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• Відкрита для Всіх, але не підВладна нічийому ВплиВу
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марина (23), 
декретна Відпустка:

— Традиційно 
зберемося з друзя-
ми і підемо розва-
жатися на природі.

михайло 
калиноВський (16), 
учень школи-ліцею:

- Першого травня 
ми завжди з друзя-
ми ідемо на озеро.

сВітлана (18), 
студентка: 

— Буду  відпо-
чивати.

наталія (22)  , студентка 
і її синочок: 

— Підемо з друзями 
на пікнік.

катерина (20), 
аніматор:

 — Буду працю-
вати, відпочиваючи 
в міському парку 
біля атракціонів.

Віктор дабіжа (18), 
студент коледжу:

- 1 травня - свято весни 
та праці, тому посадимо 
в бабусі картоплю, а вже 
потім будемо святкувати.

іВан олійник (16), 10 клас:
— Зберемося з дру-

зями і посидимо на при-
роді, щоб понасолоджу-
ватись довгоочікуваним 
теплом.

марія (61), 
пенсіонерка:

- Буду вдома-- 
якщо не буде 
дощу, то полива-
тиму свої троянди.

ми запитали у козятинчан що будете робити 1 травня?

тетяна лозінська

Надійшла офіційна відповідь 
редакції “RIA-Козятин” від керів-
ника Козятинського районного 
управління головного управ-
ління держпродспоживслужби 
державної служби України з 
питань безпечності харчових 
продуктів та захисту спожи-
вачів (вул. Білоцерківська, 3б, 
с. Сокілець, 22142, тел. 2-78-39, 
факс 2-78-39). Питання стосува-
лося контролю за якістю питної 
води в місті, а саме води, яку 
реалізовують у тару споживача на 
розлив або здійснюють доставку у 
власних бутлях.

“Згідно з Законом України 
«Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових 
продуктів» ст. 25 та Наказу № 
39 «Про затвердження Порядку 
проведення державної реєстрації 
потужностей, ведення державного 
реєстру потужностей операторів 

ринку та надання інформації з 
нього заінтересованим суб’єктам» 
суб’єкти підприємницької діяль-
ності зобов’язані зареєструвати 
потужності, які використовуються 
на будь-якій стадії виробництва 
та/або обігу харчових продуктів, 
— йдеться в повідомленні. — 
Отже підприємці, які займаються 
реалізацією бутильованої води 
в м. Козятин повинні провести 
обов’язкову державну реєстрацію, 
про що кожного оператора ринку 
було повідомлено пам’яткою осо-
бисто. На сьогодні жоден суб’єкт 
підприємницької діяльності, який 
займається обігом бутильованої 
води, за реєстрацією не звер-
тався”.                                       

Як повідомляє начальник ра-
йонного управління пан Кравець, 
“виробництво та/або обіг хар-
чових продуктів, або кормів з 
використанням незареєстрованої 
потужності, згідно зі ст. 65 Закону 
України «Про державний контроль 

за дотриманням зако-
нодавства про харчові 
продукти, корми, побіч-
ні продукти тваринного 
походження, здоров’я 
та благополуччя тварин» тягне 
за собою накладання штрафу на 
юридичних осіб у розмірі двадця-
ти мінімальних заробітних плат, на 
фізичних осіб – підприємців – у 
розмірі одинадцяти мінімальних 
заробітних плат". 

— У зв’язку з численними реор-
ганізаціями контролюючих органів 
та суттєвими змінами у законодав-
стві щодо безпечності та якості 
харчових продуктів, перевірки 
підприємців, які здійснюють 
продаж питної води на роз-
лив, Держпродспоживслужбою 
не проводились, — повідомляє 
керівник. — А тому ми не во-
лодіємо інформацією щодо 
наявності медичних книжок, 
договорів на проведення лабора-
торних досліджень води та ін. У 

лютому 2018 р. було направлено 
лист міському голові з пропози-
ціями створити комісію та орга-
нізувати проведення комплексних 
перевірок підприємств питного 
водопостачання, у тому числі 
пунктів розливу води. Інспектуван-
ня суб’єктів підприємницької діяль-
ності, які займаються реалізацією 
бутильованої води в 2018 році 
неможлива, так як вони не внесені 
в річний план здійснення заходів 
Державного нагляду (контролю), 
затверджений Головним управ-
лінням Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області.

Виходить, поки міська влада 
створить комісію та проведе ла-
бораторні дослідження води, яку 
розвозять населенню та продають 
на розлив, нам, простим смерт-

ним, потрібно утриматись від її 
вживання? 

У попередніх номерах ми пу-
блікували інформаційний блог 
завідувача Козятинського між-
районного відділу лабораторних 
досліджень Леоніда Ящука про 
стан води в криницях міста. За 
лабораторними дослідженнями 
майже у всіх вода не відповідає 
нормам. Залишилось тільки дві, 
з яких можна пити воду. Це на 
вулиці Довженка, 103 та Героїв 
Майдану, 9. Ну і кому байдуже, 
що вода не відповідає нормам 
за загальною жорсткістю, то 
можуть скористуватися коло-
дязями на вул. Незалежності 19, 
7, Грушевського, 23, Винниченка, 
43, Шевченка-Підгорбунського, 1, 
Ватутіна, 48-А. 

Жоден суб’єкт підприємницької діяльності, який 
займається обігом бутильованої води, за реєстрацією в 
Держпродспоживслужбу не звертався 

БутильовАну воду 
ніхто не перевіряє!
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ТОВ “Сігнет-Центр”, що функ-
ціонує в с. Андрушки Попіль-
нянського району Житомирської 
області, є одним із потужних 
високотехнологічних виробництв 
корпорації Сігнет. У інтернеті 
можна знайти інформацію, що 
на Житомирщині і Вінниччині об-
робляється цим підприємством 
понад 24 200 гектарів землі. Поле 
діяльності — рослинництво, тва-
ринництво, виробництво молочної 
продукції, цукру та елеваторні 
послуги. Основою успіху декла-
рують логістику. Створено понад 
700 робочих місць.

У середньовіччі такі структури 
українці називали магнатами. Як 
не дивно, магнати мали неймо-
вірні статки, але всі війни були 
спрямовані на знищення саме їх. 
Полягли тисячі людей, доведених 
до відчаю, але й магнати не ви-
жили. Причина: відсутність со-
ціальної відповідальності перед 
громадою. А більшість — це коли 
“свита грає короля”. 

Саме з цього місця починається 
основа протистояння між грома-
дами сіл Сигналу, Махаринець та 
Сестринівки з однієї сторони та 
ТОВ “Сігнет-Центр” — з іншої. 

Коли господарства району та 
фермери підняли ставки по оцінці 
паїв до 13 відсотків, в товаристві 
залишились на рівні 6-5 відсотка. 
Додається до цього юридична 
зухвалість персоналу, що, не ви-
ключено, працювали на власний 
інтерес з метою персонального 
збагачення. А ще — відсутність 
дисципліни спричинило конфлікт 

та завело Сігнет в глухий кут. Їх 
менеджмент не знайшов нічого 
кращого, як зрощуванням коруп-
ційних та злочинних дії з владою 
на селі. Це почало відображатися 
у зневажливому ставленні до ін-
дивідуальних інтересів пайщиків. 

У такому програшному марке-
тинговому середовищі не могло 
бути по-іншому: з’явився кон-
курент і ним виявився місцевий 
житель с. Махаринці, нині ди-
ректор ТОВ “СанАгроСід" Сергій 
Бенидичук. Він зробив маркетин-
гову ставку на власний успіх, що 
базується на успішній співпраці 
та фінансовій стабільності кращій 
“сігнетівської”. Різниця або прір-
ва стала настільки суттєвою, що 
люди масово з майновими паями 
стали переходити до нього.

Представники Сігнету явно не 
зробили належних маркетингових 
покращень, що свідчить про від-
сутність у їх середовищі адекват-
них кризових менеджерів. Вони 
вступили у відверте протистояння, 
що граничить з порушенням ді-
ючого законодавства, особливо, 
християнської моралі. Вони по-
терпають поразку в іміджі, отри-
мали фіскальні штрафи. І най-
головніше — вступили у відверте 
протистояння з громадою, тобто 
з людьми, якими себе оточив 
новий орендар Сергій Бениди-
чук. З'ясувалося, що саме вони 
є тим стержнем села і громади, 
що можуть організувати власне 
середовище проживання та по-
вести за собою інших. І таких вже 
багато і з кожним днем їх більшає 

в геометричній прогресії.  
Сьогодні “Сігнет-Центр” — ве-

ликий власник, багатій — терпить 
поразку і є всі підстави вважати, 
що його виживуть з указаних сіл 
або, як кажуть селяни, “затопче-
мо ногами”.

Що ж роблять сігнетівці? Село 
окупували до 30 осіб, які там по-
селились, що дуже ризиковано. 
Адже це замах навіть на приватне 
життя селян, з чим вони аж ніяк 
не змиряться (впевнений, у най-
ближчі дні селяни нападуть та 
розженуть їх по місцю проживан-
ня, можливі жертви).

Підставою може бути будь-
що. Наприклад, навіть нещо-
давні хуліганські дії “тітушок” на 
кладовищі Козятина. Це було у 
вівторок. Коли заблокували трак-
тора майже на могилах, де по 

сусідству техніка обробляла поле. 
Нанесення тілесних ушкоджень 
поліцейському. Там саме (все це 
зафіксовано на відеокамеру і 
матеріал викладено в ютуб). Мож-
ливе і побиття Сергія Бенидичука, 
неправильний або не зрозумілий 
жарт з місцевою дівчиною тощо.

Що не може вдіяти поліція з 
явним програшними небезпечними 
тітушками — під силу громад-
ським організаціям. Підстав для 
цього вже більше, ніж потрібно. 
“Заїжджі гастролери” поводяться 
відверто зухвало. І буде прикро, 
якщо постраждають люди, але 
саме так кується нація. 

