ірина (53), лаборант:

— Зробила щеплення.

олександр (32), тимчасово не 
працює:

— Гарячим чаєм з лимоном.

марина (51), залізничниця:

— Провожу противірусну 
терапію.

сергій (48), тимчасово не працює:

— Народними методами — їм 
цибулю та часник.

ольга (29), у декреті:

— Аптечними засо-
бами.

микола (76), пенсіонер:

— Грипостатом, колдфлю 
і гарячим чаєм з медом.

ми запитали у козятинчан як ви боретеся з грипом?

в'ячеслав гончарук

270 переможців всеукраїн-
ських олімпіад та конкурсу 
Малої академії наук отримали 
стипендію Президента України. 
Серед стипендіатів є школярі і 
студенти. Це 270 стипендіатів, з 
них 150 - переможці учнівських 
олімпіад, 120 лауреатів конкурсу 
Малої академії наук, деякі з них 
виборюють ці стипендії вдруге і 
втретє поспіль. 

Приємно, що нашій козятинчан-
ці, учениці 10-а класу школи №1 
Уляні Пилипенко, як і всім ін-
шим переможцям, вручили грамо-
ту і премію Президента України, 
як обдарованій школярці. 

Ми зустрілися з Уляною. Вона 

виглядає, як всі звичайні діти. 
На питання, як досягла  такого 
успіху із не шкільного предмету, 
вона відповіла: “Люблю польську 
мову”. 

— А з предметів, що є в 
шкільній програмі який най-
улюбленіший? 

— Фізика, математика, україн-
ська мова. 

— Фізика більш підходить 
хлопцям, а тебе що вабить у 
фізиці? 

— Думаю, що ще не все від-
крило людство. 

— А чим займаєшся у віль-
ний час? 

— Його у мене практично не-
має, якщо є, то читаю. Люблю 
гуляти з собакою, звати його 

Асольд. Це мій чотирилапий друг. 
Не вистачає часу з ним навіть по-
гуляти…

— Серед друзів, кого більше 
дівчат чи хлопців? 

— Мабуть однаково.
—  Що дає школа? 
— Знання, відповідальність, 

досягнення результату. 
— Як проводите вечори з 

однолітками? 
— Співаю в гурті “Подільський 

квит” (квіти поділля). Був би час, 
в школі розважальних заходів 
вистачає.

— Мрії на майбутнє є? 
— А як без мрій. До моїх мрій 

потрібні знання, а взяти їх можна 
у школі. 

— Як відносяться батьки, 

що в тебе майже 
немає відпочин-
ку? 

— Нормально. У 
батьків я одна, вся 
їхня любов і увага 
тільки мені. А я 
їм відповідаю тим 
самим. Коли від-
чуваєш підтримку 
рідних, це надихає. 
Відпочинок є, я від-
почиваю між за-
няттями. Не роблю 
іншу справу, поки 
не виконаю, що 
робила раніше. 

Газета "RIA-Козятин" вітає 
Уляну Пилипенко зі стипенді-

єю Президента України! Бажа-
ємо нашій видатній землячці 
подальших успіхів у житті!

вероніка любіч 

У  К и є в і  в і д б у в -
с я  т урн ір  з  к ара -
т е  ( K Y I V  O P E N 
SHIKYOKUSHINKAI 
CUP 2017). Кубок  сто-
лиці зібрав понад 450 
каратистів з міст: Київ, 
Житомир,  Бровари, 
Ужгород, Запоріжжя, 
Черніг ів , Вишгород, 
Ірпінь, Полтава, Ромни.

Як повідомив газеті 
“RIA-Козятин” тренер 
Дмитро Живчик, у пер-
ший день змагань на 
татамі були діти та 
молодь, другий день 
змагання проводились 
серед дорослих. Ко-
манду Козятина представляли 
юні спортсмени спортивного 
клубу «ТАКО» та  секції карате 
КДЮСШ.

Дорослі учасники СК «ТАКО», 
на жаль, не брали участь у зма-
ганнях з причини реабілітації 
після травмувань на попере-
дньому чемпіонаті України. Ко-
зятинські каратисти здобули на-
ступні результати: Нікіта Ярош 
– І місце у віковій категорії 
2005-2006 р. н. вагова: 40-45 кг 

(усі поєдинки Нікіта виграв до-
строково). Денис Ващевський 
посів ІІ місце у віковій категорії 
2007-2008 р. н., вагова: до 30 кг 
(до фіналу всі поєдинки виграв 
достроково, у фіналі програв 
супернику на останній секунді 
півбала). Іван Сушко, Кіра 
Костюк, Даша Бернатович, 
Каріна Нестеренко вибороли 
бронзові нагороди турніру у 
своїх вагових та вікових катего-
ріях. Вітаємо переможців!

бельгія та німеччина — без 
противірусних та інтерФе-
ронів

Медицина спрямована на про-
філактику – тут активно про-
пагується вакцинація. Сиропи від 
кашлю досить популярні. У Ні-
меччині лікарі радять при темпе-
ратурі тіла до 38 градусів (навіть 
для маленьких дітей) – гуляти 
на вулиці. Якщо проявляються 
симптоми ГРВІ, хворому порадять 
якомога більше пити, промивати 
ніс сольовим розчином, прові-
трювати приміщення і, головне 
– уникати стресів. Існує безліч 
симптоматичних ліків – для по-
лоскання горла або промивання 
носа, жарознижуючі, протикаш-
леві. Пропонують слідкувати за 
раціоном, їсти продукти, багаті 
вітаміном С, лактобактеріями та 
пробіотиками. Вакцинація вважа-
ється найбільш ефективним засо-
бом профілактики, але лікарі по-
переджають, що 100-відсоткового 
захисту від хвороби вона не дає.

Франція — менше антибіо-
тиків, здоровіша нація

Застуду, чи навіть легку форму 
ГРВІ, лікують мінеральною во-
дою. 2-3 літри на день – визначе-
на «народна» норма. І навіть діти 
знають, що запалення викликає 
«закислення», а лужна вода цей 
стан нейтралізує.

У Франції вважають, що за-
хворювання на грип допуска-

ють «безвідповідальні», свідомі 
– вакцинуються. Тут не п'ють 
сиропів від кашлю, не вживають 
імуномодулятори. Держава дуже 
активно бореться проти вико-
ристання антибіотиків – їх при-
значає лікар і лише у крайньому 
випадку.

