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• Депутатськими рішеннями заслуховуємося та зачитуємося 
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На багаточисельні прохання 

наших читачів (мешканців міста 
і району) сьогодні ексклюзивне 
інтерв’ю із головним лікарем 
лікарні відновного лікування 
Олександром Євтушком та його 
заступником Наталією Ягодою. 
Відомо, що зараз триває про-
цес реорганізації цього підпри-
ємства в “міську лікарню”.

 — Що на цьому етапі 
відбувається і коли процес 
реорганізації закінчиться? 
— запитала “RIA-Козятин” у 
Олександра Петровича.

— Рішенням 24 сесії 7 скли-
кання, від 16.01.2018 року. Ко-

зятинська міська рада прийняла 
цілісний майновий комплекс 
та комунальну установу Ко-
зятинської ЛВЛ в комунальну 
власність територіальної гро-
мади м. Козятин. Процедура 
реорганізації (перетворення з 
комунальної  установи козятин-
ської лікарні відновлюваного 
лікування в міську лікарню) 
визначена законодавством і 
потребує двомісячного тер-
міну. Відбувається процедура 
оформлення всіх необхідних 
документів, яка перебуває в 
стадії завершення. Офіційна 
інформація висвітлена на сайті 
Козятинської міської ради, а 
також в ЄДР юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців. 
Якщо говорити більш кон-
кретно,  на початку квітня по-
точного року лікарня повинна 
остаточно бути організована, 
як Козятинська міська лікарня. 

— Розкажіть про переду-
мови створення цього за-
кладу?

— 20 грудня 2017 року від-
булася чергова сесія Вінницької 
обласної ради. Так як на той 
час Козятинська ЛВЛ була у 
власності територіальних гро-
мад Вінницької області, тобто 
Вінницька обласна рада була 
власником, то рішення про 
передачу приймалось сесійно 
депутатами.
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продовження. ПОЧАТОК» стор.1

"деПутатська Правда"  
Переконала суд

якщо вам виписали милиці, почекайте рік

згадали небесну сотню 
по-козятинськи

кількість засуджених 
учасників ато у 12 разів 
більша за кількість 
засуджених сепаратистів 

нерви, або страшний сон, що 
ніяк не закінчиться

Про міську лікарню з перших вуст

Такому рішенню передувало 
багато подій, починаючи з кон-
сультативних перемовин, закінчу-
ючи конкретними діями і, в деякій 
мірі, не досить приємними і по-
рядними зі сторони зацікавлених 
осіб провалити голосування. Дея-
кі депутати підтримували рішення 
про передачу, деякі відверто ні. 
Проте 64 депутати, після тривалих 
дебатів та виступу губернатора 
Валерія Вікторовича Коровія на 
нашу підтримку, прийняли пози-
тивне рішення. Правду кажучи, 
це було досить відповідальне 
голосування, де ми мали досить 
серйозних противників. Губер-
натор також зазначив, з метою 
дотримання порозуміння в місті і 
районі, оскільки буде дві лікарні, 
кожен має займатися своїм. Тобто 
хірургічний напрямок залишити 
за  районною лікарнею. Також 
надання невідкладної допомоги 
залишається за ЦРЛ.

 — Це якось дивно?
— По-перше: ми чітко ви-

конуємо вказівку голови ОДА. 
По-друге: нам і так є чим за-
йматись. Суть питання в тому, що 
на базі (вже, майже колишньої 
лікарні відновного лікування), 
ми не маємо змоги розгорнути 
всі напрямки надання допомоги 
місцевому населенню і тут зрозу-
міле питання скептиків – тоді на-
віщо було створювати? Відповідь 
проста – ніхто і ніколи не стане 
справжнім господарем в чужо-
му обійсті. Для того, щоб мати 
своє, потрібно створити своє, а 
не продовжити долю на зразок 
старої непотрібної ганчірки. На 
меті — забезпечити жителів міста 
якісною медичною допомогою 
терапевтичного, неврологічного, 
фізіотерапевтичного, а також 
поліклінічного напрямків роботи. 
Питання в тім, що у вирії подій з 
реформуванням медичної галузі, 
крапки будуть розставлені після 
остаточного завершення адміні-
стративної реформи, тобто утво-
рення об’єднаних територіальних 
громад, де власне громадам 
надаватимуться повноваження 
визначення напрямків роботи у 
будь-якій галузі, в тому числі і 
медицині. Тому зараз чиниться 

потужний супротив створенню 
ОТГ зацікавленими особами, які 
мріють керувати на віки і визна-
чати людські долі.

— Від чого залежатиме роз-
мір державної субвенції?

— Розмір субвенції вже ви-
значений і не нами. Субвенція 
на медичну галузь виділяється 
державою щомісяця. У нормаль-
ному, тобто сталому фінансовому 
забезпеченні всіх, без виключен-
ня, медичних закладів, буде віді-
гравати медична агенція. Кошти 
мають виділятись пропорційно 
кількості пролікованих хворих. 
Якщо гроші «йдуть» за пацієнтом, 
то і кожен медичний заклад має 
бути зацікавленим у більшій кіль-
кості пролікованих хворих.

 — Що є зараз у лікарні і 
стане спадком міської?

— Лікарня відновленного ліку-
вання розрахована на 100 ліжок  
(50 терапевтичних, 50 неврологіч-
них). Також мають змогу отрима-
ти лікування хворі на цукровий 
діабет, а також звертаються хво-
рі, у яких в анамнезі оперативні 
травматологічні втручання. І тут 
маємо напрацьований потенціал. 
Спадком міської лікарні зали-
шається все обладнання, майно, 
хворі, а також весь колектив 
працівників – справжніх патріотів 
своєї справи без виключень.

 — Де розміститься поліклі-
нічне відділення?

— На базі колишнього гіне-
кологічного, тобто на першому 
поверсі лікувального корпусу № 
1. Наразі проводяться ремонтні 
роботи.

 — Які відділення будуть 
відсутні на даному етапі?

— Все, що пов’язано з надан-
ням педіатричної допомоги, до-
помоги інфекційним хворим. Ну 
і без вищезазначених напрямків 
роботи.

 — Будь-який міський житель, 
якщо йому потрібно звернутися 
в лікарню дитячих хвороб, інфек-
ційних захворювань чи хірургіч-
них втручань може звернутися в 
центральну районну лікарню, де 
буде обслуговуватися без ніяких 
проблем?

— Кожен хворий має право 

звернутись по допомогу у будь-
який медичний заклад (важливим 
є розуміння рівнів надання допо-
моги), куди він буде вважати за 
потрібне — в будь-яку лікарню. 
Стосовно Козятинської ЦРЛ – в 
лікарні працюють висококваліфі-
ковані спеціалісти з багаторічним 
напрацьованим досвідом роботи, 
що є важливою запорукою якіс-
ної допомоги населенню району 
та міста.

— 100 ліжок, чи достатньо 
для міста?

— На сьогодні 100 ліжок до-
статньо. Питання не в їх кількості, 
важливим є робота ліжка, кіль-
кість пролікованих хворих. Як 
буде в подальшому, час направить 
у потрібний напрямок. Головним 
є розуміння власної мети і ви-
тримка.

 — Швидка допомога на сьо-
годні везе людей в центральну 
районну лікарню. Коли буде 
функціонувати міська лікарня, 
як буде?

— Швидка буде продовжу-
вати госпіталізацію хворих до 
Козятинської ЦРЛ. Це визначено 
наявністю спеціалізованих від-
ділень за напрямками надання 
допомоги, починаючи з відділення 
екстреної та невідкладної допо-
моги. Звичайно, у разі звернення 
громадян у разі виникнення кри-
тичної ситуації, ми без жодних 
вагань надамо допомогу, проте 
подальше лікування залежить від 
основного діагнозу.

 — Чи будуть введені платні 
послуги?

— Будь-яка лікарня може за-
робляти на платних послугах, до 
яких відносяться: проведення ме-
дичних оглядів, залучення страхо-
вої медицини, фізіотерапевтичне 
лікування тощо. У планах - за-
лишити певну кількість ліжок від-
новної медицини, на що держава 
передбачає фінансування. Такі 
нововведення плануються протя-
гом двох-трьох наступних місяців.

— На скільки відомо, у вас 
є палати для лікування воїнів 
війни на сході. Чи вони запо-
внені і як функціонують?

— Це дві палати на вісім лі-
жок. Там проходять реабілітацію 

хлопці, які були в зоні бойових 
дій і мають певну проблематику. 
Передбачена співпраця з міською 
владою в особі міського голови 
та депутатів Козятинської міської 
ради, які підтримали і виділили 
кошти на облаштування цих па-
лат. До речі, Козятинська міська 
рада, за ініціативи міського голо-
ви, застрахувала 100 учасників 
бойових дій на суму 200 тисяч 
гривень на медикаментозне за-
безпечення. Палати зайняті. 
У штаті нашої лікарні працює 
психолог Дана Василівна Рудич, 
робота якою є досить важливою 
в конкретному напрямку.

 — Яка найбільша проблема 
у вашій роботі?

— Відверто кажучи, проблем у 
нас вистачало завжди. Яка робо-
та без них?  Досить відповідаль-
ним є вчасне виконання завдання 
міського голови — «запустити» 
визначені відділення. А звідси все 
і починається.

— Як фінансуватиметься 
міська лікарня?

— Частково з міського бюдже-
ту, частково за рахунок медичної 
субвенції, частково за рахунок 
власних надходжень. Передос-
танньою сесією міської ради було 
виділено 12 мільйонів гривень. 
Цих коштів поки що вистачає 
по плану. На останній сесії до-
датково виділено 2 мільйони 600 
тисяч на облаштування палат і по-
ліклінічного відділення. Ми також 
активно працюємо у напрямку 
додаткових надходжень. Бага-
то роботи виконуємо власними 
силами, що надає змогу заоща-
джувати. На меті — ми прагнемо 
зробити так, щоб на 2019 рік не 
менше половини фінансового за-
безпечення міської лікарні змогли 
заробити власними силами.

 — Як може потрапити у ваш  
медзаклад пацієнт?

— Госпіталізація є плановою, 
за самозверненням громадян, або 
за направленням сімейного ліка-
ря. Це відпрацьований механізм 
госпіталізації. До речі, зараз при-
ймальне відділення працює що-
денно, а цілодобово почне, коли 
набудемо статус міської лікарні.

— Існує думка, що може 

не вистачити фінансування, 
лікарня може не функціону-
вати?

— Нічого дивного в тому не-
має. Я так розумію, що питання 
більш націлене на розподіл 
державної медичної субвенції?  
Якщо так, то наразі має місце 
конфліктна ситуація між місце-
вою владою та районною радою. 
Про це всі знають. Неодноразово 
проводились з цього приводу на-
ради, із залученням наших колег 
з ЦРЛ, адміністрації міста, район-
ної ради. Дуже багато спекуляцій 
на цю тему, навіть занадто. Одні 
пропонують утворювати що за-
вгодно, але шукати на це гроші з 
власних джерел, інші не погоджу-
ються. Те, що я скажу, багатьом 
не сподобається: важливим для 
нас, як влади міста, так і праців-
ників майбутньої міської лікарні 
є те, що зазначена субвенція 
заходить на рахунок міста, яке 
і розділить кошти відповідно до 
кількості, за фактом пролікованих 
місцевих жителів, не зважаючи на 
різні закиди.

 — Про яку суму йде мова?
— Загальна сума 16,5 млн 

грн. До 2018 року всі субвенції 
- і районна, і міська заходили на 
рахунок ЦРЛ у повному обсязі. В 
минулому році було перерахова-
но на загальну суму близько 34 
млн грн. Наразі субвенція буде 
перераховуватись помісячно. Це 
важливий момент, який надасть 
змогу контролювати використан-
ня коштів. Наразі міський голова 
підписав угоду про перерахування 
субвенції на перший квартал по-
точного року в розмірі 100% на 
рахунок ЦРЛ через Козятинську 
районну раду.

— Які побажання маєте, ко-
ристуючись нагодою передати 
через наше видання?

— Перше, що спало на думку 
- це бажання привітати наших 
колег із урочистим відкриттям 
сучасного пологового відділення 
із усім необхідним устаткуванням. 
Це яскравий приклад досягнення 
власної мети. Від імені адміні-
страції лікарні, а також колективу, 
бажаємо успіхів нашим колегам 
та професійних перемог. 

в’ячеслав гончарук

У четвер, 15 лютого, під голо-
вуванням судді Воронюк продо-
вжили слухання цивільної справи 
за фактом звільнення працівниці 
дитсадка з роботи “за прогул”. В 
день, коли позивач перебувала в 
лікарні, її звільнила директорка 
закладу, депутат від партії Юлі, 
екс-голова бюджетної комісії 
(яка лобіювала спрямування бю-
джетних коштів на заклад який 
очолює) пані Гаврилюк. Вивча-
ючи докази обох сторін, в суді 
декілька разів розгляд справи 
переносили. І на цьому судовому 
засіданні сторона відповідача за-
явила до судового процесу свідка 
як третьої особи. Слід відзна-
чити, що третьою особою була 
відповідач у цій справі. Кинулось 
в очі те, що в минулому судовому 
засіданні сторона відповідача 
шукала привід, щоб не дати по-

зивачу виступити в залі суду як 
свідка. Тепер виявляється, тими 
ж статтями судочинства можна 
дозволити відповідачу виступити 
в судовому засіданні, як третя 
особа (мотивуючи це тим, що 
судовий позов був спрямований 
до організації, яка звільнила по-
зивача).

Заслухавши свідчення третьої 
особи і відповівши на запитання 
сторін, суд приступив до ви-
вчення документів. На розгляд 
були представлені документи 
журналів реєстрації медичних 
установ. Після вивчення судом 
документів сторона позивача 
заявила клопотання, щоб по-
дивитися відеозапис розмови 
між позивачем і відповідачем. Та 
наткнулася на небажання своїх 
опонентів слухати в судовому 
засіданні відеозапис, мотивуючи 
таке рішення тим, що його робив 
журналіст газети “RIA-Козятин” 

(?!) Відповідач стояла на позиції, 
що відео може бути змонтовано. 
Як на мене, в суді не може бути 
“може” чи “не може”. В суді по-
винні фігурувати тільки доведені 
факти. Тому перш ніж давати такі 
заяви в суді, потрібно мати до-
кази. Як ті докази можна мати, 
не прослухавши запис розмови?

Хочу відзначити, що в залі 
суду під час судового засідання 
на адресу нашої газети з боку 
відповідача депутата міськради 
пані Гаврилюк, її адвоката де-
путата міськради пана Сича та 
судді Воронюк були не коректні 
висловлювання. Ми можемо 
зрозуміти тільки відповідача — 
вона, мабуть, в розпачі. А щодо 
представників Феміди, так в уста-
нові, де звучать слова “Іменем 
України” і “Ваша честь”, подібні 
висловлювання недопустимі. Тому 
що газета нічим не образила пра-
цівників закону, а лише в своїй 

статті кон-
статувала 
факти, які 
мали міс-
це. Суддя 
Воронюк, 
перебува-
ючи в ман-
тії і зна-
ючи, що в залі є представник 
газети і автор статті, сказала: 
“Газета RІА —  це така газета, 
яку я не читаю”. Може й так, 
тільки мені здалося, що  всі по-
дробиці, які містилися в статті 
вона знає майже напам’ять. Не 
будемо нагадувати, що в суді по-
трібно говорити правду і нічого 
крім правди. Могла Валентина 
Арсентіївна ті факти від когось 
почути. Все це, звичайно, дріб-
ниці, на то ми й брендова газета, 
що користується популярністю. 
Але рішення судді Воронюк про-
слухати відеозапис в судовому 

засіданні заслуговує на повагу. 
Тому до судді  Воронюк автор 
статті й надалі може звертатися 
з словами Ваша честь. 

Наступне судове засідання від-
булося вчора. Суддя Воронюк, 
провівши всі судові засідання 
процесуально виважено, рішення 
прийняла, яке було потрібно де-
путатші. Вона довго називала но-
мери статтей, якими керувалася. 
Працівниця дитсадка програла 
суд. Нагадаємо, вона просила 
визнати звільнення за неіснуючий 
прогул порушенням її прав. Тепер 
справу розгляне вінницький суд.

Маючи певний досвід під-
приємництва та мешкання за 
кордоном, володіючи іно-
земними мовами, я з легкістю 
маю можливість спілкуватися 
з мерами (алькальде) малень-
ких європейських містечок 
за кордоном. Користуючись 
інтернетом, знаючи, в який 
саме час іде так званий при-
йом мешканців, я запитала 
у одного очільника місцевої 
ради про кількість робочих 
місць в мерії та підприємств, 
що утримуються з бюджету 
міста.

— У нас 6 тисяч мешканців. 
Літом — більше за рахунок 
приїзду “дачників” — дохо-
дить до 10 тисяч. У нас дві ти-
сячі двісті робочих місць з по-
вним соціальним пакетом, що 
отримують платню з міського 
бюджету. І ще приватників 170 
осіб. А ще є чотири підпри-
ємства, де штат доходять до 
100 осіб. Виходить, що у нас 
скільки людей живе, стільки 
робочих місць! Багато доїж-
джають з інших місць за 100 
км. Це у нас норма.

Заробіток становить від 800 
до 2000 євро. Інфляція даєть-
ся взнаки. Закрились багато 
птахоферм, магазинів та ба-
рів. Виявилося, що виробити 
продукцію — це не основне, 
проблема, як її продати. Це 
моя основна турбота. Є ве-
лика пропозиція вторинного 
житла для продажу. Нове жит-
ло майже не будується.

Я змоделювала закордон-
ному чиновнику ситуацію в 
Козятині з недобудованим 
будинком (свайне поле) і за-
питала, який алгоритм був би 
його дій у подібному випадку. 
Відповідь була проста, як 
двері.

