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самооборону 
продовжують
судити

один суддя, на жаль, вже вмер. співчуваємо 
родині. інший прийняв справу і почав її по 
новому

із допитаних свідків обвинувачення в суді, 
жоден не дав обвинувальних свідчень. деякі в 
ході судового засідання  засвідчили, що органи 
слідства  маніпулювали і фальшували їх покази 

Жоден із обвинувачуваних, а їх четверо, навіть 
під арештом, не визнав вини
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своїх волонтерів 
привітав командир 
батальйону “вінниця” 
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ситуаціятема тижня

екскурсія з позитивом та негативом

реквізити змінені, бо картку 
намагались зламати шахраї

переможці-стрибуни

загибель 
мови несе 
загибель 
державності 
міняймо 
яскраві 
спогади 
на свіжі 
враження

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

молодій мамі потрібна допомога

біля військових складів роблять 
могильник

батальйон “вінниця” відзначив 
волонтерів

дві події одного дня, пов’язаних 
із війною з московією

в'ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети ”RIA-
Козятин” повідомили, що між 
військовою частиною і переїздом, 
що на село Козятин, невідомі ви-
везли залишки нутрощів тварин-
ного походження.

лебедям влаШтували го-
дівниці. Журналісти побували на 

місці події. Почався наш маршрут 
з вулиці Незалежності в бік села 
Козятина. Біля ставу, що в селі 
Козятині, недалеко від сільради 
були приємно вражені обізнаністю 
наших громадян. Вони зі знанням 
справи підгодовують лебедів на 
цьому ставку. Шматків хліба на 
воду вже ніхто не кидає, а стоять 
мисочки над водою з зерном куку-
рудзи і пшениці. Браво любителям 
природи!

героїв забули. Дорогою, яка 
проходить біля храму московської 
церкви, водії починають грішити — 
дорожнє покриття таке, що  згаду-
ють не тільки чужу маму. На Алеї 

Слави — крім рідних, давно вже 
нікого не було. Тут зворушують 
землю тільки кроти. Героїв, які там 
лежать, не слід забувати: прапор, 
пошматований вітром, давно нікого 
не турбує.

Трохи далі, на краю дороги 
лежали мішки з домашніми від-
ходами. Водій, який вивіз те 
сміття автівкою, на транспортний 
засіб кошти знайшов, а от за ви-
віз сміття коштів у нього немає. 
А може в деяких місцях Козятин-
ського району вивіз побутового 
сміття на місцевому рівні не про-
думаний?

Недалеко від переїзду є ще 
одна ділянка дороги, де пішохід 
може обігнати транспортний за-
сіб. А ще в таких місцях водії 
часто згадують владу.

викидають на дорогу хліб і 
відходи “забійного” бізне-
су. Біля самого  переїзду лежать 
на землі шматки хліба, ціну якому 
знає, на жаль, тільки старше поко-
ління. Видно  не для всіх вартість 
хлібини майже в десять гривень 
є високою. Значить, живемо в до-
статку і на субсидіях?

Ось ми й на місці події. Тут ви-
сипали дві фури чогось схожого 
на свіжий гній. Та виявляється, 

вивезли те, що було в шлунках 
ще живих тварин. Разом з не 
переробленим тваринами кормом 
лежать хвости забитої худоби, 
шматки целофану і залишків 
шерсті. 

Першу фуру викинули недалеко 
від колії. Мабуть, щоб був аромат 
пасажирам електричок? А другу 
полишили, щоб водії не дріма-
ли, — біля дороги. Якби такий 
вантаж висипали біля чийогось 
городу, це була б подяка від гос-
подаря. А викинути ось так — не 
що інше, як злочин. 

Скоїли його працівники одної із 
трьох козятинських боєнь. Самий 
раз правоохоронцям і санітар-
ним організаціям втрутитися в 
ситуацію.

у автобус на кордиШівку 
втиснутися важкою Не-
далеко від туНелю є два 
люки-близНюки. Їхня схо-
жість полягає в тому, що на обох 
немає кришок. І це біля самісінької 
дороги.

Завершуючи рейд, ми звернули 
увагу на автобус, в який втискува-
лися пасажири. Судячи з напису, 
він мав курс на Кордишівку. Спо-
стерігали 11 хвилин, як іде посад-
ка. Питання: “Чому людина, яка 
платить за проїзд, позбавляється 
в автобусі гудзиків? І куди мають 
вміститися пасажири, які чекають 
на розвилці села Миколаївки? Чи 
є надія, що частина пасажирів 
вийде по дорозі?

Українець Іван Омелянюк 23 
листопада написав на офіційне 
представництво Президента 
України петицію про оголошен-
ня 2018 року Роком української 
мови:

“Пане Президенте, звертає-
мось до Вас з проханням про 
оголошення 2018 року Роком 
української мови. Українська 
мова є визначальним чинником і 
головною ознакою ідентичності 
української нації, яка історично 
сформувалась і багато століть 
безперервно проживає на влас-
ній етнічній території, дала офі-
ційну назву державі та є базо-
вим системотвірним складником 
української громадянської нації.

Для будь-якої держави ї ї 
мова — це символ держави, 
який відіграє більшу роль, ніж 
її прапор, гімн та герб. На жаль, 
навіть за 26 років незалежнос-
ті, українська мова не мала 
належної підтримки держави. 
Загибель мови несе загрозу 
державності. 

Оголошення 2018 року Роком 
української мови буде важливим 
кроком в популяризації держав-
ної мови, щоб українська мова 
дійсно стала престижною у всіх 
сферах суспільного життя.”

З 25 тисяч необхідних голосів, 
вже зібрано 414. Залишилось 72 
дні. Запрошую всіх приєднатися 
і підписати петицію. Зробити це 
можна за адресою:

https://petition.president.gov.
ua/petition/41132.

До речі, українська мова має 
"напівофіційний" статус в аме-
риканському окрузі Кук. Так, 
ще у 2013 році влада округу 
презентувала нову україномовну 
програму з інформування на-
селення регіону про податкову 
політику влади. Ви можете по-
думати, що тут такого особливо-
го, проте саме українську мову 
обрали, тому що вона одна з 
найбільш вживаних мов у цьому 
районі.

Загалом у світі до 45 міль-
йонів людей володіють україн-
ською. Вражаюча цифра, прав-
да ж? Ми здатні помножити це 
число. І почати це може кожен, 
варто лише більше розмовляти 
українською на роботі та вдо-
ма, читати українською книжки 
і дивитися фільми.

тетяна лозінська

командир батальйону 
"вінниця" Руслан Гур-
няк від себе особисто і 
від всіх бійців батальйону 
подякував всім, хто допо-
магав і допомагає військо-
вим на передовій. Урочис-
тості відбулися у суботу в 
Козятині. 

Волонтерів нагородили 
орденом "За бездоганну 
службу": козятинських 
катерину Шевченко 
(працівник ШЧ-3), ві-
ктора Сагайду (фер-
мер), Миколу кирилюка 
(підприємець), Михайла 
зікраня (керівник ко-
зятинського м'ясокомбінату), 
Сергія бугаєнко (працівник 
м'ясокомбінату), володимира 
куценка (директор козятин-
хліб) також бердичівських 
вонтерів-льотчиків братів Ро-
маненків володимира та олек-
сандра, вінничан олега Пар-
філова (працівник вінницької 
облради), Наталію корольову 
(підприємець). Напередодні таку 
ж нагороду з рук Руслана Гур-
няка отримав керівник поліції 
юрій Педос.

Нагороджені відзнаками "Во-
лонтер" директор козятин-
ського училища залізничного 

транспорту андрій Стецюк та 
підприємець з києва юрій 
Проценко.

“Почесні грамоти” командир 
батальйону вручив депутату ко-
зятинської міськради вадиму 
Рожуку та Го “М. а. к.”, отцю 
Гк церкви антону борису та 
його прихожанам, олександру 
дем'яненку з бердичева та 
підприємцям Марині тимощук 
з козятина і Галині остапенко 
з вінниці.

Під час урочистостей було пе-
редано на ремонт мікроавтобуса 
батальйону 5200 грн,  які зібрали 
волонтери.

ірина і дар'я мельник 
долучились до акції і 
принесли близько 500 
кришечок. збирати їм 
допомагали володимир 
та олена Шавлюк.

подружжя 
олександр і олена 
передали в редакцію 
речі для нужденних.

давид степура (3-і 
клас, ліцей-школа) 
постійний учасник 
акції приніс 730 
кришечок,які збирав 
зі своїми рідними

таїсія миколаївна 
матковська принесла 
речі для воїнів ато і 
нужденних

влад повх

У Козятині зібрались ветерани 
війни з Росією та ті, що служать 
в ЗСУ і беруть участь в бойових 
зіткненнях. Перші обговорили 
ситуацію відносно хуліганських 
дій до ветерана війни, проблеми 
їх соцзабезпечення (від житла до 
медобслуговування). Інші (в публі-
кації зверху) — нагороджували: 
командир воюючого підрозділу 
нагородив реальних помічників 
ЗСУ в зоні бойових дій.

для інформації. Що, можливо, 
зміниться  в житті ветеранів війни 
з Московією? На повному серйо-
зі у ВР України обговорюється 
перегляд статусу ветеранів АТО. 
Такий придуманий Порошенком 

сленг “АТО” зникне. Людей, що 
не були на передовій в зоні бойо-
вих зіткнень, позбавлять статусу 
і всіх пільг.  Добробатів “взують” 
по-повному, хоча ці люди на таке  
розраховували на інше не споді-
вались.. Подібне пережили чорно-
бильці, ветерани-афганці, хто був в 
інших війнах, наприклад, Карабах. 
Пільги матимуть монітарний харак-
тер або персонально-грошовий. 
Основним джерелом підтверджен-
ня участі буде журнал бойових дій 
підрозділу, які за 2014 по 2017 р. 
вилучені генеральними штабами. 
Добратись до них буде майже не 
реально, тим більше вносити зміни, 
доповнення. Можна констатувати: 
“шеф, все пропало”. Добросовіс-
ність ведення майже технічно не 
реальна. Є поранені в бою, по-

калічені, а за документами у бага-
тьох — “необережне поводження 
зі зброєю”. Про  це травмований 
навіть не знає.

Виникає питання: “А що ж ре-
ально?” За місцем проживання 
подавати “подання” типу “я вою-
вав, поранений, захворів — дай-
те спеціальну постійну грошову 
підтримку на місяць, рік, або 

пожиттєво”. Через  приниження, 
можливо дадуть, а, може, ні. 
Якщо в бюджеті грошей немає, то 
це вже горе не держави, а ваше. 
Певно, що не всі підуть через такі 
процедури. 

На зборах влада робитиме все, 
щоб забалакати, розобщити, роз-
бити на малі групи, осередки ве-
теранів. Що їм успішно вдається...

Восени 2015 року до нашої родини при-
йшла біда. Моїй сестрі, мамі маленької 
донечки Юлі Власовій поставили страшний 
діагноз: рак тіла шлунка. Спільними зусил-
лями, за великою допомогою небайдужих 
людей та високою кваліфікацією вінницьких 
лікарів була проведена надскладна опера-
ція з видалення шлунка. Наслідки гастрек-
томії не пройшли непомітно. Анемія, різка 
втрата ваги, постійне безсилля та погане 
самопочуття. Тривале післяопераційне ліку-
вання, реабілітація та віра поставили Юлеч-
ку на ноги і вона хоч і не повноцінно, але 
потрохи почала пристосовуватися до життя 
- виховувала донечку, працювала, займа-
лась благочинністю. Зі слів самої Юлі, "це 
мій обов’язок допомагати, мене врятували і 
тепер я маю брати участь у порятунку". Але 
підступна хвороба повернулась і чергове 
обстеження діагностувало новоутворення 
у тонкій кишці, яке потребує термінового 
видалення, доки "зараза не розрослась".

Вінницькі лікарі направили Юлю до Хар-
кова, де і має пройти операція, але після 
обстеження є застереження, що організм 
занадто ослаблений і може не витримати 
оперативного втручання. Консиліумом лі-
карів було прийняте рішення про тижневу 
терапію по підготовці до операції в стаціо-
нарі лікарні. Терапія дуже дорога, оскільки 

всі необхідні 
організму ві-
таміни та мі-
кроелементи 
за відсутністю 
шлунка будуть 
вводитись кра-
пельним шля-
хом. Прогнози 
лікарів втішні 
і вони дають 
шанси на оду-
жання. 

С і м ’ я ,  н а 
жаль, фінансо-
во не в змозі 
самостійно справитись з цією бідою, тому 
ми звертаємось до небайдужих людей з 
проханням про фінансову допомогу. По-
даруйте шанс на життя молодій мамі та 
цілеспрямованій дівчині. Я вірю, що лише 
спільними зборами і молитвами ми зможе-
мо допомогти!!! 

картки для збору Приватбанк 
4731219110514548 власова юля, При-
ватбанк 5168 7572 7320 9546 ковальчук 
Марія (сестра), Приватбанк 5168 7556 
0559 5319 Горобчук Маргарита (сестра).

З повагою до читачів газети “RIA-
Козятин”, Марія Ковальчук

вероніка любіч

Змагання зі стрибків у висоту пройшли в Козятині у спортивному залі ліцей–
школи. У них змагалися діти віком від 10 до 17 років. Своїх спортсменів підготу-
вали на першість тренери з легкої атлетики Володимир Галицький та Валерій Зе-
лінський. Позмагатися приїхали стрибуни з Ямполя. Висота зростала зі 105 до 175.