латвія, литва, естонія, Фін-
ляндія — м’яке симптома-
тичне лікування

Тут пропагують мінімальне 
втручання у процес боротьби 
імунітету зі збудниками хвороби. 
Медики вимагають від пацієнта 
залишатися вдома, радять пити 
якомога більше рідини, налягати 
на морси, компоти. Жарознижу-
ючі, наприклад, Колдрекс або 
Терафлю, мають бути у кожній 
домашній аптечці у сезон зрос-
тання захворювань, їх можна 
вільно купити. 

Антибіотиків без рецепта не 
дадуть. Широко інформується 
населення і про щеплення. У 
Фінляндії, до того ж, активно 
пропагується елементарна побу-
това гігієна, нагадування людям 
про необхідність якомога частіше 
мити руки. На думку медиків, 
така проста міра безпеки ефек-
тивніша від усіх відомих ліків.

сша — всього три види ліків 
за рецептом

Рекомендовані антивірусні пре-
парати: озелтамівір (доступний 

під торговою маркою Tamiflu),  
занамівір (продається під найме-
нуванням Relenza), і перамівір 
(відомий у продажу як Rapivab).

У США намагаються виробити 
у населення звичку вакцинуватися 
від найбільш небезпечних штамів 
регулярно, з настанням перших 
холодів і називають щеплення 
"першим і найкращим способом 
уникнення захворювань сезонним 
грипом". Тут не купиш просто так 
потужні антибіотики та серйозні 
знеболювальні. У американських 
аптеках доступні «легкі» ліки, які 
тимчасово знімають симптоми 
застуди й полегшують головний 
біль. Використовують і сиропи 
від кашлю, льодяники для горла, 
гарячі чаї. Аптеки пропонують 
широкий вибір вітамінів і біо-
добавок. 

канада — вакцинують на-
віть краплями для носа

Минулого року лише сім ти-
сяч канадців (всього населення 
майже сім мільйонів) отримали 
діагноз грипу, значна більшість із 
них – постійні мешканці будинків 
для людей похилого віку. Екс-
перти пов'язують низький рівень 
захворюваності з всюдисущою 
пропагандою вакцинації. 

Цікаво, що вакцини у Канаді 
випускаються не лише у формі 
ін'єкції, а й у вигляді крапель для 
носа.

У випадку захворювання місце-

вий МОЗ радить робить три речі: 
залишатися вдома, відпочивати й 
пити багато рідини. Жарознижу-
вальними препаратами зловжива-
ти не рекомендують, антибіотики 
– лише за призначенням лікаря у 
складних випадках.

австралія — не всі вакцини 
однаково еФективні

Серйозну ставку на вакцинацію 
населення роблять і в Австралії. 
Але лікування грипу з неусклад-
неним перебігом тут також про-
водять залежно від симптомів. 
Противірусні препарати (озельта-
мівір та занамівір) призначають 
у перші дні хвороби пацієнтам 
з високим ризиком ускладнень. 
Протикашльові засоби признача-
ються і ефективні при сильному 
кашлі. Вітаміни, ліки на основі 

трав тощо вважаються неефек-
тивними.

польЩа — Щепленням до-
віряти не поспішають

У Польщі немає заборон чи 
обмежень на лікарські препарати, 
які використовують задля профі-
лактики й лікування ГРВІ у дітей 
та дорослих. У аптеках можна 
купити різного виду противірусні 
ліки. Інтерферони не користу-
ються попитом, найбільшу ставку 
в осінньо-зимовий сезон поляки 
роблять на вітаміни, особливо 
групи С та D.

На початку осіннього сезону 
Міністерство охорони здоров'я 
закликає саме вакцинацією стра-
хуватися від захворювання на 
грип. Однак населення не поспі-
шає довіряти вакцині. 

катерина чекай

У центральній районній бібліо-
теці в минулу п’ятницю, 17 листо-
пада, відбулась презентація нової 
книги українського письменника 
Макса Кідрука “Не озирайся 

і мовчи”. Це містичний роман з 
елементами  жахів і техно. Твір 
зачіпає проблему спілкування 
між батьками та дітьми, дитячої 

жорстокості та підліткового ба-
жання втечі від реальності. Події 
роману розгортаються довкола 
чотирнадцятирічного юнака на 
ім'я Марк, який у своїй школі є 
об'єктом постійних цькувань і 
знущань. Знайомство хлопчака з 
дівчиною Сонею приводить його 
до місця, що зупинилось у часі, 
де той може сховатись від своїх 
життєвих негараздів, однак ця 
місцина є осередком набагато 
страшніших речей. 

Бажаючих поспілкуватися з 
молодим талановитим митцем 
виявилось досить багато. Пра-
цівники бібліотеки кажуть, що 
розраховували на людей 60, а 
прийшло понад сто! Більшість 
були школярі міста та району, 
які трішки заскучали на першій 
частині лекції.

Макс Кідрук провів презента-

цію. Письменник розповідав про 
свої подорожі та спостереження. 
Зокрема, про взаємовідносини 
між гепардами та медоїдами, про 
руїни старовинних споруд. Пока-
зував цікаві власноруч зроблені 
фото з різних куточків світу. 
Уривків зі своїх творів автор не 
зачитував. Натомість розповів 
передісторію написання романів 
“Твердиня”, “Зазирни в мої 
сни” та “Не озирайся і мовчи”. 
Продемонстрував бук-трейлери 
(відеоролики-анонси) цих ро-

манів. І заінтригував присутніх 
розповіддю про свою майбутню 
книгу “Де нема бога”.

Під кінець зустрічі шануваль-
ники письменника мали змогу 
придбати його книги, отримати 

автограф і сфотографуватися 
з митцем. Через газету “RIA-
Козятин” Макс Кідрук побажав 
козятинчанам читати гарні книж-
ки, слухати прикольну музику та 
вірити, що все буде добре!

тетяна лозінська

Минулого тижня на св іт 
з’явились одразу троє немовлят 
— козятинчан! У вівторок їх за-
реєстрували, як Гліба, Кароліну 
і Кирила. Діти поповнили багато-
дітну родину Самаріних Наталії 
та Михайла. Тепер у них 11 ді-
тей, 9 з яких неповнолітні.

Новонароджені малята зростом 
48 сантиметрів, вага кожного від-
повідно 2,310 кг, 2,7 кг, 2,610 кг. 
Пологи приймали вінницькі лікарі. 
Мати отримала ускладнення і на 
даний час ще в лікарні. А малю-
ками опікується їх старша сестра 
Альона. 

Місцеве підприємство “Хліб-
завод” виділило по тисячі на 
кожну дитину, оскільки батько 
працює саме там. За що дуже 
вдячна родина. Як стало відо-
мо, міське управління сімейної, 
дитячої та молодіжної політики 
завчасно приготувало подання на 
депутатську сесію для виділення 
немовляткам візочка. 