— Я б створив при міськра-
ді фірму. Найняв юриста, при-
значив директора. Він мав би 
взяти на баланс недобудову. 
При тому зробити абсолютно 
прозоре право власності. Щоб 
зачистив всі юридичні колізії. 
Розрахувався б з боргами. 
Потім виставив на аукціон і 
дав би можливість приват-
ному капіталу якнайкраще 
розбудувати та освоїти землю 
і недобудову в інтересах гро-
мади. Я дуже дбаю за контакт 
з громадою при обговоренні 
будь-якого питання. Можливо, 
створив би спілку місцевих 
фінансово спроможних лю-
дей, щоб вони освоїли об’єкт, 
надавши їм преференції в 
необхідному. Тобто, я створив 
би технічний майданчик для 
старту і розвитку бізнесу.

Про організацію медпослуг, 
дозвілля пенсіонерів і молоді, 
обслуговування немічних — 
читайте в наступних публікаці-
ях в новій рубриці “Є у кого 
повчитися”. Запрошую бажаю-
чих приєднуватися до когорти 
дописувачів на цю тему.

галина касянівська

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звертаються мешканці 
нашого міста і району з прохан-
ням допомогти інвалідам. Вони 
повідомляють, що коли отриму-
ють інвалідність ніг чи спини, то 
допоміжних засобів пересування 
чекають в черзі більше року.

Щоб з’ясувати всі подробиці, 
у зв’язку з чим виникають поді-
бні черги, представники преси 
обійшли терцентри, служби со-
ціального захисту населення та 
міжрайонний МСЕК (Медико-со-
ціальна експертна комісія) 

До проблем інвалідів заді-
яно багато структур, які свої 
обов’язки виконують по-різному. 
Іноді й дублюють одна одну.

Коли людина ламає ногу, вона 
не є інвалідом і допоміжні засо-
би пересування вона бере якби 
на прокат, і при виздоровленні 
повертає. 

Таку послугу надають тер-
центри.

У випадках, коли людина стає 
інвалідом, для неї потрібний 
процес індивідуального вирішен-
ня. Лікар констатує інвалідність. 
МСЕК оформлює відповідні до-
кументи і передають в служби 

соціального захисту. А служби 
соціального захисту передають 
документальні дані на виготов-
лення допоміжних засобів пере-
сування підряднику.

Як повідомила головний спе-
ціаліст з питань допомоги інва-
лідам міського управління праці 
і соцзахисту населення Юлія 
Підручна, підрядник виконає 
замовлення лише в тому разі, 
коли перерахують йому кошти з 
Міністерства соціальної політи-
ки. Саме вони шукають підряд-
ників і здійснюють фінансування 
на потреби інвалідів. 

То ж ситуація така, що про-

блеми інвалідів вирішуються в 
кабінетах, до яких звичайним 
людям не дістатись. Від того 
й чекають милиці, ортопедич-
ні палиці та інші засоби для 
пересування більше року. Від 
місцевих служб залежить тільки 
вчасне подання документальних 
даних підряднику, що переві-
рити важко.

Газета проведе власне роз-
слідування з даного питання і 
з’ясує, хто винен у зволіканні 
надання таких необхідних для 
інваліда речей: завод чи управ-
ління соцзахисту. Про результа-
ти повідомимо.

анастасія болгарська, 
учениця 8 кл. шк. №1, 
приєдналась до акції — 
зібрала кришечки

принесли 5416 
кришечок з 
вернигородської 
знвк I-III ступенів 
школа - дитячий 
садок

чорна тетяна 
принесла пластикові 
бутилки

тетяна бережнюк, 
пенсіонерка, 
приєдналась до 
акції милосердя для 
нужденних

 галина середіна, 
принесла більше 
тисячі кришечок, які 
зібрало хірургічне 
відділення

в’ячеслав гончарук

За Небесну сотню знають, роз-
повідають, пам’ятають, пишуть 
книжки, співають пісні. Віддати 
шану героям вирішили і в нашому 
місті. Запросили кочуючий вокаль-
ний гурт ”Аскар”. Судячи з афіші, 
яка красувалась за вікном місько-
го будинку культури, це мав бути 
ансамбль патріотичної пісні. Гурт 
вокалістів облаштувався на сцені, 
а козятинські патріоти прийшли їх 
слухати. Організатори на цей раз 
попрацювали на славу. Масовку 
забезпечили учні та студенти.

Коли почався концерт гурту 
патріотичної пісні, мабуть ніхто 
так і не зрозумів, що є спільного 
з тим, що співали артисти і з тією 
афішею, що висіла на склі. До 
перерви всі пісні заїжджі виконав-

ці співали російською мовою. А 
якщо бути вже зовсім точним, то 
чоловіки у військовій формі з пів-
торагодинного концерту виконали 
три пісні українською мовою. І то 
це сталось лише тоді, коли із зали 
стали розбігатися діти. 

З облич розчарованих артистів 
було видно, що оплачений гонорар 
вони ще не відпрацювали. 

Залишається відкритим питан-
ня до організаторів так званого 
“концерту пам’яті Небесної сотні”: 
Нікому не цікаво, з яким репер-
туаром приїхали горе-патріоти? 
Тому й не дивно, що школярі, які 
сплели кілометри маскувальних сі-
ток, не хотіли слухати пісні мовою 
агресора.

Прикро, що так безглуздо ви-
користовують гроші з бюджету — 
наші з вами гроші.

України вже давно мало б не 
стати на карті світу, але вона є. 
Всупереч всьому. Навіть усупер-
еч власним «діткам», які роблять 
усе, аби зжити неньку в небуття. 
Але ненька житиме, бо за неї за-
плачено кров’ю.

Сотня найкращих синів і до-
ньок поклали свої голови на ві-
втар Батьківщини. Справжню ціну 
їхнього вчинку ми ще не склали. 
Йдеться ж бо не про статистику 
чи про злам історії, а радше про 
душі. Про всесвіт почуттів, мрій, 
переживань, убиті надії, цілий 
космос нездійсненого і втраче-
ного. Їхня жертва прийнята. Їхній 
подвиг так перевернув світ, що 
він більше ніколи не буде таким, 
як доти. І ми більше ніколи не 
будемо такими, як були, – і це 
найважливіше. Смерть в онлайні 
змінює.

Тисячі років тому, ще не було 
інтернету. Світ не міг бачити, як 
насправді виглядає братовбив-
ство. Нині ласкаво просимо в 
прямий ефір. Здавалося б, після 
всього пережитого, народ мав би 
згуртуватися в один міцний кулак, 
підвести голову й розтерзати всіх 
своїх ворогів. Бо «нема юдея, ні 
грека, нема раба, ані вільного, 
нема чоловічої статі, ані жіночої,  
бо всі ви один у Христі Ісусі!». 
Єдиний народ, який нарешті 
воскрес із мертвих, щоб жити. 
Але, виявляється, якраз жити 
найважче.

Розстріляних і закатованих 103 
молодих майданівці, більше 2000 
покалічених на все життя. Така 
ціна боротьби молодих людей 
без зброї за краще життя народу 

України, боротьби з  професійни-
ми казнокрадами, корупціонерами 
та бандитами.

в паМ'ять про загиблих на 
Майдані

 

ольга бодейчук, хМельницький, 
20 лютого 2014 р. 

Мамо, не плач. 
Я повернусь весною.
У шибку пташинкою 
вдарюсь твою.

Прийду на світанні 
в садок із росою,
А, може, дощем 
на поріг упаду.
Голубко, не плач. 
Так судилося, ненько,
Вже слово, матусю,
не буде моїм.
Прийду і попрошуся 
в сон твій тихенько,
Розкажу, як мається 
в домі новім.
 
 Мені колискову ангел співає,
I рана смертельна
уже не болить.
Ти знаєш, матусю, 
й тут сумно буває
Душа за тобою, 
рідненька, щемить.
 
Мамочко, вибач
за чорну хустину,
За те, що віднині 
будеш сама.
Тебе я люблю. 
I люблю Україну.
Вона, як і ти, 
була в мене одна.

влад повх

Професор Микола Гавронюк, 
український юрист-кримінолог, 
адвокат наводить убивчі для 
правлячої влади дані, пише у Фей-
сбук Volodimir Bondal. "Кількість 
засуджених українських військо-
вослужбовців за військові зло-
чини у 2015 році становила 2500. 
Кількість тих, чиї злочини пов'язані 
з сепаратизмом, тероризмом та 

іншими діями ДНР/ЛНР, складає 
лише 210. Різниця майже в 12 
разів”. Адвокат вважає, що для 
більш об'єктивного розслідування 
та судового розгляду справа про 
військовослужбовців повинна бути 
передана в інші регіони України. 
Зокрема, про військову прокурату-
ру він каже: "Вони не збираються 
досліджувати ті 1200 злочинів з 
якихось причин, про які Україні 
нещодавно нагадував Міжнарод-

ний кримінальний суд" "Судді, 
які зараз працюють на Донбасі, 
частково залякані, частково шан-
тажовані. Вони постановляють 
більш м'які вироки через страхи 
за їх життя і долю своїх близьких. 
Це не можна назвати незалежним 
і об'єктивним правосуддям". За 

його словами, сепаратистів та 
російських військових, які вчини-
ли злочини в зоні АТО, піддають 
менш серйозним покаранням, ніж 
українських солдатів. Навіть ті 
сепаратисти, які знаходилися на 
контрольних пунктах, отримували 
умовні терміни або штрафи".  
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влада і мивлада і ми

чергове марнотратство: 27 тисяч за консультацію!

“не цукроводіабетикам” 
нема фінансування. а 
таких в районі дев’ять

велосиПедні Прогулянки міськради 
за рахунок бюджету 

сесійні нонсенси

ексклюзивні інтерв’ю

деякі рішення народних 
обранців здивували

на папері вирішили долю 
“свайного поля”не законні 

повноваження 
Пузирю?

не дають заробити Пару гривень 
до мізерної Пенсії

тетяна лозінська

Цікаву публікацію відслідкува-
ла у Фейсбуці стосовно роботи 
нової мерії. Нещодавно взнаємо, 
що міський голова Пузир все-таки 
незаконно платив собі премію. Це 
довела судова інстанція. Правда, 
Вінницька. Козятинський суд 
стояв на тому, що премію мож-
на очільнику платити наперед і 
це аж ніяк не зачіпає інтереси 
громади.

Сьогодні стає відомо про ще 
одне марнотратство з бюджету. 

“ДАСТІШ ФАНТАСТІШ або 
ПЛАН Z ПО-КОЗЯТИНСЬКИ

Ще одна "оригінальна" ідея 
марнотратства наших з вами 
коштів від Пузиря: невідомий ні-
кому (лише йому самому) ПЛАН 
Z. Усе було б не так погано, 
якби за свою креативність він 
платив зі своєї кишені, а не з 
наших.

Є якийсь невідомий ФОП Ря-
полов А. А., який не є жителем 
нашого міста, і напрямок його 
діяльності невідомий. Але за 
27000 грн (наших коштів) він 
проконсультував Пузиря, як 
розвивати наше місто. Після 
цієї "консультации века" мину-
ло півтора року, але так ми і 
не дізнались жодного пункту 

з цього грандіозного плану. 
З сайту міської ради відомо 
лише, що консультації супрово-
джувались велосипедними про-
гулянками (славно покатались, 
аж на 27000 грн.)

Загадкою залишилась на-
віть назва плану: Z. За даними 
з Вікіпедії план Z - це план 
переозброєння гітлерівської 
Німеччини. А ще з інтернету 
стало відомо, що План Z - це 
план культурного розвитку 
Жмеринки (Z - перша літера у 
слові Zhmerynka). Виходить, що 
ми заплатили 27000 грн. або за 
переозброєння Німеччини, або 

за розвиток Жмеринки, або за 
велосипедну прогулянку Пузиря. 
Навряд чи ми колись уже про 
це дізнаємось. Хто ми такі для 
"Пузиря великого", щоб він нам 
щось пояснював. "Пузырь боль-
шой - ему видней!" Наслідок пе-
реозброєння Німеччини - Гітлер 
капут. План Z - Пузир капут! 
З повагою до чесних людей, 
НЕМА ДУРНИХ!”

Доводиться інколи чути обу-
рення солідних людей (чинов-
ників, які отримують бюджетні 
кошти) відносно упередженого 
ставлення нашого видання до 
молодого мера. Мовляв, “дайте 

йому працювати, не цькуйте”. 
Просять написати про нього по-
зитив. Дуже хочеться, але, щоб 
написати про позитив, потрібно 
хоча б відслідкувати його прояви. 
На сьогодні ми констатуємо одні 
промахи та “гру” не на користь 
громади. Хто хоче розповісти про 
позитив, приходьте в редакцію, я 
вас вислухаю, і якщо доведете 
зворотне, обов’язково опублікую.

Що цікаво, якщо активісти та 
незалежні ЗМІ не будуть контр-
олювати дії Пузиря, то більше 
нема кому, і марнотратства 
продовжуватимуться. Адже не-

залежні аудиторські перевірки 
фінансової роботи міськради 
ніхто не організовує. Вихід один 
— домагатися у прокуратури 
Вінницької області, Головного 
Управління Національної поліції 
у Вінницькій області, Централь-
ного управління Національного 
антикорупційного бюро України, 
Національного агентства з питань 
запобігання корупції — проводи-
ти перевірки. Ще й цим займеть-
ся наше видання. 

Закликаю до співпраці небай-
дужих городян — волонтерів по 
оформленню заяв та скарг.

тетяна 
лозінська

На сесій-
ному засі-
данні 16 лю-
того депута-
ти міськради 
відмовили в 
тимчасовому 

дозволі продовжити торгівлю на 
вулиці Василя Земляка. Про-
коментувати ситуацію ми запро-
понували колишньому міському 
голові, а нині депутату міської 
ради Олександру Гвелесіані. На 
відміну від своїх колег, М. Висо-
цького і О. Пузиря,  він відносно 
лояльно ставився до торгівлі на 
вулиці Василя Земляка. 

— Це пояснюється «особис-
тим інтересом»?

— Це пояснюється розумінням 
тих, для кого зароблене торгів-
лею на вулиці Василя Земляка є 
додатковою можливістю звести 
кінці з кінцями. Ніякого відно-
шення до ринку «Хлібодар» ця 
торгівля не має.

— Свою принциповість у 
відмові щодо тимчасового 
продовження вуличної торгів-
лі Пузир пояснює «виконан-
ням норм закону»...

— Не маю нічого проти за-
конів, але досвідчений господар 
шукатиме компромісне рішення. 
Повторюю: якби мова йшла про 
успішних підприємців – одна 
справа, а коли позбавляють 
можливості заробити пару сотень 
гривень до мізерної пенсії – від 
такого «виховання» законослух-
няності я не в захваті.

— Аргументом нинішньої 
влади є те, що в цивілізова-
них країнах такого явища, як 
вулична торгівля, не існує...

— Брехня. По-перше, в циві-
лізованих країнах незрівнянно 
менша кількість людей живе за 
межею бідності і змушена шукати 
в дрібній  торгівлі додаткове, а 
іноді й єдине джерело доходів. 
При цьому вулична торгівля в 
розвинених країнах є: це на влас-
ні очі можуть побачити туристи 
в Словаччині, Швеції, Ізраїлі, 
Швеції, Іспанії, навіть США та 
багатьох інших країнах. Різниця в 
тому, що  в цивілізованих країнах 
влада впорядковує  стихійну тор-
гівлю, приводять її в прийнятну 
форму: існують мобільні прилав-
ки-розвали, які по завершенню 
торгівлі прибирають.   

— Чи вдасться мерії загна-
ти торговців на Колгоспний 
ринок?

— Якби для людей “Колгосп-
ний” був зручним і вигідним, 
вони самі б туди пішли. Умови 
там, м’яко кажучи, мало чим від-
різняються від того, що є на ву-
лиці Земляка, а віддаленість від 
насичених пішохідних маршрутів 
перешкоджає успішному продажу  
традиційних для вуличної торгівлі 
товарів.

— Чи є, з вашої точки зору, 
варіант, що називається «вівці 
цілі і вовки ситі»?

— До моїх планів у попередній 
каденції входило надання більш 
цивілізованих рис вуличній тор-
гівлі у нашому місті. Її осередки 
традиційно утворюються в най-
зручніших і найвигідніших місцях, 

і з цим треба рахуватися, осо-
бливо в часи економічної скрути.

Аби мене не звинуватили в 
тому, що ви назвали «особистим 
інтересом», свого часу я пропо-
нував комунальному підприємству 
«Відродження» створити умови 
для торгівлі на вулиці Земляка. В 
наш час існують варіанти мобіль-
них пересувних прилавків, які б 
дали можливість підняти товар із 
землі. На кошти ринкового збору 
в тому самому «Відродженні» 
утримувався б працівник, який 
прибрав би вулицю. А наявна на 
«Хлібодарі» ветеринарна служба 
до налагодження інших варіантів 
могла б здійснювати необхідний 
санітарно-епідеміологічний контр-
оль продукції. З чим я погоджу-
юся, то це що м'ясо-молочна 
продукція  повинна реалізовува-
тися у відповідних умовах. Що 
ж стосується стакана квасолі чи 
головки часнику - образно кажу-
чи, це традиційний товар вуличної 
торгівлі  у багатьох країнах.

— Це дійсно розумний під-
хід до розв’язання проблеми. 
Чи є можливість того, що 
ваш наступник врахує такий 
варіант?

— Жодної. Уже кілька разів 
радниця міського голови Якимова 
під час сесій, посилаючись на мій 
колосальний досвід, “допомагає” 
Пузирю слушними порадами. 
Проблема в тому, що коли я 
озвучую стовідсотвково вигідну 
місту пропозицію, він діє навпаки 
тільки тому, що вона виходить 
від мене. Прикро, бо місто одну 
за іншою втрачає майбутні пер-
спективи. 