Козятинські партизани пропо-
нують вивчати тактику ведення 
партизанської війни в натовпі, в 
сільській місцевості...

Слава нації! Слава України! 

життя Козятинщинитема тижня

Московські 
попи і гіБриднА 
війнА 

Дітки в садочках п’ють 
бутильовану воду

Влада відповіла, як турбується про водопостачання Марнотратству перешкодити 
може лише активна позиція не 
байдужих громадян

Орендаря, воїна АТО намагаються 
залякати і знищити

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Голова Козятинського осеред-
ку ПП "Громадянська по-
зиція" 
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

про водопостАчАння в Містіу рАйоні продовжують 
переБувАти “тітушки”

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулися з колектив-
ною скаргою жителі с. Перемоги 
з єдиним проханням: рятуйте, 
попи хочуть у громади забрати і 
приватизувати церкву та землю.

Газета провела власне журна-
лістське дослідження. Дійсно, в 
селі є незавершене будівництво 
церкви з прикріпленим до неї 
земельним наділом. “Приход” 
належить селу у вигляді непри-
буткової організації зі статутом, 
адресою та майном (церква та 
земля). Розпорядником є голова 
громади та збори. У даний мо-
мент церква за обрядом асоціює 
себе з Московським патріарха-
том, що базується у Вінниці. 

Загальні тенденції в Україні, а 
особливо в україномовних селах 
Поділля, спричинили масовий 
відхід прихожан під юрисдикцію 
Київського патріархату. Саме 
про це було оголошено в селі 
Перемога. Розуміючи, що в 
цьому населеному пункті є всі 
ризики, що “церковний приход” 
відійде і “московським” не буде 
на кого опертися, попи МП на 
молитву надії не покладають, а 
вирішили діяти. Їх маркетинго-
вий хід звівся до обгрунтування 
та необхідності внести зміни в 
устав товариства, що змінює 
ситуацію докорінно.

Головою релігійної громади 
запланували поставити свого 
попа — він і тільки він може зі-
брати збори релігійної громади. 
Тобто ставиться абсолютний 
контроль попом. 

Іншим пунктом в уставі вно-
сяться зміни, що в разі бан-
крутства церкви Московського 
патріархату і переходу села до 
Київського, московські попи 
оголошують себе банкрутами. 
Але тут “зарита основна свиня”: 
церква і земля відходить на пра-
вах власності в управління МП 
в Вінниці. Тобто, попи церкви 
не будували, а саме так було 
в с. Перемога, але за фактом 
церкву і майно громади прива-
тизовують, надалі заборонивши 
на правах власника здійснювати 
службу Київському патріархату.

Виходить, громада перехо-
дить, але будуйте знову церкву? 
Це перше. Село розколять на дві 
громади, які будуть ненавидіти 
одна одну, бо таке рішення МП з 
церквою і майном гарантує для 
громади подібні подальші дії. 
Продумана схема рейдерського 
захоплення майна, до якого МП 
не доклав аж нічого, але в село 
приведе московську війну?

що треба зробити. Щоб уник-
нути війни та протистояння в селі, 
потрібно  ні за яких обставин не 
вносити зміни в управлінні церк-
вою та праві спадкування майна. 
Церква і земля може належати 
тільки громаді! Інше рішення — 
це війна, придумана і продумана 
московськими попами.

сергій бенидичук директор тов санагросід

тетяна лозінська

Показ фільму "Іван Сила” 
пройшов у Вінниці. Вихованці 
Центру інноваційного розвитку 
дитини "Easy English" отримали 
офіційне запрошення від орга-
нізаторів і минулої суботи ми 
стали гостями даного заходу. 

Як повідомив газеті голова 
ГО “Рідне місто” Віталій Кре-
денцер, приємно, що Центр 
отримав у подарунок диск з 
фільмом. 

— Дітям сподобався фільм, 
було дуже класно, коли актори-
зірки на рівних спілкувалися 
з учнями, — розповів він. — 
Віктор Андрієнко жартував і 
ділився враженнями про свою 
режисерську діяльність. Вза-
галі показ був благодійним. 
Окрім нас, були присутні дітки з 
реабілітаційних центрів та шкіл-
інтернатів. 

Глядачі дуже сильно перейня-
лися долею головного героя. 
Діти співчували його біді та 
раділи його перемогам. Василь 
Вірастюк, який є найсильнішою 
людиною у світі, настільки лег-
ко і невимушено спілкувався 
з присутніми, що можна легко 
його переплутати зі звичайним 

вінничанином…
Стрічка «Іван Сила» режисера 

Віктора Андрієнка отримала 
премію Лесі Українки у номіна-
ції «Найкращий фільм для дітей 
та юнацтва». Фільм знятий за 
книгою Олександра Гавроша 
«Неймовірні пригоди Івана Сили, 
найдужчої людини світу» (2007). 
Він оповідає незвичайну історію 
життя Івана Фірцака, який наро-
дився в червні 1899 року в селі 
Білки Іршавського району на 
Закарпатті. У 18 років він став 
артистом чехословацького цир-
ку і побував у 64 країнах світу, 

дивуючи всіх своїми перемога-
ми. Чемпіон Чехословаччини з 
важкої атлетики та боротьби, 
чемпіон Європи з культуризму. 
За неймовірну силу він отримав 
прізвисько Іван Сила — Кротон. 
Іван Фірцак виграв чимало по-
єдинків з відомими борцями сві-
ту. З рук британської королеви 
він отримав шолом і пояс, оздо-
блені золотом та діамантами. 
Американська преса називала 
його найсильнішою людиною 
XX століття. 1937 року в самому 
розквіті своєї слави він повер-
нувся на Батьківщину.

підписуємося 
на сімейних 
лікарів

допомога софійці під різними кутами перші кроки 
на шляху до 
успішного 
видужання 

Вероніка любіч

Як повідомила газеті ви-
конуюча обов’язки голов-
ного лікаря комунальної 
установи “Козятинський 
районний медичний центр 
первинної медико-санітар-
ної допомоги”  Козятин-
ської райради Валентина 
Лобченко, в приміщенні по-
ліклініки КП «Козятинська 
ЦРЛ» (колишня відділкова 
лікарня) на другому поверсі 
працює Козятинська амбу-
латорія загальної практики 
– сімейної медицини Козя-
тинської районної ради, в 
якій можуть підписати де-
кларації населення району 
та міста. 

При підписанні декла-
рацій всі жителі будуть 
мати перевагу в отриманні 
консультацій вузьких спе-
ціалістів, які працюють в  
КП «Козятинська ЦРЛ» та в 
повному об'ємі обстеження. 

При необхідності сімейні 
лікарі мають змогу направ-
ляти на широкопрофільне 
стаціонарне лікування (10 
відділень).

Зустріч З віктороМ АндрієнкоМ 
тА вАсилеМ вірАстюкоМ

В’ячеслаВ гончарук 

Проблема питної води завжди стає акту-
альною перед виборами. Тоді ведуть водо-
гони, фільтрують воду, ходять по дитячих 
садочках і школах.

Отримавши голоси виборців, всесильний 
та всерозуміючий до виборів, вмощується в 
кріслі і за все забуває. За водогони забуває, 
що люди вже подумки під чисту воду купу-
вали навіть нові крани — також не пам’ятає. 
Забуває і за саму воду, що п’є наше майбут-
нє в школах та дитячих садочках. 

Тож, яка вода в кранах в учбових і до-
шкільних закладах після більше як двох 
років нової влади? Виявилося, що, якщо й 
відбулися якісь зміни, то тільки в гіршу сто-
рону. Фільтри міняють... майже через рік. 
Та й після заміни фільтрів, не наважуються 
поїти дітей тією водою, не прокип’ятивши. 

У деяких садочках рішенням батьківсько-
го комітету воду дітям купують за кошти 
батьків. Як питну використовують “Зна-
менську” чи “Аляску”. У іншому дитячому 
садочку закупляють “талу воду”. Є й освітні 
заклади, в які підвозять бутильовану воду 
(яку саме, не можуть назвати).

Не називаємо садочки, в яких були з 
перевіркою, щоб влада, борони Боже, не 
запідозрила їхніх керівників у співпраці з га-
зетою “RIA-Козятин”. Бо, хто з незалежною 
пресою співпрацює, попадає в немилість. 

Від редакції: Можемо владі дати мудру 
пораду: щоб якісну воду діти пили в усіх 
дитячих закладах, потрібно брати в радники 
представників з батьківських комітетів. А 
тих, що вертяться зараз, викинути на сміт-
ник історії.

тетяна лозінська

На інформаційний запит до Козя-
тинської міської ради щодо органі-
зованого постачання питної води в 
дитсадки, школи, лікарні, терцентр 
по обслуговуванню одиноких пре-
старілих громадян, чи укладені до-
говори з відповідною санітарною 
службою на постійну перевірку якос-
ті питної води в цих закладах, щодо 
призначеної відповідальної особи з 
будівництва нового водогону нової 
системи водопостачання та ситуації 
з продовженням будівництва після 
проведення коригуванню проекту, 
виконавчий комітет повідомив на-
ступне:

“У закладах середньої освіти вста-
новлені системи очистки питної води 
і питні фонтанчики. Фільтри закупле-
ні централізовано управлінням освіти 
та спорту. За зверненням керівників 
закладів освіти вони замінюються 
систематично. Тому діти вживають 
якісну питну воду.

Відповідно до розділу V. п 5 
“Санітарного регламенту для до-
шкільних навчальних закладів” за-
твердженого наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 24. 03. 
2016 року №234, кожна дитина за 
потреби отримує кип’ячену воду. На 
харчоблоках ДНЗ також встановле-
ні очисні фільтри для приготування 
якісної їжі.

Козятинським міжрайонним відді-
лом лабораторних досліджень відбір 
проби води в закладах середньої та 
дошкільної освіти двічі на рік згідно 
з річним планом моніторингу.