Потрійну коляску вже замовили 
за 20 тисяч гривень і вона напри-
кінці тижня буде доставлена в 
Козятин. У середу, 22 листопа-
да, родину відвідала делегація 
представників з вищевказаного 
управління міськради та медиків. 
Лікарі привезли в родину ваги, 
оглянули діток, дали практичні 
рекомендації.

Трійня на Козятинщині народи-
лася перша за 19 років. У дале-
кому 1998 році в родині Прусів 
на світ з’явилося троє дівчаток. 
На сьогодні це багатодітна ро-
дина. Усього дітей п’ятеро. Мати 
Оксана Кудайбергівна в цьому 

році отримала почесне звання 
мати-героїня від Президента 
України. Її дітей визнано добре 
доглянутими, вихованими та на-
вченими.

Вітаємо новонароджених!!!! 

Бажаємо їм у незалежній Україні 
рости під мирним небом щас-
ливими і здоровими. Їх Наталії 
Самаріній бажаємо скорішого 
видужання і також отримати з 
часом звання матері-героїні.
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продам 
  2 äåðåâ’ÿíèõ ë³æêà, ìàøèíêè ïðàëüí³ «Ðèãà», Àðäî - 
àâòîìàò á/ó, äðåëü á/ó, åë. îá³ãð³âà÷ íîâèé. 093-291-43-90
  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, 2 ðåôëüîííèõ êîðè÷íåâèõ 
äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
  Àáî çäàì â îðåíäó ãàðàæ (ð-í ó÷èëèùà - Êîñìîíàâò³â 
56), öåãëÿíèé, ç âåëèêèì ï³äâàëîì. 097-352-95-36, 063-
286-35-15
  Àáî çäàì íåäîðîãî òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ íà ðèíêó ïî 
âóë.Â³íí³÷åíêà. 097-690-30-42, 063-258-89-10
  Àâòîìîá³ëüí³  ï ³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³ , 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Àêâàð³óì 120 õ 50 õ 50, ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó, ñòàíîê 
òîêàðíèé ïî äåðåâó, áåíçîíàñîñ âîäÿíèé. 097-509-27-40
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, òàãàíîê ãàçîâèé, åë. ïëèòêà, 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè 500 Âò., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, 
ïîòóæí³é ìëèí, áîëãàðêà, âñå íîâå, åëåêòðîçâàðêà, 
àâòîãåí. 068-216-34-20
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíêè) 6 øò. 097-690-98-02
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ ð.2.40 õ 0.60 õ 0.40 - 8 øò. 067-
831-37-14
  Áîðñó÷èé æèð. 097-734-42-99
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Âàçîí öèêëàìåí, äîðîñëèé, äåòêà, ñ³ÿíö³. 093-109-83-
83, 097-556-89-47
  Âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ ìàëà êàðòîïëÿ ñîðòè - Áåëëàðîçà 
(Áåëà ðîñà), Ñàíòå, Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 063-
886-13-39, 066-624-31-99
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2.5 ì³ñ. 066-119-43-55, 093-
827-26-66
  Âóã³ëëÿ òåðì³íîâî. 093-434-30-06
  Ãàçîâà ïëèòà íîâà 2-õ êàìôîðíà, êîðè÷íåâà. 093-837-
14-24, 097-241-54-91
  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 áàëîí, íàá³ð âèêðóòîê, áîñòîí ñèí³é (íà 
êîñòþì), íàá³ð âçóòòÿ: áîò³íêè ÷îë. ð.41, òóôë³ ÷îë. ð. 41, 
40, íàï³â áîò³íêè íà ì³õó ð. 42, ñïîðò. êîñòþì (Ãåðìàí³ÿ) 
ð.54, íèòêè äëÿ âÿçàííÿ. 093-850-01-60
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³, çâàðåíèé ç òîâñòî¿ ëèñòîâî¿ ñòàë³. 
063-145-45-35
  Ãàðàæ â öåíòð³, ê³ìíàòíà ñò³íêà, á³äîíè àëþì³í³ºâ³ 40 ë., 
÷åìîäàí âåëèêèé íà êîëåñàõ. 063-344-14-45,  098-600-82-
43, 063-649-90-85
  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 öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-
80, 068-077-20-37

  Ãàðàæ. 063-422-45-66
  Ãàðíåíüêà ÷èñòîêðîâíà ùå îäíà ä³â÷èíêà àíãë³éñüêèé 
êîêåð - ñïàí³åëü 3 ì³ñ. 400 ãðí. àáî îáì³í íà çåðíî. 097-
793-55-95
  Ãåëü ëàìïà + âåñü êîìïëåêò. 093-898-28-38
  Ãèð³ 16 êã. - 300 ãðí., 24 êã. - 360 ãðí. 097-793-55-95
  Ã³òàðà «Êîðò», äèíàì³êè (ð³çí³), òåëåâ³çîð, êîìï’þòåð 
(êîìïëåêò), äâèãóí ïðàëüíî¿ ìàøèíêè «Â³ðïóë», ñò³ë, 
ðàä³îòåëåôîíè, áëîêè æèâëåííÿ (ð³çí³), àçáåñòîöåìåíòí³ 
òðóáè. 093-140-74-34
  Ãîëîñåìåííó ãàðáóçîâó ñåìå÷êó êîðèñíà äëÿ ñåðöÿ, 
ñóäèí, ïðîô³ëàêòèêà ïðîñòàòèòó ³ ³íøå. 097-272-31-98
  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Ãîð³õè ö³ë³ â âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 063-143-61-18
  Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
  Äâà åëåêòðî îá³ãð³âà÷à, äóáëüîíêà ÷îë. ð.48-50, 
âåëîñèïåä. 068-724-95-90
  Äåðåâî íà êîðíþ - ÿñåí 75 ðîê³â. 096-612-24-13, 2-20-92
  Äçåðêàëà áåç ðàì, õîëîäèëüíèê íå ðîáî÷èé, òóìáà 
ïðèêðîâàòíà òà ñåêö³¿ â³ä ìåáë³â äëÿ äà÷³. 093-681-01-44 
  Äèâàí - êðîâàòü 500 ãðí., õîëîäèëüíèê Ñíàéãå 500 ãðí., 
âèòÿæêà-êîëïàê 100 ãðí., ìåòàë. òðóáà ãîôðå 100 ãðí. 
063-504-84-45
  Äèâàí «Ìàëþòêà» â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ñâ³òëî - 
êîðè÷íåâèé âåëþð, ðîçì³ð â ñêëàäåíîìó âèãëÿä³ 1400 õ 
1000 õ 1000 - 2 000 ãðí. 093-670-46-09, 067-988-25-85
  Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, 2-õ ñïàëüíèé. 067-451-84-62, 
063-294-52-66
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë ñ³ðî - æîâòà 1 000 ãðí. 096-215-55-
85, 063-276-64-74
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, «Â³êòîð³ÿ» ðîçîâî 
- ñ³ðà. 093-785-67-48, 063-257-60-99
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà - ëþëüêà ç áàëäàõ³íîì, çàêîðäîííîãî 
âèðîáíèöòâà, ìàéæå íîâà, äóæå ãàðíà. 093-785-67-48, 
063-257-60-99
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 8 ì³ñ., àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 
097-793-55-95
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, 
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 
097-643-40-14
  Äðîâà 1 500 ãðí., êóðòêà ÷îë. ÷îðíà ð.46 - 600 ãðí. 
068-044-24-68
  Äðîâà ðóáàí³, äóá, ãðàá, ÿñåí. 097-505-70-72
  Äðîâ’ÿíèé ò³òàí (âîäîãð³ííà êîëîíêà), åë. äâèãóí 3 Êâò. 
096-414-22-45
  Äóæå ãàðíåñåíüêèõ, âåñåëèõ, çäîðîâèõ ïåê³íåñ³â. 063-
671-67-65
  Åëåêòðè÷íèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 096-634-42-45
  Çàãóáëåíî æîâòèé áîðò â³ä ïðèöåïà ç íîìåðíèì çíàêîì, 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-793-30-50
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ - Òàâð³¿. 096-264-75-92
  Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñâàðî÷íèé àïàðàò, íåäîðîãî. 063-
995-01-96, 096-682-92-93
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî 
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-29-
35, 063-392-93-20
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Êóòóçîâà. 093-181-
95-89
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 
093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5 ñ.Êîçÿòèí, 
âóë.Ãîí÷àðîâà 12 «À». 067-391-89-78, 096-354-27-44
  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, 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
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 32 ñîò. â ñ.Êîçÿòèí âóë.Êàðëà Ìàðêñà, 
ïðèâàòèçîâàíà, âñ³ êîìóí³êàö³³’ ïîðó÷.àáî îáì³íÿþ íà àâòî. 
063-46-26-120
  Çåðíî êóêóðóäçè, ïåðåãí³é, ãàç. ïëèòà, ðîëèêîâ³ êîíüêè 
äèòÿ÷³ ð.33-36 - 350 ãðí. 096-791-53-47
  Çåðíî ÿ÷ì³íÿ. 097-611-49-59

  Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè Àìòåë R-13 íà ÂÀÇ, 
òèòàíîâ³ äèñêè R-14 Sens - Lanos, ôàðêîï - ïðèöåïíå 
Mazda - Demio. 097-352-95-44, 063-999-74-78
  ²íäîêà÷êè. 096-447-27-03
  Êàáàí÷èê ÷èùåíèé. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, 
îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â. 097-688-63-33, 2-48-83
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 063-628-83-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-591-87-90
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 10 ãðí./â³äðî, êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./
êã., áóðÿê 5 ãðí./êã., êàáà÷êè 3 ãðí. 093-627-79-56
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-
17-71
  Ê³ííèé ïëóã, áîðîíà, ãàçîâèé áàëîí, ñ³÷êàðíÿ. 096-
295-09-54, 098-959-41-55
  Ê³íñüê³ áîðîíè äî ìîòîáëîêà 3 øò., êîëåñà äî 
«Ìóðàâ’ÿ» 2 øò., êîëåíâàë íîâèé äî «Ìóðàâ’ÿ». 096-
296-22-74
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-
76 ï³ñëÿ 17:00 
  Êîëåñà 165 õ 13 íîâ³ ÁÖ-19 äèñêè 09, áàãàæíèê ÂÀÇ, 
ñòðºìÿíêà 3 ñ., êóõîííèé ñò³ë, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ. 
067-386-48-35
  Êîíòåéíåð. 093-612-95-75
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-892-89-06
  Êîðìîâ³ áóðÿêè ñ.Ñîê³ëåöü. 096-444-47-42
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà ò³ëüíà 6.5 ì³ñ. çà 4 òåëÿì. 
098-869-40-17
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 25 Êâò-200 
êâ.ì, òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîä., äèñêè ìåòàëåâ³ ÂÀÇ 2108-09 
á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-327-27-34, 063-293-14-22
  Êðàñèâ³ âàçîíè ð³çíèõ ñîðò³â âèñîòîþ 1-2 ì. 068-334-
66-72, 093-940-96-11
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, 
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-
510-45-63
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, Êàë³ôîðí³éñüê³, 
Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, 
Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 097-793-55-95
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä, ðàäÿíñüêà 
øèíøèëà, ïîëòàâñüêå ñð³áëî, ôðàíöóçüêèé áàðàí, 
ôëàíäåðè, ñ³ðî - çàÿ÷à, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷ òà ³íø³. 063-
671-67-65
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü 
(Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êóêóðóäçà 1 ò./3 000 ãðí. 097-149-12-94
  Êóêóðóäçó. 063-293-20-08
  Êóõîííà ñò³íêà 3.30 ì. 063-741-30-90
  Ë³÷èëüíèê 3-õ ôàçíèé (íå äèñêîâèé). 063-279-94-04
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ 
ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáëåâà ñò³íêà ê³ìíàòíà «Ìàãíàò», ð. 3.66, ôàñàä 
áîðäî - ãëÿíåöü ç êîìîäîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-
11-85, 063-541-10-96
  Ìåáëåâà ñò³íêà, áàòóò, íåäîðîãî. 093-626-82-86
  Ìåáë³: 2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, òðèëÿæ, 2 
øàôè, õîëîäèëüíèê íåðîáî÷èé, ãàçîâà ïëèòà. 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
  Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 068-
334-66-72, 093-940-96-11
  Ìóêà âèùèé òà ² ñò. 097-703-80-96, 063-187-81-19
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-907-98-54
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-
46, 063-629-01-49
  Íàá³ð ì’ÿêî¿ ìåáåë³: äèâàí - êíèæêà, äâà êð³ñëà, ïóô³ê, 
ñòàí õîðîøèé, íåäîðîãî. 096-999-24-61
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â. 
068-334-66-72, 093-940-96-11
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-