вероніка любіч

На сесії важливим було базар-
не питанням. Виступив директор 
райспоживспілки (яка успішно роз-
валилася) Василь Михайлов, він же 
— керівник ринку “Колгоспний”. 
Нагадаємо, що умов для торгівлі на 
центральному ринку практично нія-
ких. Коли випадає сніг, роз’їхатись 
не можуть навіть дві автівки. Про 
які умови взагалі йдеться? Тільки 
сам директор іншої думки:

— Це важке питання, воно мені 
надоїло. Коли перший раз забо-
ронили торгівлю в місті, до мене 
звернувся голова і сказав, що 
треба організувати торгівлю. Хоча 
зараз зима, на ринку багато чого 
зроблено. Відремонтували обидва 
павільйони, вони не люксові, але 
прекрасні для торгівлі, працювати 
там можна. Хтось побив в рядках 
столики, ми їх поставили. Багато 
питань було до води на території 
ринку та до туалету. Туалет кожен 
день хлорується. Підприємці при-
йшли, сказали, що знову щось не 
так, не влаштовує директор. На 
їх вимогу звільнили директора. І 
знову щось не так. Щоб нормально  
торгувати, питань нема. Ми поста-
вимо “мафи”... скільки потрібно. 

Я розумію вас, сам в торгівлі 45 
років. У мене, як не йшов товар, 
я шукав, щоб продати, де ходять 
люди. Те що багато води під нога-
ми —  вона ж не наша, вона тече 
з міста. Зараз морозна погода, 
потепліє, знайдемо, де труба за-
билась. Як розтанув попередній 
сніг, води на ринку не було... Мені 
70 років і дуже прикро, що йде 
молода дівчина і звертається до 
мене “ей ти”. Я розумію проблеми 
підприємців, та підприємці разом з 
владою гноблять мене. Тут можна 
спокійно працювати. У всьому по-
трібно шукати порозуміння.

На запитання від підприємця, 
чому з однієї машини за в’їзд 
беруть 25 гривень, а з іншої 35, з 
іншої 15, пан ВВ пообіцяв розібра-
тися. Продавщиця риби запитала, 
хто їй воду буде носити і звідки на 
“Колгоспному”. Зрозумілої відповіді 
почуто не було.

В результаті депутати дозвіл 
торгувати на вулиці Земляка не 
продовжили. Категорично “проти” 
проголосувала радниця Якимова, 
секретар Марченко і сам голова 
Пузир та парочка депутатів — Да-
цюк з Ясним. Утрималися — мерів-
ська більшість, а голосів опозиції 
не вистачило. 

заборонили остаточно
біля "хлібодару"
базарювати 

в’ячеслав 
гончарук

Прибуло  30 
народних обран-
ців у п’ятницю, 
16 лютого, на 
25 сесію місь-
кої ради 7 скли-
кання. Почали з 
приємного. Ви-
ділили тридцять 
тисяч гривень з 
вільних залишків 
минулого року 
на відвідування 
басейну військо-
вим, які вою-
вали на сході 
України і дітям 
з обмеженими 
можливостями. 
На розгляд де-
путатів було ви-
несено 60 пи-
тань з ”хвости-
ком”.

Стисло про -
йшлися по рі-
шеннях виконко-
му. Затвердили 
комплексно-оборонну правову 
програму “Безпечний Козятин”, 
програму розвитку культури 
та духовності, надання матері-
альної допомоги громадянам 
міста Козятина, які потребують 
комплексного багатовартнісного 
лікування, та пільг для окремих 
категорій громадян. 

Ці питання прийняли за реко-
мендаціями відповідних коміте-
тів швидко. Тобто, хто на комі-
теті не був, той абсолютно не 
знав, про що йдеться, а вивчити 
купу документів під час сесії, 
навіть якщо вони без технічних 
помилок, питання не із легких.

На дев’ятому питанні депутати 
збавили хід. Причина такої зу-
пинки —  госпітальні округи 
і підбір кандидатів в делегати 
госпітальної ради. Більшість 
проголосувала за пана Євтушка 
та Вечерю. Якщо до досвідче-
ного лікаря Євтушка питань не 
було, то до останнього, як не 
до медика, — багато. На них 
він відповідав не компетентно.

Ще прийняли рішення про-
дороги і освітлення. Що було 
заплановано в році минулому, 
перенести на цей рік.

Вразило, що ніхто із депу-
татів не запитав в директора 
КП “Добробут”, чому замінена 
труба в котельні коптить так 
само. Його звіт, який він не 
озвучував навіть, затвердили. 
Він менше хвилини постояв біля 
трибуни та й залишив її без 
всякого звіту. 

не один він в цей день так 
звітував. Перед “майновими 
питаннями”  в черговий раз нада-
ли слово  підприємцям. Депутати 
мали продовжити дозвіл на тор-
гівлю на вулиці Земляка. 

За ринки вже стільки ска-
зано, що влада мала б давно 
зрозуміти свої помилки. Але, 
маючи в соратниках ручних 
депутатів і “стряпчих” в особах 
головного по ЖКГ Євгена 
Малащука і радницю-депу-
тата Якімову, міський голова 
може зводити рахунки з ким 
завгодно!.Очільник міста ска-
зав: ”Я дозволи на торгівлю 
не даю, я тільки вказую, де не 
можна торгувати”. Дивна по-
зиція чиновника, якого обрали 

люди. Радниця пішла ще далі. 
Вона вважає, що торгівлю на 
вулиці В Земляка не можна 
дозволити, “тому що поруч з 
підприємцем хтось прийде і 
буде торгувати”. Тобто, якщо 
прийде бабуся-пенсіонерка з 
бурячком і стане продавати, то 
це виглядатиме як кримінал? 
І не соромно за таку позицію 
літній депутатші, яка може 
колись також прийде городину 
продавати. Не до старості ж в 
сесійній залі буде сидіти.

Євген Малащук, мабуть, не 
хоче облаштовувати торговельні 
майданчики. Навіщо щось ро-
бити, коли можна всіх зігнати 
в одне стійло. Тому він катего-
рично проти торгівлі на вулиці 
Земляка. Отож лишили підпри-
ємців, які сплачували кошти до 
бюджету, місця роботи. 

...Коли народні обранці ро-
били перерву, завітав “хвостик” 
— зайшов чорненький песик.з 
“відзнакою” на вусі. Підопіч-
ний “Хатіко” походив трохи та 
й пішов із зали. А як перерва 
завершилась, прийшов знову 
і відразу подався в президію. 
Слід відзначити, що керуючі 
містом до безпритульної тва-
рини поставилися з повагою. 
Навіть подумалось: от якби так 
з розумінням поставилися до 
підприємців, які наповнюють 
бюджет. Та не маючи акре-
дитації і постійної реєстрації, 
чотирилапому все-таки пока-
зали на двері. І пес покірно 
почвалав донизу. Так знаково… 
Ніби емблема міськради. Дуже 
по суті.

Від редакції: Якщо говорити 
ще про абсурдні рішення, то до 
них можна віднести “нагоро-
дження Почесною відзнакою 
Козятинської міської ради - на-
грудним знаком “За заслуги пе-
ред громадою” Сімачора В. А.” 
Заслуг на сесії ніхто не назвав. 
Чомусь в підготовіці рішення не 
подумали депутати, що в місті 
є інші люди, які справді мають 
заслуги перед громадою. До 
них можна віднести тих, хто 
рятував і рятує життя, хто про-
славляє наш край, хто виховує 
таланти, хто навчає переможців 
олімпіад тощо.   

тетяна лозінська

На останній сесії депутатська 
більшість вирішила забрати орен-
довану землю (свайне поле) у 
“Військбуді” і передати його фір-
мі “Вінагроінвест”. На засіданні 
прозвучало, що новий орендар, 
“засвітився” в Донецьку, і живе 
в Козятині в одній кімнаті з відо-
мим в місті політиком… Коли все 
сходить з рук, влада може дозво-
лити собі наплювати на мешканців 
міста, які вклали кошти з надією 
на тому місці отримати квартири? 
Покаже час. Таких ошуканих, за 
попередніми підрахунками, близь-
ко 80 осіб. Можливо, якщо вони 
заявляться, щось відсудять.

Про обставини початку будів-
ництва і оренди “свайного поля” 
знає добре колишній міський 
голова зі стажем, а зараз депутат 
міської ради Олександр Гвелісі-
ані. Він проголосував “за” дане 
рішення. 

— В 1994 році за підтримки 
Міністерства оборони на прохан-
ня військових обох козятинських 
військових частин та міської ради 
почалося будівництво житла. Один 
будинок вдалося побудувати на 
Червоноармійській, 7. Якраз по-
чався розвал Радянського Союзу 

і Міністерство оборони абсолютно 
залишилося без грошей. Отож 
будівництво на вулиці Грушев-
ського припинилося. То один, то 
інший з’являлися підрядники, але 
великого руху не було. Зараз се-
сія міської ради знайшла нового 
орендаря земельної ділянки, на 
якій розташоване свайне поле. 
Це не відома мені організація 
“Вінниця Агроінвест”. Ряд опози-
ційних депутатів, в тому числі і я, 
на сесії ставили питання, чому це 
підприємство бере оренду тільки 
на один рік. Відповідь була: це 
рекомендація комісії, для того 
щоб застрахуватися від можли-
вих афер. Не знаю. на скільки це 
правда і на скільки це відповідає 
дійсності. Дійсно, сумнівів багато, 
фірма не відома. В Козятині вона 
свою юридичну адресу відзна-
чила  у районному будинку сіль-
госпуправління в одній кімнаті з 
відомим в Козятині політиком Хав-
руком. Не зрозуміло, чому саме 
так, але так.  При голосуванні ми 
виходили з того, що важливо для 
міста, щоб нарешті цей смітник в 
центрі припинив своє існування. 
Але ми хотіли, щоб при цьому 
були збережені всі юридичні нор-
ми і жителі нашого міста не стали 
заручниками якоїсь афери.

вероніка любіч

Міський голова вир ішив 
“ефективно реалізовувати по-
вноваження міської ради у 
сфері земельних відносин”, де-
легувавши собі особисто повно-
важення щодо надання дозволів 
на розробку технічної докумен-
тації із землеустрію. Про те, що 
це абсолютно суперечить зе-
мельному кодексу і Закону про 
самоврядування, він, мабуть, не 
знав. Як і депутати, які за це 
проголосували. Хочеться їм на-
гадати, що виключно на сесій-
них засіданнях розглядаються і 
вирішуються земельні питання. 
Не зрозуміло, яка у цьому є 
потреба, якщо майже щомісяця 
відбувається сесія — міський 
голова з великою охотою скли-
кає позачергові сесії.

Шановні депутати мерівської 
більшості, яка потреба була 
надавати йому незаконні повно-
важення? Не достатньо того, що 
він незаконно отримував премії, 
за що ви проголосували біль-
шістю також колись? 

в'ячеслав гончарук

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернувся мешканець 
села Козятин Іван Венжицький. 
Він повідомив, що з далекого 
1977 року після перенесеної 
важкої травми голови він став 
хворим. Якщо вже давати стис-
лий письмовий висновок його 
хвороби, то це важка форма не 
цукрового діабету.

В своєму зверненні він каже: 
“Вже два місяці не дають ліків 
зовсім. Ліки дуже дорогі. На 
місяць потрібно більше семисот 
гривень. А це більша половина 
моєї пенсії. В сімейній меди-
цині, куди зараз я звертаюсь 
по ліки, відповідають, що рай-
держадміністрація не виділила 
кошти. В минулому році ліків 
також не давали безкоштов-
но. Тоді в сімейній медицині 
відповідали, що “не цукровий 
діабет” не ввели в програму 
безкоштовних ліків. Та коли 
я звернувся з заявою в Мініс-
терство охорони здоров’я та 
департаменту медичної служби 
Вінницької області, ліки зна-
йшли і декілька місяців їх да-
вали безкоштовно. Тепер знову 
не дають.

Що таке “не цукровий діабет” 
не нам розповідати медичним 
працівникам, яких нарекли 
сімейною медициною, чи сімей-
ними лікарями. Та чиновникам, 
які так “люблять” свій народ, 
про такий  недуг варто почути.

При лікуванні не цукрового 
діабету людина може вільно 
себе почувати і бути працез-
датною. Якщо з якихось причин 
гормон десмопресину в ліку-
ванні припинити, з’являється 

виражене зневоднення орга-
нізму з наступним порушенням 
функціонування різних органів і 
систем людини. Це несе загро-
зу життю. Не цукровий діабет 
в медичній сфері порівнюється 
з важкими недугами, такими як 
епілепсія і іншими важкими за-
хворюваннями.

Таких хворих, як Іван Во-
лодимирович і його товариш 
Олександр Адамович на Козя-
тинський район дев’ять. Коли 
відома кількість хворих, зна-
чить, про них знають, але чо-
мусь ігнорують.

Щоб прояснити ситуацію. 
ми звернулись в райдержадмі-
ністрацію. Володів ситуацією  
куратор з медичних питань, 
заступник голови РДА Сергій 
Прохоров. Він повідомив, що 

через дифіцит бюджету, сесія 
райради виділили кошти тільки 
на цукровий діабет

— Щоб забезпечити хворих 
в повному обсязі, потрібно 
виділити 350 тисяч гривень, 
— сказав пан Прохоров. — Є 
тільки 75 тисяч. Спробуємо 
домовитись з власниками ап-
тек, взяти ліки в борг. Та чи 
підуть фармацевти на такі до-
мовленості, сказати не можу. 
На березневій сесії районної 
ради кошти включно по перше 
червня будуть виділені. Сергій 
Валерійович дав сміливу від-
повідь. Можливо, він наперед 
знає рішення депутатів берез-
невої сесїі? Адже, якщо на-
родні обранці не проголосують 
за таке рішення, то коштів на 
закупівлю ліків знову не буде. 
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“моноліту” побажаємо удачі
Лідер політич-

ної партії «Грома-
дянська позиція» 
Анатолій Гриценко 
з робочим візи-

том побував вчора в 
Тернополі. 

Разом із головою обласного 
осередку «Громадянської пози-
ції» Петром Ландяком відповідав 
на запитання місцевих журна-
лістів.

потреба наукового прори-
ву – на часі . У  зверненні до  
журналістів політик акцентував 
на проблемі обороноздатності 
України, на несправедливості щодо  
виплат військовим пенсіонерам та 
щодо втрати Україною авторитету 
на міжнародному рівні. 

Зокрема, розмову Анатолій 
Гриценко почав із події планетар-
ного масштабу – з вчорашнього 
запуску Ілоном Маском найпо-
тужнішої космічної ракети на 
планеті. 

е той випадок, коли приватний 
бізнес доріс до усвідомлення 
своєї соціальної відповідальності, 
– зазначив А. Гриценко. – За-
думайтеся, над вирішенням яких 
проблем зараз працює людство?! 
Тоді як наше внутрішньополі-
тичне вошкання не дає країні 
можливості розвивати позитивну 
перспективу. 

Україні вкрай важливо підняти 
технологічний рівень, зупинити 
відтік найрозумніших українців за 
кордон, підкреслив лідер «Грома-
дянської позиції». Ключова роль 
у цьому плані – в оборонно-про-
мислового комплексу. 

– Це не просто науково-до-
слідні підприємства, інші струк-
тури, які забезпечують армію чи 
Нацгвардію, – сказав політик. 
– Військова техніка – це потуж-
ний драйвер інженерної думки, 
науки. Так було завжди, що в 
усіх державах все найкраще в 
світі техніки спочатку створювали 
для військового використання 
(від засобів зв’язку, телевізора, 
лазера), а потім через механізми 
конверсії воно знаходило вико-
ристання в цивільному секторі. 
Саме держава в наших умовах 
через бюджетне фінансування, 
оборонні програми, спроможна 
фінансувати фундаментальну на-
уку, прикладну науку і виходити 
на проривні технологічні рішення. 

Держзамовлення на фахівців за 
спеціальністю «Кораблебудуван-
ня» – всього 5 осіб 

За його словами, в кращі часи 
в оборонно-промисловому комп-
лексі України було задіяно понад 
півмільйона людей. Це сотні під-
приємств і організацій різного 
рівня. Зараз, на превеликий 
жаль, це – стан кризи, стагнації 
та безнадії. 

– Нещодавно побував у Мико-
лаєві, який вважається потужним 
вузлом кораблебудування, – за-
значив А. Гриценко. – Знаєте, 
яке сьогодні державне замовлен-
ня на підготовку фахівців за спе-
ціальністю «Кораблебудування»? 
П’ять осіб (!). Це говорить про те, 
що ми втрачаємо технологічний 
баланс. Коли я був міністром 
оборони і членом уряду, ми роз-
робили ключові проекти, які охо-
плювали сотні підприємств, аби їх 

підняти. Один із них безпосеред-
ньо пов’язаний з сусіднім Льво-
вом. Це модернізація винищувача 
МіГ-29. На основі авіаремонтного 
заводу було задіяно близько 
100 підприємств по всій країні. 
Другий крупний проект – це 
корабель класу «Корвет», який 
так само охоплював близько 100 
підприємств. Третій – оперативна 
тактична ракета «Сапсан» з онов-
ленням систем залпового вогню 
«Смерч», «Ураган». І там мали 
роботу сотні підприємств. Тепер 
слова «інженер-конструктор», 
«інженер-технолог» практично 
зникли зі словника. Відео-, фото-
апаратура, комп’ютери, гаджети, 
все те, де є додана вартість, – на 
жаль, фактично все це імпортне. 
Україна не може перекрити цю 
додану вартість величезними 
купами зерна чи вугілля, які до-
буваємо з природніх надр. Ми 
повинні здійснити прорив в на-
уці, інакше країна не має жодної 
перспективи. Приклад із ракетою 
Ілона Маска – серйозний привід 
задуматися над цим. 

за чергове військове звання 
– плюс… п‘ять гривень 

Зупинився Анатолій Гриценко і 
на поточних проблемах. Зокрема, 
прокоментував вчорашню масову 
акцію протесту біля Верховної 
Ради за участю військових пен-
сіонерів. 