З метою забезпечення здоров’я 
дітей, запобігання в колективах ін-
фекційних захворювань керівники 
закладів освіти за потреби можуть 
звертатися до вищезазначеного 
відділу і на договірній основі здій-
снювати періодичний лабораторний 
контроль якості води, як це перед-
бачено Державними санітарними 
нормами...

Організація постачання питної 

води Козятинського міського те-
риторіального центру соціального 
обслуговування забезпечується 
центральним водопостачанням та 
додатковим джерелом питної води 
(колодязь), який знаходиться на при-
леглій території.

По будівництву нового водогону 
відповідальна особа не признача-
лась у зв’язку із відсутністю посади 
головного архітектора міста.

Щодо будівництва нового водогону 
фінансове управління Козятинської 
міської ради повідомляє наступне.

Згідно з рішенням 7 сесії 7 скли-
кання Козятинської міської ради 
за №206 від 20.05. 2016 року по 
головному розпоряднику коштів 
виконавчого комітету Козятинської 
міської ради в міському бюджеті по 
спеціальному фонду заплановано 
видатки на виконання проектно-ви-
шукувальних робіт на будівництво 
робочого проекту ”Водопровід в 
Козятинському районі Вінницької 
області” в сумі 502 тисячі 300 грн. 
З даної суми згідно з головним 
розпорядженням головного розпо-
рядника коштів виконавчого комітету 
Козятинської міської ради за №325 
від 02. 06. 2016 року перераховано 
кошти в сумі 150 тисяч 690 грн за 
коригування робочого проекту ”Во-
допровід в Козятинському районі 
Вінницької області”.

У 2017 році рішенням 14 сесії 
7 скликання Козятинської міської 
ради за №594 від 07. 04. 2017 року 
в міському бюджеті по головному 
розпоряднику коштів виконавчому 
комітету Козятинської міської ради 
по спеціальному фонду заплановано 
видатки на будівництво нового водо-
гону в сумі 351 тисяча 610 грн. По 
даному об’єкту касові виплати у 2017 
році не проводились. 

Міський голова Олександр Пузир, 
вик. Луков Т.О. 2-01-04”.

Запрошую громаду до обговорен-
ня даної відповіді, присилайте свої 
пропозиції, зауваження, побажання. 
Адже тема стосується кожного.

олександр гВелесіані, депутат міської ради 7 
скликання, міський голоВа 1-4 та 6 скликань

Чому міський голова не бажає виконувати 
власні передвиборчі обіцянки? Не знаю, на жаль 
чи на радість, але проблемою радикальних змін 
у водопостачанні нашого міста більше пере-
ймаються журналісти газети “RIA-Козятин”, ніж 
міський голова О. Пузир. Свідченням уваги до 
цієї проблеми є й нещодавно проведений в ре-
дакції “круглий стіл” за участі фахівців в галузі 
водопостачання.

На жаль, таким же свідченням, але вже безвід-
повідальності перед жителями міста і, в першу 
чергу, перед нашими дітьми, стало ігнорування 
міським головою О. Пузирем цього важливого 
зібрання. Він відмовився брати участь в об-
говоренні проблеми водопостачання. Висновок 
учасників “круглого столу” був однозначний: 
в нинішніх умовах, коли міський бюджет зріс 
втричі - гріх не добудувати розпочатий ще в 90-ті 
роки водогін з с. Селище до м. Козятин, і дати 
можливість козятинцям пити чисту джерельну 
воду, поклади якої ще в 80-ті роки розвідали 
геологи. Цікаво те, що міський голова нібито 
бажає вирішити проблему питної води, навіть 
вивів її на перше місце в своїй передвиборчій 
програмі, досить переконливо загітував міських 
депутатів виділити більше 600 тис. гривень на 
оновлення проекту будівництва водогону. Але 
після “освоєння” виділених коштів далі не пішов 
ні на крок.

Хочу нагадати козятинцям про те, що коригу-
вання проекту діє не більше трьох років і після 
цього терміну потребує повторних перерахунків 
в разі, коли будівництво об’єкта не проводиться, 
а це чергові даремні витрати з бюджету. Питаєть-
ся, для чого робити зміни в проект, якщо міська 
влада водогін не планує. Відповідь напрошується 
сама, вона очевидна, мабуть, як громадянам, 
які цікавляться проблемою водопостачання, тим 
більше учасникам “круглого столу” — це роби-
лось для того, щоб без зусиль “відмити” немалі 
гроші. Марнотратству, м’яко кажучи, перешко-
дити може лише активна позиція не байдужих 
громадян, які ще не перевелися в нашому місті.

Тому я закликаю міських активістів, а також 
депутатів міської ради ініціювати громадські слу-
хання, присвячені вирішенню постачання якісної 
води в оселі козятинців.

В’ячеслаВ гончарук

Після публікації в газеті ”RIA-
Козятин” в номері 16 за 19 квітня 
стаття “Багатодітна родина на 
грані виживання”, де йшлося 
про хвору дворічну Софійку, на 
гарячу лінію нашого видання на-
дійшло два дзвінки, з яких один 
анонімний.

закон на руку, щоб жити за 
рахунок дітей? Перший дзвінок 
ми отримали від мешканки району 
пані Людмили в день виходу газети. 
Вона повідомила, що знає факти, 
коли багатодітні сім’ї свідомо за-
водять дітей, щоб самим жити за 
дитячі гроші. Як мати чотирьох ді-
тей, вона розуміє, що таке на руках 
хвора дитина. Вона каже: “Такій 
дитині допомога дійсно потрібна, 
тільки я проти, щоб зібрані чи ви-
ділені кошти напряму попадали 
батькам. В такому випадку потрі-
бен рахунок для збору коштів на 
операцію”.

Не можна не погодитись з пані 
Людмилою. Дійсно, не продума-
ний популістичний закон, в якому 
змагалися президенти Ющенко з 
Януковичем (хто дасть більше на 
дитину) дали змогу деяким не ле-
дачим, а скоріше хитрим батькам 

жити за рахунок дітей. Правильно 
було б, щоб держава дотувала не 
тих батьків, які багато народили, 
а тих, хто добре виховав своїх 
дітей. 

Якщо згадати минулі часи, то 
в сім’ях наших прапрадідів і пра-
прабабусь дітей було більше від 
теперішніх багатодітних родин. 
І, спостерігаючи за історичними 
фактами, ми не бачимо, що в 
когось з них стояла обдерта ха-
тина чи були жахливі умови для 
проживання. Можна зрозуміти й 
ті багатодітні родини, хто важкою 
працею не опустився до рівня тих, 
хто усвідомив для себе: “Дайте 
допомогу, тому що я багатодітна 
сім’я, я роблю подвиг, збільшую 
народжуваність в Україні”. 

Хто виросте в тій багатодітній 
сім’ї, це вже інше питання. І не 
хочеться, щоб за гроші платників 
податків держава сама собі ство-
рила проблеми. За допомогою не 
ледачих, але хитрих, виростила 
злодіїв чи навіть бандитів. 

Тільки мова зараз не про те, 
хто чи що в таких сім’ях виросте. 
Мова йде про хворе дитя. І без 
допомоги нас з вами ситуація не 
покращиться.

нема курей, то не путьоВі 

люди? Прикро, що крім пані Люд-
мили, яка сказала те, що в неї на 
душі наболіло, телефонують до ре-
дакції особи, які ненавидять газету 
“RIA-Козятин. І хочуть використати 
ситуацію з хворою дитиною собі 
для галочки. Дві для нас невідомі 
жіночки, відвідавши сімейство Ба-
раневичів, зробили висновок: раз 
в подвір’ї немає курей, значить там 
живуть не путьові люди. Хотілося б 
запитати візитерів: “А чим вони до-
помогли хворій дитині? Влаштують 
на роботу Юрія?” Якщо так, то коли 
він назбирає потрібних 20 тисяч на 
операцію хворій дитині? Немає в 
хворої дитини часу стільки чекати!

Під час телефонної розмови 
на гарячу лінію редакції газети, 
жіночка-анонім в кожному своєму 
реченні раз по раз запитувала 
нас, чи ми розуміємо, хоча сама 
була далека від розуміння, суті 
проблеми. Вона знає, що щось 
робиться не так, а як потрібно 
правильніше допомагати дитині, 
відповіді не має. Пояснюючи нам, 
що потрібно було робити якось 
інакше і що цим питанням пови-
нні займатися відповідні служби, 
її думка обривалася в невизна-
ченості. 

Дійсно, згадані анонімом служ-
би повинні займатися такими 

питаннями, тільки чомусь не за-
ймаються. І щоб не було газетної 
публікації, хвора Софійка продо-
вжувала б жити без всякої надії 
на порятунок. 

Хто хоче допомогти і знає кра-
щі шляхи допомоги хворій дитині, 
той не соромиться назвати своє 
ім’я. А не так як “добродійка” що 
телефонувала в понеділок.

Якщо є недовіра до батьків, 
що вони витратять перераховані 
кошти на власні потреби, то цього 
не станеться. Тому що зібрана 
сума буде перерахована в медич-
ний заклад, в якому робитимуть 
операцію дитині. Так що не по-
трібно нас запитувати, чи ми щось 
розуміємо. Ми не тільки розумі-
ємо, а й діємо. Ми звернулися 
через газету до простих людей із 
чуйним серцем. Ми не зверталися 
до тих, хто хоче давати пораду, не 
маючи відповіді на своє запитання 
та не називають навіть свого імені.

ВладислаВ кірган

Фондом RІА Громадська спілка 
23 квітня було відкрито рахунок № 
26007055323288 ЄДРПОУ 14360570, 
код банку 302689. Кошти з рахунку 
зніматися не будуть, а переведуть-
ся за призначенням на лікування 
Софійки Бараневич тоді, коли 
збереться потрібна сума. Розпо-
чали збирати гроші за допомогою 
Інтернету. У соціальній мережі 
facebook створена нова група, в 
якій будемо публікувати новини про 
надходження коштів. Усе буде про-
зоро. До групи вступило вже більше 
50 людей. У майбутньому на її базі 
буде проводитись збір коштів на 
інші благодійні цілі. 