091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàëàòêà ÓÑÏ-56, ð.12 õ 7 ì., òåðì³íîâî. 063-628-92-73
  Ïàëüòî æ³íî÷å íîâå íà ñèíòåïîí³, êóðòêà ÷îë. íà ì³õó ç íîðêè 
âîðîòí³ê, êîæóõ íàòóðàëüíà îâ÷èíà 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
  Ïíåâìàòè÷íà ðóøíèöÿ Ìàêàðîâ, íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Ïîêðèøêè Îïåëü«Àñòðà» - «Îìåãà». 067-949-69-91
  Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè. 
098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿  ïîðîäè 10-13 êã., ñ.Ñîê³ëåöü. 067-960-67-49
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè òà ïîðîñÿòà ñêîðîñïåëêè. 
096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ïåòðåí - Äþðîê. 097-474-42-11, 063-260-
09-52
  Ïðåêðàñíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà 3 õëîï÷èêà òà 4 ä³â÷èíêè. 063-
671-67-65
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà àáî îáì³íÿþ íà 
êóêóðóäçó. 093-411-05-52
  Ïðèöåï çàâîäñüêèé äî ìîòîáëîêà  â äîáðîìó ñòàí³  ðîçì³ðîì 
1,1/ 2 ì.   067 320 52 73
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-
83, 096-559-83-23
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà, 
ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
  Ðåçèíà çèìà Ï³ðåë³ 185 õ 65 R15. 097-827-76-86, 093-889-24-77
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñåïàðàòîð çåðíîâèé ñàìîðîáíèé. 067-93-19-413
  Ñåðâàíò, õîëîäèëüíèê, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ 
³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñåòêà - ðÿáèöÿ, ëàì³íàò, óãîëêè ìåòàëåâ³, ôàíåðà, áàòàðå¿, 
äóáîâ³ ïë³íòóñà, íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. 096-258-75-22, 
073-052-93-37
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè 
âåëèê³ ³ ìàë³, òåëåâ³çîð. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñîêîâàðêà, ëåçî êîñè ¹9, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 
2-12-13
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â, 5 Êâò,  
àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, åëåêòðîäâèãóíè á/ó ð³çí³. 093-
375-06-61
  Ñò³íêà  ìåáëåâà ê³ìíàòíà 3 ì., òåëåâ³çîð á/ó â äîáðîìó ñòàí³, 
ñò³ë ãîñòèííèé âåëèêèé. 063-288-36-84
  Ñóêíÿ âåñ³ëüíà ð.46, ñàïîã âåñ³ëüíèé ð.36-37.  096-420-12-47
  Òåëåâ³çîð «JVC» á/ó ä³àã. 53 ñì. 1 300 ãðí. 073-060-43-19
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé HYUNDAI â õîðîøîìó ñòàí³, ä³àã. 35 ñì. 
063-317-86-92, 068-709-44-49
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 097-756-75-89, 097-876-76-72
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 6 ì³ñ. (ñèâà) â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-775-07-91, 
068-505-59-23
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 096-068-22-78, 067-298-90-06
  Òèñêè êóçíå÷íûå. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Òèòàí, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», àêñåñóàðè äëÿ êîòà 
(áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, äèòÿ÷à 
êðîâàòêà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè, áóðæóéêó. 063-143-61-18
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., òà ãàç. áàëîíè. 093-297-19-24
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, äîìàøíþ 
êîïò³ëíþ, ðàäÿíñüê³ ïëàñòèíêè, æ³íî÷èé ïëàù ð.56 ç ï³äêëàäêîþ 
ìîíåòè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Óãîëîê â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 õ 2.20, òåðì³íîâî. 096-429-77-63, 
093-920-70-40
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 96 (ð-í «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27 
  Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé, òåëåâèçîð JVC 54ñì, åë 
ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Õîëîäèëüíèê á/ó Ñíàéãå. 063-625-29-43, 097-098-77-23
  Õîëîäèëüíèê íå ðîáî÷èé, òóìáà ïðèêðîâàòíà òà ñåêö³¿ â³ä 
ìåáë³â äëÿ äà÷³, äçåðêàëà áåç ðàì, øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç 
åë. ïðèâîäîì. 093-681-01-44
  Ö³ë³ ãîð³õè. 093-297-19-24

  Öóöåíÿò ÇÑË ç äîêóìåíòàìè. 097-886-26-84
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 098-063-22-97, 063-286-72-41
  Öóöåíÿòà Ïåê³íåñ ²ìïåðàòîð. 063-694-57-25
  ×èñòî ÷îðíó øîòëàíäñüêó êèöþ òà êîòèêà ç àïåëüñèíîâèìè 
î÷èìà, äåøåâî. 097-793-55-95
  Øàôè ç àíòðåñîëÿìè ëàêîâàí³-2øò., ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ 
ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá12 ìì âîëîãîñò. 063-46-26-120
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øàôà 
ç àíòðèñîëÿìè 3-õ äâåðíà, ñâ³òëèé êîë³ð, ìàéæå íîâà. 097-
329-25-97
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëüñê, êèëèì á/ó 2 õ 3, áàíêè ñêëÿí³ 
ð³çí³. 097-773-32-72
  Ùåíêè Ëàéêè äåâî÷êè. 093-732-45-44
  ß÷ì³íü 1 ò. 3 500 ãðí. 093-857-04-74
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 36 êâ.ì., áåç ïîñåðåäíèê³â. 
063-736-88-54
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5/5, 
³íòåðíåò, òåëåôîí, ç ìåáëÿìè. 098-584-71-50, 093-
760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, 40 êâ.ì., íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 46 êâ.ì., â 1-ïîâ. áóäèíêó, 
öåíòð. 093-732-76-15 äî 20:00
  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, 2 ïîâ., ïîãð³á, ñàðàé, àáî îáì³í. 
093-878-32-10, 097-643-30-01
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-780-65-82, 
067-843-81-54
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 067-710-75-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7. 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., 
ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí 
çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ 
íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ. 093-704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòà, 
àáî â³çüìó íà êâàðòèðó ñ³ìåéíó ïàðó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.3 êâ.ì., 5/5, ÿê³ñíèé ðåìîíò, 
ê³ìíàòè îêðåì³, òåïëà, ñâ³òëà. 093-341-64-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé êîòåë, 
òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 098-229-02-52
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 5/9, îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íå óãëîâà, ïëîùà 52 
êâ.ì. 068-334-47-65, 073-134-59-01
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  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, 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., 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, íåäîðîãî. 098-646-23-06
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-
509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 
098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñîê³ëåöü, òåðì³íîâî. 096-420-12-47
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 
067-274-19-73
  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, 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. â öåíòð³. 063-66-20-675,067-68-78-
940
  3-õ ê³ìí. 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) 501Ö16Ö20   
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà»), íåäîðîãî. 
093-579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. ³ 4 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ÏÐÁ. 096-
955-23-33
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, 64 êâ.ì., 
ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 67/42/8, 2 áàëêîíà, áåç 
ðåìîíòà, ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  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., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
àáî îáì³í - ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 068-003-51-09, 
097-775-61-94
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5 êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, 
ïëîùà 53.3 êâ.ì., º çåì. äë³-êà 3.24 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â 
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
  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., 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., âóë.Ñêîâîðîäè àáî îáì³íÿþ íà äâà 
æèòëà â òîìó ÷èñë³ ì.Áåðäè÷³â. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., 
ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 
5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-
10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 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. 063-064-05-19