«Ця акція вкрай кричуща, адже 
йдеться про близько 500 тис. 
осіб, – підкреслив політик. – А 
якщо врахувати членів їх родин, 
то йдеться про мільйони людей, 
яких втоптали в грязюку. Хіба 

можна, замахнувшись на пенсійну 
реформу, розпіаривши її, сказав-
ши, що осучаснено пенсії, разом 
з тим ні на копійку не підняти 
пенсії військовим? Це доказ того, 
як держава ставиться до людей в 
погонах. Виходить: доки ти слу-
жиш, а зараз тим більше, воюєш, 
ти потрібен. Тільки звільнився в 
запас, ти – сміття. Вирішити цю 
ситуацію повинен Кабінет Міні-
стрів України, ніхто інший». 

відповідальність Має пріз-
вище. – Ви знаєте, яка різниця в 
доплаті при присвоєнні чергового  
військового  звання? – звернувся 
до журналістів Анатолій Гриценко. 
– Наприклад, коли підполковник 
стає полковником? П’ять гривень. 
Тобто, навіть на чарку горілки, щоб 
«обмити» нову зірочку, не виста-
чить… Коли військовим генералам 
за нові звання дають доплату, то 
це – 140 грн, 145 грн, 150 грн. У 
той час у прокуратурі люди отри-
мують 2,5 тис. грн, 3000 грн, 3600 
тис. – за те саме звання… Тобто, 
армія, яка воює, отримує у 20 разів 
менше. Як можна так ставитися до 
людей в погонах? До речі, люди ці 
організовані. Поки що вони вийшли 
на мирний протест. Повірте, якщо 
вони захочуть, винесуть і Раду, і 
Кабмін. Чи треба нам це? Вважаю, 
не треба. Тому слід вирішувати пи-
тання, а не просто обіцяти. Йдеться 
про виконання базових функцій 
державою. І як би там не було, 
це не компетенція президента, це 
пряма відповідальність міністра 
соціальної політики, яким зараз 
є А. Рева і прем’єр-міністра – В. 
Гройсмана. Тобто, відповідальність 

має прізвище. Ще між ними є віце-
прем’єр – П. Розенко. 

А. Гриценко впевнений, що 
українська влада втрачає ав-
торитет не лише серед своїх 
громадян, а й в міжнародній 
площині. Тут він навів приклад, 
коли нещодавно Президент США 
делікатно відмовився зустрітися 
з П. Порошенком, але знайшов 
час для президента іншої інозем-
ної країни, де справді проводять 
реформи, демонструють успіх. 
Мовляв, із такими цікавіше спіл-
куватися. 

де червона лінія національ-
ного інтересу? – Вважаю, що  
влада повинна бути відповідаль-
ною і тримати слово, – зазначив 
політик. – Вона повинна чітко 
окреслити: ось – червона лінія 
нашого національного інтересу, за 
яку ми не вийдемо ніколи, ось – 
межа для переговорів, для пошуку 
компромісів. І якщо зафіксували, 
то виконуйте! Коли спілкуюся з 
представниками західних держав, 
там немає жодної людини, яка би 
позитивно ставилася до української 
влади з чинним президентом, чи 
яка б підтримала його в планах 
іти на другий термін. Абсолютно 
немає. Сам Петро Порошенко 
нецікавий для країни, це погано 
– країна від цього втрачає. Тому 
очевидно, що вже нова влада після 
виборів 2019 р. буде відновлювати 
нормальні, довірливі відносини з 
іншими державами, переконувати і 
своїх громадян, і партнерів у пра-
вильності дій, буде демонструвати 
це реальними кроками, – підкрес-
лив лідер «Громадянської позиції». 

Доки служиш, а зараз тим більше, воюєш, ти потрібен. тільки звільнився в запас, ти – сміття, – а. Гриценко в тернополі
блог

Добрий  де н ь 
журналісти газе-
ти ”RIA-Козятин. 
Я старий чоловік, 

але газети читаю по-
стійно і в курсі подій в 

нашому районі. Прочитав в газеті, 
що Мафік найняв банду і хотів 
вбити й спалити минулого голову 
райради. А ще раніше — що він 
хоче відсудити у хлопців, які були 
на війні, 300 тисяч гривень. 

А ще раніше — що він заб’є 
редактора вашої газети, що пише 
про нього правду. А нащо він 
бився з депутатом? Навіщо об-
манув президента, причепив собі 
медаль, за що? 

А те, що він забрав собі колиш-
ню друкарню, а те, що він скрив 
у декларації свої накрадені гроші 
і так далі?

То хіба це керівник району? 
Якби в союзні часи, такого ке-
рівника за 24 години виперли б 

в шию — з роботи і посадили в 
тюрму. А зараз йому ніхто нічого 
не може зробити, тому що він 
багатий? Йому що мало того, що 
наздирав з людей на заправках, 
в аптеках, ресторанах? То він 
ще хоче відсудити з хлопців, що 
ризикували своїм життям і захи-
щали нашу державу, в тому числі 
і його. А він сидів у теплому кабі-
неті і знущався з людей...

А це вже фінал: він наймає бан-
ду, щоб палити і вбивати людей, 
що йому не подобаються? Бідний 
цього не зробить. 

На мою думку, цей чоловік від 
багатства  і розкошів зійшов з 
розуму і йому треба лікуватися 
в домі для психічно хворих.Або, 
щонайменше, сидіти в тюрмі, а не 
керувати районом. 

Людоньки, напишіть про це в 
своїй газеті, нехай всі люди зна-
ють, хто нами керує. Скільки буде 
це продовжуватись? І скільки буде 

скаженіти ця підла людина?
Звертаюсь через газету до де-

путатів, адже там не всі олігархи 
сидять, там, певно, є і прості 
розумні люди: нехай висловлять 
йому недовіру і женуть в шию. Бо 
хіба можна нормальним людям 
працювати з таким божевільним?

Звертаюсь до простих людей, 
нехай беруть дрючки в руки і 
женуть самі, як не в силах це 
зробити нашим правоохоронним 
органам і нашій вищій владі.

Надрукуйте цей лист в газеті, 
бо я не боюся, бо це правда. Я 
знаю, що “Жовтневі зорі” не на-
пишуть про нього правду, бо вони 
весь час плазують перед ним і по 
десять його знімків поміщають 
в одній газеті, вихваляють його 
батьків. 

Ви пишете так, як є, тому я й 
звернувся до вас

з повагою пенсіонер з саМгородка 
бондарук в. і.

прості люди нехай беруть дрючки і женуть його...
блог

Мати 
загиблого 
героя на війні 
з російськиМ 

агресороМ 
людМила 

кацабіна 

Хочу висловити свою 
думку з приводу полеміки 
про перейменування парку 
ім. О.С. Пушкіна на ім’я Т. 
Г. Шевченка та встанов-
лення пам’ятника Кобзарю 
у центральному парку на-
шого міста Козятин. Справа 
в тім, що Тарас Шевченко 
- це наш український про-
рок, а Пушкін, проти якого 
я нічого не маю, так як і 
більшість мешканців, це 
геній і пророк російського 
народу. Це все одно, що 
свою рідну матір любиш, а 
чужу поважаєш. А різниця 
між Шевченко та Пушкіним 
суттєва. 

Т. Г. Шевченко, будучи 

у засланні, не мав змоги 
ні читати, ні писати, ні ма-
лювати. А от Біблію йому 
дозволили не тільки читати, 
а й вивчати по всіх лавах 
і віршах. І вивчивши її до-
сконало, він написав поему 
“Марія”. Хто ще не прочитав 
цю поему, знайдіть у “Коб-
зарі”. А Пушкін на цю саму 
тему теж написав поему. її 
назва “Гавриліада”. 

Шевченко від своєї поеми 
“Марія” не відмовився до 
останніх днів свого життя. 
А російський поет під тис-
ком царя Миколи-I та його 
оточення відмовився від 
“Гавриліади”.

 Сучасники Пушкіна, по-
ети та письменники, худож-
ники та й все прогресивне 
товариство того часу на-
сміхалося над Пушкіним і 
засудило його вчинок.

Ось вам і різниця між 
Шевченком та Пушкіним.

за перейменування парку 
на шевченківський

лист в ноМер

Дивлюсь я на 
всесвіт, тай дум-
ку гадаю, чи є в 

Козятині лікарі, чи 
вже їх немає.

За свій вік бачила все і чула. 
Люди скаржаться на те, що 
ходиш до лікарів неділями, а 
діагнозу — нуль. І нема до кого 
звернутися. Я в це не вірила. 
Але коли в мою оселю посту-
кало ще одне лихо, це все я 
відчула на своїй шкірі.

Так, ми звернулися до ліка-
рів пізно, але цю хворобу для 

спеціалістів, я думаю, було ви-
дно і без УЗД, флюорографії, 
рентгену, які  він відвідував 
протягом трьох місяців свого 
останнього життя в медичному 
закладі м. Козятина.

Постає питання, навіщо ця 
апаратура, якщо вона не відо-
бражає дійсного стану хворого? 
Подивившись на стан хворого і 
діагноз готовий. Обстежте його 
так, як того потребує статус 
лікаря.

Хворого обстежували п’ять 
чи шість лікарів і кожен ставив 

свій діагноз (який був шкідли-
вий для такого хворого). Жоден 
лікар не звернув уваги на те, 
чого він так довго не може го-
ворити, бо голос був сів. Чого 
хворий весь цей період п’є зне-
болююче і снодійне, які я йому 
купую в аптеках. Правильний 
діагноз йому поставили у Ві-
нниці за чотири дні до смерті. 
Можете ви собі уявити, в якому 
стані я його возила по лікарнях,  
куди нас направляли.

17 грудня 2017 року ми остан-
ній раз приїхали з Вінниці. Він 

з машини сам вийти уже не міг. 
А 22 грудня відійшов у небут-
тя, опустились віки, закрились 
вуста. Сьогодні він відійшов у 
великих муках, а на послідуючі 
дні можуть бути ваші рідні та 
близькі. Вічного на цьому світі 
немає нічого.

Не доведи Господи дивитися 
на муки своїх близьких, яким ти 
не можеш допомогти при такій 
хворобі. Знеболюючого ми так 
і не встигли отримати.

Не пишу прізвищ лікарів, вони 
нікому не потрібні. Якщо вони 

читатимуть газету, зрозуміють, 
за кого йде мова. В майбутньо-
му, надіюсь, будуть уважнішими.

Родини, яким доводилось спо-
стерігати за хворими з таким 
діагнозом, можуть тільки мені 
поспівчувати. 

Які нелюдські випробування 
переносять хворі без належного 
лікування. Сонечко яскраве сві-
тить на весь світ, лиш для тебе, 
сину, наступила темна, вічна ніч. 

Мати нині покійного сина 
віталія

не вміють ставити діагноз
лист в ноМер

вероніка любіч

Як повідомля-
ла газета “RIA-

Козятин”, 14 лютого у 
центральній районній лікарні (в 
приміщенні колишньої залізнич-
ної лікарні) відбулось урочисте 
відкриття акушерсько-гінеколо-
гічного відділення. Капремонт 
тривав 4 місяці. Як стало відомо, 
у пологовому відділенні дев’ять 

індивідуальних післяпологових 
палат для матері та дитини, дві 
палати для вагітних із патологія-
ми, оглядова та операційна зали, 
дві індивідуальних пологових 
зали, палата інтенсивної терапії 
новонароджених. Остання об-
ладнана апаратом для штучної 
вентиляції легенів новонаро-
дженим, лампою фототерапії з 
електронними датчиками, реані-
маційним столиком, шприцевим 

інфузоматом для дозованого 
введення рідини, кюветами для 
недоношених немовлят.

Вартість проведених робіт 
становить близько 4 мільйонів 
гривень. Про це офіційно повідо-
мив сайт Козятинської  райради: 
“Це кошти районного бюджету 
та спонсорські, за сприяння на-
родного депутата відповідно до 
розпорядження Прем’єр-Міністра 
України Володимира Гройсмана 

з державного бюджету виді-
лено 1 млн 720 тис. грн., за які 
закуплено сучасне обладнання 
(дихальний апарат, монітор для 
новонароджених, УЗД-апарат 
та ін.), особисто від народного 
депутата та усієї сім’ї Юрчишиних 
закуплено для облицювання під-
логи відділення 400 квадратних 
метрів плитки на суму понад 100 
тисяч гривень. Ще 100 тисяч гри-
вень сім’я Юрчишиних направила 

на закупівлю надзвичайно необ-
хідного пологовому відділенню 
сучасного апарату «Патонмед», 
що призначений для зварювання 
живих тканин.Значною була ма-
теріальна та фінансова аграріїв 
району.”

“На сьогодні в новому полого-
вому відділенні народилося вже 
двоє хлопчиків та ддвоє дівча-
ток!!! Хай будуть здорові вони і 
їхні мамочки!

мільйони вирішують все
блог

галина касянівська

Чим ближче до весни, тим 
більше спортивних змагань 
відбувається за участі наших 
краян. Баскетбольна дружина 
нашого міста гостювала в об-
ласному центрі. Суперником 
були старожили аматорської 
баскетбольної ліги обласної 
першості команда “Партизани”. 
Саме цей колектив в минуло-
річній першості не пустила до 
фінальної стадії змагань наша 
команда. Тримаючи той матч 
в пам’яті, “Партизани” не при-
ховували, що прагнуть реваншу.

Перша десятихвилинка про-
йшла в рівній боротьбі і завер-
шилась рахунком 19:20 на ко-
ристь господарів. Друга чверть 
також була рівною. Та на велику 
перерву вже наші баскетболісти 
повели в рахунку 36:35. 

Друга половина зустрічі по-
чалася зі швидкісних атак і 

щільного захисту наших 
спортсменів. І третю чверть 
наші баскетболісти виграли 
з рахунком 18:12, що в під-
сумку стало 54:47.

Останній відрізок зустрічі був 
також за командою нашого міс-
та. Загальний рахунок поєдинку 
72:61 на користь Козятина.

Поки наші баскетболісти пе-
ребувають на третьому місці за 
втраченими очками. 

До кінця першого кола нашим 
снайперам кільця залишилось 
дві гри. Їхніми суперниками 
будуть команди Вінницького 
політехнічного коледжу і ліде-
ра чемпіонату — БК “Братів 
воїнів”.

 Цей колектив значно підси-
лився в міжсезоння, запросив-
ши до своїх лав лідерів минуло-
річного чемпіона “Вінницьких 
зубрів”. Тож гра нашої команди 
з лідером турніру обіцяє бути 
цікавою.

Слід та- кож відзна-
чити, що баскетболісти “Козя-
тина” грали без свого лідера 
Ярослава Тарапати. Він отримав 
пошкодження і поки допо-
магатиме команді як помічник 
тренера. Найрезультативнішими 
в нашій команді були Олексій 
Немикін та Єгор Боровський. 
Вони в кільце суперника наки-
дали 34 очка, по 17 на кожного. 
Віталій Комар приніс команді 
14 пунктів, Олександр Кубашев-
ський та Максим Дука набрали 
по 9 очок, а Богдан Проскурняк 
— 6.

серафиМа тучинська

занедбана привокзальна
З огляду на жалюгідний стан 

міста, складається враження, 
що воно загубилося в часі. У 
шикарному буклеті “Вінниця 
туристична” представлені Бар, 
Буша, Тульчин, Шаргород та інші 
перлини Вінниччини, але й слова 
немає про наше місто обласного 
підпорядкування. Його сором-
ляться, наче старого жебрака, та 
відмахуються, як від зачумлено-
го. Візитна картка починається 
з вулиці Привокзальної, відкри-
ваються такі краєвиди, що гості 
мало не чамріють. У залізнично-
му парку вас вразить “пахощами” 
захаращений ставок. Сам парк 
нічим не цікавий. Крокуючи далі 
до мосту, побачите купу занедба-
них приміщень. 

Спочатку ваше серце “по-
тішить” Будинок науки і техніки 
і колись культури, який давно 
забув, що таке концерти. Щез-
ли з нього різні гуртки, секції. 
Жовтий фасад прикрашають дві 
пам’ятні дошки, які повідомляють 
про загін Червоних партизанів та 
штаб Миколи Щорса. Ця велика 
будівля стоїть порожньою вже 
багато років, вочевидь залізни-
ця не може вирішити, що з цим 
об’єктом робити, чи як поділити. 
Але це не позиція простих козя-

тинських залізничників.

суцільний напівфабрикат
Більшість будівель на Привок-

зальній — страшні свідки недба-
лого, безгосподарного ставлення 
до них. Неприємно вражає об-
шарпаний комплекс комерційно-
го басейну “Дельфін”. Частина 
будівлі, де колись знаходилась 
науково-технічна бібліотека, ста-
ла непридатною через сирість. 
Не порадують око декілька за-
лізних, давно не фарбованих 
кіосків. Вони настільки брудні, 
що викликають огиду. Тим часом 
там торгують чимось їстівним. 
Ще пасажирів зустрічають ятки 
біля платформи, з яких продають 
смердючі залишки задавненої 
печінки та ковбаси. Отож прибулі 
можуть помилуватись “чудовими” 
краєвидами та подихати арома-
тами несвіжих напівфабрикатів. 
Десь якийсь “митець” зліпив 
пам’ятник півню з лайна. Можна 
погодитись з ним, якщо вважати, 
що наше життя —  теж суцільний 
шматок такого самого добра.   