Посилання: https://www.facebook.
com/groups/414340629029017/

Ви тільки вдумайтесь! Для ліку-
вання Софійки потрібна не така вже 
й велика сума - 20 тисяч гривень. 
Адже є випадки, коли успішно 
збирають і мільйони на проведення 
операцій за кордоном. Невже ми 
не зможемо спільними зусиллями 
зібрати цю відносно невелику суму?
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влада і мижиття Козятинщини

шедевр епістолярного жАнру політичнА 
шиЗофренія по-
коЗятинськи

На таке споглядати не приємно

«Многоликий Вы наш…» 
(«Гараж» реж. Е. Рязанов)

— Миша, у тебя скучное  лицо, тебе никто денег не даст! 
— Немножко текст как-то по-дебильному написан... (Г. Кернес – М. Добкін)

шахрайство процвітає — 
не забудь про це!

у махнівському садочку не доїдали діти!

дітям пропонують 
дихати на повні груди 
ароматами відходів

проблема з підвозом дітей із садового все ще існує

Залишилося 4 дні, щоб добровільно здати зброю!

Б’ються, викрадають гроші з карток, сваряться і погрожують нашкодити

у глухівцях горів 
стАрий гуртожиток

Молочники не 
Можуть поділити 
БеЗкоштовні Місця

18 кВітня
Жительці с. Козятин погрожу-

вала невідома особа фізичною 
розправою.

У козятинчанки вкрали велоси-
пед. Поліція затримала  підозрюва-
ного 29-річного жителя м. Козятин.
19 кВітня

Козятинчанин повідомив про те, 
що за місцем спільного прожи-

вання його співмешканка вчиняє 
сварку. 

У жительки смт. Глухівці покрали 
металеву арматуру з території її 
домоволодіння.
20 кВітня

У жительки м. Козятин виникла 
сварка з сусідом. 

Мешканка Самгородка повідоми-
ла про те, що її співмешканець вчи-

нив насильство в сім'ї відносно неї. 
У с. Титусівка під час сварки чо-

ловік спричинив тілесні ушкоджен-
ня своїй жінці. 

У Козятині батько вчинив насиль-
ство відносно своєї дитини.

Звернулась жителька с. Іванківці 
зі скаргою про те, що її обдурили 
шахраї — заволоділи її грошовими 
коштами з банківської картки. 

21 кВітня
Невідома особа проникла до бу-

динку жительки с. Козятин, звідки 
скоїла крадіжку електроінструмен-
тів та побутових приладів.
22 кВітня 

Надійшло повідомлення від 
жительки м. Козятин, про те, що 
за місцем проживання чоловік б'є 
дружину. 

У с. Сестринівка відбулося заго-
рання надвірної споруди. Пожежа 
локалізована, ніхто не постраждав. 
Причина пожежі - необережність 
власника.

Жителька смт. Глухівці поскар-
жилась на те, що у неї виник 
конфлікт з сусідами. У Лопатині 
сварилися брати, довелося викли-
кати поліцію.

марія рибак

У вівторок в селі Глухівці сталася 
пожежа. Горіла стара будівля (16 
на 17 м) колишнього гуртожитку, 
переобладнаного в жилі примі-
щення (в квартири для мешканців 
села). 

Сталося загоряння близько п’ятої 
години ранку. Орієнтовна причина 
займання — паління особою, яка 
зловживала спиртним.

Як повідомив газеті “RIA-
Козятин” начальник Козятинсько-

го районного сектору Головного 
Управління Державної служби 
надзвичайних ситуацій Дмитро 
Світлишин, дзвінок рятувальники 
отримали о 5.10.  На пожежу виїха-
ли дві одиниці техніки. Складність 
гасіння пожежі полягала в тому, 
що будинок глиняно-дранкової 
основи з пустотілою покрівлею. 
Вогнеборцям доводилося проби-
вати міжповерхову подвійну стелю. 
Задимлення було такої щільності, 
що нічого не було видно на двад-
цять сантиметрів перед собою. По-

жежники працювали в спеціальних 
дихальних апаратах. За час пожежі 
використали всі вісім комплектів. 

— Складність гасіння полум’я ще 
полягала в тому, що рятувальники 
діяли не в звичних умовах, - роз-
повідає пан Світлишин. — Адже 
кожен мешканець квартири того 
будинку переобладнував кімнати 
на свій лад. Для господарів квар-
тир така перебудова виглядала як 
витвір мистецтва, а для рятуваль-
ників — натуральний лабіринт.

Сталося займання в квартирі 

пенсіонера, який, на думку МНСни-
ків, зловживав спиртними напоями. 
Сам господар квартири загинув 
при пожежі. Тільки про людей, які 
відійшли в світ інший, говорять лиш 
хороше або не говорять взагалі.

Коли полум’я було локалізоване, 
а задимлення було меншим, рятів-
ники провели поверхневий огляд 
кімнат. Крім квартири господаря, 
яка вигоріла повністю, постраж-
дали й інші квартири згаданого 

будинку. 
На думку начальника Козятин-

ського районного  сектору, по-
страждалим від пожежі повинні 
виділити кошти на ремонт помеш-
кань. Щоб люди як можна швидше 
приступили до ремонту власних 
квартир. 

Що стосується рятувальників, які 
проявили себе на пожежі, то їхнє 
керівництво має намір написати ра-
порт про відзначення вогнеборців. 

прес-центр козятинського Відділку 
поліції

Широкого розповсюдження серед 
місцевих жителів набули злочини, 
пов’язані з заволодінням коштами 
громадян шляхом обману телефо-
ном. Аналіз свідчить, що категорія 
осіб, яка спілкується з майбутніми 
потерпілими – особи раніше судимі 
за аналогічні злочини. У ході прове-
дених оперативно-розшукових захо-
дів стало відомо, що більша частина 
злочинів шляхом обману по теле-
фону вчиняються ув’язненими осо-
бами у місцях позбавлення волі, які 
відбувають покарання за різні види 
злочинів по всій території України.

Особливістю даної категорії зло-
чинів є те, що зловмисник, який 
телефонував потерпілій особі, на 
час скоєння злочину знаходився 
у іншому куточку держави, і після 
отримання коштів зв'язок з ним втра-
чається. Інформацію про майбутніх 
жертв злочинці отримують в мережі 
Інтернет, відслідковуючи щоденно 
номери телефонів громадян, їхні 
повідомлення про втрати документів, 
речей чи місця їх втрати.

 
покупки через мережу інтер-
нет. Низька ціна товару, значно нижча 
від конкурентів, необхідна повна або  
часткова передоплата, відразу пови-
нна насторожити покупця. Така схе-
ма шахрайства є найпоширенішою. 
Продавець виставляє низьку ціну, але 
просить обов’язково передоплату, по-
вну або часткову, відмовляється від 
оплати у відділені служби доставки.У 
таких випадках покупець, оплативши 
товар, його частину чи вартість до-
ставки досить часто залишається з 
нічим.

Основне правило покупок в Інтер-
неті – передоплату вносьте тільки 
перевіреним продавцям, з іншими 
оплачуйте товар після отримання.

 
продаж по інтернету. Продаючи 
товар через інтернет, за допомогою 
бірж оголошень також можливо стати 
жертвою шахрая.

Під приводом оплати вашого 
товару, шахрай буде намагатися 
взнати усі дані вашої платіжної 
картки, за допомогою яких зможе 
зняти гроші з вашого рахунку. Щоб 
вберегти себе від збитків, необхідно 
запам’ятати наступні прості правила:

Для оплати на вашу картку до-
статньо знати номер з 16 цифр, в 
жодному разі не повідомляйте строк 
дії картки та СVV код (знаходиться 
на зворотній стороні картки).

Для оплати на вашу картку не по-
трібно отримувати жодних СМС пові-
домлень чи підходити до банкомату, 
не повідомляйте шахраям дані з 
СМС повідомлень, які надходять на 
вашу картку та не проводьте жодних 
операцій у банкоматі на їх вимогу.

 
Виграш цінних призіВ. У со-
ціальних мережах розповсюджений 
такий вид шахрайства як «фейкові» 
розіграші з цінними призами. Вам 
може прийти повідомлення, що ви 
стали призером розіграшу, призом 
в якому є цінна річ, яку ви можете 
отримати буквально зараз, проте 
необхідно оплатити невелику суму за 
доставку, митне оформлення, комісію 
тощо. Сума оплати зазвичай незначна, 
значно менша вартості призу, проте 
здійснивши передоплату, жодного 
призу ви не отримаєте.

Тому, якщо до вас телефонують 
невідомі та вимагають гроші або ж, 
навпаки, ошелешують інформацією 
про виграш значної суми, в жодному 
разі не впадайте в паніку й не поспі-
шайте виконувати умови ймовірних 
аферистів.Будь-яку інформацію 
потрібно перевіряти, тоді є шанс не 
стати жертвою сучасних «Остапів 
Бендерів». Якщо ж виникають сум-
ніви – треба негайно повідомляти 
на 102.

 
Громадяни, просимо вас у разі, 

якщо ви стали жертвою шахраїв, 
звертайтесь у Козятинське відді-
лення поліції, що знаходиться за 
адресою: м. Козятин, вул. Героїв 
Майдану, 30 або телефонувати 
2-03-30, 102.

ВладислаВ кірган

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” зате
лефонували люди, які були обурені тим, що в 

дитячому садочку в Махнівці відбулась заміна ви-
хователів: замість молодих працівників поставили 
пенсіонерів. Ми поспілкувались з цього приводу з 
начальником відділу освіти Козятинської райдер-
жадміністрації Аліною Діденко.