Серед юнаків призерами та переможцями стали:
2000-01 р. н. - І місце Олександр Ільницький (результат 175 см); ІІ місце – Даніїл 

Федик (155 см);
2002-03 р. н. - І місце - Олександр Репало  (170 см); ІІ місце – Олександр Вах-

нівський (135 см);
2004 р. н. - І місце - Максим Мельник (155 см); ІІ місце – Євген Крайківський (140 

см); ІІІ місце – Віталій Шевченко (135 см);
2005 р. н. - І місце - Артур Оберняк (155 см); ІІ місце – Ярослав Поліщук (145 

см);
ІІІ місце – Степан  Онілов (130 см);
2006 р. н. - І місце Ілля Бейзак(140 см); ІІ місце – Дмитро Сушко (130 см); ІІІ 

місце – Артем Лукашук (результат 110 см);
2007 р. н. - І місце Олексій Лясковець (115 см); ІІ місце – Даніїл Ярош (115 см);
ІІІ місце – Володимир Лясківський(110 см);
2008 р. н. - І місце Богдан Ярош (результат 105 см); ІІ місце – Ростислав Тим-

ощук (105 см);
ІІІ місце – Владислав Чеченок (результат 105 см);

Серед дівчат:
2000 – 01 р. н. – І місце Діана Мудрак (результат 155 см); ІІ місце – Ілона 

Шафранська(140 см);
2004 р. н. - І місце - Ліза Грубік (135 см);ІІ місце – Лада Гулько (125см); ІІІ місце 

– Аріна Омельчук (120 см); Софія Римша (120 см);
2005 р. н. - І місце - Вероніка  Баюк (140 см); ІІ місце – Ірина Щербатюк (135 

см);
2006 р. н. - І місце – Ліза Чорна (результат 125 см); ІІ місце – Дарія Перевер-

зова (115 см);
ІІІ місце – Діана  Абрамюк (115 см); Злата Янчевська (115 см).
Усі були нагороджені грамотами та медалями. Вітаємо переможців!!!
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район прбпро Все

почастішали крадіжки мобілок у дітей в школі

у центрі міста виявили труп 51-річного 
чоловіка, який не мав притулку. і це 
в той час, коли на зарплатні сидить 
директор соціального гуртожитка

при бюджеті 186 млн грн (раніше 75) 
гріх ігнорувати біди людей

"великий добродій" з розумінням 
аморальності — депутат прб

гумор, що переріс у помсту

поліція накрила п’ять помешкань з наркотиками

почалася заготівля 
туй та кипарисів: 
“ялинки” до свят?

безхатченко замерз до смертіталант байдужості пузиря

а успішному юнаку грозить трагедією

кримінальна хроніка тижня

люди впевнені, що їх обдурюють, коли ваги 
дивляться в бік

священики мають свою думку про 
ялинку за 30 тисяч на прб

в’ячеслав гончарук

У кишеньковій мерівській газеті 
є один дешевий матеріал з пере-
крученими фактами. Це стаття 
депутата міської ради віктора 
Малишевського “Новорічній 

ялинці для ді-
тей на ПРБ 
бути”. Виявля-
ється, він, як 
депутат дано-
го округу, не 
може допусти-
ти, щоб “діти 
мікрорайону 
залишилися 
без ялинки. 

А кучка якихось активістів за-
важають здійснити задуми. Хай 
собаки гавкають, а караван іде.”  
Його любов до малечі значно 
вища, ніж думка активістів і гро-
мадськості, тож вирішив: штучній 
ялинці на ПРБ бути?

Не потрібно пересмикувати, 
шановний “депутате”! 

“Не потрібно штучної ялинки” 
і “не потрібно її взагалі” — це 

дві великі різниці. Говоріть тіль-
ки факти, не перекручуйте, а то 
виходить підміна понять. Та й 
мушу вам зауважити, що рейтинг 
головного радикала різко впав 
після того, як він став вигравати 
мільйони в “лотерею”. Люди за-
раз хочуть, щоб слова подібних 
ораторів підкріплювались кон-
кретними справами. 

А ще хочу запитати автора 
статті, де він був минулого року, 
коли ялинку на ПРБ взагалі не 
прикрасили? Як це ви таке до-
пустили, що у дітей, яких ви так 
сильно “любите”, в минулому 
році не було свята? Чому тоді не 
згадували за дітей цього мікро-
району? Зніміть маску і не клейте 
дурня. Як любите ви дітей, видно 
по дитячому майданчику, що у 
дворі на вулиці Кошового. Не за 
дітей ви так печетеся, а вигадуєте 
різні маніпуляції, на що можна 
гроші списати. Та ще й хочете 
виглядати, як великій добродій 
з розумінням аморальності. Що 
аморально, що ні — вирішувати 

громаді. І журналіст вивчив дум-
ку мешканців цього мікрорайону 
до своєї публікації, а не так, як 
“депутат”. Спочатку поставите 
штучну ялинку, а вже потім буде-
те вивчати громадську думку? А 
вивчаєте ви її прямо з кабінетів.

А щодо каравану, який, на 
вашу думку, кудись рухається, я 
вам так скажу: якби той караван 
рухався в потрібному напрямку, 
то й згадані вами собаки скоріше 
за все спали б. Собаки здіймають 
гавкіт, коли відчувають чужинців, 
які частенько бувають звичайними 
злодіями. Від того й гавкають. А 
ви як хотіли?

Хочете піаритись, прикрива-
ючись турботою про дітей, то 
хоч робіть це, не пересмикую-
чи факти. 

Влада так переймалася в мину-
лому році, щоб поставити штучну 
ялинку в центрі міста, що за ді-
тей ПРБ забула, аргументуючи 
це тим, що дві ялинки на місто 
це дуже затратно. Але ж вам так 
хочеться купити її і поставити 

будь-де. От і придумали, що живу 
ялинку одягати біля пам’ятника 
аморально. 

Можливо, за логікою депутата 
Малишевського аморальним є й 
те, що весільні пари, коли несуть 
квіти до пам’ятника загиблих 
воїнів, топчуть його? Це вже що 
кому хочеться бачити. 

Ми, наприклад, не бачимо 
аморальності в тому, що біля 
пам’ятника вберуть ялинку. На неї 

дивляться, нею зачаровуються і 
гопака біля неї ніхто не танцює. 
Її вбирали святково там раніше і 
ніхто не помічав якоїсь амораль-
ності. 

Аморальність — це тринькати 
кошти платників податків. 

Аморальність — це прийняти 
рішення, не почувши думку гро-
мади. Аморальність — це заро-
бляти гроші на міському бюджеті, 
де тільки можна заробити.  

маргарита гребінь

Район ПРБ відомий своїми 
проблемами та сірими пейзажа-
ми. Мешканці кажуть, що жи-
вуть як “відлюдники”. У районі 
пам’ятника на 8 Гвардійській тут 
тільки “дитячий центр” в колиш-
ньому “Цесісі” та нелегальні 
гральні автомати в “аптеці Фур-
мана”. Магазини також у дефіциті 
й асортиментом не тішать. Один з 
продмагів ще й обдурює людей. 

Так вважають місцеві жителі. 
Принаймні таке враження скла-
дається, коли дивишся на розта-
шування ваг у цій торговій точці. 
Інформаційний дисплей поверну-
тий вбік. Покупці не бачать ані 
ваги своєї покупки, ані вартості. 
Доводиться вірити продавчиням 
на слово.

Коли журналісти “RIA-Козятин” 
проводили контрольну закупівлю, 
продавчиня на питання, чому ваги 
стоять так дивно, сказала, що 

“їх глючить” і хутко повернула 
дисплей в їх бік. Вартість на 
екранчику співпала з тією, що 
дівчина озвучила перед тим. Але 
коли вона відпустила стовпчик, 
на якому тримається дисплей, він 
знову розвернувся від покупців.

Можливо, це й справді збіг, і 
ніяких махінацій продавці цьо-
го магазину не проводять. Але 
покупці відчувають недовіру і 
підозрюють, що розміщені ваги 
таким чином не просто так. 

ми запитали у козятинчан

надія (70), пенсіонерка:

— Штучна не по-
трібна, можна при-
красити живі біля 
пам’ятника.

Євген (14), максим (16) і соня (14), 
Школярі:

— Ні, ці кошти можна використати 
на вирішення інших проблем міста. А 
ялинку поставити лише в центрі.

галина (50), пенсіонерка:

— Не потрібна, живі 
біля пам’ятника також 
прикрашати не треба. 
Хай тільки в центрі буде.

володимир (76), пенсіонер:

— Не потрібна, виста-
чить ялинки на централь-
ній площі. А гроші на 
щось корисне витратити.

антон (25), тимчасово не 
працюЄ:

— Не потрібна, є більш 
важливіші проблеми, на які 
можна витратити ці кошти. 

олександр (53), пенсіонер:

— Ні, ялинка має бути одна в 
центрі міста. А біля пам’ятника 
на ПРБ треба віддавати честь і 
шану полеглим воїнам.

чи потрібна на прб штучна ялинка за 30 тисяч гривень?

іЄрей антон борис, настоятель 
громади різдва пресвятої 
богородиці української греко-
католицької церкви м. козятин:

— Ялинка 
чи прикра-
си?! Ялин-
ка, іграшки, 
п р и к р а с и 
створюють 
атмосферу 
свя та .  Це 
все мало би 

бути, але… У мене виникає 
питання, чи вартує тратити на 
ту справу великі кошти?! Хтось 
скаже так, а хтось — ні. Скіль-
ки людей, стільки й думок. 
Якщо подумати про бюджетний 
варіант святкування Нового 
року і зекономити, то виникає 
питання: куди вкласти зеконом-
лені гроші? На даний момент 
у Козятині будується кілька 
церков і Доми молитви. Але не 
думаю, що це відповідне місце 
для вкладання грошей. Можна 

подумати про винагороду для 
медпрацівників, зокрема, мед-
сестер. Або вчителям... Або, 
просто чесно дати кошти тому, 
кому вони дуже треба. Думаю, 
що люди при владі знають таких 
людей. 

P. S. Усім людям не догодиш. 
А це означає, що в цій ситуації 
все одно хтось залишиться не-
задоволеним.

пастир церкви “скінія” 
олександр бутрик:

— Мати дві 
ялинки за бю-
джетні кошти 
для міста —  
це велика роз-
к іш.  Ялинка 
повинна бути 
одна. У першу 
чергу, це не-
повага до бід-
них. У нас до-
статньо багатих людей, які мо-
жуть зробити людям приємно, 
але не за бюджетні кошти. Це 

о с о б и с т а 
моя думка 
та мене 
п ідтри -
мує вся 
о бщина . 
Ку пля т и  ш т у ч - н у 
ялинку, коли є природна, навіть 
не розумно. Я повторюю, якщо 
комусь так хочеться, щоб була 
штучна, то хай за власні кошти 
купить її і поставить чи на ПРБ, 
чи в будь-якому мікрорайоні 
міста.  . 

борис грабовський

Особистості цієї трагедії — 
люди, реальні мешканці Козяти-
на. Жоден із них не зловживає 
алкоголем, наркотиками. На-
впаки, порядні, з якої сторони 
не підійти. Міцні успішні родини. 
Присутній матеріальний достаток. 
Забезпечені пенсіями, роботою та 
приватним житлом. Один — непо-
внолітній, успішний юнак в науці. 
Напевно, буде  обіймати провідні 
посади в державі? Але є одне 
“але”. Усі персони історії та цей 
юнак за наполяганням прокурора 
мають загриміти під суд — до 
криміналу,  якого не уникнути.

А почалось все з жартів козя-
тинчанина Віктора (Юрійовича) 
Заїчка. Хто жартує, а хто слухає: 
все сприймають на свій лад. Але 
одна жінка прийняла жарти за 
образу. Напевно, розповіла чо-
ловікові (Руслану Аліференку). 
У яких тонах це було викладено, 
нам не відомо. Можливо, при-
красила, а можливо ні. Однак 
Руслан збісився до люті. Прихо-
пив з собою сина Миколу (учня з 
9-ї школи). Зрозуміло, мета була 
не справедлива, адже помста не 
може бути названа формою пра-

восуддя, навіть з метою покарати 
особу, що образила дружину, 
матір його дітей. Тим більше, як 
виявилося, конфлікт довжиною в 
декілька років. Хто кого словесно 
більш або менше образив за цей 
період — під питанням. 

Аліференка складно назвати в 
цій ситуації джентльменом, або 
тим козаком, якого водить Бог, а 
не неч... Інакше, як йому вистачи-
ло розуму для фізичної переваги 
втягти в злочин неповнолітнього 
сина Миколу? А чого вартий такий 
факт: удвох озброїлись ясеновими 
бітами? Ясно одне: полетіли не 
боронити, а нападати та калічити, 
а то і вбити Віктора Заічка (пра-
цівник залізниці) в його помеш-
канні, в його обійсті.

Колись козаки в бій рухались 
на коні, хто на козі, а дехто 
пішки. У нас все по-сучасному 
— бігом до кума, типа “дай по-
козакую на твоєму автомобілі”? 
Припхались в приватне  подвір’я 
не жартувати, не лякати, а бити 
вдвох одного. 