Зустрічає задрипанець-паровоз
Це, мабуть, головне гасло 

влади та залізничників. Адже 
вінцем цієї низки вражаючих 
“туристичних” об’єктів є старий 
паровоз, що стоїть на постаменті 
біля пішохідного мосту. Вражен-
ня, що його не доглядали з часів 

революції минулого сторіччя. 
Постамент брудний, облупле-
ний. Паровоз теж без належ-
ного нагляду. Дуже соромно, 
бо  пасажирів, що прибувають 
до Козятина, зустрічає не 
“елегантний” красень, сяючий 
фарбами та лаком, наче його 
щойно випустили з  цехів депо, 
а якийсь “задрипанець”. Хоча, 
може, це діється за принципом: 
чим скоріше зруйнується, тим 
краще. Можливо, хтось навіть 
на нього око поклав і чекає, 
коли він заіржавіє, щоб ско-
ріше  списати на металобрухт. 
Не дуже охайною виглядає так 
званий “Круг” —  площа, де 
розвертається автотранспорт. 
Потяги теж проходять повз неї і 
перші враження від побаченого, 
не дуже приємні. 

Зрозуміло, що там нічого 
грандіозного не створиш, але  
міська влада могла б подумати 
про те, як її обладнати, щоб 
вона виглядала принаймні охай-
нішою.

Дивний парадокс. Земля нале-
жить місту, самі приміщення  на 
балансі залізниці, але ніхто ні-
чого не робить. Висновок такий: 
немає в місті справжнього гос-
подаря, а керівництво залізниці 
особливо не переймається долею 
своїх об’єктів.

хто винний, що робити і 
кого бити?. У підсумку, Козя-
тин має 145 років існування, нуль 
традицій, нуль культури, жодно-
го руху вперед. Товчемо щось у 
ступі. Минають роки, вимирають 
покоління, нічого не змінюється. 
Кілька дешевих магазинчиків на Ге-
роїв Майдану, пара супермаркетів, 
маленький  скверик із “почесним” 

діджеєм, забруднена водокачка із 
старим стадіоном, котельні, що 
смердять на все місто — от і весь 
розвиток. І при владі ми бачимо 
одні й ті самі, вибачайте, “пики”. 
Мабуть, протримається все це ще 
якісь роки, доки не розвалиться. 
В народі ще кажуть ”Хто винний? 
Невістка.” Та таку невістку треба 
гнати в шию і женитись на іншій.

на жаль, приємні емоції після вокзалу щезають, як тільки 
зіштовхуєшся з реальністю 

візитна картка міста — хоч очі закривай

снайПери кільця 
не Підвели 

в’ячеслав гончарук

У неділю, 18 лютого, в Літині 
відбувся третій етап обласної 
першості з футзалу.

Взяли участь у турнірі й фут-
болісти козятинського “Монолі-
ту”. Крім них, у півфіналах були 
представлені команди Калинівки, 
Тиврова, Літина. Учасники цього 
етапу, як і в двох попередніх ро-
зіграшах, проводили змагання за 
коловою системою. Тобто кожна 
команда зустрічалась з усіма 
суперниками. Фаворитами цих 
змагань стали команда з Тиврова 
та козятинський “Моноліт”.

Спочатку наші земляки зу-
стрілися зі спортсменами міста 
Калинівки. Козятинські майстри 
шкіряного м’яча отримали в цій 
зустрічі переконливу перемогу з 
рахунком 5:1. А тиврівські футза-
лісти розібралися з господарями 
поля. У другому поєдинку цього 
турніру наші земляки провалили 
гру. 

Зустрічаючись з гравцями 
міста Тиврова, наші футболісти 
припустились декількох помилок 
в захисті. Тиврівська команда 
укомплектована класними вико-

навцями і, відпустивши суперника 
в рахунку, на перемогу надіятись 
марно. У останній грі цього 
турніру монолітівці 
зустрічались з 
господарями 
залу і пере-
могли з ра-
хунком 2:1. 
Набравши 
шість очок 
з дев’яти 
можливих 
н а  ц ь ому 
турнірі, козя-
тинський “Мо-
ноліт” пробився до 
фінальної стадії змагань. 

Вони разом з переможцями 
інших груп поміряються силами 
на заключній стадії змагань об-
ласної першості. 

Цієї суботи, 24 лютого, у Ві-
нницькому спортивному манежі 
“Колос” визначатимуть чемпіона 
області з футзалу. Крім козятин-
ської команди, в фіналі шести 
зійдуться майстри зимового 
футболу “Візит” (Хмільник), “Во-
лодимир” (Тиврів) та вінницькі 
команди “Балкани”, “Яско”, 
“Техно+”.     
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іван остапчук

Не так давно, 10 лютого, в 
міському будинку культури про-
ходив обласний чемпіонат з 
армспорту. За підсумками цього 
турніру буде сформована збірна 
Вінницької області, яка виступа-
тиме на всеукраїнських змаганнях 
16-18 березня в Немирові. Зма-
гання зібрали велику кількість 
учасників зі всієї області — 
близько 70 з Вінниці, Калинівки, 
Бершаді, Тиврова та Козятина.

Спортсмени змагались за ва-
говими категоріями 60+, 65, 70, 
80, 90, 100 та 100+. У турнірі 
брали участь спортсмени-першо-
розрядники, кандидати в майстри 

спорту, майстри спорту і 
просто сильні хлопці.

Усі учасники в своїх 
вагових категоріях розби-
лись на пари за жеребом. 
Спочатку  у спарингу зма-
гались на ліву руку, потім 
на праву. 

У турнірі брали участь і 
силачки — жінки.

Приємно, що за підсум-
ками чемпіонату області 
була орієнтовно сформо-
вана збірна нашого краю, 
до складу якої потрапили 
й козятинці. Призові місця 
отримали Артем Тучак та Анато-
лій Козаченко у ваговій категорії 
100+, Олександр Байліченко (100 

кілограмів) і Руслан Кухар, який 
виступав у ваговій категорії 90 
кілограмів.

наШа історія на позитиві

сквер — історичне серце козятина

ірина сушко, вчитель: 
— Не задоволена. 

Їздять не вчасно, бу-
ває навіть не доїж-
джають до кінця рей-
су. Хотілося б більш 
якісної роботи і більш 
ввічливого, культур-
ного ставлення до 
пасажирів.

нана дойдоян, 
електроМеханік:

— Графік жахливий. Після 
18-ї години добиратися фак-
тично немає чим. Особливо 
важко дітям, які відвідують 
гуртки. Увечері, зимою взагалі 
одні проблеми. Або ранком 
запізнишся на роботу, або за-
пізнишся на останній рейс.

олена петрик (19), в 
декретній відпустці:  

— Автобуси не 
дуже місткі. Людям 
доводиться стояти, а 
тим хто з коляскою 
взагалі важко. Хо-
тілося б, щоб тран-
спорт був більш зруч-
ним.

людМила грабчак, залізничниця:

— Не задоволена. Ми живемо  
біля Білої казарми. Нас обслуго-
вує 3-й маршрут, він не зручний, 
приходить часто із запізненнями. 
Зверталися у міську раду, щоб 
повернути 1-й або 4-й, але це за-
лишили без уваги. Оцінка всього 
транспортного відділу — нега-
тивна.

юрій кривошей (80), пенсіонер:

— Абсолютно незадоволений. Маршрути 
і графіки складені по-дурному. Напри-
клад, я живу в місті, ходжу з палицею, а 
добратися до районної лікарні автобусом 
не можу.

Причина  проста. Він же ходить по колу, 
значить, мені потрібно сісти на автобус, 
який їде в зворотньому напрямку. Най-
ближча зупинка — аж біля тунелю.

світлана кулак, 
електроМеханік:

— Ав то бус и 
просто “вбиті”, 
техн ічний с тан 
жахливий. Не до-
тримуються графі-
ка. Люди тіснять-
ся, як в бочці.

Ми запитали у козятинчан чи задоволені  ви роботою міських автобусів?

віталій сушко (70), пенсіонер:
— Трохи переболів ангіною, 

але моє кредо — не здавати-
ся. Займаюся фізкультурою, 
веду здоровий спосіб життя.

пєстрикова галина (45), 
дочка женя (19), онука віка:

— Онучці в березні буде 
рік. Я з донечкою дуже 
щаслива. 

володиМир орловський (79), 
пенсіонер:

— Завжди думаю тільки про 
добре і всім бажаю добра, а 
на зле не звертаю уваги.

галина середіна (60),  
пенсіонерка:

— Намагаюся роби-
ти у житті добрі спра-
ви. Це надає позитиву.

оліярська людМила 
(59) пенсіонерка:

— Мій позитив — 
це мої діти і внуки. 
Це найбільше щастя.

олександр гузанівський  (60), 
пенсіонер:

— Особливого позитиву немає. 
Внук порадував, зайняв перше місце 
по футболу у школі —  це приємно.

Ми запитали у козятинчан що позитивного у вас сталося минулого тижня?

талановиті діти відзначились 
на “мистецьких барвах-2018”

Прославляють 
козятинщину

водій пільгового маршруту не зупиняється бабусям

знаменні і Пам’ятні 
дати лютого

козятинські силачі увійшли в 
обласну збірну

вероніка любіч

На початку лютого у Прилуках Чернігівської 
області відбувся ХVІІ Міжнародний молодіжний 
фестиваль-конкурс «Мистецькі барви-2018». У фес-
тивалі взяли участь понад 135 конкурсантів зі всіх 
куточків України. Були і обдаровані діти з Козятин-
щини, які вибороли призові місця. Це учні Самго-
родоцької дитячої музичної школи Олексій Пугач та 
Данило Щетінін, а також вихованка Козятинської 
музшколи Євгенія Лукасевич. Олексій Пугач отри-
мав диплом ІІІ ступеня у номінації «Авторська піс-
ня». У номінації "Естрадний вокал" (колективи) були 
відмічені також Олексій Пугач та Данило Щетінін. 
За професійну підготовку учасників фестивалю та 
розвиток творчих здібностей молоді грамотою було 
відзначено Світлану Воронову, директора Самгоро-
доцької дитячої музичної школи.

На міжнародному рівні Європа ого-
лосила 2018 й рік Роком культурної 
спадщини (Year of Cultural Heritage). 
ЄС оголосив: м. Неймеген (Нідерлан-
ди) – «зеленою» столицею Європи; 
мм. Валетта (Мальта) і Леуварден 
(Нідерланди) – культурними столиця-
ми Європи.

ЮНЕСКО оголосила м. Афіни (Гре-
ція) – всесвітньою столицею книги 
- 2018.

 На державному рівні Президент 
України оголосив 2018 рік роком біз-
несу в Україні,

роком охорони культурної спадщи-
ни. Прем'єр-міністр України оголосив 
2018-й – роком продовження роз-
витку української освіти. У продо-
вження 2017 року 2018 рік оголошено 
Роком німецької мови в Україні, а в 
Німеччині — роком української мови.

Ще відзначимо у лютому наступні 
дати

22 - Міжнародний день підтримки 
жертв злочинів

110 років від дня народження Голо-
ватого В. А. (1908-1979), українського 
живописця

23 -  260 років від дня народження 
Капніста В. В. (1758-1823), україн-
ського поета, драматурга

140 років від дня народження Ма-
левича К. С. (1878-1935), українського 
живописця

115 років від дня народження Юліу-
са Фучика (1903-1943), чеського

письменника і журналіста
105 років від дня народження Кус-

тенка О. М. (1913-1993), українського 
письменника

24 - 155 років від дня народження 
Молчанова П. У. (1863-1945), україн-
ського композитора

25 – Прийнято Перший офіційний 
Державний герб України

26 - 60 років від дня народження 
Мішеля Уельбека (1958), французь-
кого

письменника, поета, співака, сцена-
риста, кінорежисера

27 - 105 років від дня народження 
Ірвіна Шоу (1913-1984), американсько-
го письменника

28 - 485 років від дня народжен-
ня Мішеля де Монтеня (1533-1592), 
французького філософа, письменника

120 років від дня народження Жил-
ка Ю. З. (1898-1938), українського 
поета

80 років від дня народження Тур-
чака С. В. (1938-1988), українського 
диригента

олександра охтир

Минула неділя, 18 лютого, була 
особливим днем і називалася 
“Прощеною”. За християнськими 
традиціями, люди просять про-
бачення за всі образи і самі ви-
бачають, намагаються помиритися. 
Але не лише перепросити в оточу-
ючих і пробачити всім, хто з цим 
звернувся, ми мали у той день. 
Ніби стоячи на “порозі” Великого 
Посту, потрібно було проаналі-
зувати свої вчинки, позбавитися 
всього недостойного, лихого.

Дві жінки звернулись до редак-
ції газети “RIA-Козятин” і роз-
повіли, як вони 18 лютого їхали 
автобусом №1 о 13-й годині від 
зупинки “Пошта”. Всім відомо, цей 
маршрут призначений для пере-
везення пільговиків, пенсіонерів, 

тобто людей із невеликими стат-
ками. Користуються ним і всі інші, 
кому потрібно добиратися в район 
вулиці І. Франка. Курсує маршрут 
№1 тричі в першу половину дня.

Отож в Прощену неділю, близь-
ко 13.00 людей на зупинці зі-
бралося чимало. Ще б пак! Це ж 
останній рейс у той мікрорайон 
для пільговиків та й для тих, хто 
здатен платити, альтернативи не 
було:№7 після перестою буде о 
14.30, а №4 — аж о 15.50. 

Автобус прибув вчасно, але вже 
з достатньою кількістю пасажирів. 
Водій відчинив передні двері — 
“штурм” розпочався. Декілька 
жінок поважного віку майже 
благали і водія, і людей відчинити 
задні двері чи суттєво потіснитися. 
Перспектива залишитись загро-
жувала саме тим, заради кого і 

призначений автобус 1-го марш-
руту. Але водій зі знанням справи 
порадив пасажирам “підтягнути 
хребти і животи”. Це допомогло, 
і біля передніх дверей утворилася 
атмосфера “оселедців у банці”, та 
все ж упхалися всі.

На наступній зупинці, що на-
впроти стоматологічної лікарні, 
водій відчинив задні двері. Але 
дві жінки, що хотіли їхати, піді-
йшли, як годиться, до щільно 
зачинених  передніх. Не встигли 
вони зробити якийсь маневр, як 
двері зачинились, автобус рушив.

На зупинці “на вимогу” поблизу 
тунелю вийшло троє-четверо па-
сажирів. То ж біля задніх дверей 
стало набагато вільніше, на від-
міну від протилежної сторони, де 
тиснява тривала. 

Водій оголошував наступні, але 

позаяк бажаючих “на вихід” не 
виявлялось, то поїздка тривала. 
Завернувши за ріг “Заготкон-
тори”, автобус наблизився до 
зупинки. Декотрі пасажири по-
бачили, що на цій облаштованій 
зупинці стоїть невеличкого зросту 
бабуся, спираючись на палицю, 
ще й махає рукою. Безсумнівно, 
бачив її і водій автобуса №1, він 
же виконував свої професійні 
обов’язки, а не просто споглядав 
у вікно. Тому мав би і слідкувати 
за дорогою, і робити зупинки, 
де встановлено, висаджуючи і 
приймаючи пасажирів. Натомість, 
“по-парубоцьки” крутнувши боком 
і прискорившись, автобус… про-
їхав, не зупинившись.

Не знаємо, чи простила ста-
ренька водієві, і як їй того дня 
довелося добиратись. Невідомо, 

скільки залишених пасажирів на 
совісті того водія. Та чи у нього 
взагалі ще є совість і шана до 
людей?

Власник маршруту №1, пере-
візник Микола Іванюк, якому ми 
повідомили про цей випадок, 
пообіцяв розібратися і зробити 
висновки стосовно водія.

— Я сам не раз пересвідчував-
ся, що на рейс о 13.00 маршруту 
№1 завжди збирається багато 
пасажирів, особливо у неділю, — 
зазначив Микола Іванович.—За-
раз ремонтуємо трохи більший 
автобус, і десь в середині березня 
пустимо його на маршрут.               

А жінки, які були свідками тієї 
ситуації, хоча б через газету про-
сили вибачення у бабусі за те, що 
пізно схаменулися і не примусили 
водія зупинитись.   

олександра охтир

До редакції “RIA-Козятин” за-
вітала постійна читачка і прине-
сла старі фотографії з приватної 
колекції, датовані 1958 та 1960 
роками. На цих світлинах особливо 
привертають увагу куточки “Пуш-
кінського парку”, як звикли його 
називати старожили. Ми побачили, 
який вигляд мали місця відпочинку 
козятинчан 60 років, тому, порів-
няли з тим, що маємо сьогодні. А 
ще вирішили, хоча б частково до-
слідити історію цієї “зеленої оази” 
середмістя, спираючись на спогади 
наших містян та публікації різного 
часу.

базар — вокзал. Уявімо, що цен-
тральна частина Козятина, включа-
ючи і територію скверу (приблизно  
від теперішньої вулиці В.Стуса і до  
старого приміщення станції Козятин, 
що на вулиці В.Винниченка), колись 
являла собою Базарну площу, де 
регулярно  проводились ярмарки. 
Вона була зазначена на першому 
схематичному плані містечка 1874 
року і стала тим центром, навколо 
якого намічалися вулиці та провул-
ки, починалося будівництво. У 1884 
році під Базарну площу відводилося 
3,38 десятин землі, тоді як під всі 
вулиці — 10,76. Проекти розбудови 
містечка упродовж всього дорево-
люційного періоду історії завжди 
були пов’язані зі станом Базарної 
площі. Не склалося з будівництвом 
ані церкви, ані костелу, ані житлових 
будинків. Губернська влада визнала 
найбільш необхідними приміщення 
“пожежного обозу і каланчі” (спосте-
режної вежі), які були зведені якраз 
на місті сучасного скверу. Згадки 

про це датовані 
1910 роком. 

На початку ХХ 
сторіччя терито-
рія Базарної пло-
щі дуже помітно 
скоротилася за 
рахунок забудо-
ви вулиць Дра-
гунської (зараз 
— Незалежнос-
ті), Новоселицької 
(Грушевського), 
Єврейської (В.Стуса), Старовок-
зальної (В.Винниченка). Саме на 
Базарній площі відбувся мітинг в 
березні 1919 року, коли після боїв 
з військами Директорії у місто 
вступили частини 1-ї Української 
радянської дивізії під командуван-
ням М. Щорса та В.Боженка.