За словами пані Діденко, вона відвідала той на-
вчально-виховний заклад після звернення батьків 
дітей, які ходять в махнівський дитсадок. Як вияви-
лось, на кухні була абсолютна антисанітарія і пра-
цівники не дотримувались технологій приготування 
дітям їжі. Також не було дотримано норми видачі 

продуктів харчування на кожну дитину. 
— Нікому ніхто догани не давав, працівники самі 

написали заяви, бо зрозуміли, що в такій ситуації 
продовжити працювати не зможуть, — розповідає 
Аліна Анатоліївна.

Завідувачка дитсадка на роботу тимчасово по-
ставила людей, які працюють в садочку. Але про-
водиться пошук кухарів, і вже з початку наступного 
місяця там будуть працівники на постійній основі. 

На щастя, недбале ставлення кухарів до роботи 
на здоров’я дітей не вплинуло, хоч і малята деякий 
час не отримували в достатній кількості кальцію. 
Адже сиру давали дуже мало, а масла на булочках 
майже не було.

В’ячеслаВ гончарук

Спортивний май-
данчик, що на вулиці 
Грушевського, єдиний 
в нашому місті, де 
проводять змагання на 
рівні області. У ньому 
кожен рік проводять 
зональні турніри до 
Олімпійського дня. Це 
майданчик, в якому 
набувають майстер-
ності шкільні спортивні колек-
тиви. Буває, що за відсутності 
на майданчику дітей, манежем 
користуються ветеранські ко-
манди.

Батьки юних спортсменів були 
приємно здивовані, що біля 
манежу міська влада почала 
будівництво роздягальні. Та як 
стало відомо, вони помилялися. 
Тут облаштовували накриття під 
сміттєві баки.

Те, що в баках часто відбу-
вається бродіння продуктових 
відходів, ні для кого не секрет. 
У період гниття відходить не 
той аромат, яким можуть ди-

хати діти на повні груди. Та й 
кількість мух, які зберуться на 
свою трапезу, викликатимуть 
антисанітарію в районі спортив-
ного майданчика.

З цього приводу мешканці 
прилеглих до спортивного май-
данчика будинків кажуть, що те 
накриття дійсно робилося для 
сміттєвих баків. І це не зважаю-
чи на те, що вони стоять зовсім 
в іншому місці. 

І у нас так завжди: влада 
спочатку приймає рішення, а 
вже потім пробує домовитись 
з громадою. Навіть, коли таке 
рішення є абсурдним.

Вероніка любіч

На території України з 01.04.2018 до 30.04.2018 
року проводиться загальнодержавний місячник 
добровільної здачі вогнепальної нарізної, гладко-
ствольної, газової, холодної зброї, боєприпасів та 
вибухових матеріалів. Під час проведення цього 
заходу Козятинський ВП приймає від організацій, 
населення зброю, боєприпаси, вибухові речовини, 
які зберігаються без відповідних на це дозволів. 

Як повідомили в поліції, з початку заходів від 
громадян було прийнято 5 одиниць мисливської 
гладкоствольної зброї, з яких 4 одиниці не за-
реєстровані.

Нагадаю, громадяни, які добровільно здали в 
Козятинське ВП зброю, що незаконно зберігаєть-
ся, боєприпаси, вибухові речовини під кримінальну 
та адміністративну відповідальність не підлягають. 
Зброя, яка підлягає реєстрації в поліції (мис-
ливська нарізна, гладкоствольна, газова) після 
перевірки та відсутності даних про причетність до 
злочинів, може бути зареєстрована громадянами 
України відповідно до чинного законодавства.

 Громадяни, у яких працівниками поліції буде 
виявлено та вилучено вогнепальну нарізну, і глад-
коствольну, газову зброю, боєприпаси та вибухові 
матеріали, підпадають під кримінальну та адміні-
стративну відповідальність (ст. 263 Кримінального 
кодексу України та ст. 190,195-2 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення).

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” зателефо-
нували батьки дітей, які проживають в с. Садове, а 
навчаються в школі-інтернат-гімназії імені Підгор-
бунського, що знаходиться в с. Сигнал.

Мова йшла про питання підвозу дітей з Садового 
до навчального закладу. Як виявилося, ще місяць 
тому це питання обговорювалося з головою район-
ної ради і було вирішено, що школа-інтернат буде 
підвозити дітей за свій рахунок. Навіть відкрили 
спецрахунок, на який може будь-хто перерахову-
вати кошти. За бюджетні гроші возити цих дітей не 
можливо, оскільки вони не належать до території 

обслуговування даного закладу. 
Начальник відділу освіти Козятинської райдер-

жадміністрації Аліна Діденко з приводу цього 
питання говорить: 

— Я знаю, що ці діти підвозяться. Але виникла 
разова проблема через поломку автобуса та за-
тримка з пальним. 

Але зараз це питання вирішується. Надалі 
будемо думати, що робити з цією проблемою, 
оскільки законодавчо підтверджено, що діти ма-
ють навчатися в закладах на тій території, де вони 
проживають.

Валерій ясний

«Пишіть коротко і незрозуміло», — 
так Наполеон І Бонапарт наказував 
писати збірку законів своїм юристам. 
За таким принципом створювалась так 
звана «аналітична записка», відповідно 
до якої рішенням сесії Козятинської 
міськради від 30 березня 2018 р. і 
забрали 8 млн 790 тис. грн держав-
ної цільової медичної субвенції в КП 
«Козятинська ЦРЛ» на користь «Козя-
тинської лікарні відновного лікування».

З квітня 2018 року КУ «Козятинська 
лікарня відновного лікування» набуває 
статусу комунального підприємства 
«Міська лікарня» Козятинської міської 
ради. Пропонується виділити на ІІ-IV 
квартал 2018 року 8млн. 790тис. грн 
для забезпечення потреб КУ «Козя-
тинська лікарня відновного лікування».

Ніщо не дивує? Лікарня відновного 
лікування з квітня припиняє існуван-
ня, а на її функціонування виділяють 
кошти на ІІ-IV квартал. То яка лікарня 
буде працювати? «Міська лікарня», чи 
«Козятинська лікарня відновного ліку-
вання»? Чи може обидві?

Кошти планується направити на: «ви-
рішення ряду  важливих питань вто-
ринної медичної допомоги міста, зо-
крема: впровадженння поліклінічного 
напрямку, оплату комунальних послуг, 
закупівлю дороговартісного медичного 
обладнання, твердого та м’якого інвен-
тарю, проведення поточного ремонту 
приміщень лікарні» — жодного слова 
про лікування пацієнтів! 

Обмовка чисто за Фрейдом — що 
в голові, то й на язиці. Дійсно, згідно 
з листом головного лікаря КУ «Козя-
тинська ЛВЛ» О. П. Євтушка, лікарня 
буде надавати лише заявлені в ньому 
послуги у робочі дні з 08.00 до 16.00. 
Об’єм послуг – «дві таблетки, три уко-
ли плюс фізпроцедури» обмеженому 
контингенту відносно здорових паці-
єнтів терапевтичного і неврологічного 
профілю. У нічний час, вихідні та свят-
кові дні лікарня не працює, оскільки 
прийом не ведеться, чергового лікаря 
немає.

Кол е к т и ву  КП 
«Козятинської ЦРЛ» 
пропонується без-
коштовно надава-
ти практично весь 
перелік медичних 
послуг городянам 
міста (клятва ж йо-
ханого Гіппократа!), 
а гроші за виконан-
ня цих послуг буде 
отримувати «Місь-
ка лікарня»(???). А 
якщо це не так, то 
де мають лікуватись 
міські діти, наро-
джувати козятинські 
жінки, оперуватись 
хворі, лікуватись па-
цієнти з інфарктами 
та інсультами? На вулиці? у кабінеті 
міського голови? Здохнути?

Міському голові, депутатам міськра-
ди раджу хоча б раз прочитати Регла-
мент ради і «Закон про місцеве само-
врядування», де чітко вказано, що всі 
рішення ради повинні бути законними.

Прямим наслідком прийнятого на 
сесії рішення є нецільове використання 
бюджетних коштів, що тягне за собою 
адміністративну та кримінальну відпо-
відальність, на що звертаю увагу мера, 
депутатів і відповідних правоохорон-
них органів.

Відвертою брехнею є посилання ав-
торів «аналітичної записки» на нібито 
існуючий борг, який «завинила» КП 
«Козятинська ЦРЛ» за комунальні по-
слуги «КУ «Козятинській ЛВЛ» у роз-
мірі аж 515 тисяч 736,76 грн. Дійсно, 
певний період часу КП «Козятинська 
ЦРЛ» орендувала частину приміщень 
пологового відділення і сплачувала 
за нього всі комунальні платежі. На-
томість, керівник «КУ «Козятинській 
ЛВЛ» щедро «поділився» своїми фі-
нансовими зобов’язаннями по сплаті 
комунальних послуг за ті будівлі і при-
міщення, які пустують. Чому «Козятин-
ська ЦРЛ» повинна утримувати за свій 
кошт приміщення, які їй не належать і 

які вона не орендує, адекватній людині 
зрозуміти неможливо? Проте депутатів 
і міського голову цей вагомий «аргу-
мент» чомусь переконав.      

До суду про сплату «боргу» керівник 
«Козятинської ЛВЛ» не звертається. 
Чому? Хитка правова позиція? Лікарні 
не потрібні півмільйона гривень? Чи 
«борг» висмоктаний з пальця?

У кінці «записки», яка не містить 
жодного аналізу, автори хвалять себе: 
«З урахуванням вище наведеного, 
вбачається визначений розподіл ме-
дичної субвенції між КУ (правильно 
не КУ а КП) «Козятинська ЦРЛ» та 
КУ «Козятинська лікарня відновного 
лікування» цілком доцільний та цілком 
об’єктивний».

За стислість, незрозумілість, числен-
ні неточності і відсутність елементар-
ної логіки, авторів «аналітичної запис-
ки» можна преміювати на рік вперед.

Міському голові вручити повідо-
млення про відкриття кримінального 
впровадження за фактом нецільового 
використання бюджетних коштів.