Крик потерпілого та нападників 
з гупанням злились в характер-
ний звук тривоги на всю вули-
цю. Це привернуло увагу сусіда 

Олександра Бонюка (військовий 
пенсіонер). Як справжній сусід, 
він прибіг на лемент та й давай 
проганяти невідомих супостатів, 
аби припинити наслідки можли-
вого вбивства, оскільки для цього 
були всі підстави так вважати. Як 
він розповів газеті, вдарили нічим 
не мотивовано. Удар наніс битою 
Микола. Спрацювала військова 
виучка професіонала. Резуль-
тат: Микола залишився без біти 
(при цьому отримав легкі тілесні 
Микола з батьком). Безперечно, 
Олександр Бонюк присік злочин, 
що міг спричинити каліцтво або 
смерть Віктора Заічка.

За фактом — сусід сусіду вря-
тував життя, не дав можливості 
нападникам вчинити тяжкий зло-
чин, або, прямо скажемо, батько 

з сином не сидять під арештом 
і не “чухають репу” за вбивство 
або нанесення тяжких тілесних 
ушкоджень Віктора Заічка. 

Тут би на коліна стати, проба-
чення прохати, що “чорт поплутав, 
вибач”. Усе з точністю навпаки. 
Поперли в поліцію, дорікати, що 
їм не дали можливості покалічити 
або вбити Віктора Заїчка.

Як би події розгорнулись, коли 
б Олександр Бонюк проявив бай-
дужість? То певно, що вже з’їли 
горох і забули? А так у всіх легкі 
тілесні ушкодження.

Поліція з прокурором вбачили 
кримінал. Зшили одну справу про-
ти власника обійстя Віктора За-
їчка, де його ледь не вбили. Таке 
ж звинувачення в батька з сином 
Миколи та Руслана Аліференків. 

Найдивніше, що Олександр Бо-
нюк, що перешкодив убивству, 
також під криміналом. Тепер вони 
всі потрапляють в суд з таким 
самим звинуваченням в рамках 
однієї справи. 

Усе це виглядає трагічно тим, 
що батько втягнув сина в злочин. 
Олександр Бонюк, який випад-
ково опинився на місці бійки і не 
дав можливості вбити людину, 
з точки зору прокурора, має те 
саме звинувачення. І заяву по-
дали проти нього в поліцію ті, що 
здійснювали замах на вбивство. 
Щодо того, хто боронить ідеали 
— героєм бути важко. Недарма їх 
мало. Медалі дають живим і мерт-
вим посмертно, а інколи тягнуть 
до криміналу.

5 грудня
У Дубово-Махаринецькій шко-

лі вкрали в учениці мобільний 
телефон, який вона залишила за-
ряджатися в одному з кабінетів.

6 грудня 
У Жежелеві помер 51-річний 

житель Бердичева. Чоловік про-
водив в одному з будинків ре-
монтні роботи по опаленню, там 
і помер. Ознак насильницької 
смерті судово-медична експерти-
за не виявила.

З дачного будинку садового то-
вариства “Аіст” вкрали два мішки 
картоплі і швелер  (металеву 
конструкцію) довжиною близько 
двох метрів.

У школі №4 в учня вкрали мо-
більний телефон.

8 грудня
На вулиці 8-Гвардійська тра-

пилася автопригода. О 6.49 
водій “Рено Кенго”, 29-річний 

козятинчанин, не впорався з ке-
руванням та виїхав на зустрічну 
смугу, де зіткнувся з “Опелем 
Вектра”, яким керував 31-річний 
житель нашого міста. Ніхто не 
постраждав. 

У Глухівцях односельчани ви-
явили за місцем проживання труп 
34-річного сусіда без ознак на-
сильницької смерті.

Шахрайка виманила у 78-річної 
козятинчанки під приводом обмі-
ну грошей 22 тисячі гривень.

У Вінниці на вулиці Пирогова 
42-річна жителька нашого міста 
намагалася втопитися у річці, 
щоб покінчити життя самогуб-
ством. 

9 грудня
32-річного жителя Самгородка 

схопила “білка” і він спробував 
покінчити з життям.

10 грудня
У Глухівцях виникла пожежа 

на горищі приміщення аптеки 
внаслідок порушення правил без-
пеки при монтажі електромережі. 
Ніхто не постраждав.

Поліцію в черговий раз повідо-
мили про нелегальні ігрові авто-
мати на вулиці Земляка. Інформа-
ція, що цікаво, не підтвердилася.

На перехресті вулиці Біло-
церківської відбулося ДТП без 
потерпілих за участю ГАЗ-24 та 
“Міцубісі”. 

У Самгородку п’яний “в до-
ску” 35-річний місцевий житель 
раптово вирішив перейти дорогу 
та потрапив під трактор, яким ке-
рував 29-річний житель Широкої 
Греблі. Потерпілого з переломами 
кісток тазу госпіталізували до 
реанімації.

1-річний хлопчик з Бродецько-
го залишився без нагляду батьків 
і наївся марганцовки. Дитина 
отримала серйозні хімічні опіки 
дихальних шляхів. Лікарі вимуше-
ні були відправити малюка у Ві-

нницьку обласну 
дитячу лікарню. 
Наразі його стан 
важкий. 

11 грудня
В Кордишівці 

обікрали будинок 
козятинчанина: 
віджали вікно та 
поцупили елек-
троінструмент. 
Правоохоронці швидко встано-
вили крадія — 43-річного жителя 
Титусівки.

Шахраї виманили у жительки 
нашого міста гроші. Злодії зате-
лефонували жінці, представились 
працівниками банку та перекона-
ли заявницю перерахувати гроші 
зі свого рахунку на інший.

12 грудня
Поліція провела санкціоновані 

обшуки в оселях козятинчан. В 
п’яти випадках правоохоронці 

виявили та вилучили різноманітні 
наркотики та засоби для їх ви-
готовлення та вживання.

На вулиці Довженка сталася 
автопригода. Водій автомобіля 
"Daewoo", козятинчанин, на пішо-
хідному переході збив 11-клас-
ницю з села Журбинці. Дівчини 
отримала струс мозку та закриту 
черепно-мозкову травму. 

У жителя нашого міста з до-
могосподарства в Сокільці вкрали 
газовий балон і посуд.

А з будинку глухівчанина вкра-
ли ноутбук.

катерина чекай

З території продовольчої бази 
підприємця Івана Боровського 
вкрали три голубих кипариси та три 
туї. Дерева радували людей своїм 
доглянутим виглядом близько року. 
“Садівники”-злочинці викопали їх з 
корінням. Адже продати “багато-
разову” гарну ялинку можна до-
рожче зрізаної. Можливо, діяли під 
замовлення? 

Поліція відкрила кримінальне 
провадження. Директор продоволь-
чої бази гарантує грошову винаго-
роду всім, хто надасть інформацію 
щодо цього злочину. Його телефон: 
067-430-02-80. Конфіденційність 
гарантована

маргарита гребінь

Вранці в неділю, 10 грудня, 
в одному з нежилих будинків 
на вулиці Антоновича (район 
ринку “Хлібодар”) перехожих 
чекала страшна знахідка. У 
холодну ніч насмерть замерз 
мешканець Козятина. Його 
труп без ознак насильницької 
смерті відправлено на судово-
медичну експертизу.

За словами правоохоронців, 
51-річний Валерій не працю-
вав, вів асоціальний спосіб 

життя, зловживав алкоголем. 
Його родичі відмовились від 
нього. 

Відповідальність за життя 
чоловіка мала взяти на себе 
соціальна служба Козятина?

Тим більше, що віднедавна 
в нашому місті повинен пра-
цювати притулок для соціаль-
но-незахищених верств сус-
пільства. Адже його директор 
пан Ясний ходить на роботу і 
отримує заробітну плату. Але 
чомусь цього бідолаху вони 
прогавили. 

іван остапчук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” знову звертаються 
мешканці вулиці Данила Га-
лицького (колишня Тельмана). 
Там суцільні калюжі. А це одна 
із центральних вулиць нашого 
міста. І щоб довести її до тако-
го стану, потрібно мати талант 
байдужості. Вулиця Данила Га-
лицького має відсипну дорогу, її 
можна відгрейдувати. Звичайно, 
стан не покращиться, та хоча 
б трохи зменшаться дорожні 
впадини.

У даний час мешканців вулиці 
врятують тільки морози — вода 
в калюжах замерзне повністю і 

дорога трохи вирівняється.
Мають подібні проблеми ді-

лянка дороги на вулиці Грушев-
ського, провулок Лікарняний. На 
провулку Грушевського грязюка 
тече в подвір’я жителів. Не 
краща ситуація в районі ПРБ. 
Зробили ділянку дороги вулиці 
Суворова заради радниці, а інша 
її частина залишилась не відре-
монтованою.

Влада розробляє п’ятирічну 
програму розвитку міста і з року 
в рік її не виконує. От і в цьому 
році не відремонтованих вулиць 
назбиралося дев’ять плюс доро-
ги з року минулого. 

Чого чекаємо, хлопці?
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як ви ставитеся до 
перейменування парку імені 
пушкіна на парк шевченка?

самооборону продовжують судити

топ-10 фільмів з новорічним настроєм
Хоча новорічні свята ще не так близько, їх чарівною 
атмосферою можна починати заряджатися прямо зараз. 

пушкін до козятинців

Редакція “RIA-Козятин” ви-
брала 10 фільмів, які створюють 
приємний новорічний настрій і 
відчуття, що диво зовсім близько.

реальна любов . «Любов на-
вколо  нас. Вона реально  всюди», 
– такими словами починається цей 
фільм, і, здається, можна дивитися 
його сто разів, і він все одно не 
набридатиме. Закоханий у свою 
домробітницю письменник, старію-
ча рок-зірка, нудьгуючий прем'єр-
міністр, вдівець, порно-актори – всі 
герої цього фільму стали свідками 
чогось дуже важливого. Так, пере-
більшили, так, такого не буває у 
житті. Але це кіно-мрія, тому цині-
ків прохання не турбувати. 

відпустка по обміну. Чудовий, 
добрий і по-зимовому затишний 
фільм про те, що зміни у житті дуже 
часто  йдуть на користь. Особли-
во сучасним нам, яким не вистачає 
сміливості відключити телефон на 
вихідні або на час сеансу в кіно. 
Після перегляду хочеться наслі-
дувати приклад Кемерон Діаc та 
Кейт Уінслет і рвонути куди-небудь 
далеко. І обов'язково з пригодами. 

інтуїція. «Інтуїція» – правиль-
ний фільм, побачений, немов па-
даюча зірка, у потрібний час. 
Ненав'язливий, з доречними жарта-
ми, приємною картинкою, хорошими 
акторами і з чудовою новорічною 
атмосферою, яка пробирається 
прямо під шкіру. Хочеться опини-
тися поруч із коханою людиною, 
а якщо її поки немає, то помріяти 
про таку ж прекрасну зустріч, як і 
у головних героїв.

різдвяна історія. Єдиний муль-
тфільм у нашій добірці, і це цілком 
заслужено. «Різдвяна історія» – це 
гідне втілення класичного твору 
Чарльза Діккенса в анімаційній 
стрічці, багатою духом Різдва і 
таким терпким присмаком казки. 
Тому історія фінансиста Скруджа 
дає нам шанс повірити в те, що на-
віть глибоко розчарована у цьому 
світі людина, якій чуже все благе, 
може знову почати радіти життю 
і полюбити чарівне свято Різдво.

сім'янин. Бувають такі картини, 
починаючи дивитися які, очікуєш ти-
пову американську комедійну мело-

драму, а отримуєш постріл у голову. 
«Прикидаючись» милою різдвяною 
казкою, фільм «Сім'янин» з Нікола-
сом Кейджем майстерно розкриває 
тему сімейних цінностей і реаль-
ного життєвого щастя, що гідно 
оплесків і величезної глядацької 
подяки.

ноель. Дивно-невагомий фільм з 
божественними Сьюзен Сарандон і 
Пенелопою Крус. Трохи меланхолії, 
трохи втоми, трохи смутку – все це 
напередодні Різдва в Нью-Йорку. 
Здається, нічого незвичайного – 
переплетення людських доль, але 
відчуття дива витає десь у повітрі. 
Нехай диво зустрічається рідко, 
нехай навіть тільки один раз на 
рік – але воно є.

старий новий рік. Це відмін-
на кінокартина про новорічну ніч, 
що об'єднує всіх людей по всьому 
світу, і про любов, звичайно. За 
дві години, що триває фільм, ми 
встигаємо простежити за вісьмо-
ма з «хвостиком» історіями, які, 
переплітаючись між собою, вчать 
нас прощати і любити, відпускати 
один одного і цінувати. Окремо 

слід згадати значний акторський 
склад і зі смаком підібрану музику.

гаррі поттер і філософський 
камінь. Хоча історія юного ча-
рівника Гаррі Поттера і його дру-
зів зовсім не про Різдво, уявити 
свята без цього фільму неможли-
во. Може, вся справа в загальній 
атмосфері чудес, коли хочеться 
одягти мантію-невидимку, пройтися 
по таємничих коридорах Гогвартса 
і помахом чарівної палички нача-
рувати собі цілу гору солодощів.