єврейське гетто та Могили 
зенітниць. Парк, яким козятинці 
звикли  його бачити, з’явився у 30-ті 
роки і став місцем проведення ма-
сових гулянь, різних заходів. Дерев 
було небагато, але функціонував 
танцмайданчик, тут відбувалися ви-
стави пересувного цирку. А ще, як 
писалося у місцевій газеті в серпні 
1938 року, парк був “місцем систе-
матичних п’янок”. 

Під час німецько-фашистської 
окупації на території парку та при-
леглих вулицях розміщалося єврей-
ське гетто. Після звільнення центр 
міста і залізничний вузол піддава-
лися численним бомбардуванням 
аж до початку літа 1944 року. На 
той період в Козятині знаходився 
підрозділ  дівчат-зенітниць, які 
протидіяли ворожим авіанальотам. 
Кілька загиблих зенітниць було 
поховано в парку і люди ще довго 

приносили туди квіти (у 60-ті роки 
відбулося перепоховання до Брат-
ської могили, що на вулиці 8-ма 
Гвардійська).

“парковка” коней та випас 
кіз. У перші повоєнні роки козятин-
ці займалися відбудовою залізнич-
них та промислово-господарських 
об’єктів. Зрозуміло, що упорядку-
вання парку було не на часі. Але і 
ставлення господарським не назвеш. 
Під час районних нарад міський парк 
перетворювали на “місце паркування 
кінного транспорту”. Про це зазна-
чав у одній із своїх публікацій наш 
славетний Василь Земляк:”... пар 30 
коней там, і під возами хлопці полу-
днують. А кіз! Мабуть, весь Козятин 
сюди згонить кози пасти”. Письмен-
ник навіть просить міську раду визна-
читись: або повісити вивіску “Заїзд 
та випас кіз”, або облаштувати парк.

Влітку 1954 року за ініціативою 
молоді було розпочато роботи з 
упорядкування території  парку. 
Працювали “всім миром”  по не-
ділях (єдиний вихідний у ті роки). 

історія не паМ’ятає, коли 
з’явився кучерявий . Але не-
вдовзі натхнення зійшло нанівець. 

Люди відзначали незавершене будів-
ництво естради, купи землі, завезеної 
для закидання ям та калюж, де вода 
вже засмерділась. Містяни нарікали 
на міську владу, яка й у ті роки не 
відрізнялася особливою господар-
ністю чи ретельністю. Козятинцям 
не подобалися неохайні квітники, 
бюст О. Пушкіна то розмальований 
крейдою, то пофарбований в непри-
ємний колір. 

Коли саме був встановлений 
посередині паркової зони гіпсо-
вий бюст російського поета, кон-
кретно дізнатися не вийшло. Ті, 
хто пам’ятає середину минулого 
сторіччя, розповіли, що у різних 
невеликих містах і навіть селах 
у “наказовому порядку” ставили 
подібні бюстики переважно ро-
сійських письменників. Звичайна 
гіпсова “штамповка”, яка не мала 
ані авторських рис, ані художньої 
цінності.

тут був фонтан!. Але повер-
немось до старих фото. Ошатною 
можна назвати алею (тепер вхід з 
боку вул. П. Орлика): молоді куче-
ряві дерева, підстрижені кущі. При-
вабливо від  зелені біля Пушкіна. 

Дуже зацікавила світлина з фонта-
ном, який був встановлений у парку 
в 1954 році. Посередині — фігури 
дітей, а по колу струмені води б’ють 
із кам’яних жабок (видно, як хтось 
набирає у бідончик). Особливий 
інтерес викликала достатньо мону-
ментальна композиція, присвячена 
темі освоєння цілинних земель, що 
тоді була на часі. Але козятинська 
молодь цій скульптурі дала жартівли-
ву назву ”Втікачі з цілини”. З роками 
парк поступово перетворювався на 
сквер, тобто ставав меншим. На-
прикінці 60-х у зв’язку з будівни-
цтвом ресторану “Козятин” (зараз 
— скляна двоповерхова будівля з 
торговельними та іншими закладами) 
від паркової зони відійшов чималий 
шмат землі.

Теперішній сквер навряд чи хто 
назве “зеленою оазою”, хіба що 
“дитячим містечком”. 

Дерева вже старі, проведене 
“озеленення туями” не ганьбив 
лише лінивий. У негоду під ногами 
грязюка та непрохідні калюжі за-
мість облаштованих доріжок. Що 
ж, за традицією Козятина, міській 
владі байдуже, де і як відпочива-
ють люди.                
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вітання вітання

 продам
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 
12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
  Àâòîêëàóì, åëåêòðîï³÷ òåðì³íîâî. 067-455-37-71
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí - çåðíî + êà÷àíè, 
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³,  
àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà. 068-216-34-20
  Á³äîíè àëþì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëåâ³çîð á/ó Samsung, 2 òóìáî÷êè 
ïðèêðîâàòí³, òðèëÿæ. 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Á³ëüÿðä - ñíóêåð. 096-078-57-11
  Áðàìà íà ãàðàæ 2 õ 2.5 ì. - 3 000 ãðí. 096-779-60-83
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîéëåð³â ²ñïàíêó, Ìàñòåð, êà÷êó «Ìóðàðò» òà êà÷åíÿò, êîìá³êîðì ³ âèïàéêà. 
067-982-68-38
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-
173-31-50, 063-608-92-55
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ ð. 1.20 õ 6 ì. - 4 øò., 2 000 ãðí./1 øò. 096-779-60-83
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063-143-61-18
  Áóðÿê êîðìîâèé, íåäîðîãî. 096-245-24-62
  Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé 80 ãðí., ä³òêè 50 ãðí, ñ³ÿíö³ 25 ãðí., íàñ³ííÿ 10 øò./20 
ãðí., íàñ³ííÿ ê³ìíàòíèõ ïîì³äîð³â 10 øò./5 ãðí. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Âàííà àêðèëîâà àñèìåòðè÷íà ïðàâîñòîðîííÿ «Cersanit NANO» íîâà ç äèôåêòîì 
ð.140 õ 75 - 500 ãðí. 098-974-44-48, 093-299-71-19
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Âºòíàìñüê³ ñâèí³, áåòîíè àëþì., áóðæóéêà, åëåêòðî êîñ³ëêà, áðîíü äâåð³, ðåçèíà 
äî ÌÒ íîâà, áîðîíè äî êîíÿ. 096-301-40-76
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ì’ÿñî. 067-171-12-01
  Ãàç ïëèòà Êàíä³, óí³òàç, ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, âñå ðîáî÷å. 097-112-64-95 Í³íà
  Ãàçîâà êîëîíêà 1 000 ãðí. 063-694-56-92, 097-515-55-92, 
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073-793-55-95
  Ãàçîñâàðî÷í³ àïàðàòè, 1 àïàðàò íîâèé,  1 àïàðàò á/ó, êîðîáêà ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 
063-774-02-46
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ïî âóë.Ïîä³ëüñüêà á³ëÿ ÏÌÊ-9, 2-õ ïîâåðõîâèé ç á³ëî¿ öåãëè 6 õ 9 ì., íà 2 
áðàìè, º âîäà, ñâ³òëî, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-779-60-83
  Ãîð³õè ö³ë³ íåäîðîãî. 068-492-53-84
  Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
  Äâà âåëèêèõ êð³ñëà íåðîçêëàäí³, âåëèêèé êóõîííèé ñò³ë, äâà ïóô³êà ³ æóðíàëüíèé 
ñòîëèê. 093-115-87-05
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà íåäîðîãî. 093-595-90-56
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì â äîáðîìó ñòàí³. 093-488-78-48
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-
37-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî + ìàòðàö, äèòÿ÷à ïàðòà, äèòÿ÷à ïàðòà + ñò³ëü÷èê, êàðò ïåäàëüíèé, 
ñí³ãîêàò (ñàíêè), øóáà (áîáðèê) - âñå á/ó. 063-274-78-10
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, àâòîêð³ñëî â äîáðîìó ñòàí³. 068-546-67-73, 073-029-63-24
  Äèòÿ÷³ õîäóíêè â äîáðîìó ñòàí³. 067-657-39-15
  Äèòÿ÷ó êàëÿñêó äâà â îäíîìó - 700 ãðí.äèòÿ÷à êðîâàòêà - 800 ãðí. äèòÿ÷à ãîäàëêà 
- 500 ãðí., õë³áîï³÷ - 1000 ãðí., óòóã äëÿ âîëîññÿ - 1000 ãðí., åë. äèï³ëÿòîð - 300 ãðí, 
ïëîéêà - 200 ãðí., óòþæîê - 500 ãðí. óòþã - 200 ãðí., õîäóíêè - 100 ãðí. 097-28-10-697

  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äðîâà äîìàøí³ 1 400 ãðí., ³íäîêà÷óð³ êîðè÷íåâ³ 270 ãðí. 068-044-24-68
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä: äóá, ãðàá, ÿñåí. 096-648-08-00
  Åëåêòðî äâèãóí 4 ÊâÒ 3000 îá/õâ. 098-358-56-71
  Åëåêòðî ôðåçåð Ôèîëåíò ç òðüîìà ôðåçàìè. 098-400-91-10
  Åëåêòðîîá³ãð³âà÷ Òåðì³ÿ. 098-914-77-92
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 098-560-29-07
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.1931 ãà ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà 82-À, íåäîðîãî. 068-245-85-75
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64, òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ôóíäàìåíò, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 098-020-36-
54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì, 10 ñîò., ì³êðîðàéîí «Åâðîïåéñüêèé», º êðèíèöÿ, 
ñàðàé, áóä. ìàòåð³àëè, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, ïðèâàòèç., º âñ³ äîêóìåíòè íà 
áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó Ëåîíòîâè÷à 1, íåäîðîãî. 097-131-99-14
  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
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñèãíàë, öåíòð 25 ñîò. 098-300-63-28  
  Êàðêàñ òåïëèö³ 4.5 õ 3 õ 2.1 ì., åêçîòè÷í³ ðîñëèíè. 067-445-75-52

  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 063-112-72-59, 096-940-95-58
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 068-174-03-79
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð ïî 20 ãðí./â³äðî. 073-026-55-19, 096-224-01-71
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 20 ãðí./â³äðî. 096-313-92-02, 093-677-23-25
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Êèëèì íàòóðàëüíèé ð.1.5 õ 2.5 - 800 ãðí. 067-224-08-52
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé. 073-200-80-47
  Ê³íñüêà øêðàáà÷êà ñ³íà. 096-226-10-97
  Ê³íñüêèé â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó, îäíîêîíêà. 096-226-10-97
  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 õâèëÿñòèõ ïàïóæîê ³ êîðåëë, ãí³çäà, æåðäèíêè, ïî¿ëêè, ãîä³âíèö³ ³ 
ò.ä., âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, õîì’ÿ÷îê äæóíãàðèê (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè. 097-
556-89-47, 093-109-83-83
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîëÿñêà Adamex 1 200 ãðí. 097-848-57-45
  ÊîìïÒþòåð 4-õ ÿäåðíèé ÀÌÄ 3Ãá ÎÇÓ+HDD 320 Ãá + êëàâèàòóðà + ìûøêà 
+ êîâðèê + DVD-RW + ìîíèòîð Acer-23 DVI, VGA, HDMI + âñòðîåííûå êîëîíêè. 
Öåíà 7000 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîíäåíñàòîð 250 Ìêô 300 ãðí. 098-318-91-37, 063-414-84-50
  Êîíòåéíåð - ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð» òåðì³íîâî. 098-879-58-37, 093-
587-13-81
  Êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó.  093-612-95-75
  Êîíòåéíåð íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó. 093-942-16-48
  Êîðìîâèé áóðÿê âóë.Öåíòðàëüíà 151. 063-414-89-05
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-443-32-64
  Êîðîâà ä³éíà. 098-477-90-09
  Êîðîâà äîáðà. 068-518-35-30
  Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-797-89-32
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà, ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-769-38-57, 097-417-87-97
  Êîòåë ãàç. Áàð 2-õ êîíòóðíèé, ì’ÿêèé êóòî÷îê íîâèé (Ìàëþòêà), òåëåâ³çîð 
êîëüîðîâèé, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106. 097-380-23-63
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëèæ³, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, 
ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà ç ìàòðàöàìè íåäîðîãî òà ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè. 097-
952-57-89
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-671-67-65
  Êóêóðóäçà. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³. 063-293-13-29, 
098-974-57-77
  Êóõíÿ 2 ì., øêàô íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äçåðêàëî îâàëüíå, 
ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ á³ëèçíè ç ìàòðàöàìè òà 
ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì á/ó. 093-786-38-08
  Ëüîøêà ìÿñíî¿ ïîðîäè 45 êã. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáë³ á/ó: 2 ï³íàëà, 2 òóìáè, êð³ñëî êîìï’þòåðíå, ãàçîâèé áàëîí âåëèêèé, 
õîëîäèëüíèé, ñàìîâàð 3 øò. 063-359-40-27, 067-433-39-14
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà «Êàëèíà», ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî âñå îêðåìî), 
òðèëÿæ, ë³æêî ïîëóòîðíå, ñò³ë ïèñüìîâèé, äèâàí, ñò³ëüö³. 063-359-40-27, 067-
433-39-14

  Ìåáë³ á/ó: øàôà, ñåðâàíò, òðèëÿæ ëàêîâàí³. 068-326-41-41
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, 
êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00 
  Ìèñëèâñüêèé ñåéô òà øòàíãà: ãð³ô äâà áë³íà ïî 5 êã., äâà áë³íà ïî 10 êã. 097-
136-45-50
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ìîòîð ÂÀÇ, àêóìóëÿòîð 91 àìïåð. 066-247-57-54 Òîë³ê
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé 
ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 098-007-84-33
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³ âàçîíè, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 
093-940=96-11, 068-334-66-72
  Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-26-86
  Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., ðàìêè - êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê, 
ï³ðÿ - ïóõ 3 êã.. 096-364-80-30
  Ïàñ³êà, êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ðàìêè, ñèòå÷êî, ÿùèêè, êàñòðþëÿ 30 ë., 2 íîæ³, 
ñêðåáîê. 096-364-80-30
  Ïåòë³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó äîâæ. 9.6 ì., âèñ. 0.85 ì., + 2 ñòîâáèêà ñòàëüí³ 30 õ 
30 ìì (18 ãðí./1 ï/ì), íîâèé øòàõåòíèé çàáîð (ñîñíà) ³ç øòàõåòàìè 6 ñì õ 2.5 ñì õ 
85 ñì. äîâæ. 3 ì. 096-453-34-86, 2-51-56 
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèé äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, øâåéíà ìàøèíêà Ò²ÊÊÀ 
(Ô³íëÿíä³ÿ), ñºòêà 6 ìì. - 2 ì., ï³äéîìíèê òåëüôåð - êîìïþòåð Ç³ëîâñüêèé, 
÷îëîâ³÷à øê³ðÿíà êóðòêà íà öåãåéö³ ð.48-50, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê. 063-689-36-37, 
063-695-30-20
  Ïëèòêà á\ó 28 êâ.ì., âàãîíêà á/ó 30 êâ.ì., äâåð³ á/ó àðî÷í³ ï³ä ñêëî 2.30 õ 1.30, 
äâåð³ á/ó 2.25 õ 1.40, â³â÷àðêà 8 ì³ñ. 067-198-70-95, 063-645-62-28
  Ïîðîñÿòà. 067-163-28-26 Îëåã
  Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà  ìåò. âàæêà, 
ðîçêëàäóøêà, ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ïîñóä ìåòàëåâèé: íî÷âè, áàë³ÿ äîâãà 1.4 õ 60, êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðî, ñóë³ÿ 20 ë., 
áóòåëü 10 ë., ïðàñêà, ðîçêëàäóøêà. 096-364-80-30
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 2 500 ãðí. 097-986-72-73, 063-363-21-58
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà, ê³ìàíî, òà çàõèñò íà êàðàòå 
5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
  Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò Ñàëþò, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé. 
096-364-80-30
  Ðàìà äî âåëèêîãî âåëîñèïåäà, ñòàðîãî âèðîáíèöòâà á/ó. 063-279-94-04
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Ðåäóêòîð ÃÁÎ «PALAGAR» Ïîëüøà á/ó, GPS íàâ³ãàòîð «Prestigio Geovision 5166» 
á/ó. 097-116-69-11, 063-694-97-00
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñ³íî áåðåãîâå ç ëþöåðíîþ, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 063-037-07-57
  Ñ³íî ëþöåðêè, êëºâåð. 063-208-76-58
  Ñ³íî ñ.Æóðáèíö³. 097-744-46-76
  Ñîáà÷êà íåäîðîãî Ñåìáåðíàðà àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 097-793-55-95
  Ñîºâèé øðîò. 063-392-94-22
  Ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí. 068-232-01-72
  Ñò³íêà äèòÿ÷à 2.30 õ 2.30 (êîë³ð ãîð³õîâèé), ë³æêî ç ìàòðàöîì (ïîëóòîðíå) 1.90 õ 
0.90, âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-315-21-51, 063-288-13-72
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà á/ó, òåðì³íîâî. 096-458-97-19

  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³ë êóõîííèé ñêëÿíèé. 063-629-49-24
  Ñòîâáè æ/á õì³ëüîâ³, ïîðøíåâà ÌÒÇ-80 íîâà, ìàõîâèê ³ ïëèòà ñòàðòåðíà ÌÒÇ-80. 
096-353-63-36
  Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: êàë³ôîðí³éñüêèõ, ïîëòàâñüêå òà 
ºâðîïåéñüêå ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé âåëåòåíü, ðàäÿíñüêà øèíøèëà, 
ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé, ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-55-95
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-12-06? 
093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð 1 000 ãðí., DVD ïëåºð 500 ãðí. 067-646-72-63
  Òåëåâ³çîð Ñîí³ íåäîðîãî, â õîðîøîìó ñòàí³, åêðàí âåëèêèé 29«. 097-990-01-41, 
097-952-56-79
  Òåëåôîí Samsung G1 2016 ð.â., òåëåôîí â õîðîøîìó ñòàí³. 063-108-23-25
  Òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-934-28-25
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñÿö³. 073-226-93-27
  Òåëèöÿ ò³ëüíà íà êîðîâó, ò³ëüíà 6 ì³ñ. - 18 000 ãðí. 096-772-01-94
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 4 ì³ñ. 073-226-93-27
  Ò³ñêè ³ íàêîâàëüíþ. 097-793-55-95