Депутатам, які це все ковтають, 
треба видати грамоти, або відповідні 
довідки.

Громадянам міста можна лише по-
співчувати...

Валерій ясний, лікар-анестезіолог
 
Після приходу на посаду, з нашими мерами стаються 

дивні метаморфози. Їх «перемикає» рівно на 180 граду-
сів. У голові починають лунати чисельні голоси «радників» 
і «радниць», які керують поведінкою до цього адекватних 
людей. Через специфічності стану, критичне мислення не 
працює, внутрішні гальма відмовляють. Дії особи стають 
непередбачуваними, вона може становити небезпеку для 
себе і оточуючих.

Складається враження, що кабінети і меблі міськради 
випромінюють щось потойбічне. Медикам не довіряють, 
місцеві батюшки безсилі, свята вода не допомагає, мо-
литви не працюють. Впору запросити мисливців за при-
видами, бійців-екстрасенсів і толкового екзорциста, щоб 
попрацювали над приміщеннями і персоналом.

Перед виборами Олександр Дмитрович мав глибоке 
переконання про необхідність створення однієї потужної 
лікарні, обіцяв повернути в бюджет кошти, які попередня 
влада розікрала на «розкопках» теплотрас (близько 2 
млн грн), навести порядок з якістю дорожнього покриття, 
яке розвалюються через 3-5 місяців після «ремонту». 

Що ми бачимо наразі? 
"Достойно" оцінено стиль роботи попередника, міський 

голова прекрасно уживається і співпрацює з частиною ко-
манди О. Гвелесіані, яких раніше таврував корупціонерами 
і злодіями. Дороги, як «сипались» через кілька місяців 
після ремонтів, так і сипляться, на їх ремонти і надалі 
списуються кошти бюджету по кілька разів на рік.

В’ячеслаВ гончарук

Десь о дев’ятій годині на вулиці 
Земляка, що біля ринку “Хлібо-
дар”, чувся підвищений жіночий 
голос. Це біля воріт на вулиці 
Пушкіна сперечалися двоє жінок, 
які торгують молоком. Вони ніяк 
не могли поділити торговельне 
місце, тому що кожна вважала 
себе правою. 

По суті не праві були обоє, тому 
що молочну продукцію потрібно 
продавати в спеціально відведених 
місцях (павільйонах). 

Тільки виникає питання, чому 
торгуючі стоять на дорозі, а не 
йдуть у павільйон? Виходить, що 
продавців молочкою не влаштовує 
ціна послуги, яку вони платять за 
місце та за аналіз продукції? По-

вноцінний ринок 
функціонує лише 
в тому випадку, 
коли покупець та 
продавець схо-
дяться в ціні.

А адміністрація 
ринку контролює 
ситуацію, щоб 
на ринку було як 
більше торгую-
чих. А не стає посередником між 
торгуючими сторонами. 

Хто готовий викинути близько 30 
гривень від своєї мізерної пенсії, 
коли виніс на ринок дві пляшки 
молока, три кружки сиру та бан-
ку сметани. Ринок повинен бути 
регульованим. Тоді люди з вулиці 
прийдуть в павільйони. Можливо 
тоді й не буде  потреби сперечати-

ся за місце. 
А, можливо, в павільйон не 

хочуть йти, тому що там можуть 
виявити всі вади молока. Адже 
часто взяту у молочниць продукцію 
ганьблять покупці. Виявляється, 
є недобросовісні, які в молоко 
добавляють крохмаль, пральний 
порошок, перекис водню, анти-
біотики.
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Влада на селі

Вероніка любіч

У Вінниці минулої суботи, 
21 квітня, пройшов відкритий 

обласний чемпіонат серед 
юнаків та дівчат 2004-2009 років 

народження та показові змагальні виступи 
7-8 річних спортсменів з кіокушинкай кара-
те у розділі «куміте».

Учасниками змагань стали команди з 
Миколаївської, Черкаської, Київської та 
Вінницької областей. Спортивну честь Ко-

зятина захищали 7 бійців. Це вихованці 
Козятинського районного спортивного 
клубу «Панда» (КРСК «Панда») з трене-
ром Віталієм Гуньком. 

Переможцями у своїх вікових та ваго-
вих категоріях стали учениця школи №3 
(6 клас) Анна Комісарчук, яка посіла 1 
місце. 

6-класник Назар Антонюк — також 
виборов золото. Він - учень школи №2. 
І бронзу привіз вихованець школи-інтер-
нат-гімназії Владислав Дука з 4-го класу.

Місто Козятин представляли спортсмени 
спортивного клубу "ТАКО" та КДЮСШ у 
складі 26 осіб. Результат команди: 9 - зо-
лотих, 5 - срібних та 4 - бронзових на-
городи. 

1 місце - Марія Сокольвак, Єгор Шкляр-
ський, Артем Безкостий, Тимофій Кацан, 

Лєна Данчук, Нікіта Ярош, Марія Коваль-
чук, Денис Ващевський, Андрій Яцик. 

2 місце - Олександра Живчик, Каріна 
Нестеренко, Микола Висоцький, Іван Суш-
ко, Андрій Маліновський. 

3 місце - Марія Біда, Богдан Замковий, 
Артем Слободяник, Іванна Кідалова.

“Панда” і ТАКО прославляє наш край: два золота і бронза та 9 золотих, 5 - срібних та 4 - бронзових нагороди

блог

12 квітня депу-
тат міської ради 
П. Ясний розміс-

тив в одній з міс-
цевих газет допис під 

назвою «Г-інкогніто». Його зміст 
і стиль яскраво демонструють 
те, що не варто настільки від-
верто афішувати: прогресуючу 
деградацію місцевого владного 
бомонду.

У людини, що стає об’єктом 
чиєїсь безсилої істерики (інакше 
статтю П. Ясного охарактери-
зувати не можна), є два шляхи: 
поблажливо змовчати або до-
стойно відповісти. Я користуюся 
другим  – і не для того, щоб 
вступити в полеміку (для цього 
потрібен рівноцінний опонент 
або достойний ворог). Моя мета 
– натякнути Павлу Геннадійови-
чу: якщо він, представник влади 
з багаторічним досвідом, еволю-
ціонував  лише до такого рівня 
дискусії з політичним опонентом, 
то краще було б присвятити себе 
саджанню квітів у терцентрі.

як міський голоВа п’яти  
скликань, маю праВо на 
Власну думку. Ймовірно, в со-
цмережах вам траплявся вислів: 
«Можливо, потрібно  бути скром-
ним, але не цього  разу». Так от, 
без зайвої скромності зазначу, що 
право обстоювати власну думку 
за мною закріплено результатами 
багаторічної діяльності на посаді 
міського голови.

Набуття Козятином статусу 
міста обласного значення – моя 
заслуга, розділена з іншими 
знаними особистостями. За га-
зифікацію східної частини міста 
мені досі при зустрічах дякують 
її мешканці. Я був першим в 
Україні міським головою, що 
з власної ініціативи погасив 
педагогам заборгованість по 
57-й статті, решта українського 
вчительства отримала її на роки 
пізніше. У складній фінансовій 
ситуації останньої каденції ми 
залучили в місто багатомільйонні 
інвестиції. Сучасно відремонто-
вані і утеплені за європейськими 

стандартами два садки, у трьох 
навчальних закладах замінені 
вікна. Прикро, що мій наступ-
ник разом з приведеною ним 
теплопостачальною кампанією 
дискредитує тирсою і лушпин-
ням один з найважливіших для 
міста проектів, реалізованих 
мною: децентралізацію опа-
лення. Завдяки моєму рішенню 
як тодішнього міського голови 
бюджетна сфера Козятина не за-
лежить від газу, тому не мусить 
брати участь в акції «Прикрути». 
Мешканці багатоповерхівок по-
чинають і закінчують опалюваль-
ний сезон на власний розсуд  і 
мають гарячу воду. Досвід Козя-
тина ставився у приклад, мене 
неодноразово запрошували на 
центральні телеканали. Нагадаю, 
що відновлення роботи басейну 
після тривалої перерви відбулося 
при моїй каденції. Я не допустив, 
як мій наступник, збільшення 
квартплати у два з половиною 
рази, як і не допустив збільшен-
ня штату чиновників.

Не буду продовжувати: цього і 
так достатньо, щоб  у грамотної 
людини, що ознайомилася з до-
писом П. Ясного, з’явилися асо-
ціації з головною думкою байки 
«Слон і Моська».

Аби упередити співвідносну з 
вихованням пана Ясного оцінку 
мого стану, зазначу, що вдатися 
до маразму планую лише після 
завершення ініційованого і роз-
початого при моїй каденції  бу-
дівництва водогону.

за кулісами кадроВих 
призначень. Передбачаючи 
можливі коментарі, одразу ви-
знаю: як і будь-який керівник, 
як і будь-яка людина, я не можу 
претендувати на непогрішимість. 
Були помилки, прорахунки, невда-
чі. У числі найбільших в останній 
каденції – призначення П. Ясно-
го на одну з керівних посад у 
міськраді на догоду політичній 
кон’юнктурі.

Попри приписаний мені «скле-
роз», хочу нагадати любителю 
Равшана і Джамшута основну 
мету його відвідин мого кабінету 

в перші місяці після призначен-
ня. Замість працювати на розви-
ток міста, він ледь не щодня нив: 
«Начальника, однако Олі роботу 
треба!» Саме так О. Дацюк 
отримала посаду директора тер-
центру, за що, як видно, і вона, і 
пан Ясний мені щиро вдячні.