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 096-225-41-44, 
063-712-94-15
  Àáî çäàì áóäèíîê ãàç. ïîðÿäíèì ëþäÿì ç 
ïîäàëüøèì âèêóïîì âóë.Ìàòðîñîâà, çðó÷íå ì³ñöå, 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. 067-368-
56-16, 063-209-28-25, 093-006-08-60
  Áóäèíîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 238 àáî îáì³íÿþ 
íà êâàðòèðó, ó÷àñòîê íà âèð³ç äåðåâ 50-100ðîê³â ç 
áóäèíîêì 30 ñîò., ñàäîê. 067-386-48-35
  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 6 õ 12 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 58, îïàëåííÿ 
ãàçîâå, âîäà â áóäèíêó, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-829-73-48
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ 
ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 096-192-68-08
  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 80 êâ.ì., ñ.Ìàõàðèíö³, çàã òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 
0.60 ãà. 063-691-57-55
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, 
º ãàç, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë, õîëîäíà ³ ãàðÿ÷à âîäà, 
âàííà, òóàëåò, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, 
ïîãð³á, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê ³ ãîðîä, ïîðÿä ð³÷êà, 
òèõà âóëèöÿ. 067-379-91-94
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, ïëîùà áóä. 62 êâ.ì., 
º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà, ñàä, ãîðîä, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò. 097-905-37-10, 063-406-
82-39
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 
063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  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 ãàç, ñ.Ïèêîâåöü, ãîñï. áóä³âë³. 068-441-74-
56, 073-058-43-22, 068-512-77-58
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РОбОта та ОгОлОшення РеКлама та ОгОлОшення
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рЕмоНТ, поСлуги
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець по області та району. 096-298-
53-52
Зрізаємо дерева, ріжемо дрова. 068-546-01-03
Копаємо криниці, каналізації, докопуємо. 096-
379-68-79, 063-226-20-36
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Зроблю якісно ремонт: плитка, шпаклівка, откос, 
потолок та інше. 068-306-73-70
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
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робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу в м.Київ потрібні продавці в магазин, 
з/п від 5 000 грн. + %. 063-489-68-73
В магазин "Зодіак" потрібен продавець на конди-
терський відділ. 063-650-12-29 Аліна
Приватне підприємство запрошує на роботу 
інженера з комп'ютерних систем (системного 
адміністратора для обслуговування комп'ютерних 
мереж). 063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібен монтажник по підключенню 
інтернету. 063-966-99-77 Юрій
В кафе "Княгиня Ольга" требуется бармен, офици-
ант, возможно без опыта работы. 093-870-73-22
Потрібен кухар в кафе "Старий Мірошник". 093-
920-77-24
Додатковий заробіток - збірник меблів з досвідом 
роботи, дзвонити з 9:00 - 17:00. 067-411-98-89, 
063-530-81-16
Потрібен на роботу водій на автомобіль КАМАЗ. 
Богдан 096-831-17-82
На постійну роботу запрошується кочегар на 
твердопалевні котли. 063-792-28-69
Додатковий заробіток. 1 день в тиждень. Умова 
- власне легкове авто. 063-66-20-675, 067-68-
78-940
На роботу требуется: повар, помощник повара, 
официант 093-911-81-10
Ветеринарна аптека запрошує на роботу 
працівника з відповідною освітою. Спеціалістам 
з інших міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
067-264-80-25
Монолитчики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную компа-
нию. Зароботная плата высокая. Предоставляем 
жилье. т. (067)5081459
Стропальщики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)5081459 Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное место 
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Продам 3-х кімн. кв., в центрі, 
стан жилий, лічильники, інтер-

нет. 098-632-99-07, 063-026-45-34
До неї звертаються всі, хто зне-
вірився! Порадить, як впоратися 

зі смугою невдач, налагодити своє 
життя, вирішити проблеми в 

сім'ї, налагодити справи в бізнесі,  
Допоможе на відстані. 

Тел.: 073-33-44-004 Аміта

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

 Продам 3-х кімн.кв вул Г.Майдану 
15 7-й поверх без ремонту 

093-370-60-46
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работы в г.Киев в строительную компанию. За-
роботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное ме-
сто работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
Специалисты требуются по установке дверей в го-
род Киев. Большие объемы работы. Жилье предо-
ставляем. Хорошие условия труда т. (067)5081459
Специалисты требуются поукладке линолеума 
в город Киев. Большие объемы работы. Жи-
лье предоставляем. Хорошие условия труда т. 
(067)5081459
Маляры в город Киев. Большие объемы работы. 
Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т. 
(067)5081459
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну 
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок 
підприємства. (096) 868-90-80, (098) 315-50-59 
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ 
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вах-
та 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вах-
ту). Проживання та харчування оплачує компанія.  
Офіційне оформлення. 099-345-49-04
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ. Робо-
та позмінна. Допомога з житлом. Оплата проїзду 
до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. 067-526-84-
35, 066-061-15-20, 073-030-74-24
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відрядження 
по ближньому зарубіжжю. Д/р на автомобілях 
іноземного виробництва від 2-х років. Наявність 
діючого закордонного паспорта, медичної довідки. 
З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. 
Тел .: 0445374337, 0675475326, 0675373464, Во-
лодимир, Оксана
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
На роботу потрібен автомийник. Гідні умови, гнуч-
кий графік, оплата поденно. Автомийка "Хуторок" 
063-299-47-90
Запрошується секретар-помічник, оператор 
комп"ютерного набору, системний адміністратор 
(можна без диплому), рекламний агент. Бажано 
в.о. 063-366-49-50
В студію краси "Пан та Пані" потрібен перекар 
та майстер з нарощування вій, можлива оренда 
місця. 063-102-92-37
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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 

Кiлькiсть кiмнат: 3-х кімн.кв вул Г.Майдану 15,  7-й по-
верх без ремонту 093-370-60-46

1.6. Будинки 
, Корея, поверх: 2/-, 5-й проїзд Ген.Арабея. Цiна: 
3918919, тел.: (067) 430-30-49 

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 

<@price_osn:>Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 
тел.:kramnicya.com.ua 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

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 

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 

Робiтники в Чехiю. Агенцiя з працевлашт. Rise Work, лiц. МСПУ 
АЕ 637157. З/п 800 Тел.:(098) 979-85-83 