  Òîðìîçí³ êîëîäêè íàêëåïàí³ äî àâòî Êàìàç á/ó. 093-050-15-50
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-
793-55-95
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ, äîì. 
êîïòèëüíÿ. 2-12-24, 093-884-86-66, 097-517-36-53
  Òþêè, ïøåíèöÿ ÿðà, êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, âàííà, óí³òàç, áîëåð, êóëüòèâàòîð 
äî ìîòîáëîêà, ãîëîâêà ìîòîðà Ä-240, áî÷êà íà 200 ë. 068-024-27-05
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà âóë.Ï³âäåííå Øîñå 39. 097-207-88-44
  Ôîðìè äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ãðèáî÷ê³â 250 ãðí., ôîðìà ÷àâóííà äëÿ 
âèï³êàííÿ âàôåëüíèõ ëèñò³â, çðîáëåíà ï³ä çàìîâëåííÿ 450 ãðí., ôîðìà äëÿ 
öóêåðîê íà ïàëè÷ö³ 250 ãðí. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Õîëîäèëüíèê Hansa, Í³ìå÷÷èíà, á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 2-õ êàìåðíèé. 098-
039-08-11
  Õîëîäèëüíèê Àòëàíò 2-õ êàìåðíèé, ïðîåêòîð, øâåéíà ìàøèíêà ç òóìáî÷êîþ, 
òþíåð 200 ãðí., âàçîí Àëîº, ñîêîâèæèìàëêà íà ñòàêàí 500 ãðí. 063-234-29-75
  Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó ñòàí³, øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà. 063-234-29-75

  Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
  Ö³ë³ ãîð³õè. 063-143-61-18
  Ö³ë³ ãîð³õè. 097-793-55-95
  Öóöåíÿòà Àëàáàÿ. 067-366-50-14
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà ïîðîäèñò³. 093-589-61-17
  Öóöåíÿòà Õàñê³ 4.5 ì³ñ. (õëîï÷èêè), ñ³ðåíüê³, áëàêèòíîîê³, ÷óäîâ³ òà ãðàéëèâ³. 
097-483-42-09
  Øâåéíà ìàøèíêà ÐÀÄÎÌ åëåêòðè÷íà. 067-745-00-51
  Øêàô äëÿ á³ëèçíè 500 ãðí., òóìáî÷êà 100 ãðí., æóðíàëüíèé ñòîëèê 300 ãðí. 
067-224-08-52
  Øêðàáà÷êà ñ³íà ê³íñüêà, â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó. 096-226-10-97
  Øòàíã.öèðêóë³ á/ó 0:350 ìì; 0:250 ìì., ìîéêà á/ó í/æ íà 2 â³ää³ëåííÿ  
ãàáàðèòàìè 78 ñì. õ 58  ñì., ñò³ë ðîçêëàäíèé ãàáàðèòàìè 155 õ 79 ñì., 2 êð³ñëà 
êîë³ð ñâ³òëî - êîðè÷íåâèé. 096-453-34-86, 2-51-56 
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áàëêè íà êðîêâè Á/ó êðóãë³ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 067-430-40-65
 ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèãóë³» ï³ä Áóñ. 45 òèñ. ãðí. ìîæëèâèé òîðã 063-615-
33-70
 äðîâà. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 067-
772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó ñòàí³ íà ÏÐÁ. 093-615-09-34, 068-760-51-03
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º âåëèêà ëîäæ³ÿ, ïîðó÷ 
áàçàð, ö³ëîäîáîâà àïòåêà, àâòîáóñ. çóïèíêè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ ï³ä 
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73

  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð 2/5, 36 êâ.ì., ñòàí æèëèé. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 067-710-75-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., 37 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-890-90-37
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-
08-82
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-
08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå ÒÂ, ïîãð³á, 
íåäîðîãî, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, 
çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî. 093-751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 098-012-20-75
  2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. 58 êâ.ì. ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíèé ñòàí, º ñàðàé. 067-
432-45-85
  2-õ ê³ìí. êâ. òà 3-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. - 300 000 ãðí. 063-298-50-60
  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., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., öåíòð, ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, 
çàâí³øíº óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ,  îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî, ãàðàæ â êîîï. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), 
ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-925-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 2-73-30, 093-
002-42-47
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робота та оголоШення реКлама та оголоШення

рЕмоНТ, поСлуги
Виконуємо внутрішні роботи (гіпсокартон, за-
ливка полів, будівельні роботи і.т.д...) робо-
ти по електриці, заміна розеток, вимикачів                          
093-20-51-266 
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 067-
889-16-25
Виконую ремонтні роботи: стяжка, гіпсокартон, 
шпаклівка, ламінат, обої, покраска, утеплення 
будинків. 097-609-25-57

41
79

14

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на робо-
ту: На роботу потрібні: різноробочі, працівник 
шиномонтажу, збиральниці грибів, продавець, 
електрозварювальник. З/п від 300 грн в день. 
Вахтовий метод, житлом забезпечуємо. Місце 
роботи - Київська обл., м.Фастів.Телефонувати 
з понеділка по п'ятницю за тел.098-634-12-45 з 
8.00 до 17.00 год
Запрошую будівельників для будівництва  обєкту 
нерухомості з інфраструктурою в м. Козятин. 
Оплата по домовленості. Порядність гарантую. 
067-432-22-20
На склад-магазин "Процент" на постійну роботу 
запрошується офіс-менеджер та менеджер по 
роботі з постачальниками. Оплата праці достойна 
кандидата. 063-366-49-50
На постоянное место работы помощник по кухне. 
093-911-81-10, 067-707-95-82
Потрібні монтажники металопластикових 
конструкцій з досвідом роботи. 063-992-03-90
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується про-
давець 063-554-18-81
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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

Продам балки на крокви б/у круглі 
в ідеальному стані. 067-430-40-65

Терміново шукаю доглядальницю 
за хворою жінкою, м.Козятин. 

093-864-79-40

Продам дрова. 067-430-40-65

Здам в оренду приміщення та ро-
бочі місця з: перуки, манікюрний, 
педикюрні, нарощування вій, та-

туаж, центр міста ТОЦ "Україна", 
недорого і тепло. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

16.02.2018 р. в м.Козятині загубив-
ся собака породи сибірська Лайка 
(сука, світло - бежевого з фраг-
ментами білого окрасу), з ошей-

ником. Прохання зателефонувати 
про місцезнаходження або повер-

нути за винагороду. 093-831-77-40, 
097-900-04-23

Продам дуже гарні, великі, бла-
китноокі цуценята (хлопчики) 

сибірської Хаскі 4.5 міс., 
терміново. 097-483-42-09

Продам ліжко 2-х спальне з при-
ліжковою тумбою для білизни з 

матрацами та полуторне ліжко 
з матрацом б/у. 093-786-38-08

Продам кухонну стінку довж. 
4м35см з витяжкою в хорошому 

стані, недорого. 067-783-63-17

Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" 
вул.Перемоги 41. 097-449-53-15

Здам магазин в оренду 20 кв.м., 
вхід в центральний ринок від воєн-

комату, недорого. 067-796-11-99
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На роботу  запрошується майстер з монтажу вікон 
та дверей. З/п висока.  063 814 16 52
Таксі "Чайка" запрошує на роботу диспетчера. Вік 
від 20 до 50 років. 093-766-78-49
Агроном для роботи продавцем-консультантом у 
садовому центрі недалеко від Києва, з/п - від 9000 
грн, надаємо житло. 0503306480, 0676564002 
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ 
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вах-
та 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вах-
ту). Проживання та харчування оплачує компанія.  
Офіційне оформлення. 099-345-49-04 
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой вы-
бор вакансий.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Покоївки (працівники для прибирання готельних 
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та 
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. 067-341-72-92
Дв ірники,  прибиральниц і ,  оператори 
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока 
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92
Київська клініка запрошує жінок до 35 років 
стати донором чи сурогатною мамою. Оплата 
проїзда, безкошновне обстеження, висока оплата. 
тел.:0661523753, 0986328781 .Л. АЕ №281182 от 
25.07.13р.
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Продавець зі знаннями ПК, Помічник головного 
бухгалтера, водій ЗІЛ - 130, Помічник кухаря, 
Кулінар - кондитер. Гарантуємо - Офіційне працев-
лаштування. Середня заробітна плата  5500 - 6500 
грн (з податками), 8 - годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
На роботу потрыбен монтер та кабельник. 
Офіційне працевлаштування. Звертатись за 
адресою; м. Козятин вул. Незалежності, 39. 068-
951-95-78
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Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника, 
прибиральниця. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15, 
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба 
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул. 
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073-
003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
В продовольчий магазин на постійну роботу 
потрібен продавець в нічні зміни. 067-609-10-49, 
093-925-92-67
На склад в м. Козятин потрібні працівники, 
чоловіки віком від 18 до 45 років, офіційне пра-
цевлаштування, оплата погодинна. 097-879-52-49 
Олександр
В продуктовий магазин потрібен кладовщик. 063-
650-12-28
На роботу потрібна людина, яка вміє смажити 
пиріжки. 093-990-82-62
На роботу в дитячий розважальний центр потрібна 
дівчина. 093-875-71-67
В продовольчий магазин на роботу потрібні 
продавці. 093-875-71-67
На роботу потрібні: бухгалтер, продавець, 
різноробочий. 063-615-56-02, 067-509-08-00

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.0. Кращi пропозицiї 

2 кiмнати в гуртожитку, Вiнниця, власник. Цiна: дог., 
тел.:(096) 458-97-54 

1.6. Будинки 
, смт Липовець, поверх: 1/-/-, вул. Чехова. Цiна: 
184282, тел.: (096) 730-52-43 

1.8. Дiлянки 
, с.Шир.Гребля, пiд житлову забудову.. Цiна: 
122616, тел.: (097) 220-20-84 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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 

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

Автомийка "Дача" шукає мийникiв з досвiдом роботи. З/п 7000 
грн. Тел.:(096) 552-27-22 

Автомийка "Нокаут" набирає мийникiв на роботу. Дзвонiть. З/п 
7000. Тел.:(096) 552-27-22 

На роботу в Словаччину потрiбнi робiтники скотоферми та 
трактористи. З/п 800-900Є. Проживання та обiди безкоштовно. 
servant.pro. iнформацiя. Тел.:(097) 959-50-50 

Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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

Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт. 
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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 

23. тварини 
23.1. Продам 

Шотландськi клубнi кошенята, блакитнi та лиловi. Привченi до 
гiгiєни. Документи. Тел.:(067) 215-18-78 

24. різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекреди-
туем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10

  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 14), 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, äóæå òåïëà, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 
063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 
063-554-18-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45/11. 096-568-81-36, 063-696-39-90

  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2 ïîâ. 068-
512-67-88
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ìåáë³ ñò³íêà, 
ñò³ë, äèâàí, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð. 20-413, 098-597-08-40
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, âóë.Êàòóêîâà. 063-321-40-44, 063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 3 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî 62. 098-561-37-23
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, âîäà, 
³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, 
çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-452-00-00, 
067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 
êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, íîâå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîí, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà çåìë³. 067-284-59-94, 063-776-45-68
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè âóë.Ãîðüêîãî 9/1, çàã. ïëîùà 65.9 êâ.ì., âèñîòà 
3.15, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé. 073-310-91-13
  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, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà, 
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 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 
096-277-73-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï 
â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, 
ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15
  3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 097-682-51-34, 

095-659-89-10
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 096-094-68-32 Ñâ³òëàíà
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-18-
48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà), 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ï³äâàë, 

418919
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ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ. ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58 êâ.5. 096-378-80-86, 063-248-16-06
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 068-003-51-09
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ äëÿ æèòëà ÷è îô³ñó. 073-304-69-51
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà çîâí³ â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³, 
ïîðÿä º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 093-732-42-02,, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, 
âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé òåðì³íîâî. 063-829-37-33
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë. 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., ïëîùà 72 êâ.ì., 1 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ ãàçîâå. 093-
785-79-12
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í. 097-130-29-02
  Áóäèíîê  110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, 
ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ïëîäîâ³ äåðåâà, áóä. çíàõîäèòüñÿ íà 
âóëèö³ ç âñåñåçîííèì ï³ä¿çäîì, ïîðó÷ àâòîáóñ. çóïèíêà, ìàãàçèí, øêîëà. 
097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Øê³ëüíà 32à. 098-582-54-96
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà 
ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, 
îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 
063-502-63-13, 050-821-49-53
  Áóäèíîê 90 êâ.ì. æèëî¿ ïëîù³, ãàðàæ, ñàðàé, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè àáî 
îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèíûâêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ðÒ¿, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà, ñòàâîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, àâòîáóñíà çóïèíêà. 098-515-93-37, 
073-060-48-91
  Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á. 093-153-21-72
  Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, 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. 179 òèñ. ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, îïàëåííÿ, âàííà ³ òóàëåò, âîäà, 
áîéëåð, ³íòåðíåò, íà âóëèö³ º ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 097-905-
37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
10 ñîò. çåìë³. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-677-24-52, 

067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-966-19-14
  Áóäèíîê ãàç, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-969-57-39, 093-050-93-06
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, 
ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-
69. Ãàëèíà.
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó 
âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí. 067-581-77-54
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 12 000 ó.å. 096-772-27-55 
  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 ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., á³ëÿ 
áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæåì, äâîìà ñàðàÿìè. 067-
300-19-06
  Áóäèíîê íîâèé æèëèé â ñåë³. 068-633-92-09
  Áóäèíîê íîâèé, ãàðíèé, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, 18 
ñîò. ó÷àñòîê. 096-541-31-09 Òàíÿ
  Áóäèíîê ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ãàç, âîäà. 063-896-77-35, 097-029-05-79
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ (5 øêîëà), ïëîùà áóäèíêó 84 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, çàã. 
ïëîùà çåìë³ 6 ñîò. 063-288-37-65
  Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç. 097-768-80-55
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 097-495-89-61
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 1, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 
ñîò. ïðèâàòèç., ìàðøðóòêà ïîðó÷, 5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ä³òåé äî øêîëè 
çàâîçèòü àâòîáóñ ³ ïðèâîçèòü áåçêîøòîâíî. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà 64 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, çàã. ïëîùà 
çåìë³ 60 ñîò. 096-627-25-93, 066-003-16-82
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîðîä 10 ñîò., 
ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ïðèáóäîâè äî ñàðàÿ, íåïîäàë³ê ñòàâîê, ïîðó÷ çóïèíêà 
- 55 000 ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò. 
ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðó÷ ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ ³ ïî¿çäîì, 
õîðîø³ ñóñ³äè. 098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 
Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 71 
êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãîñï. áóä³âë³, 
ä³ëÿíêà 25 ñîò. 093-343-04-25, 098-873-00-30

  Áóäèíîê ñ.Ìèõàéëèí, íåçàê³í÷åíèé, ð.13 õ 6, âåëèêà âåðàíäà, ãàç 
ï³äâåäåíèé äî ñòîÿêà, ðîáîòà ö/ç 2 êì., çàã. ïëîùà çåìë³ 30 ñîò., ï³äâàë, 
âóë.Øê³ëüíà 55. 096-174-84-57
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-57-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ãàç, ñàäîê, çåìëÿ, ð³÷êà - äàìáà. 
067-283-98-27
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ, 
íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.5698 ãà. 096-277-73-90
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 90 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 38 ñîò. ãîðîäó. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 
ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º ãîðîä, ñàðàé, êóõíÿ, ïîãð³á, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, º êðèíèöÿ. 099-120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ñòàðèé 15 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà ï³ä çàáóäîâó. 063-234-29-75
  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 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà 3), â áóäèíêó 
ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ë³òí³é äóø. 063-384-05-03 
  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 ð-í Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-
31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîâåöü, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, öåãëÿíà 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà. 067-278-43-14
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 063-854-94-76
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, òåïëèöÿ 100 êâ.ì. 068-174-
58-34, 063-671-40-42
  Äà÷à â ð-í³ ÐÅÑ (á³ëÿ ³íòåðíàòó), 10 ñîò., öåãëÿíèé áóäèíîê, ñàäî÷îê. 
068-023-60-51
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä îêðåìî. 
096-550-32-57
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. 
ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì 
àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55

  ×àñòèíà áóäèíêó , öåíòð, 53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, êëàäîâêà, çåì. 
ä³ë-êà 0.5 ñîò. ç ïëîäîâèìè, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 
063-348-93-23
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäà, 
îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×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, ðåìîíò, îïàëåííÿ, 2 ê³ìíàòè âåëèêèõ, ð-í ÄÅÏÎ. 093-
704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 
096-650-51-26, 068-786-06-18