Переконаний, що справжня 
причина журналістського дебю-
ту П. Ясного в газетці криється 
не в моєму виступі з приводу 
підйомника. Як він зізнався, їм 
дошкуляє «чергова річка лайна 
в сторону територіального цен-
тру». Шановні, але до чого тут 
ваш покірний слуга? Визнайте, 
що виробниками цього лайна є 
ви самі! Хто є автором посади 
директора соціального готелю, 
яка насмішила весь Козятин? 
Хто породив конфлікти з праців-
никами, що вилилися в численні 
судові розгляди? Якщо душа 
часнику не їла, то й смердіти не 
буде. Більше того, кожний, хто 
перебуває при владі, має бути 
готовий до побічних ефектів 
у вигляді дошкульної критики, 
невдоволення. Якщо це наклеп 
– подавайте до суду, якщо ж 
правда – не опускайтеся до 
низькопробних істерик.

де була принципоВість 
ясного В 2012 році? Деталь-
на розповідь Павла Геннадійови-
ча про те, як я «не дозволив» 
встановити горезвісний підйом-
ник, була б більш переконливою, 
якби не притаманне працівникам з 
нульовим коефіцієнтом корисної 
дії бажання перебільшити свою 
значимість. Пан Ясний так під-
креслив і свій статус депутата 
облради, і стосунки на короткій 
нозі з О. Кривопішиним, тодішнім 
начальником Південно-Західної 
залізниці, що не залишив ніяких 
сумнівів: якби це було правдою, 
то підйомник був би встановлений 
попри будь-яке гіпотетичне само-
дурство з моєї сторони. Якщо пан 
Ясний «без проблем домовлявся 
про зустріч» з керівником вищих 
ешелонів влади, то що йому за-
вадило принципово довести спра-
ву до кінця? Поза сумнівами, я б 

не дозволив собі проігнорувати 
рішення шанованого мною ке-
рівника.

 І в продовження теми: якщо 
такий-сякий Гвелесіані не виді-
лив терцентру «жодної копійки 
на забезпечення заходів проти-
пожежної безпеки» (хоча кошти 
виділяє сесія міськради), то що 
перешкодило депутату обласної 
ради Ясному організувати цільо-
ву субвенцію з обласного бю-
джету для терцентру і тим самим 
убезпечити його директорку від 
штрафів? Переважна більшість 
депутатів такого рівня для своїх 
округів ще й не таке робила.

маніпуляція інформацією
Спроба вплутати у справу 

облаштування підйомника О. 
Ломачука виглядає як банальне 
зведення рахунків. Найближчим 
часом автору допису доведеться 
надати документальне підтвер-
дження того, що О. Ломачук 
«вкрав та розтратив кошти уста-
нови», бо насправді питанням 
судового розгляду в його випад-
ку було порушення процедури 
преміювання. Якщо слідувати ло-
гіці Ясного, то нинішній міський 
голова теж «краде та розтрачає 
кошти»  громади, бо ним теж 
програний суд з преміювання в 
2017 році!

Намагання П. Ясного поясни-
ти неможливість облаштування 
підйомника шляхом маніпуляцій 
з переводом гривень у долари, 
може обернутися неприємнос-
тями для директора терцентру. 
Роки роботи з людьми, здатними 
зрадити, навчили мене отримува-
ти документальне підтвердження 
інформації. На мій запит щодо 
долі підйомника Ольга Олексі-
ївна надала вичерпну відповідь 
за підписом міського голови, 
з якої витікає, що в 2016 році 
сума додаткового фінансування, 
необхідного до раніше виділеної 
суми, була практично дрібницею 
для міського бюджету. Виходить, 
хтось із них двох: або П. Ясний, 
або О. Дацюк – надав недосто-
вірну інформацію, а у випадку 
відповіді на звернення це вже 

тягне на адміністративну відпо-
відальність.

От радив я свого часу Павлу 
Геннадійовичу вивчати матері-
альну частину! Особливо, якщо 
плануєш виставити дурнем не 
найдурнішу людину. До речі, на-
явність документального підтвер-
дження – це корисно. Напри-
клад, мій «склероз» не витіснив 
із пам’яті заяву П. Ясного на ім’я 
губернатора, в якій він обіцяв 
вірою-правдою служити режиму 
Януковича. І доказ у вигляді 
копії цієї заяви з резолюцією 
губернатора зберігся.

що не Варто робити проти 
Вітру. Узагалі, на місці П. Ясного  
я був би обережнішим у формулю-
ваннях, як от «для вирішення всіх 
проблем потрібно так мало – про-
сто прибрати дурня від влади». У 
погоні за ефектністю автор явно 
влучив у штангу. З огляду на те, 
що я вже третій рік не при владі, а 
до вирішення всіх проблем ще ой 
як далеко, напрошується висно-
вок, що нинішні міські очільники, 
за логікою Ясного, теж належать 
до категорії дурнів. Так і хочеться 
скористатися сленгом директора 
соціального готелю (видно, на-
хапався від клієнтів): йоханий 
бабай, ось тут ти, голубе, і на-
рвався! Хотів начальству догодити, 
а натомість образив. І ця людина 
звинувачує когось у відсутності 
зв’язку між язиком і мозком!

Цікаво, що 12 квітня в газеті 
«RІА» опублікована стаття брата 
Павла Геннадійовича – В. Ясно-
го. Епіграфом до неї обрані сло-
ва П. Меріме «Удаль карлика в 
том, чтобы высоко попис*ть». За 
іронією долі, ця фраза є вдалим 
визначенням того, що зробив П. 
Ясний у своєму дописі. Щоправ-
да, кожному карлику, перш ніж 
проявити свою «удаль», варто 
перевірити напрям вітру, бо стру-
мінь, направлений проти когось, 
у кінцевому результаті може об-
мочити його.

Олександр Гвелесіані, міський 
голова І-ІV та VІ   скликань,                                                                 
депутат міської ради VІІ скли-
кання

Відкрита відповідь Олександра Гвелесіані на статтю депутата П. Ясного
блог

продоВження. Інші номери в № 16

МАєш проБлеМу—дЗвони чиновнику

Назва сільської/селищної ради, індекс 
ПІБ сільського/селищного голови, № 
телефону

1 Бродецька селищна рада (22115) 
ЛОПАТЮК Ярослав Станіславович 3-64-
40

2 Глуховецька селищна рада Глухо-
вецької ОТГ (22130) АМОНС Олександр  
Анатолійович 3-15-23

3 Безіменська (22114) КОРНІЙЧУК 
Микола Іванович 3-05-45

4 Білопільська (22120) ЯКИМЧУК Ві-
ктор Миколайович 3-54-45

5 Вернигородоцька (22125) ГУП’ЯК 
Володимир Петрович 3-65-45

6 Вівсяницька (22164) ЦІПЦЮРА Тетя-
на Василівна 3-36-42

7 Вовчинецька (22113) ТОКОВА Люд-
мила Миколаївна 3-42-10

8 Воскодавинська (22155) БІЛИК Юрій 
Андрійович 3-12-43

9 Дубовомахаринецька (22150) ПАВ-
ЛЮК Лідія Іванівна 3-24-45

10 Жежелівська (22116) СЛЮСАРЕН-
КО Євгенія Леонідівна 3-51-45

11 Журбинецька (22151) КОЗАЧЕНКО 
Володимир Олександрович 3-23-23

12 Збаразька (22165) ЛАВРЕНЮК 
Людмила Сергіївна  3-03-45

13 Зозулинецька (22155) МАКСИМЧУК 
Олександр Васильович 3-44-44

14 Йосипівська (22154) СВИНАРЧУК  
Віктор Васильович 3-72-85

15 Кашперівська (22121) ЛІТВІНЧУК 
Костянтин Станіславович 3-02-45

16 Козятинська (22109) КАТЕРЕЗЮК 
Тетяна Миколаївна2-33-01

17 Комсомольська (22133) КУЗЬМІН-
СЬКИЙ Павло Вікторович3-21-88

18 Кордишівська (22146) БАЙДА Іван 
Миколайович 3-47-45

19 Куманівська (22135)
ЯРЕМЧУК Валентина Вікторівна 3-34-25
20 Махаринецька (22141)
ВАСИЛЮК Наталія Вікторівна3-55-41 
2 1  М и к о л а ї в с ь к а  ( 2 2 1 6 0 ) 

В.о.КИРИЧИШИН Володимир Григоро-
вич3-01-45

22 Михайлинська (22162) ПОЛІЩУК 
Микола Анатолійович3-72-25

23 Непедівська (22123) КОРНІЮК Гали-
на Олександрівна3-25-38

24 Переможнянська (22134) ПОЛІЩУК 
Майя  Миколаївна3-06-41 

25 Пиковецька (22144) ЛОЗІНСЬКА 
Інна Олександрівна3-33-34

26 Пляхівська (22132) РОМАНЮК 
Олександр Петрович3-27-32

27 Поличинецька (22110) МАТКОВСЬКА 
Таїсія Миколаївна 3-42-42

28 Пузирківська (22122) ШМОРГУН 
Василь Григорович3-26-42

29 Самгородоцька (22163) ЧЕРНИПКО 
Микола Васильович 3-52-42

30 Сестринівська (22140) ЛЕВЧУК Ана-
толій Ігорович 3-56-45

31 Сокілецька (22142) МОСІЙЧУК Вале-
рій Тимофійович 3-74-20

32 Флоріанівська (22153) НАГОРНИЙ 
Віктор Романович3-04-42

33 Тернівська (22112) БЛАЩУК Василь 
Павлович 097-410-57-90

34 Юрівська (22112) РУДАС Леоніда 
Леонідівна3-32-42
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Хвора на дитячий церебральний параліч 
дівчинка потребує допомоги

Це його друга книга

ЇЇ устАМи говорить БожА Мудрість

роман (19), 
Ветеринарний  лікар:

— Відмічав день на-
родження в колі друзів.

Володимир капелюшек (12), 
школа-ліцей: 

— Приїхав брат, з яким не ба-
чились два роки, з відрядження.

 Василь карпусь (32), мнсник 
пожежного потяга:

— Гуляю з дітьми в парку в 
чудову сонячну погоду.

єВгеній (19), 
Ветеринарний лікар:

— Здав практику ве-
теринарної медицини.