подарунок на різдво. Цей 
фільм – трохи наївна і не зовсім 
правдоподібна, але все ж добра, 
весела і по-справжньому святко-

ва комедія про  те, на що  здатні 
батьки в своїй безмежній любові 
до  дітей і в прагненні подарувати 
їм найкращі подарунки. Особливо  
мило спостерігати за Арнольдом 
Шварценеггером, який б'ється не 
з кіборгами, а з такими ж жаліс-
ливими батьками.

Щасливого різдва. Яке дивне 
і немислиме поєднання – війна і 
Різдво. Здавалося б, що спільного  
має це криваве, жорстоке дійство 
зі світлим святом, що несе мир і 
любов? Але диво може статися 
навіть в окопах, якщо по обидва 
боки битви є хоча б одна людина, 
яка не втратила віру в наші най-
кращі прояви. 

в'ячеслав гончарук

Минулого тижня три українські 
команди проводили останні ігри 
в групах Євротурнірів. Дві з них 
продовжать боротьбу на весня-
ній стадії Єврокубків. Донецький 
“Шахтар” зберіг прописку в лізі 
чемпіонів, сенсаційно переграв-
ши англійський ФК “Мончестер 
Сіті” з рахунком “ 2:1.  А Київ-
ське “Динамо” стало перемож-
цем групи в лізі Європи. Фут-
болісти переграли в останньому 
турі Белградський “Партизан” з 
рахунком 4:1.

На жаль, третя українська 
команда, Луганська ”Зоря”, при-
пинила виступи в лізі Європи, 
поступившись в останньому турі 
Іспанському “Атлетік” з міста 
Більбао. Рахунок зустрічі 0:2.

Гру “Шахтаря”та “Зорі” тран-
слював телеканал “Україна”, 
тому палкі прихильники цих 
клубів дивилися матчі по теле-
баченню. Київське “Динамо” 
транслювали по телеканалу 
“Футбол 1”, який є не в кожного 
любителя футболу. Тому про гру 
киян із сербами більш детально.

перШий гол. На передматчевій 
конференції обидва головні трене-
ри Олександр Хацкевич і Мирос-
лав Джукіч запевнили присутніх, 
що  гратимуть на перемогу. За 
словами сербського наставника, 
вони приїхали в Київ забрати в 
динамівців підсумкове перше міс-
це. Початок гри був за футболіс-
тами “Партизана”. Вони провели 
дві атаки на ворота української 
команди. І на п’ятій хвилині майже 
не повели в рахунку. “Евертон” 
пробив у ворота по центру. Гол-
кіпер динамівців кінчиками паль-
ців спрямував м’яч у поперечину 
власних воріт і спортивна куля від-
летіла в поле. Звідти й почалась 

гольова атака на 
ворота суперни-
ка. Жуніор Мо-
раєс вдарив по 
воротах з лінії 
карного майдан-
чика. Страж воріт 
гостей парирував 
м’яч на Морозю-
ка. Микола попід 
штангу поцілив у 
пусті ворота.1:0 
— динамівці попереду. 

другий м’яч. Після взяття 
воріт, гра перемістилася ближче 
до  центру поля. А на 28 хвилині 
киянам вдається класична ком-
бінація. Триходівка Шапаренко-
Морозюк-Мораєс завершується 
голом. Шапаренко головою скинув 
м’яч Морозюку. Микола не став 
бити, а віддав пас на українського 
бразильця. Останній забиває м’яч 
знову в пусті ворота 2:0.

третій. Через дві хвилини Моро-
зюк розібрався з захисником бел-
градців і віддав пас на Мораєса. 
Нападник киян оформлює дубль 
і доводить рахунок до 3:0. 

Микола Морозюк встигав 
скрізь. Навіть коли рахунок у 
зустрічі став 3:1. Півзахисник 
“Динамо” у власному штрафно-
му майданчику порушив правила 
проти Сума. Євтович з точки 
пробив бездоганно. 

Бущан, хоч і вгадав напрям 
польоту м’яча, виручити команду 
в цьому епізоді не зміг. З таким 
рахунком і завершився перший 
тайм.

у другому таймі знову 
перемагали. Друга половина 
зустрічі знов почалась з атак “Пар-
тизана”. Били по  воротах Соло-
мон, Євтович, Тавамба. З ударами 

сербів воротар киян справився. І 
знову гра перемістилася до центру 
поля. А на 77 хвилині матчу в 
карному майданчику белградців 
збили Циганкова. І Мораєс робить 
рахунок 4:1. На 83 хвилині бра-
зилець міг зробити рахунок 5:1. 
М’яч, який летів у пусті ворота, 
добив Гонсалес. Але він був у 
положенні “поза грою” і гол не 
зарахували.

Та й чотирьох м'ячів вистачило 
для загальної перемоги.

В євротурніри відновляться в 
лютому 2018 року. Гірники по-
міряються силами з італійською 
“Ромою”. Першу гру “Шахтар” 
грає вдома. Киянам протистояти-
ме грецька команда “АЕК”. “Ди-
намо” в першій зустрічі будуть 
гостями  Елади  

ложечка дьогтю. У виграних 
матчах є і сірі плями. На 36 хвили-
ні київської зустрічі ультрас “Ди-
намо” надмірно святкували успіх 
своїх улюбленців. А ще до початку 
зустрічі прийшло повідомлення, 
що на сербських журналістів на-
пали фани “Динамо”. Так що пре-
міальні, які заробили динамівці за 
перемогу, доведеться повертати у 
вигляді штрафу. Спортивний світ, 
мабуть, задоволений нами.    

Є й приємна новина-динамівці 
Києва Микола Морозюк та Жуні-
ор Мораєс ввійшли в символічну 
збірну ліги Європи. 

влад лісовий

Україна — мо-
лода держава з 

відліком з 1991 
року. Що відомо ді-

ловому світу про Україну? 
Це те, що ми займаємо 171-е 
місце в світі бандитської дер-
жави. Про рейтинг України, як 
найкорумпованішої держави, 
яскраво свідчить те, що наш 
президент Порошенко за ста-
тистикою найтитулованого ви-
дання світу “Форбс” входить 
у десятку найбагатших  людей 
світу. Він ніколи не був під-
приємцем, бізнесменом, весь 
час — державний чиновник. Це 
найвдаліша спецоперація світу, 
втілена в Україні спецслужбами 
Росії та Ізраїлю! За оцінкою 
міжнародних організацій, під-
розділи СБУ, поліції і проку-
ратура займають 171-е місце в 
світі за ефективністю роботи 
з корупцією. Зайняті обслуго-
вуванням олігархів Порошенка 
і Ахметова, вони перестали 
бути державними підрозділами. 
Стали державним озброєним 
злочинним угрупуванням? Що 
ж було далі?

хто замовник, відомо . 
Тепер "круті" люди, які на 171-
му місці, прийшли з "наїздом" до  
людей, які в своїй сфері стали 
на першому місці, в регіоні та 
Україні. Я маю на увазі наїзд 
на Козятинську Самооборону. 
Він був такий громогласний і в 
білих рукавицях, що суть звелась 
до наступного: ”як напівголо-
дні, багато хто, з їх точки зору, 
пропащі, судимі, з сімейними 
чварами, зловживаючі алкого-
лем, багатодітні зуміли зібрати 
сотні тонн продуктів?” А ще, як 
могли придбати спецодяг, тран-
спорт, ремонтувати спецтехніку 
в “ягуарі”? Мало того, завдяки 
самообороні, звільнились наші 
айдарівці з полону терористів. І 
на сьогодні хлопці живі та здо-
рові, створили родини, нажили 

дітей.

З точки зору чиновників з 
Києва, Вінниці, Козятина, вони 
випали за борт, стали не по-
трібним баластом.

Тільки один факт: чиновник, 
голова районної ради Козятина 
звітує через газету нардепа 
Юрчишина, що акумулював — 
зібрав 12 мільйонів гривень до-

бровільних пожертвувань, а ви-
тратив на швидкі допомоги (450 
тис. грн). Де інші гроші? За-
мурували? Не зрозуміло. Хоча, 
як чиновник, зобов’язаний про-
звітувати до копійки.

хабар виріШуЄ все. Само-
оборону та її лідерів вмить роз-
громили. А залучили на це саме 

ці вище вказані кошти — для 
хабарів чиновникам в мініс-
терствах, які спустили цирку-
ляри донизу: “хлопців закрити 
і надовго”. Чим відпрацювали 
отримані хабарі, які, без сум-
ніву, збирали тут на місці та й 
відомо, хто чим і з ким возив.

Хабарники-чиновники за-
крутили так, що четверо опи-
нились в тюрмі з “ганебними 
статтями”, як зрадники, торгов-
ці зброєю та наркотиками, а по 
простому — “бариги”. 

справа валиться. Присут-
ність представника преси в су-
дах вже довела, що 57 свідків 
звинувачення не дали жодних 
обвинувальних свідчень. Зрада 
— то фейк. Зброя підкинута. А 
наркотична рослина в ту пору 
року просто фізично не росте. 
Про це знає ботанік 8 класу. А 
прокурору державного звинува-
чення про це не відомо. Спра-
ва валиться під самий корінь, 
йде семимильними кроками до 
виправдувального фіналу. Але 
раптом головуючий колегіаль-
ного суду несподівано помер. 
І хоча нам не відома причина 
смерті судді, але уява критично 

домальовує найкримінальніший 
хід подій. Тепер — новий го-
ловуючий і справа слухається 
повністю по новому, перегляда-
ється. Саме так це передбачає 
закон. 

на с ході війна , а т у т 
спецпризначенці іміту-
ють роботу. Ми підрахували, 
всього в процесі було задіяно 
174 дерслужбовці. Спецпідрозділ 
СБУ — 25 чол. (А саме в цей 
час в Іловайську гинули тисячі 
хлопців без оперативного при-
криття спецпризначенців). Сотні 
годин “прослушки”, або вико-
ристання спецслужб на імітацію 
діяльності.

З цього моменту абсолютно 
була скомпроментована майже 
в ноль волонтерська діяльність 
по всій Україні. Що цікаво, на 
все це із казни потрачено міль-
йони гривень. Усі службовці 
отримали преміальні, підви-
щення по посадах: призначені 
на полковничі та майорські по-
сади. А от, чи доживуть з но-
вим суддею звинувачені до ви-
правдальної постанови і справу 
закриють — під питанням, на 
яке дасть відповідь лише час.

один суддя, на жаль, вже вмер. співчуваємо родині. інший прийняв справу і почав її по новому

блог

володимир куцаЄнко

Якби погруддя вміло говорити,
То істину таку воно 
могло пролити:
“Скажи но, дядю, хочу знати,
Чим завинив мені Козятин?
Тут почуваюсь, мов на тризні,
Моя ж Московія — вітчизна.
Налив колись я бруду-лепу
На Україну і Мазепу.
То ж тут стояти не бажаю,
Мерщій в Московію безкраю.
За бюст мій не дають і цента,
Бо я із брухту і цементу.
А браття любі московити
Із бронзи зможуть бюст відлити.
Бо їм служив, я і підносив,
Ганьбив вороже малоросів.
Стрічай мене, моя обитель, 
Де я комфортно зможу жити.
У тому є душі потреби:
Просити прощення у неба.”

 любов поплавська, 64 роки, 
пенсіонерка:

— Байдуже, як він буде назива-
тися, аби був охайним і було добре 
дітям, і нам було де відпочивати.

сергій, 59 років, 
залізничник:

— За, бо ми жи-
вемо в Україні.

володимир Щербіцький, 
24 роки, вчитель:

— За, бо Пушкін – 
російський поет, а Шев-
ченко – наш патріот.

анна, 25 років, 
приватний підприЄмець:

— Позитивно, якщо 
люди «за», я на їхній 
стороні.

тетяна, 41 рік, 
приватний 
підприЄмець:

— Ми всі звикли до 
старої назви.

в’ячеслав гончарук

“Кубок Легенд", як і рік тому, 
знову летить в Україну! Наші 
перемогли у фіналі іншу укра-
їнську команду з рахунком 6:1. 
У американському місті Тампа в 
минулі вихідні Національна збірна 
України з футболу серед ветера-
нів завоювала “Кубок Легенд”. На 
турнірі змагалися  8 команд. Це 
були спортсмени України, Амери-
ки, Канади та Колумбії.

Цього року організатори ви-
рішили перенести турнір “Кубка 
Легенд” з півночі Америки на пів-
день країни, де чудові футбольні 
поля з трав’яним покриттям. По-
дбали організатори й про вищий 
рівень майстерності учасників 
турніру. 

Потрібно відзначити, що в цьо-
му році українській збірній проти-
стояли команди, яких добре знає 
спортивний світ. 

Як відомо, перша суперечка за 
"Кубок Легенд" відбулася в лис-
топаді 2016 року в Чикаго. Тоді в 
п'яти матчах поспіль збірна вете-
ранів України не знала поразок і, 
на радість численної української 
діаспори Мічигану, стала волода-
рем головного призу. Цього разу 
українській збірній, хоч і проти-
стояли спортсмени з іменем, все 
ж наші земляки на голову були 
сильнішими за своїх суперників. 
Навіть у фінальній зустрічі під-
опічні Анатолія Дем’яненка та 
Володимира Лозинського роз-
громили свого суперника з ра-
хунком 6:1.