  аВТомоТо
  Volvo - 400. 096-369-22-94
  ÂÀÇ 11173 2008 ð.â., óí³âåðñàë, ñ³ðèé, äâ.1596, êîíäèö³îíåð, íåäîðîãî, 
ïåðåêóïíèê³â íåòóðáóâàòè. 063-775-10-97
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, äâ. 1.3, åëåêòðîííå çàïàëþâàííÿ 18 000 
ãðí. 097-347-63-41
  ÂÀÇ 2101 âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí íà õîäó òåðì³íîâî. 063-145-03-28
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³ 1982 ð.â. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2105 â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí. 097-152-49-22
  Äåî Ñåíñ 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê - 76 000 ãðí. 068-
760-26-43
  Æèãóë³ 13 000 ãðí. 068-775-98-72
  ÇÀÇ «Ôîðçà» 2011 ð.â., õåò÷áåê, â õîðîøîìó ñòàí³, 1.5 äâ., 75 òèñ. 
êì., êîíäèö³îíåð, ïîâíà ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, øê³ðÿíèé ñàëîí. 
063-641-51-79
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ â õîðîøîìó ñòàí³. 096-264-75-92
  ÌÀÇ Ñàìîñâàë. 096-292-42-07
  ÌÀÇ Òÿãà÷ ñàìîñâàë. 097-406-42-75 Æåíÿ
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 097-577-26-86
  Ìîñêâè÷ ÀÇËÊÀ 1988 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 096-264-75-92
  Ìîòîöèêë Ãåîí Ïàíòåðà 150 êóá. ñì. â õîðîøîìó ñòàí³ - 18 000 ãðí. 
098-931-80-12
  Ìîòîöèêë ÌÒ «Äíåïð-16», ç âåäó÷îþ êîëÿñêîþ 1986 ð.â. 097-642-28-
88, 093-997-25-53
  ÌÒ-10. 096-301-40-76
  Îïåëü Êàäåòò 1.6 äèçåëü, 1988 ð.â., ñåäàí, åêîíîìíà, 10 ë. ñîëÿðêè 
244 êì. 097-426-64-50
  Ñêóòåð Õîíäà - Ä³î 34, òåðì³íîâî. 067-455-37-71
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-577-26-86
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 097-577-26-86
  Òðàêòîð Ò-40 ç âåäó÷èì ìîñòîì àáî îáì³íÿþ íà ³íîìàðêó õîðîøó. 
068-025-47-76
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ôîðä-Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâèã. 2,0 ìîíî ³íæåêòîð, ãàç-áåíçèí, 
öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíå ñêëî. 097-444-97-69, 097-449-53-84

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, 
àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Â³çüìó õàòó íà âèïëàòó äî 50 òèñ. 097-28-10-697
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» Ò4. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, òåëåâ³çîðè, åë. ìîòîðè, 
åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, ì³íüéîíè ³ ò.ä. 
098-833-44-13
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, 

ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. 073-793-55-95
  Äîðîãî õîëîäèëüíèêè ñòàð³, ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, àâòîìîá³ëüí³ ðàä³àòîðè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³. 063-143-61-18
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 
2-30-43, 097-255-51-60
  Êâàðòèðó â Ãëóõ³âöÿõ äî 150 000 ãðí, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 097-
648-94-65
  Êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. äîðîãî. 063-143-61-18
  Êóïëþ ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 097-405-78-33
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 063-591-87-90
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-
495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé 
ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ 
êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, 
àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîáëîêè, ìîòîêîñè, çàðÿäí³ 
12 Âîëüò, êîìïðåñîðè, áîëãàðêè íà 180 àáî 230 êðóã, åëåêòðîçâàðêè, ñòóï³öè 
Æèãóëÿ. 068-216-34-20
  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ. 097-370-40-72
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  ×îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàë äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-465-31-67
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 âàÇ, ÇàÇ, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â Áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ 
ïðîÁëåìí³, íåðîÇìèòíåí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ äî 3 ïîâ. ç 
äîïëàòîþ. 063-475-38-54, 098-906-02-89
  1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. 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
  Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³ 110 êâ.ì., 20 ñîò. çåìë³ íà 2-õ - 3-õ ê³ìí. êâ., 
ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 098-704-92-09, 063-255-40-84

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 

ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â. 093-784-45-97
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Áóäç³õîâñüêèé Ñåðã³é 
Âÿ÷èñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Äåðæàêòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà òåðèòîð³¿ 
Äóáîâîìàõàðèíåöüêî¿ ñ/ð, ñåð³¿ ²²-ÂÍ ¹ 017493 íà ³ì’ÿ Ñàâ÷óê Ì.Í. 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Äåðæàêòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà òåðèòîð³¿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ ñ/ð, ñåð³¿ ²²-ÂÍ ¹ 010690 íà ³ì’ÿ ²ëü÷åíêà Â.Ë. ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Ñåðòèô³êàòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà 
òåðèòîð³¿ Äóáîâîìàõàðèíåöüêî¿ ñ/ð, ÂÍ ¹ 0126372 íà ³ì’ÿ Êàðïóñü 
Ï.Ì. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Ñåðòèô³êàòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà 
òåðèòîð³¿ Äóáîâîìàõàðèíåöüêî¿ ñ/ð, ÂÍ ¹ 0126313 íà ³ì’ÿ Íàáîêîâî¿ 
Ì.Â. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Ñåðòèô³êàòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà 
òåðèòîð³¿ Äóáîâîìàõàðèíåöüêî¿ ñ/ð, ÂÍ ¹ 0467034 íà ³ì’ÿ Ñóïðóíþê 
Ã.Ï. òà ÂÍ ¹0126743 íà ³ì’ÿ Îñòàï÷óê À.Ñ. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë Ñåðòèô³êàòó íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) íà 
òåðèòîð³¿ Â³âñÿíèöüêî¿ ñ/ð, ÂÍ ¹ 0467221 íà ³ì’ÿ Êðàâåöü Â.Ï. 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìàçóðåíêî Îëåêñàíäð 
Ãðèãîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî òèì÷àñîâå â³éñüêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ñåð³ÿ ÒÏ ¹01068 â³ä 
15.06.2004 ð. âèäàíå Êîçÿòèíñüêèì ÐÂÊ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà ³ì’ÿ 
Ïîëºâ÷óê Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷  ââàæàòè íåä³éñíèì 
  Äâîº âåñåëèõ, ãàðíèõ êîøåíÿò ä³â÷àòêà øóêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â, 
ìàìà õîðîøà ìèøîëîâêà, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-
21-36
  Äî îðãàí³çàö³¿ «ïðèáèëàñÿ» ìîëîäà ñîáàêà (÷îðíîãî îêðàñó, 
íåâåëèêà, ñõîæà íà ëèñè÷êó), íà øè¿ - îøèéíèê æîâòî - ãîëóáîãî 
êîëüîðó, ä³â÷èíêà. ²ìîâ³ðíî, ùî çàãóáèëàñü, ãîñïîäàð³â ïðîñèìî 
â³äãóêíóòèñü. 063-662-07-55, 067-777-68-03
  Çàãóáëåíèé òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü «Âîëãà» ÃÀÇ 24-10 
¹ çíàê ÀÂ 75-48 À² 1997 ð.â., ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ì.Íåìèð³â. Ïðîøó 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-619-21-03
  Çàãóáëåíî òåëåôîí Àéôîí-5, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
093-091-03-62
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ºâðî-ðåìîíòîì, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 
ïîðÿäí³é ëþäèí³ áåç ä³òåé. 073-087-52-33 ï³ñëÿ 14:00
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 096-313-92-02, 093-677-23-25
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â  âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 

7. 067-772-36-78
  Çäàì áóäèíîê º âîäà, ãàç. 068-951-87-17
  Çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð íà öåíòðàëüíîìó ðèíêó. 097-619-82-28, 
093-092-49-87
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., íà òðèâàëèé òåðì³í, äåøåâî. 063-
258-89-10, 097-690-30-42
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20 êâ.ì. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ â öåíòð³. 097-515-55-92, 063-694-
56-92
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, öåíòð. 063-
934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 093-756-39-33, 067-439-
79-37
  Çäàì â îðåíäó ïðèìûùåííÿ 30 êâ.ì. 093-766-78-49
  Çäàì â îðåíäó ñàðàé (ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ), âóë.Â³íí³÷åíêà 
ì.Êîçÿòèí. 063-207-40-79
  Çäàì âðåì’ÿíêó. 063-320-98-35
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-624-
35-39
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-624-
35-39
  Çäàì êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó 100 ãðí./ì³ñ.  093-612-95-75
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-052-15-74
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ìàëîñ³ìåéêó òåðì³íîâî, öåíòð. 097-740-97-72, 
093-786-37-42
  Çí³ìó êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í. 068-065-91-74, 063-293-76-37
  Çí³ìó êâàðòèðó, ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóþ. 093-612-95-75
  Çí³ìó íà äîâãèé òåðì³í êâàðòèðó ÷è áóäèíîê. 096-974-89-10
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í, â ð-í³: æ/ä 
âîêçàëà, ÏÐÁ, êðóã Äåïî. 097-425-61-65
  Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé æèçíè, áåç 
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - áàÿí. 099-134-34-06, 
063-29-18-967
  Ïðîïàâ ñîáà÷êà ïåê³íåñ õëîï÷èê, á³ëèé ç òåìíèìè âóøêàìè, ïðîõàííÿ 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó ó 1 000 ãðí. 097-793-55-95
  Õëîïåöü 25 ðîê³â, øóêàº ä³â÷èíó äëÿ ñåðéîçíèõ â³äíîñèí. 093-262-

02-80
  Õòî çíàéøîâ êëþ÷³ 19 ëþòîãî ïðîøó ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
096-846-87-64
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ æ³íêó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ 
ïîõèëîãî â³êó, ñåëî. 097-572-46-40, 097-744-83-68
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, 35 êâ.ì., 
2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, âîäà, òóàëåò, ï³ä Áóäü-ÿêèé âèä êîìåðö³éíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. 063-340-28-77
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ - ñêëàäè. 067-171-12-01
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овен 
непростий тиждень, можливі не 
завжди приємні сюрпризи. три-

майте себе в руках, бо вашою надмір-
ною емоційністю можуть скористатися.

телець 
Без особливих сумнівів за-
проваджуйте в життя плани 

й ідеї. ситуація може сприяти при-
йняттю серйозних і відповідальних 
рішень. 

близнюки 
Цього тижня все у ваших руках. 
ваші зусилля й цікаві ідеї оцінять 

належним чином.
 рак 
Доведеться надолужувати багато 
чого з того, що ви колись від-

клали на потім. сприятливий час і для 
рутинної роботи, і для творчості.

лев 
 Доведеться присвятити чимало 
сил і часу організаційним пи-

танням, а ще постарайтеся нікуди не 
спізнюватися.

діва
Цього тижня постарайтесь мен-
ше критикувати колег і ділових 

партнерів.
терези 
варто особливу увагу звернути на 
ваш кар'єрний ріст, бо саме зараз 

вимальовуються досить вагомі майбутні 
досягнення.

скорпіон 
 вдасться підвищити свій авторитет і 
добитися гідної оцінки своєї праці. не 

відволікайтеся, робіть свою справу.
стрілець 
імовірні зустрічі, важливі для вас у 
професійному плані. не всі вони при-

ємні, але мусите пройти і через це.
козеріг 
ваша увага повинна бути сконцентро-
вана на повсякденних справах і дріб-
них життєвих проблемах.п'ятниця-

субота можуть змусити похвилюватися.
водолій
можливо, ви виявитеся на порозі сер-
йозних змін у житті. імовірні корисні 
й цікаві знайомства, але пропозиції 

високооплачуваної роботи - сумнівні.
риби 
ви будете перебувати в центрі 
подій. зосередитися на робочих 
справах періодично заважатиме 

дратівливість та дріб'язковість. у вихідні 
побережіть себе.

ГОРОСКОП
з 22.02 по 28.02

СеРедА, 28 ЛюТОГО

  - 18 0С   - 17 0С
  - 11 0С   - 14 0С

ВІВТОРОК, 27 ЛюТОГО

 -  21 0С   - 20 0С
 -  12 0С   - 15 0С

  ПОнедІЛОК, 26 ЛюТОГО

  - 16 0С     - 19 0С
  - 14 0С     - 16 0С

СУбОТА,  24 ЛюТОГО

 - 9 0С     - 13 0С
 - 11 0С   - 13 0С

П'ЯТницЯ,  23 ЛюТОГО

   - 7 0С    - 8 0С
   - 4 0С    - 7 0С

недІЛЯ, 25 ЛюТОГО

- 14 0С   - 16 0С 
- 11 0С   - 14 0С

ЧеТВеР,   22 ЛюТОГО

- 5 0С   - 6 0С
- 2 0С   - 4 0С

Прогноз погоди 

P
D
F

скануй#

(068) 308-01-25
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люди зі страхом очікують приходу весни

(093) 437 22 16; (093) 872 56 66

розміщення реклами

василь перчик

Мешканці вулиці 9-го Cічня, 1 в 
цьому році виповниться 90 років 
Звати її Вікторія Василівна Горо-
шко. Разом зі своєю донькою На-
талією, якій вже за 50, розповіли 
про своє горе.

— Біда неминуча. В нашій “ко-
панці” вже стоїть вода, а ще весна 
не прийшла. У 2013-14 рр служби 
МНС відкачували з нашої садиби 
неодноразово воду, яка стікала 
від будинку №20 9-го Січня. Не 
тільки наша вулиця страждає на-
весні від того, що немає стоку 

підземним водам. Ще підтоплені 
вулиці Кірова, Орджонікідзе, 
провулок Лісовий, частина Матро-
сова, бо каналізація часто забита 
мазутом. Ми зверталися з листом 
до керівництва Укрзалізниці. Нам 
відповіли, що вичерпали благодій-
ні кошти. Проблема не вирішена, 
дренаж треба відновлювати, чи 
будувати новий. Скільки ж будуть 
страждати  люди  навесні від 
повені в низинах? В погребах на-
весні завжди вода, бо немає стоку 
підземним водам...

За словами Вікторії Василівни, 
де шукати порятунку, вона не 

знає. Пішла до колишнього мера, 
оскільки тільки йому вірить. Той 
завірив, що як депутат лобіювати-
ме питання виконання Програми 
боротьби з підтопленнями. Адже в 

бюджеті міста з’явилась фінансова 
можливість, є значні понадпланові 
надходження. А в результаті про 
захист людей від руйнівної сили 
води новий мер і не згадує.

Уроки Англійської 
по місту Козятин.  
з 1 по 6 класи: 
093-591-87-16  Лідія 

13 лютого
Мешканці с. Козятин співмеш-

канець погрожував фізичною 
розправою.

У селі Сигнал у 27-річного меш-
канця села знайшли і вилучили 
коноплю.
14 лютого

Обікрали жительку с. Дубові 
Махаринці. Злодії пошкодили віно 
і проникли в гараж у Журбинцях. 
Викрала мотокосу та водяні опри-
скувачі.

У с. Йосипівка сварилися сусіди.
У Козятині в дачному будинку 

розбили віконну раму та металеві 
грати і поцупили металеві вироби. 
В ході проведення розшукових  
заходів, поліцейськими встановле-
но, що у вчиненні даного злочину 
обґрунтовано підозрюється 28-річ-
ний житель м. Козятин. Останній в 
скоєному зізнався, з даного при-
воду опитаний та відпущений. За 
даним фактом слідчим відділенням 
поліції розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками злочину, 
передбаченого ст. 185 КК України 
(Крадіжка). Проводиться досудове 
розслідування.

 

15 лютого
У смт. Глухівці розбили вікно 

приватного будинку і вкрали гро-
ші. Поліція викрила 22-річного 
місцевого жителя. Частину викра-
дених грошей вилучено. 

У Козятині невідома особа, 
після спільного вживанням алко-
гольних напоїв, обікрала товариша 
по пляшці — з помешкання пропав 
телевізор та мобільний телефон.

Біля ставу в с. Непедівка, Козя-
тинського району, під час зимової 
риболовлі помер 48-річний житель 
м. Козятин. Труп без ознак на-
сильницької смерті направлено на 
судово-медичну експертизу.

З магазину в м. Козятин вкрали 
парфуми. Вжитими розшуковими 
заходами поліцейськими вста-
новлено, що у вчиненні даного 
злочину обґрунтовано підозрю-
ється 15-річна жителька с. Дубові 
Махаринці.

16 лютого
Мати поскаржилась в поліцію 

на сина, який за місцем спільного 
проживання в Глухівцях вчиняє 
сварки.

У селі Махаринці у власному 

будинку покінчив життя самогуб-
ством 35–річний місцевий житель.

У с. Михайлин колишній чоловік 
погрожував колишній дружині фі-
зичною розправою.

У с. Вовчинець чоловік в стані 
сп'яніння за місцем проживання 
вчиняв сварку.

17 лютого 
Мешканка с. Сестринівка викли-

кала поліцію до свого чоловіка, 
який за місцем спільного прожи-
вання вчиняв сварку.

 
18 лютого

У с. Козятин з незачиненого 
гаражного приміщення поцупили 
електроінструмент та подовжувачі.

У іншому обійсті сусід спричи-
нив тілесні ушкодження сусідці.

У Кордишівці з присадибної ді-
лянки викрали металевий контей-
нер та металеві двері.

У Козятині чоловік вчинив від-
носно жінки за місцем спільного 
проживання насильство в сім'ї.

19 лютого
У Кордишівці чоловік вчинив 

відносно дружини за місцем 

спільного проживання насильство 
в сім'ї.

У Самгородку шахраї обдурили 
чоловіка. Під приводом поставки 
добрив заволоділи його коштами.

У Козятині у жінки вкрали мо-
більний телефон. Вжитими роз-
шуковими заходами поліцейськими 
встановлено, що у вчиненні даного 
злочину обґрунтовано підозрюєть-
ся 38–річний житель м. Козятин. 
Викрадений телефон вилучено. За 
даним фактом слідчим відділенням 
поліції розпочато кримінальне про-
вадження за ознаками злочину, 
передбаченого ст.185 КК України 
(Крадіжка). Проводиться досудове 
розслідування.

У с. Держанівка з приватного 
будинку викрали господарські 
речі, поліція зловила крадія, 
25-річного мешканця села.

У с. Козятин сталася дорож-
ньо-транспортна пригода. Водій 
легкового автомобіля «Богдан», 
житель м. Козятин, не впорався з 
керуванням та здійснив зіткнення 
з парканом. Тілесних ушкоджень 
ніхто не отримав. Відносно водія 
складено адміністративний про-
токол.

кримінальна хроніка