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 

  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-
98-02
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ïðèâàòèç. 096-419-
98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàçèô. âîäÿíà êîëîíêà â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 
Øåâ÷åíêî, 23, ãîñï. áóä³âë³. 096-211-45-55
  Áóäèíîê ãàçèô. ñ. ôëîðüÿí³âêà, âóë. Ëèñà ãîðà, 15 
â öåíòð³. 096-210-65-82, 093-407-62-47
  Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò. çåì. 
ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063-296-30-12

  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 çàã. ïëîùà 55 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 
073-044-16-65
  Áóäèíîê çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ ì.Êîçÿòèí, ãàç, 
ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 096-843-68-18
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-
588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 

ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä 
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, 
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  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 íîâèé âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 

18 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé. 096-541-
31-09, 093-513-32-66 Òàíÿ
  Áóäèíîê ïëîùà 85 êâ.ì., ñ.Ìåäâåä³âêà 
Êîçÿòèíñüêèé ð-í, çåì. ä³ë-êà 64 ñîò., 5 õâ. äî 
òðàíñïîðòó, º ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êîìîðà, ñàðàé, ïîãð³á, 2 æîìîâ³ ÿìè, êðèíèöÿ â äâîð³, 
ïîðó÷ ë³ñ òà ð³÷êà. 068-839-02-91, 093-299-30-97
  Áóäèíîê ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. 
îïàëåííÿ, íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95 
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð, ãàðàæ, ïîãð³á, õë³â, 
ãîðîä. 063-802-19-12
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., äîêóìåíòè 
âïîðÿäêó, ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ì³ñöå 
÷óäîâå. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
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  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-
440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093-849-
93-36
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíåöüêèé ö/ç, âóë.Øåâ÷åíêà, çåì. 
ä³ë-êà, ñàðàé. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 068-127-32-90, 093-
411-26-88
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-
969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ëüîõ, çåìëÿ, äî ïîëîâèíè îáêëàäåíèé 
öåãëîþ. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáåðåæíà 29, ãàç, âîäà, 
ñàðàé, ïîãð³á, 50 ñîò. ãîðîäà, òåðì³íîâî. 097-839-
18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ãîðîä 40 ñîò. 093-481-72-09
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-
01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 90 êâ.ì., ñàä, ãîðîä 35 ñîò., 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñòàðèé 0.5 ñîò., ð-í ó÷èëèùà, äåøåâî. 
097-341-00-58
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé 
ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ïîêðîâñüêà 72 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  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 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.Ïèêîëâåöü öåíòð ñåëà, ãîñï. 
áóä³âë³, âîäà, ãàç. 067-278-43-14
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, çðîáëåíèé êàï. 
ðåìîíò, 5 ñîò. çåìë³, öåíòð. 093-704-31-57
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, çèìíÿ 
òåïëèöÿ 100 êâ.ì. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 
(Ê.Ìàðêñà). 097-886-26-84
  Çåì. ä³ë-êà 0.58 ñîò. ç áóäèíêîì, õë³â, ïîãð³á. 096-
717-96-77
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., îïàëåííÿ ãàçîâå 
òà ï³÷íå, âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ïðîëåòàðñüêà. 098-662-93-40

  Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå, âîäîïðîâ³ä, ï³ä 
âåðàíäîþ ïîãð³á, º ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 
ñîò. 098-466-44-27, 050-705-41-75, 068-007-21-00
  ×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 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, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, 
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-
917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-
ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, 5 
ñîò. çåìë³. 093-704-31-57 

  аВТомоТо
  DAF-400. 096-432-79-80
  ÂÀÇ 2101 1971 ð.â. 068-006-77-50
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., ÷åðâîíèé, ãàç-áåíçèí, ñòàí äîáðèé. 
067-187-06-98
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-152-
49-22
  ÂÀÇ 2101 äâ. 1.3. 096-429-58-66
  ÂÀÇ 21013 1982 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2105 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2105 1996 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-646-72-63
  ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., íà õîäó, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 21099 1992 ð.â., êîë³ð á³ëèé, 1.3, ãàç-áåíçèí, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, â³äì³ííèé ñòàí. 097-324-88-02
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 068-
766-05-18, 063-887-35-85
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 120 òèñ. 063-880-20-83 Âàäèì
  ÃÀÇ 21 íà õîäó. 067-702-77-92
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., 1.2 êàð., ãàç-áåíçèí, ñ³ðèé 
ìåòàë³ê. 068-216-33-56, 063-628-92-73
  ÇÀÇ-968 Ì 1992 ð.â., íà õîäó + çàïàñíèé ìîòîð, 
êîðîáêà. 098-841-85-39
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ - Òàâð³¿. 096-264-75-92
  Ìîòîð ÂÀÇ 2101, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, 
ðàä³àòîð. 098-007-84-33
  Ìîòîöèêë Ê-750 â ïîäàðóíîê ìîòîöèêë ÌÒ + çàï÷àñòèíè 
àáî îáì³íÿþ íà 2 òîíè ñóõî¿ êóêóðóäçè. 093-411-05-52
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà àáî îáì³íÿþ íà 
êóêóðóäçó. 093-411-05-52
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð äâèãóí ç Ê-750, ìîñò ç ïîáåäè, 
êîðîáêà ÃÀÇ-51. 068-766-05-18, 063-887-35-85
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð ³ ìîòîð ðîáî÷èé ÂÀÇ 2105. 097-
128-74-54 Þðà
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-
45-39
  Ô³àò - Ô³îð³íî 2008 ð.â., íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ³äåàëüíèé 
ñòàí. 063-276-07-38

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-
69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. êîëîíêè. 098-918-03-40
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó â æèëîìó ñòàí³. 097-149-12-94
  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
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
  Êóêóðóäçó ñóõó, êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà 
òâåðäèõ ïîð³ä, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 
2-30-43, 097-255-51-60
  Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
  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
  Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, äîðîãî. 
063-143-61-18
  Íåðîáî÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, 
êîìïðåñîð, åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, ìëèí, á/ó óãîëêè, òðóáè, 
ëèñòîâå çàë³çî 1.5 ìì, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20 
  Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-
59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, 
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, 
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. 
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. áàëîíè, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ òà 
àâòî àêóìóëÿòîðè êèñëîòí³ òà ÒÍÆ. 063-143-61-18
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 097-793-55-95
  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
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê âñ³ âàð³àíòè. 068-519-07-04, 063-
289-24-74
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ããîñï. áóä³âë³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
2-33-98, 063-773-28-96