як українці із 
сербами грали

українці 
завжди 
прославляють 
нашу націю

Нагадаємо, що ініціативна 
група громадян, які постійно 
проживають в місті козятині, 
пропонує знести напівзруй-
новане, яке не має есте-

тичного вигляду, погруддя 
російського поета Пушкіна 
у міському центральному 
парку. воно являє собою 
хаотичне нагромадження 

будматеріалів, не являється 
оригіналом, а камуфляжем, 
впливає негативно на вихо-
вання молодого покоління.

 адже поет у своїй поемі 

«Полтава» ганьбив україн-
ського гетьмана Мазепу і 
зневажливо паплюжив укра-
їнців, людей, що стали за 
свободу, називав зрадника-

ми. Пропонується парк на-
звати на честь батька укра-
їнської нації тараса Григоро-
вича Шевченка і встановити 
його бюст. 

новий суддя. Молімось за нього

один суддя (в центрі на фото), на жаль, вже вмер. 
Співчуваємо родині. Інший прийняв справу і почав її по 
новому

жоден із обвинувачуваних, а їх четверо, навіть під 
арештом, не визнав вини
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наша історія потрібно знати

довгоочікувана подія

валерій симончук

дріфтрайк уже і в нас!

школі №5 — 65!легенда козятинського 
року – група «континент»

в’ячеслав гончарук

65 чи 62, чи 96? За збігом об-
ставин, у нашому місті відбува-
ється каскад ювілеїв освітніх за-
кладів. Услід за першою школою, 
яка відзначила в минулому році 
своє 80-річчя, естафету прийняла 
школа № 5. Вона відзначала мину-
лої п’ятниці свій 65 ювілей. Деякі 
вважають, що школі № 5 тільки 
62 роки. Хоча точні дані про рік 
заснування не відомі. Але відо-
мо, що заснування п’ятої школи 
тягнеться з далекого 1921 року 
(значить, їй 96?). Називалася вона 
тоді “Єдиною трудовою школою 
№ 5”. Пізніше була 26 школою 
залізничників. Є ще живі учні, які 
стверджують, що з 1936 по 1940 
рік їхній навчальний заклад мав 
номер 28, а вже потім вона стала 
26-ю. Тож 26 школа залізничників 
в 1952 році була розділена на два 
учбових заклади. На школу № 5 і 
школу № 3. І саме 1952 рік вважа-
ється офіційною датою заснування 
цього учбового закладу.

подарунковий бум. Святку-
вали ювілей в актовому залі за-
лізничного  училища. Пролунали 
фанфари, задзвенів шкільний дзві-
нок, діти подарували присутнім в 
залі “Віденський  вальс”. Ведучі 
привітали гостей і запрошених: 
вчителів та учнів, випускників шко-
ли, батьків учнів. Відбувся показ 
фільму про школу. Директор за-
кладу Галина Кронівець розповіла, 
в якому чудовому колективі вона 
працює, яку вона має підтримку 
від міського керівництва освіти і 
батьківського комітету. Розповіла 
також, чим живе школа, поділила-
ся планами на майбутнє. 

Потім почалися подарунки. 
За рахунок міського бюджету 
попіарились міський голова 
зі своїм секретарем. Перший 
вручав спортивно-гімнастичний 
комплекс, другий — дитячий 
майданчик. Начальник міського 
управління освіти та спорту — 
дві сучасні інтерактивні дошки. 

Колишня випускниця, а зараз 
начальник районного управління 
освіти, вручила тенісний стіл. 
Начальник вокзалу (постійний 
спонсор школи) — комп’ютер. 
Начальник вагонного депо (та-
кож постійний спонсор школи) 
пообіцяв, що на 10 тисяч гривень 
виготовлять лавки. Їх розмістять 
на території школи. Від народно-
го депутата ВР були подаровані 
камери відеоспостереження. По-
дяки від Верховної Ради України 
за сприянням нардепа отримали 
освітяни Галина Кронівець, Ольга 
Віннікова, Неоніла Болюх, Тетяна 
Мартинюк, Лілія Українець.

Вітали гості свята: директор 
Козятинської школи № 2 Євгенія 
Кудрявець та завідувачка до-
шкільного навчального закладу 
№ 5, випускниця 1987 року Інна 
Янчук.

художні вітання. Танцюваль-
ний дует учнів початкової школи 
дуже енергійно  виконав танцю-
вальне попурі. Ще один колектив 
танцювального жанру — учні 10 
класу — жартівливу композицію 
“Орися”. 

Упродовж свята звучали різ-
ні музичні вітання: від мами і 
доньки - учениці 5 класу Марини 
Костюк та випускниці 2001 року 
Тетяни Романович, від учениці 11 
класу Ольги Корнілецької. Вона 
виконала композицію гавай-
ська гітара “Старі фотографії”. 
Окрасою святкового вечора був 
виступ камерного хору школи 
“Октава”, до якого входять 
вчителі, учні, батьки, випускни-
ки школи. У їхньому виконанні 
прозвучали п'єси “Тиха ніч” і 
“Щедрик”. Виступ хору гостям 
настільки сподобався, що вони 
замовили пісню “на біс”. А керує 
цим колективом заступник ди-
ректора з виховної роботи Ольга 
Віннікова. Виступав учень 5 кла-
су Артемій Хмелевський зі кон-
цертмейстром — випускницею 
1964 року Нінель Домбровською.

Організатори урочистостей не 
забули про педагогів, які багато 
років віддали школі, а тепер 
знаходяться на заслуженому 
відпочинку. Хвилиною мовчання 
вшанували померлих педагогів та 
учнів цієї школи. 

Пам'ятають у школі і колиш-
ніх учнів, які воювали на сході 
України. Усі вони благополучно 
повернулися додому до своїх 
сімей. Для них співала Аліна 
Рудик.

Привітали присутніх в залі лю-
дей, у життєвій долі яких п’ята 
школа зіграла не останню роль. 
Усі вони деякий час працювали 
тут: Костянтин Марченко, Бро-
ніслав Вітковський, Світлана Ше-
ремет, Ольга Мельник, Микола 
Колісник, Тетяна Москалевська, 
Ніла Марченко, Оксана Кирилюк, 
Ольга Славута, Людмила Наро-
вецька, Ольга Діденко, Лариса 
Шняга, Олександр Врублевський, 
Світлана Шняга, Надія Довгань, 
Ольга Дацюк. 

Не забули й за старших на-
ставників-ветеранів педагогічної 
праці, які впродовж багатьох 
років вчили розумного, доброго, 
вічного — Ернста Ткачука, Ганну 
Басулу, Валентину Гордійчук, Ле-
окадію Гостіну, Василя Демчука, 
Валентину Домбровську, Вален-

тину Ільчук, Наталію Кашперо-
вецьку, Галину Колісник, Ірину 
Кравченко, Мар’яну Левицьку, Лі-
дію Могилівську, Надію Поліщук, 
Галину Радковську, Володимира 
Синяку, Віталія Сушка, Євгенію 
Цимбалюк, Вікторію Швець, 

Галину Яричевську. Не всі вони 
змогли бути присутніми на свят-
ковому дійстві. Дехто піднявся на 
сцену, декому асистенти ведучих 
принесли подарунки прямо в зал.

Під кінець святкового дійства 
педагогічний колектив зібрався 

на сцені для пам’ятного фото. 
Старшокласники в національних 
костюмах принесли коровай. За 
хорошою українською тради-
цією, ювіляри пригостили ним 
всіх присутніх в залі. На цьому 
урочистості закінчилися.

 ганна Шрот
 
Початок рок-групи «Конти-

нент» був  майже епічним. У 
часи, коли в світі вже панува-
ли команди «Лед Зеппелін», 
«Айрон  Мейден,  «Квін» та 
інші. Вона стала легендою 
музичної культури  міста. За 
cамобутністю, яскравістю, ар-
тистизмом її вже ніхто і ніколи  
не перевершить.

це нагадувало створен-
ня світу. Середина 90-х років 
ХХ-го  сторіччя була складною. 
Радянський Союз доживав остан-
ні роки, але міцно контролював 
усі течії, що котилися із Заходу. 
Тому створення  такої незвичної 
команди було певним ризиком, 
але Валерій Симончук, керівник 
успішної групи «Візит», що  ви-
ступала при Будинку культури 
залізничників, сміливо  пішов на 
цей крок і максимально підтримав 
проект. «Континент» склали музи-
канти Юрій Кондріков – соло-гі-
тара,  Павло Демчук – бас-гітара,  
Анатолій Артемчук – клавіші та 
Олександр Худаско – барабани. 
Перед хлопцями постало нелегке 
завдання. За короткий час вони 
мали створити колектив, гра-
ти сучасну музику, яка б несла 
енергію, драйв, щоб люди могли 
«відірватись» і разом з тим по-
слухати ліричні, романтичні пісні 
та композиції. Такі можливості 
надавав хард-рок і музиканти за-
тято взялися працювати у цьому 
стилі. Готувалися і репетирували 
більш як півроку. На щастя, усі 
були максималістами і працювали 
з повною самовіддачею.

 - Викладались на всі 200 
відсотків, -  розповів  Юрій 
Кондріков. -. Працювали вдень 
і вночі, їли і засинали біля ін-
струментів, потім прокидалися 
і знову бралися грати. Було 
велике бажання реалізувати цей 
шанс. Ми прагнули слави. Та 
ще  хотіли довести усім язика-
тим скептикам, а таких було до 
чортиків, що ми не «ласухи», а 
класна група, здатна створювати 
хорошу музику. Повірте мені, що 
хард-рок - це дуже серйозна 
річ. Узагалі, ця робота чомусь 
нагадувала мені створення світу. 
Ми були як боги!

одного дня це сталося.  

Юрій вже не пам’ятає дату пер-
шого  концерту. Коли вийшли на 
сцену Будинку культури заліз-
ничників, були шоковані. Зал був 
забитий вщерть. Адже чутки про 
нову групу вже давно ходили міс-
том і багатьом хотілося побачити 
та почути те диво. Враження вони 
справили потужне. Вийшла чет-
вірка у чорній шкірі з металевими 
прибамбасами», зал затих. Стало 
зрозуміло, що ці жартувати не бу-
дуть. Зараз «вріжуть»! Рокери не 
підвели. Вони не тільки «молоти-
ли» і гасали по сцені, як коні, бо 
у кожного була «грива» по плечі, 
але й класно грали. Це був дійсно 
хард-рок у відмінному виконанні. 
Навіть елементи класики, які вва-
жаються обов’язковими у цьому 
стилі,  були виконані  бездоганно. 
Тут було все: ритм, енергія, чу-
дова імпровізація, гарний вокал і 
хороші тексти. Хто шукав драйву, 
той отримав  його сповна, хто 
хотів «медляків» і лірики - теж 
відчули задоволення. Приємно 
дивувало те, що все створювали 
самі музиканти. Майже усі тексти 
писав Олександр Худаско, імпро-
візації належали Юрію Кондріко-
ву. Пісні  та композиції були дуже 
самобутніми, цікавими.

барабанний «вогонь». Ви-
знання прийшло  дуже швидко. 
Концерти покотили лавою. По-
сипалися запрошення з районів, 
областей, філармоній. Ледве всти-
гали. Але хлопці прагнули рос-
ту, слави і, записавши декілька 
композицій, надіслали їх на про-
глядову комісію рок-фестивалю,

що мав відбутися в Курську. 
Там збиралися солідні «рок-
банди» з республік Союзу та

соціалістичних країн, ГДР, 
Польщі. Чехословаччини, Угор-
щини.

- Конкурентів було багато, - 
жартує Юрій. - А шансів мало. 
Але ми вірили у себе і коли 
отримали запрошення, то готу-
валися так, що,  здавалося дах 
БК не витримає. Рок-фестиваль 
у Курську - річ не проста і «бід-
ними родичами» туди їхати не 
можна було. Валерій Симончук 
«вибив» гору апаратури, а саме: 
комплект «Тесла». Очам своїм 
не повірили, коли побачили 
колонки, еквалайзери, пульти, 
динаміки, мікрофони, світлові 
установки і ще багато чого.

 - Коли ми вийшли на сцену,  
публіка спочатку була здивова-
на, – продовжив Юрій. - Хто 
такі, з якого Козятина? Але ми 
їх швидко «загнали у нору» і пе-
реконали, що перед ними не ла-
бухи з весілля. Уже за хвилину 
вони стогнали від захвату. Ми ж 
досягли того рівня майстерності, 
коли вміли не тільки «заводити» 
натовп, але й довгий час трима-
ти його у напрузі. Усе було про-
думано, все було майстерно. Усі 
композиції та пісні були відточе-
ні. У той день кожен з нас досяг 
своєї вершини. Я імпровізував 
так, що мені може позаздрили 
б музиканти «Квіну», а Саша Ху-
даско відкрив такий «барабан-
ний вогонь», що публіка просто 
«очманіла». Неперевершеними 
були бас-гітара та клавішник. У 
гарному розумінні слова, якщо 
можна так сказати, ми «знищи-
ли» всіх вокалом, ритмом  та 
імпровізацією.