  ріЗНЕ
  Âè, âòîìèëèñÿ â³ä ùîäåííîãî ïðèáèðàííÿ? Äçâîí³òü 
ìè ç ðàä³ñòþ äîïîìîæåìî. 068-519-07-04, 063-289-24-74
  Â³ääàì 2 êîòèêè ³ êèöþ â äîáð³ ðóêè. 068-753-33-86, 
093-857-57-17
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿ ìàëåíüêî¿ ïîðîäè, 
ãàðíåíüêà æâàâà ä³â÷èíêà. 2-76-95, 093-022-61-21
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì âåñåëèõ, æâàâèõ 1.5 ì³ñ. êîòåíÿò, 
ìàìà - õîðîøà ìèøîëîâêà, îêðàñ: á³ë³ â ðèæ³ ³ òåìí³ ïëÿìè, 
¿äÿòü óñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó, öåíòð. 
063-641-51-34, 099-369-01-17
  Âòðà÷åíèé â³ñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÒÿ Ñàìàð³í Ìèõàéëî 
Àíòîíîâè÷ 1963 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³¿ RA N 805092 âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì 
ðàéîííèì â³ää³ëîì çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â 23.12.2005 ð. íà 
³ìÒÿ Àðòåì÷óê Í³íè Ìèõàéë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÀÊ ¹ 4994224 ³ì’ÿ 
Ëèñèé Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà 
òåðèòîð³¿ Çîçóëèíåöüêî¿ ñ/ð ñåð³ÿ ÂÍ ¹009240 íà ³ì’ÿ 
Ãàíåâè÷ Ãàííè Ïàíàñ³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà çåìåëüíó ä ³ëÿíêó äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà íà òåðèòîð³¿ 
Çîçóëèíåöüêî¿  ñ/ð íà ³ì’ÿ Êîâàëüñüêî¿ Þë³¿ Éîñèï³âíè, 
ñåð³ÿ ßÀ ¹ 953091 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ 
íà çåìåëüíó ä ³ëÿíêó äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà íà òåðèòîð³¿ 
Ìèêîëà¿âñüêî¿ ñ/ð íà ³ì’ÿ Ïîë³òóí Ãàííè Éîñèï³âíè, ñåð³ÿ 
ÂÍ ¹ 208901 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äèïëîì Â³ííèöüêîãî ïîë³òåõí³÷íîãî ³íñòèòóòó 
ñåð³ÿ ÒÂ ¹812445 â³ä 30.06.1990 ð. íà ³ì’ÿ Ìàòåéêà 
Â³êòîðà ßðîñëàâîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ 
Ãðèãîðîâè÷ Òàðàñ Îëåêñàíäðîâè÷, ñåð³ÿ ÓÁÄ ¹104122 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Âèãîâñüêà 
Àíàñòàñ³ÿ Ìèêîëà¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 
093-884-86-66, 097-517-36-53
  Çàãóáëåíî êëþ÷³ ç áðåëêîì «Â³êòîð», ïðîõàííÿ 

ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-538-97-27
  Çäàì áóäèíîê ãàç ïðîâ.Ê³ðîâà, º ãàç, âîäà. 068-951-
87-17
  Çäàì áóäèíîê ãàç., äâ³ ê³ìíàòè, ìåá³ëü, õîëîäèëüíèê. 
073-052-93-37, 096-258-75-22
  Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³, áîéëåð, äóø, õîëîäèëüíèê, 
òóàëåò, òåëåâ³çîð, åëåêòðî îïàëåííÿ, áàëîííèé ãàç, äî 
äâóõ ÷îëîâ³ê (áåç ìàëèõ ä³òåé). 096-544-46-74
  Çäàì ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 067-277-16-73
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  ×îëîâ³ê øóêàº áóäü-ÿêó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³ àáî äîìðîá³òíèö³. 063-622-50-43 
²ðèíà
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè ìàþ. 068-534-73-83, 
063-450-72-88
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овен 
непогані перспективи на роботі, 
але для цього мусите докласти 
максимум зусиль.
телець 
цього тижня варто розібра-
тися з паперами, оформлен-
ням важливих документів. 

не намагайтеся нікому нав'язувати 
свою думку. 

близнюки 
щось зміниться, жити стане легше. 
результативність вашої роботи 

залежатиме від самовладання та само-
дисципліни.

 рак 
Заплановані справи можуть зі-
рватися, зате з несподіванками 

впораєтеся чудово. Буде вигідною і 
надійною ділова співпраця з родичами.

лев 
досить складний і напружений 
період. Водночас настає сприят-

ливий момент для початку нової справи, 
важливих змін у вашому житті.

діва
на вас очікує успіх, але для цього 
треба буде добре постаратись. у 

вихідні у справах затишшя, тож добре 
відпочиньте і розважтесь.

терези 
не форсуйте події та не нама-
гайтеся робити десять завдань 

одночасно. у вихідні порадують приємні 
новини особистого характеру.

скорпіон 
цього тижня маєте шанс опини-
тись у центрі подій та показати 

себе з найкращого боку.
стрілець 
доведеться добре постаратись 
на всіх фронтах, менше говоріть, 

більше робіть.
козеріг 
у вас з'явиться шанс значно 
просунутися вперед - потрібно 

лише безпомилково обрати напрямок. 
у вихідні бережіть здоров'я.

водолій
 отримаєте декілька пропозицій, 
однак не поспішайте з остаточним 

рішенням. не ображайтеся на критику, робіть 
правильні висновки.

риби 
не варто лінуватися і сумніватися 
у власних силах, повірте, що 

цього разу ви зможете втілити в життя 
свої задуми. спокійні, комфортні вихідні.

ГОРОСКОП
з 23.11 по 29.11

412198

406118

СЕРЕДА, 29 лИСТОПАДА

   0 0С    - 1 0С
   2 0С      0 0С

ВІВТоРок, 28 ЛиСТоПАдА

  + 1 0С       0 0С
  + 2 0С   + 1 0С

  ПоНедІЛок, 27 ЛиСТоПАдА

+ 3 0С   + 1 0С
+ 1 0С      0 0С

СУБОТА, 25 лИСТОПАДА

+ 1 0С    + 2 0С
+ 5 0С    + 4 0С

ПяТНИця, 24 лИСТОПАДА

   -  30С     - 1 0С
   + 3 0С   - 10С

НедІЛя, 26 ЛиСТоПАдА

+ 1 0С   + 10С
+ 5 0С   + 4 0С

ЧеТВеР, 23 ЛиСТоПАдА

 - 1 0С   - 1 0С
+ 2 0С   - 2 0С

Прогноз погоди 

40
75

14

(093) 668-77-43

розміщення реклами

411223

41
08

39

411237

412135

412240