  
 «гібсон мейсон» та інШі

 З Курська хлопці приїхали 
дипломантами рок-фестивалю. 
Почався новий етап творчості. 
Їх не просто запрошували чи 
вимагали, їх «рвали на частини». 
Інші команди просто гаснули у 
порівнянні. Коли керівник дуже 
сильної рок-групи «Статус» з 
Хмельницького запропонував 
співпрацювати і приїхав прослу-
хати, то лише муркнув: «Немає 
питань! Працюємо! Сила групи 
була у тому, що всі хлопці були 
творчими особистостями і дуже 
віддані року. Самі писали, імп-
ровізували, прослуховували, 
відшліфовували. Їх ніхто не 
курував, їм ніхто не вказував 
- вони просто жили творчим 
життям, займаючись улюбленою 
справою. Можливо, якби вони 
потрапили у поле зору сильно-
го продюсера, такого, як Стас 
Намін чи Барі Алібасов, то все 
склалося б інакше. Цікавий ви-
падок стався з Кондріковим. 
Коли група була на гребені 
хвилі, він поїхав у Москву, щоб 
купити дуже дорогу гітару зна-
менитої фірми «Гібсон Мейсон».
Таких інструментів було тільки 
два. Один належав солісту групи 
«Важкий день», іншу продавали. 
Коштувала вона на той момент 
дуже дорого. Той, хто розумі-
ється на цьому, погодиться зі 

мною, що це  унікальна річ, а не  
«тринькалка». Московські музи-
канти, пронюхавши про те, що 
хтось з провінціалів хоче купити 
її, зацікавились і вирішили по-
дивитись на дивака, який замах-
нувся на «Гібсона». Так Кондрі-
ков потрапив до «Електроклубу» 
(пізніше група «Форум»), де 
були Алегрова,  Салтиков, На-
заров та інші зірки. Вони запро-
понували провінційному нахабі 
«збацати». Юрій не знітився і 
зіграв так, що спочатку настала 
тиша, далі йому аплодували, що 
музиканти дарують іншим дуже 
рідко, лише заслужено. Пропо-
нували  переїхати до столиці,. 
давали  житло і роботу.

фатальна помилка. Якби 
він  погодився, то  може склалося 
б по-іншому. Може навіть змінив 
би долю свого колективу, адже 
всі хлопці були талановиті, а під-
тримки у себе вдома не мали.

Група досягла свого піку - але 
часи вже змінювались. Рок 
поступово відходив, його ви-
живала попса, де не треба було 
викладатись. Лише розкривай 
рота під «фанеру» і видавай 
з себе  великого співака. Але 
якщо попса ще вимагала пев-
ної майстерності і  вокальних 
зусиль, то за нею вже котився 
«тупий» реп з його бездум-
ним повторюванням схожим на 
чмакання. Музична культура, 
як і загальна, падала, людей 
засмоктувало буденне життя, 
різко змінювались пріоритети. 
Група почала розпадатись. Юрій 
на якийсь час змушений був 
переїхати у Волгоградську  об-
ласть. Просив друзів: «Хлопці, 
дочекайтесь мене, я повернусь і 
ми знову будемо грати». Та коли 
повернувся, групи вже практич-
но не було.

трагічний постфактум. 
Сталося, як у пісні  Володимира 
Висоцького: «Кто  кончил жизнь 
трагически, тот истинный поет…»   
Першим назавжди покинув цей 
світ Олександр Худаско. Його  
застрелили у Києві. Один з му-
зикантів переїхав до Чехії, інший 
став пастором. Юрій Кондріков 
ще трохи працював з київськими 
артистами. На студії «Калина-Мю-
зік»   записував з Олександром 
Пономарьовим, Іриною Білик, По-

плавським та іншими артистами. 
Проте згодом він втратив і цю  
роботу, і тепер змушений переби-
ватися випадковими заробітками.

«місто темряви», або кут 
падіння. У  цій історії можна 
поставити крапку, якби не за-
питання. Мій знайомий поет на-
звав один зі своїх віршів «Місто 
темряви». Неприємно, але дуже 
схоже на Козятин, адже  тут по-
вністю вбите творче життя. Пустує 
Будинок культури залізничників, 
розвалюється   на порох РБК, а у 
міському торгують цигани (добре, 
що хоч не кобилами). Не грає 
духовий оркестр у скверику,  та 
й сам він поступово вирубується. 
Громада міста надто  байдужа. 
Таланти забуваються, імена з 
пам’яті стираються. Ніхто не ці-
кавиться долею творчих людей. 
Забули режисера Віктора Івано-
ва, зі стін колишньої залізничної 
аптеки навіть щезла меморіаль-
на дошка. Ніколи не згадують 
журналістів і поетів Олександра 
Тихенького, Василя Страшного, 
Анатолія Ільчука, що писав чудові 
пісні. Ви ніде не знайдете записів 
того ж самого «Континенту», вже 
не почуєте їх пісень. Навіщо нам 
відділ культури, якщо культури 
немає, а є «шароварщина». Невже 
нікому і нічого не потрібно? Дуже 
точно доведено, що кут падіння 
дорівнює куту відбиття. Районна 
і міська влада досягла найбіль-
шого падіння - працює тільки на 
себе. Депутати будують піцерії, 
шинки і тинки, щоб смачно по-
їсти та ковтнути чарочку. Немає 
їм ніякого діла ані до творчості, 
ані до молоді, якій ніде приту-
литися. Чхали вони на імена та 
історію міста - нехай горить усе 
«синім полум’ям»! Взагалі, Козя-
тин виглядає дуже вбогим і сірим 
-  зачуханий, обідраний, наче  же-
брак. Остання новина неприємно  
вразила: Юрій Кондріков, щоб ви-
жити, продає свою гітару Продає 
інструмент, який повинен стояти у 
музеї, адже це гітара легендарної 
групи «Континент». 

вероніка любіч

Американські підлітки придумали 
новий вид спорту під назвою "дріф-
трайк" (Drift Trike). Велика про-
тяжність доріг у США, невеликий 
ухил, мала кількість транспортних 
засобів та відмінна якість покриття 
вплинули на створення дріфтрайка. 
Він відразу ж став одним з найбільш 
екстремальних видів спорту в світі. 
Дріфтрайк - це швидкісний спуск по 
дорожньому покриттю на саморобних 
міні-байках. Причому їх конструкція 
може бути будь-якою, аби були ко-
леса і кермо. Дуже рідко майстри 

дріфтрайка додають до таких засо-
бів педалі або гальма. До того ж, 
цінується мінімалізм у конструкції і 
мінімальна її висота. Дріфтрайкери, 
або просто дрифтери, розміщуються 
в таких конструкціях найчастіше ле-
жачи, і кермо розташовують в ногах. 
Це додає тілу велику обтічність і, як 
наслідок, велику швидкість спуску. 
Одяг повинен бути вільним, а деякі 
спортсмени навіть не вважають за 
потрібне змінювати свій повсякденний 
одяг, і катаються в піжамах і краси-
вих босоніжках. Але не всі дрифтери 
прагнуть набрати велику швидкість. 
Окремим витком даного спорту є 

змагання серед конструкторів. Адже 
змусити їхати транспорт лише за-
вдяки силі тяжіння не так просто, а 
зробити його керованим на швидко-
сті ще складніше. В Україні даний 
вид спорту починає з’являтися, не 
зважаючи, що завантаженість доріг 
більша, і якість гірша. Завзяті екс-
тремали вже вирішили побудувати 
під Києвом трасу для дріфтрайка 
і активно займаються цією темою. 
Бажання займатися спортом нічим 
не зупинити!

А донька козятинського лікаря 
Софійка, якій 6 років, вже опано-
вує цей вид спорту!

у день 
самоврядування 
7 грудня 2017 року 
колективу "калина" 
з махнівки було 
вручено офіційно 
звання народного! фото з фб
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Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
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продам 
  2 ëîøèö³. 097-736-54-29
  2 ðàä³îòåëåôîíè, êîìï’þòåð, ã³òàðà «Êîðò», ÀÑ «Ñâåí» 2 õ 18 
W, êîëîíêè 2 õ 100 W ÀÑ 2 õ 300 W, äâèãóí «Â³ðïóë», âåëîñèïåä 
«Àðä³ñ», ë³íîëåóì á/ó ÷åðâîíèé. 093-140-74-34
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç 
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, 2 ðåôëüîííèõ êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ 
ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
  DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ôîòîàïàðàò Ñàëþò, 
ñîêîâèæèìàëêà, ìàòðàö 2-õ ñïàëüíèé âàòíèé, îä³ÿëî ïóõîâå 
ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-364-80-30
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàëîíè ãàçîâ³ ìàë³ òà âåëèê³. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-
23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 500 Âò âñå 
íîâå, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí çàâîäñüêèé, ßÂÓ-350, 
åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí, åëåêòðîïëèòà, òàãàíîê. 068-216-34-20
  Áðàìà íîâà íà ãàðàæ (ñàìîâèâ³ç). 063-829-39-27
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ - 4 øò., 1.20 õ 6 ì., 1 800 ãðí./1 øò. 063-
054-39-57
  Áóðæóéêà ç ãàçîâîãî áàëîíà. 093-038-33-86, 098-400-91-10
  Áóðæóéêó, ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, ÿê³ ï³äõîäÿòü äëÿ  
àâòîêëàâó äåøåâî, íàêîâàëüíþ. 063-600-58-51
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³íî÷èé âèð-òâà ²íä³ÿ, ïîâí³ñòþ 
óêîìïëåêòîâàíèé. 067-775-33-74, 095-185-81-44 Ñåðã³é
  Â³êíî äåðåâ’ÿíå á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ð. 89 õ 116 ñì. 400 
ãðí., æ³íî÷³ ðåçèíîâ³ ÷îáîòè, ìàãí³òîôîí ÌÀßÊ. 063-269-75-25
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ð-í Òîíåëÿ, 2-õ ïîâ. ï³ä 2 áóñà 6 õ 9 íà 2 áðàìè, º 
âîäà, ä³ëÿíêà ïðèâàòèç., âåñü ïàêåò äîêóìåíò³â. 063-054-39-57
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãàðàæ, àëþì. á³äîíè, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ÷åìîäàí 
íà êîëåñàõ, ê³ìíàòíà ñò³íêà. 063-344-14-45, 098-600-82-43, 
063-649-90-85

  Ãàðíåñåíüêèõ, ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà ç äóæå 
ïðèïëþñíóòèìè ìîðäàøêàìè. 063-671-67-65
  Ãàôð³ðîâàíèé íîâèé øëàíã ³ç í/æ ñòàë³ Ä15, 20 
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, ëèñòîâà ñòàëü 175 õ 43.5, 
òåðìîìåòð 0-100 ãðàä., äèñêè í/æ Ä260/Ä33 õ 21 ìì., 
Ä192/Ä33 õ 18.5 ìì., Ä174/Ä33 õ 14 ìì, âåëèêèé âèá³ð 
êíèã ïî ñàíòåõí³ö³, ãàçèô³êàö³¿, ñïå.ðîáîòàõ, ðàä³î. 096-
453-34-86, 2-51-56
  Ãí³é - ïåðåãí³é, â³ç, ñàí³. 063-607-16-22, 097-307-51-64
  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Ãîð³õè ì’ÿê³ ö³ë³, íå ìàë³. 063-600-58-51
  Ãîð³õè ö³ë³ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 063-143-61-18
  Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
  Ãóìà Áåëøèíà R13, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ïðî¿õàëà 300 
êì., ö³íà çà 2 øò. 900 ãðí. 093-679-43-84
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ô³ëîí÷àò³ ³ç çàìêîì 200 õ 80 (âõ³äí³), 
ñêëîïàêåò îäíîêàìåðíèé 120 õ 62. 067-261-63-19
  Äåøåâî ö³ë³ ãîð³õè. 093-297-19-24
  Äèñêè àâòî á/ó Ôîëüñêâàãåí. 097-807-33-60
  Äèñêîâà ïèëà Ä160 õ 2 ç íàïëàâëåí. çóáàìè, ïèëà 
äèñêîâà Ä390/90 õ 2.5 ìì ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè, â³íò 
ç êëþ÷îì äî øòàáè, ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòà àíòåí íà 360 
ãðàäóñ³â íàâêîëî âåðò. îñ³., ïåòë³ ãàðàæí³, ðåëå ÐÝÑ 9, 15, 
ÐÝÍ 33, àíòåíè äî ð/ïðèéìà÷³â äîâæ. 440, 450, 490, 830 
ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1, ç/ë, â äîáðîìó ñòàí³, âñå 
ñïðàâíå, ìàéæå íîâà, íå âèöâ³âøà, áåç ïëÿì, ïîâíà 
êîìïëåêòàö³ÿ, åêî øê³ðà. 097-828-93-72
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 9 ì³ñ., øóêàº ëþáëÿ÷ó ðîäèíó, ÿêà 
áóäå ö³íèòè öþ ïîðîäó òà í³êîëè íå çðàäèòü àáî ïîì³íÿþ 
íà 1 ò. çåðíà. 097-793-55-95
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äðîâà ðóáàí³ - ð³çàí³, ñ.Êîçÿòèí. 2-38-70
  Äðîâà ðóáàí³, äóá, ãðàá, ÿñåí. 097-505-70-72
  Äðîâà ÿñåíîâ³, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 066-151-70-71
  Äóæå ãàðíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà, ÿê³ ïðèíåñóòü ðàä³ñòü â 
Âàøó îñåëþ, äåøåâî. 068-591-62-77
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ - Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî 
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-
29-35, 063-392-93-20

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ð-í êîëèøíüîíî ÑÒÎ 
(ÏÐÁ). 063-293-14-06, 067-129-82-31
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 
093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. 
àêò. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., äóæå äåøåâî, ç íåäîáóä. (ñò³íè), ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, ñ.Ìàõàðèíö³. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-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
  Çåðíî ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçà. 097-417-10-79
  Çîëîòèé ÷îëîâ³÷èé ïåðñòåíü 10 ãðàì 585 ïðîáà, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó â ãàðíîìó 
ñòàí³. 098-477-37-33, 093-596-41-07
  Êàâêàçüêà â³â÷àðêà. 068-962-60-64
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿ 
ìàë³. 068-216-34-20
  Êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â. 097-
688-63-33, 2-48-83
  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
  Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà äîêóìåíòàìè, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À.  
093-457-18-48, 098-888-21-88
  Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà çàâîäñüêà òà ñàìîðîáíà, 
ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 
ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067-137-87-38
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 
ï³ñëÿ 17:00 
  Êîáèëêà ìîëîäà 4 ðîêè. 067-293-07-73
  Êîæóõ òà êóðòêà ç íàòóðàëüíî¿ îâ÷èíè. 067-727-83-26
  Êîçåíÿòà 4 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè, äîãëÿíóò³. 096-335-
10-67
  Êîçè. 096-632-10-40
  Êîìï’þòåð, ñèñòåìíèé áëîê ç ìîí³òîðîì, íåäîðîãî. 067-
700-83-67 Ìàêñèì
  Êîíÿ ³ êîáèëó ïî 2 ðîêè. 068-962-60-64
  Êîðìîâèé áóðÿê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì. 098-
090-95-32
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-892-89-06
  Êîðîâà äîáðà ç 3 òåëÿì. 097-807-33-60
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 2 òåëÿì ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 097-682-51-48, 
073-026-54-97
  Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» 2-õ êîíòóðíèé á/ó, â ãàðíîìó 
ñòàí³, ðîáî÷èé. 068-519-07-18
  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
  Êðîëèêè ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó. 097-904-20-43
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, Êàë³ôîðí³éñüê³, 
Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, 
Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 097-793-55-95
  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
  Ë³æêà íîâ³ äåðåâ’ÿí³, îá³ãð³âà÷ ìàñëÿíè é, ïðàëüíà ìàøèíêà 
àâòîìàò á/ó, äðåëü á/ó. 093-291-43-90
  Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå ìåõàí³÷íå, äèâàí 
- êðîâàòü ðîçêëàäíèé, ñòàðèé ñåðâàíò, êèëèì íàñò³ííèé. 093-
588-66-17
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ 
ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáë³: äâ³ øàôè, êîìîä, äâ³ òóìáî÷êè, êîñìåò. ñò³ë - 
òóìáî÷êà ç äçåðêàëàìè, ïóô³ê, âñå â äîáðîìó ñòàí³. 093-632-
67-42, 096-068-22-73
  Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 068-334-
66-72, 093-940-96-11
  Ìèéêà íîâà âèñîêîãî òèñêó ÌÀÊ²ÒÀ HW 112, òèñê äî 120 
áàð, ïîòóæí³ñòü 1.6 Êâò/ãîä, âèêîðèñòîâóº âîäè 370 ë./ãîä. 
093-632-67-42, 096-068-22-73
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-154-27-52
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè, ìîçãè 
3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé . 098-007-84-33
  Ìóêà âèùèé òà ² ñò. 097-703-80-96, 063-187-81-19
  Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190 õ 90, 
ïðóæèííèé áëîê â êîìïëåêò³, òðè ïîäóøêè, äâà âàëèêà ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-541-10-94, 096-160-11-85
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â. 068-334-
66-72, 093-940-96-11
  Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³: ñí³æèíêà, ï³ðàò, ñîáà÷êà. 063-
623-13-57
  Íîóòáóê Acer 4-õ ÿäåðíèé Intel + 4 Ãáò ÎÇÓ + HDD - 1 Òðáò.
åêðàí 17« 6 500 ãðí., â³äåîêàìåðà »Panasonic« ì³í³-êàñåòà 800 
ãðí., ïð³íòåð ÌÔÓ Canon + ÑÐÏ4 900 ãðí. 096-797-90-53
  Íóòð³¿, òóøêè ³ ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îá³ãð³âà÷³ - 2 øò., ïðàñêà 2 øò., íî÷âè, áàë³ÿ - äîâãà, 
êàñòðþëÿ ìåòàë., ºìàë. ïî 10, 20 ë., â³äðî ºìàë., ñóë³ÿ 30 ë., 
êîñòþì ÷îë. íîâèé. 096-364-80-30
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-
38, 096-467-88-94
  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 - ³íâåíòàð, ÿùèêè 2 øò. ä/ðàìîê, ðàìêè - êîðìóøêè, 
ïèëüöåçáèðà÷, ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó. 096-364-80-30
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà àëþì. 
300 ë., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ò²ÊÊÀ (Ô³íëÿíä³ÿ), ñºòêà(6 ìì.) 
- 12 ì., òåëüôåð ñâàðêà ñàìîðîáíà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, 
òåëåâ³çîð Panasonic TC 2119R á/ó, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. çèìîâà 
ð.48-50. 063-695-30-20, 063-689-36-37
  Ïëåò³ øòàõåòíîãî çàáîðó á/ó âèñ.85 ñì., íîâ³ ñóõ³ ñîñíîâ³ 
øòàõåòè 85 ñì õ 6 ñì õ 2.5 ñì., òðóáà Ä20 á/ó ç óñèëåíîþ 
òîâùèíîþ ñò³íêè, àâòîìàò 3-õ ôàçíèé ÀÊ-63Ì - 12.5À, êíèãè 
äëÿ ðàä³îëþáèòåëÿ, ðàä³îäåòàë³ ð³çí³. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, âàãîþ 17-19 êã. 098-
025-28-78
  Ïîñ³áíèê ïî óòåïëåííþ ã³äðî³çîëÿö³¿ áóäèíêó, êâàðòèð, 
òåõíîëîã³ÿ ïðîâåäåííÿ öèõ ðîá³ò, ñõåìè, ìàòåð³àëè, êíèãè 
ïî ³ñòîð³¿ ñ.Æóðáèíö³, âåëèêèé âèá³ð ë³òåðàòóðè ïî ðàä³î, 
ëþì³íà ñöåíòí³ ëàìïè íà 6 âîëüò äîâæ. 210 ìì. 096-453-34-
86, 2-51-56
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-
23-83, 096-559-83-23
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðîáî÷èé îäÿã òà âçóòòÿ: âàòí³ øòàíè, âàòíà æåëåòêà, õàëàòè, 
÷îáîòè íà ì³õó ð.44-46. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ñàìêè òà ñàìö³ êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
  Ñàìî÷êè íóòð³é íà ðîçâ³ä. 098-783-45-02
  Ñàíêè ïëåòåí³. 063-020-88-40
  Ñåðâàíò, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, 
êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð), íåäîðîãî 1 000 ãðí., 
àêóìóëÿòîð äî íîóòáóêà Àñóñ Õ55À 400 ãðí. 096-797-90-53
  Ñ³÷êàðíÿ. 068-622-84-52
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 300 ìì., 
åìàë. êàñòðþëÿ 40 ë., ãàçîâèé áàëîí, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-
294-82-38    
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â, 5 
Êâò,  àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, åëåêòðîäâèãóíè á/ó ð³çí³. 
093-375-06-61
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé ïîòóæíèé 4 ÊâÒ, 
ð³çàòè, ôóãîâàòè 5 500 ãðí. 063-670-34-06
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé, øàôà ñòàðà, õîëîäèëüíèê ðîáî÷èé, 
ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
  Òåëåâèçîð JVC 54ñì, åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23

  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 063-178-82-57
  Òèòàí, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», àêñåñóàðè äëÿ êîòà 
(áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ 
á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88  
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ òà ìàíåêåíè æ³íî÷³, íåäîðîãî. 073-
428-25-56
  Òîðãîâ³ ïðèëàâêè 60 õ 80 õ 115. 093-225-06-57 Àëëà
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, äîìàøíþ 
êîïò³ëíþ, çèìîâå ïàëüòî ð.52. 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2 øò., òóìáà 2-õ äâåðíà 90 ñì., 
òðþìî 3-õ äçåðêàëüíå. 097-154-77-81
  Òþêè, äðîâà, êîëåñà ÌÒÇ âóçüê³, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà, 
ïøåíèöÿ ÿðà, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240, âô³ÿëêà äëÿ çåðíà. 
068-024-27-05
  Óïðàæ îäíîê³ííà øê³ðÿíà, òåðì³íîâî. 097-526-76-16
  Ó÷àñòîê 8 ñîò., ì.Êîçÿòèí ï³ä çàáóäîâó. 093-187-80-57 
Ìàêñèì
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå á/ó. 098-321-57-51
  Ö³ë³ ãîð³õè äåøåâî. 068-591-62-77
  Öóöåíÿòà ³ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà. 063-694-57-25, 097-
281-93-90
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-793-55-95
  Öóöåíÿòà ñèá³ðñüêî¿ Õàñê³ (õëîï÷èêè), ãàðí³, àêòèâí³, 
÷óäîâèé ïîäàðóíîê äî Íîâîð³÷íèõ ñâÿò. 097-483-42-09
  Øàïêà íîðêîâà (òåìíî - êîðè÷íåâà), æ³íî÷à, íîâà, ð.52. 
097-753-48-16, 063-892-18-92
  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
  Øèíè çèìîâ³, á\â Pireli 185x65 R15, Gygier 215x65 R15. 
067-128-89-32
  Øêàô, ñò³ë, äèâàí, ñåðâàíò, íåäîðîãî â õîðîøîìó ñòàí³.  
093-206-66-31
  Ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³ ïåðåêëþ÷., ðàä³àòîð ç åë. 
âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ 2110-2112, ñèä³ííÿ ÂÀÇ 2101, ãîëîâêà ³ 
êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, äâåð³, ïå÷êà, áàëêà òà ³íø³ ç/÷àñòèíè 
äî Ìîñêâè÷à 2141. 067-345-41-77
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð ÕîíÄà îðèã³íàë 220 - 380 â, íîâèé 
íåÄîðîãî. 097-527-03-20
 ²íâàë³Äíèé â³çîê Á/ó, êð³ñëî - òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

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

  НЕрухоміСТЬ
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-
85-58
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, â ãàðíîìó ñòàí³, ð-í ó÷èëèùà. 093-
885-32-80
  1-ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, 36 êâ.ì. 096-128-84-02, 
073-003-79-89
  1-ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., 
æèòëîâà 17, êóõíÿ 7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 096-745-
00-20, 093-767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-750-77-77
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 3/8, 36 êâ.ì., 
íåäîðîãî. 093-566-23-14
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 063-231-59-64, 
068-760-51-03
  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, ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå 
ðîçì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 
067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, îïàëåííÿ ãàç. 
êîëîíêà, ºâðî áàëêîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
067-843-81-54, 063-780-65-82
  2-õ ê³ìí. êâ êâ. 5/9 ïîâ. áóäèíêó, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  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., 45 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-305-
54-74
  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., â Êîçÿòèí³ ð-í ÏÐÁ. 073-060-52-73, 
097-405-56-60
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  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., íà ÏÐÁ, â 4-õ ïîâ./áóäèíêó, 2 ïîâ., 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 067-411-
14-21
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ðåìîíò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîíòåéíåð. 
098-585-28-33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-
509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 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
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  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. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí - 
óòåïëåí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-448-43-19 
Âàñèëü
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà») âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà, íåäîðîãî. 093-579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ. 
063-530-83-82
  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., á³ëÿ âåëèêîãî áàçàðó, íå óãëîâà. 063-
621-66-72
  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.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â 
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 64 
êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  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., 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
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí 
æèëèé, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 7 
ïîâ., íå óãëîâà. 063-349-51-27, 067-811-07-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74. 093-248-
69-03
  Àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî 
ð-íó, áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, º êàì³ííèé ïîãð³á, 
öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ òà ³íø³ ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

413984

41
24

77

рЕмоНТ, поСлуги
Зрізка небезпечних дерев будь- якої пори року. 
098-607-86-69
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні   роботи. 093-76-76-784

41
32

76

41
43

45

41
32

73

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу на шиномонтаж потрібні працівники, 
кухар та бармен. 067-586-56-26
В кафе "Княгиня Ольга" требуется бармен, офи-
циант с опытом работы  з/п от 150 грн./день. 
093-870-73-22
Запрошуємо на роботу кваліфікованих викладачів 
англійської та німецької мови. 098-975-37-60, 
093-017-69-77
В продовольчий магазин потрібен продавець. 
096-115-18-11
На роботу в Кав'ярню потрібна відповідальна лю-
дина. 063-187-41-52 Максим
На роботу запрошується фітнес - тренер, вільний 
графік, зал з усіма зручностями. 093-239-35-08
На роботу в магазин потрібен вантажник. 063-650-
12-28, 063-702-55-49
На роботу потрібна людина, яка вміє виробляти та 
смажити пиріжки. 093-990-82-62,
Запрошуємо працівників з мед. освітою для 
роботи Косметологом з подальшим навчанням. 
097-759-18-66
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібна дівчина 
- офіціант, графік 2/2. 063-157-59-96 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
Магазин з продажу господарських товарів про-
водить конкурс на посаду керуючий магазином. 
Резюме: NewBud25@gmail.com Тел.073-410-51-81
На постійну роботу запрошується фармацевт 2\2 
зп висока. 097-877-97-33
Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та проживання за 
рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна. 
098-315-50-59
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується 
продавець з ветеренарною зоотехнічною або ме-
дичною освітою 063-554-18-81
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу барменів, 
офіціантів, помічника повара. Досвід роботи не 
обовязковий. 067-264-95-70, 093-145-82-34
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50 
Охоронники для охорони обєктів в м. Києві. Вах-
товий метод. Місце для проживання та форма 
за рахунок фірми. Офіційне працевлаштування, 
заробітна плата від 5000 грн (виплачується  
своєчасно). 066-726-86-28, 096-159-81-10, 050-
992-39-40
Запрошується менеджер, продавець, секретар-
помічник, оператор комп’ютерного набору, 
системний адміністратор (можна без диплому), 
працівник на склад. Бажано в.о. 063-366-49-50
На роботу в кафе требуется: официант, кальянщик 
093-911-81-10
На постійну роботу порібен: помічник кухаря; водій 
ЗІЛ - 130; різноробочий; оператор - касир. Висока 
заробітна плата.  067-430-02-80
Запрошуємо на роботу - ДИСПЕТЧЕРА 063-293-
20-08

413987

41
20

66

413986

41
10

56

41
43

02

413978

41
12

54

412972

41
05

37

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

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

093-370-60-46

Куплю чорний метал, мідь, алюмі-
ній, латунь - дорого, макулатуру 

та картон. 073-793-55-95

Дорого куплю металобрухт чорно-
го та кольорового металу. Мож-

ливий самовивіз.097-904-20-43

Дорого куплю металобрухт чорно-
го та кольорового металу. Мож-

ливий самовивіз.097-904-20-43

Продам або здам в оренду цегля-
ний будинок в селі Козятинського 

р-ну, є погріб, два хліва, біля будин-
ку 60 тсот. городу. 093-947-43-61

Пропала собачка в р-ні ПРБ, породи 
Пекінес біла з чорно - коричневими 
плямками 1 рік, Карликовий. Про-
шу всіх небайдужих людей допо-
могти знайти нашого хлопчика 

за винагороду 500 грн. 
063-671-67-65

ПРОПАВ собачка в р-ні ПРБ по вул.
Козацькій. Біленький з темними 

плямками - пекінес. Прохання хто 
можливо бачив чи знає повідоми-
ти за тел. 097-793-55-95. ВИНАГО-

РОДА 500 грн. ГАРАНТОВАНА.

Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та 
проживання за рахунок підпри-

ємства. З/п висока та своєчасна. 
098-315-50-59

414063413687
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41
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410427

414043
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41
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Львiвська обл, поверх: 

11/11/-, площа: 80/-/25. Цiна: 3005464, тел.: (097) 
546-41-11 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Київ, поверх: 12/23/-, 
площа: 60/28/11, Соломенський р-н. Цiна: 1732970, 
тел.: (099) 603-57-88 

1.3. Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/5/ц, 
площа: 58/-/-, власник. Цiна: дог., тел.: (068) 753-
35-64 

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

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.3. Рiзне 

М.Днiпро, Кировський р-н, просп.О.Поля, тривала 
оренда 1500 кв.м, 1/2/-. Цiна: 110, тел.:(099) 234-22-48 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

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

8. автомобiлi 
8.8. 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 

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 

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

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

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

Робота в Чехiї. Возимо з Вiн.або Хмельн. Агентство з працев-
лашт. Лiц. АЕ 637157. Тел.:(098) 979-85-83 

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 

áóäèíêó 60 òñîò. ãîðîäó. 093-947-43-61
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4 
ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 
2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, 
äî öåíòðó 1.5 êì. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 59.8 êâ., âóë.Êîíäðàöüêîãî 29, 8 ñîò. 
çåìë³ ïðèâàòèç., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 097-170-33-88
  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 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 Âîäîêà÷íà, 33, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3 
ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé 
ïîãð³á. 185  òèñ. ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  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.Ïðîëåòàðñüêà 98 ð-í «Ãëîáóñ». 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., ð-í ÏÐÁ. 063-386-14-76
  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 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 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.Ìåíäåëººâà, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. 068-369-18-48
  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 îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. 
îïàëåííÿ, ñàäîê, çåìëÿ, ð³÷êà â ê³íö³, íåäîðîãî. 096-
364-80-30
  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 ð-í ó÷èëèùà 0.5 ñîò., äåðåâà, êóù³, 
äåøåâî. 097-341-00-58
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëüîâà 15, 82 êâ.ì., 
á/ãàçó, çåìëÿ á³ëÿ áóäèíêó ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 
067-994-99-34
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 
18 ñîò. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093-732-
76-11
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 067-
440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç. 063-289-28-95, 
097-112-63-71 Ñâºòà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà 
âóëèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-278-43-14, 063-276-51-04
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ïåðøîòðàâíåâà 7, 

ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäó. 096-887-
12-09
  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.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå (öåíòð ñåëà), ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, 25 ñîò. ãîðîäó. 097-393-66-88
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé 
ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  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, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á, äâà 
ñàðà¿, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-
45-99
  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 íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-
77, 097-264-46-76
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí, 8 ñîò. ãîðîäà, îêðåìèé 
âõ³ä, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 
093-896-03-78, 093-017-87-05
  Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³ä êîðèäîðîì º ïîãð³á, âîäîïðîâ³ä 
çàâåäåíèé â êóõíþ, îïàëåííÿ ãàçîâå, 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 â öåíòð, ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, 
õîðîøèé æèëèé ñòàí, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ìàëåíüêà 
çåì. ä³ë-êà, áëèçüêî äî áàçàðà ³ äî ìàãàçèíó 
«Ðîìàøêà». 093-630-62-05
  ×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

  аВТомоТо
  KIO RIO 2010 ð.â., äâ.1.4 îáºì, 16 êë., îäèí âëàñíèê. 097-
537-53-35, 063-303-18-03
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  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2104 ¿çäèòè òà íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 096-255-
35-86
  ÂÀÇ 2104 íà çàï÷àñòèíè. 073-315-24-35
  ÂÀÇ 2105 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí, êîðîáêà 5 ñò., õîðîøà 
ìóçèêà, òåðì³íîâî. 097-152-49-22
  ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá’ºì äâ. 1.6 ñì. êóá., íå áèòà, íå 
ôàðáîâàíà, íîâà çèìîâà ðåçèíà, íîâèé àêóìóëÿòîð. 097-
485-61-78
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ÷åðâîíèé â ÷óäîâîìó ñòàí³. 067-407-
62-92
  ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 067-915-29-96
  ÂÀÇ 2110 2003 ð.â., ñòàí õîðîøèé. 098-818-60-84
  ÂÀÇ 2111 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí 65 000 ãðí. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 2115 2011 ð.â. 063-829-39-27
  Ëàíîñ 1.5 2006 ð.â., ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, êîíäèö³îíåð, 
ã³äðîï³äñèëþâà÷, åë. ïàêåò, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-607-34-60
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-
45-39 
  Òðàêòîð, ïëóã ïðèöåï ÞÌÇ-6. 093-657-19-89
  Ô³àò 2005 ð.â., 2.0 ë. 096-466-07-82
  Ô³àò Äîáëî 2002 ð.â. 093-885-32-70
  Øêîäà Ôàâîðòè 1994 ð.â. 096-264-75-92

  КуплЮ
  5 ÷è 7 êóðî÷îê ì’ÿñî - ÿº÷íà ïîðîäà. 068-591-62-77
  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
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 097-904-20-43
  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
  Äðîâà. 098-065-20-52
  Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà íåðîáî÷èé, 
êîìïðåñîðà, ìëèí áóäü-ÿêèé, ìîòîáëîê íåðîáî÷èé àáî 
ðîçêîìïëåêòîâàíèé, åëåêòðîçâàðêó íåðîáî÷ó. 068-216-
34-20
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-
01-68
  Êàðòîïëÿ äð³áíó ïî 3 ãðí./10 â³äåð. 097-793-55-95
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-297-19-24
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
  Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé. 063-143-61-18
  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
  Ïíåâìàòè÷íó ãâèíò³âêó «Hatsan» á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 
098-132-22-28
  Ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê. 067-692-85-73
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-
59-52
  Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä 
íàñåëåííÿ. 067-982-68-38 
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, 
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, 
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. 
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ãàç. 
ïëèòè, äîðîãî. 093-297-19-24
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, ãàçîâ³ áàëîíè. 063-143-61-18
  Òîêàðíèé ïàòðîí ä.60,80,125, ñò³ë ñïîäîâæåíî¿ ïîäà÷³, 
ëþá³ äåòàë³ ôðåçà, âåðòèêàëüíî-ôðåçåðíó ãîëîâêó, 
ïîâîðîòí³ ò³ñêè, çàäíþ áàáêó ÒÂ4. 068-841-09-49, 050-
666-95-92
  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
  ß÷ì³íü, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 097-405-78-33
  ßùèêè ìåòàëåâ³, ìîëî÷í³, ïèâí³, âèð-òâà ÑÑÑÐ. 098-419-
41-37, 063-662-12-74
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â ÁóÄü ÿêîÌó 
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85
 ñòàðòåð Ìàç, êàÌàç Á/ó Ìîæíà íå êîÌïëåêòí³. 067-937-
45-39

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. ñ. Ñòð³ëüö³â, 13  34,3 êâ.ì. òà áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 
73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 57 êâ. ì. íà 2-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90

  ріЗНЕ
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ÷óäîâèõ 2-õ ì³ñ. êîøåíÿò, ïðèâàáëèâ³ 
³ íåñëóõíÿí³, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò (õëîï÷èêè), ìàìà - áîêñåð, 
ïàïà - äâîðíÿãà. 093-494-76-09
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó.  063-530-83-82
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî îñîáèñòî¿ âëàñíîñò³ íà 
æèëèé áóäèíîê, ùî çíàõîäèòüñÿ â ì.Êîçÿòèí âóë.Øåâ÷åíêà 
38à, âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 24.03.1986 ð. íà ³ì’ÿ 
Áîðòí³ê Ïèëèï Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÒÿ Ïîï³ÿêîâ Îëåã 
Ãåííàä³éîâè÷ 23.03.1984 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ ñåð³ÿ ÂÍ â³ä 12.05.1998 ð. íà ³ì’ÿ Ñëîí÷àê Ìàð³ÿ 
Ê³íäðàò³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ ñåð³ÿ ÂÍ â³ä 12.05.1998 ð. íà ³ì’ÿ Ñëîí÷àê Ëåîí³ä 
Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÿ 
Ñòð³ëü÷óê Êàòåðèíà Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 
093-884-86-66, 097-517-36-53 
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., á³ëÿ 4 øêîëè. 097-756-75-69, 096-269-
05-51
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè. 097-248-25-63
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ. 063-383-57-17
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 097-263-47-53, 093-485-01-72
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï.«Òóíåëü». 050-874-27-23, 068-
380-76-71
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ç òîðã³âåëüíèì îáëàäíàííÿì 

íåïîäàë³ê Êîçÿòèíà. 093-884-69-74
  Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ íà ÏÐÁ. 067-616-85-65
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, â öåíòð³ 62 êâ.ì. 
098-116-16-17
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ îäí³¿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ïðîæèâàííÿ º. 097-762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì âðåì’ÿíêó, ï³÷íå îïàëåííÿ, îêðåìèé äâ³ð, êðèíèöÿ 
â äâîð³. 093-583-37-93, 097-872-26-80, 2-48-65
  Çäàì ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 067-277-16-73
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-
34, 063-624-35-39
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìèé, çðó÷íîñò³ íà äâîð³, 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-278-28-56, 063-419-00-38
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, çðó÷íîñò³ íà äâîð³ - 600 ãðí./ì³ñ. 
096-162-21-38 Ëþáà
  Çíàéäåíèé ìîëîäèé ïåñ, Êóðöõààð ÷è äóæå ñõîæèé 
Ìåòèñ. 093-091-75-84 Îëåêñàíäð
  Çí³ìó áóäèíîê, êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóþ. 097-529-27-50
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57 Ìàêñèì
  ×îëîâ³ê ñåðåäí³õ ë³ò áàæàº ïîçíàéîìèòèñÿ  ç æ³íêîþ äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà ñåðéîçíèõ â³äíîñèí, ïðî ñåáå: íå ï’þ, 
ïðàöþþ, ñïîê³éíèé, àäåêâàòíèé. 067-457-32-71
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ ðîáîòè ç âàãîíêîþ, ïëèòêîþ. 093-
206-66-31
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
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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 14.12 по 29.12

414532

414542

СЕРЕДА,  20 гРуДНя

   - 6 0С     - 6 0С
   - 3 0С     - 4 0С

ВІВторок, 19 грудня

  -  5 0С   - 2 0С
  -  3 0С   - 4 0С

  понедІЛок, 18 грудня

  - 1 0С     -  3 0С
  - 3 0С     -  4 0С

СуБОТА, 16 гРуДНя

+ 1 0С    + 2 0С
+ 6 0С    + 4 0С

П'яТНИця,  15 гРуДНя

   + 1 0С   -  1 0С
   + 3 0С   + 4 0С

недІЛя, 17 гРуДНя

+ 1 0С   - 1 0С
   0 0С   - 1 0С

ЧЕТВЕР,   14 гРуДНя

+ 5 0С   + 3 0С
+ 2 0С   + 1 0С

Прогноз погоди 
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