Влад (19), студент, який 
здаВ практику:

— Відмічав день на-
родження племінника.

олег козаченко (36), праціВник 
ринку:

— Моє улюблене “Динамо” 
здобуло три важливих перемоги.

ми запитали у козятинчан що позитивного сталося у вашому житті минулого тижня?

Пані Марія Благополучна відзначила 90 років 

(Зі сторінки з ФБ)

“Моноліт” 
порадував 
рахунком 5:1

Влад поВх, Влад кірган

Редакція газети побувала в 
гостях у нашої землячки Марії 
Благополучної (дівоча Шкільнюк) 
12 квітня — саме в той день, 
коли їй виповнилося 90 років. 
У ексклюзивному інтерв’ю вона 
розповіла багато цікавого. Вона 
вважає себе щирою українкою. 
Діди, батьки з Козятина і з села 
Козятина.

Її брати загинули на війні. При-
гадує, як дуже просто на війну 
брали людей. Приходила повістка 
з військкомату і мусиш йти на 
війну — навіть, якщо хворий. За-
між наша героїня вийшла в 1951 
році. Розповідає, що у 58 році 
картину вишивала. Тоді китайці 
почали возити нитки. Їх можна 
було купити скрізь...

— Як селяни будували при-
ватне житло в селі Козятині 
після війни?

— Будинок ми з чоловіком 
будували самі. У 1958 році пере-
йшли сюди жити. Камінь при-
возили аж з Гніваня, цеглу — з 
Бердичева, шифер купували в 
іншому місці, дошки — ще десь. 

— Ваше бачення сьогодніш-
ньої ситуації в Україні?

— Дивлюсь постійно новини 
по телевізору. Звісно, нічого хо-
рошого для себе я вже не чекаю, 
я б хотіла добра для внуків. Хто 
його знає, що буде. Що буде, 
побачимо, але, здається, що хо-
рошого нема чого чекати. Кожен 
збагачується, хто, як може. Усі 
можновладці такі багаті, що їм 
аж не віриться, що є бідні. Вони 
думають, що всі такі багаті, як 
вони. Ляшко кричить і б’є себе в 
груди за цих селян, а сам скільки 
має? А чого він розпинається за 
людей? Чекає, що він буде ще 
президентом?

— Як для вас почалася ві-
йна, що ви пам’ятаєте? 

— Якраз я захворіла і лежала 
в лікарні. Навіть не розуміла, що 
це таке. Зенітки били, чула вибу-
хи і дуже страшно було. А потім 
забрали мене додому, там вже 
ніхто не лікував нічого. Нічого, 
вижила. До нас німці не дуже то 

й приходили. Але при кінці ві-
йни, коли вони відступали, то нас 
вже повиганяли з будинків, щоб 
самим там жити. Було 5 будинків, 
а навпроти – німецькі окопи. Ви-
живали при тій окупації німецькій 
завдяки городу — картопля, сія-
ли якесь просо, гречку, жито. А 
жорна тоді не дуже били, не так, 
як при радянській владі.

— Чи часто вам доводилось 
виїжджати на відпочинок? 

— Один раз була в Євпаторії. 
Отак добре жили. Тому що не 
бачили, що там є за парканом. 
Паркан скрізь високий і не ви-
дно нічого. Ніхто не мав права ту 
огорожу перелізти. 

— Найсвітліше з вашого 
життя? 

— Коли діти, внуки народились 
– все це було радістю. Маю чет-
веро внуків і 5 правнуків. Тільки 
одна онука в Козятині, інші в Ро-
сії, в Тернополі є. Ті, що в Росії, 
не часто приїжджають відвідати, 
а ті, що в Україні, частенько. 

— Як виглядало після війни 
медичне обслуговування? 

— Йшли в лікарню і нас лі-
кували, здається, навіть безко-
штовно. Не треба було, як зараз: 
ідеш до лікаря і в зубах несеш 
гроші, щоб він бачив, що ти не-
сеш гроші. А тоді, чим було, тим 
лікували.  

— А декрет? 
— Коли я старшого сина на-

родила, то був декрет всього 35 
днів до пологів і після. Ще, як 
маєш можливість, то відпустку 
береш. Потім, як хочеш, то йдеш 
на роботу, а не хочеш – звіль-
няйся. А коли меншого народила, 
то декрет був 56 днів, то за цим 
можна було сидіти вдома рік і 
стаж не переривався. Лежала в 
лікарні, коли народжувала. За 
водокачкою жила, близько до лі-
карні. Швидка допомога (машина) 
забирала мене в роддом.Телефо-
нів тоді не було, треба було йти в 
лікарню викликати.

— Чи переслідувались євреї 
під час голодомору, як україн-
ці, поляки? 

— Ні, не знаю. Не спілкувалась 
тоді з ними. Була ще мала в пері-

од голодомору. А вже після війни 
я і спілкувалась, і працювала ра-
зом. У мене тітка вийшла заміж 
за поляка, діти були в них, ми 
спілкувались. Батько хрещений в 
мене був поляк, але хрестились в 
православній церкві. 

— Після звільнення Козяти-
на пригадуєте щось? 

— Коли вагон на залізниці 
біля вулиці Шевченка зірвався, 
то це було таке, що здавалось, 
що і там хати валяться. Такий був 
страшний вибух!

— Радянська влада по-
вернулась, з чого почалось 
життя? 

— Не знаю, але знаю, що пер-
ший пункт в анкеті був, чи ти був 
в окупації? Як був, то ти зрадник. 
Евакуюватись могли начальники. 
Але, відомо, що проїхали 200-
300 кілометрів і їх німці перехо-
пили. Там залишились, щоб сюди 
не вертатись, бо їх всі тут зна-
ють, а там їх ніхто не знає. Якщо 
ти був в окупації, то ти вже дру-
гий сорт, а не перший. І робота, 
і навчання другого сорту, і все.

— Де ви народились? 
— Село Козятин, родина 

колгоспників. Із свого дитинства 
наймолодшого віку мало що 
пригадую хорошого. Пам’ятаю 
трошки, як йшли з дому старші, 
а в мене був брат старший на три 
роки, і нас замикали, казали: «Не 
виходьте з хати. Як хтось стукає, 
то навіть не виглядайте в вікно, 
бо не можна». Бо це був голод, 
дітей тоді забирали.

Я пішла в школу в сім років, 
хоч і ходили у вісім, бо дуже 
хотіла. Навчалась в 9-ій школі. І 
через все село Козятин до самої 
школи з одного кінця в другий. 
Я тоді так і не закінчила її.  1-4 
класи були, як класи, один вчи-
тель, а потім різні вчителі. Вчи-
телькою була Ольга Филімонівна. 
Ми були малі, вона здавалась 
дуже старою, хоча їй було десь 
45 років. Математику викладали, 
мови, все вчили. Була українська 
мова, а російська вже після чет-
вертого класу. Вчили й німецьку. 

— Із вашої родини в голо-
домор хтось загинув? 

— Ні, це ж був Козя-
тин. Був базар, городи 
мали. Усе сіяли, все 
було. Щось продавали 
на базарі, аби хліба 
шматочок купити. А мій 
старший брат тоді на-
вчався в ФЗО. Там їм 
давали хліба по скіль-
кись грамів. Але він не 
мав права сам його їсти. 
Він йшов додому, а мама 
вже тоді варила з нього 
щось і всім було. 

— Згадуєте Різдво, 
Великдень? Що на 
столі було? 

— Яйця, бо в селі і 
курку якусь могли за-
різати. Але в школі не 
дозволялось святкувати 
це свято. Приходили в 
школу після Великодня, то вчи-
телька перевіряла в тебе пальці, 
чи не пофарбовані від крашанок. 
Пам’ятаю, коли в церкву ходила. 
Вона була там, де сільрада. З 
бабусею ходила, але нічого не 
пам’ятаю, окрім того, що хрестик 
на лобі малювали. 

— Як закінчився голодомор, 
що пригадуєте? 

— Ми жили в с. Козятин, а 
рідні в місті, то там і давали кар-
точки на хліб. А в селі грошей не 
платили, не було в селян грошей 
взагалі. 

— Пригадуєте свій перший 
паспорт? 

— Пригадую. З села ще не 

можна було вийти. Це ще треба 
було комусь заплатити, щоб дали 
“справку”, що тебе колгосп від-
пускає.  

— Була корупція? 
— Аякже, треба було ще 

когось знайти, щоб дали ту 
“справку”. Без неї нікуди не ві-
зьмуть, нічого не дадуть. Появив-
ся паспорт, пішла на роботу. Я 
рік в “Торзі” робила, займалась 
калькуляцією в їдальні. Потім в 
банк влаштувалась на роботу. 
Старшим касиром працювала 11 
років. Згодом пішла в декрет, 
звільнилась з роботи. І потім 
через три роки пропрацювала в 
депо касиром аж 23 роки.

франц чашкоВський

Інколи можна нічого не говорити, 
слів не потрібно, а можна лише насо-
лоджуватися справою, яку ти робиш... 
Команду туристів Вернигородоцької 
школи, туристів турклубу "Гепаніс" 
можна вітати з перемогою. Сьогодні 
завершився 25 чемпіонат з пішохідного 
туризму "Собарівська весна", змаган-
ня, де брали участь більше 40 команд 

майже з усієї України, де змагалися 
і молодші, старші, юніори та дорослі 
туристи. Наші туристи підтвердили ви-
сокий клас, показали гарну підготовку: 
старша команда "Вертур" виборола 4 
місце, а молодші, команда "Гепаніс", 
вразила всіх - зайняли 3 призове місце 
в загальному заліку, отримали медалі 
та кубок. Молодці!!! Також наші туристи 
побували на відкритті сезону Вінниць-
кого фонтану.

турклуб “гепаніс” засвітився на “собарівській весні”

В’ячеслаВ гончарук

У п’ятницю, 20 квітня, в при-
міщенні районної бібліотеки 
презентував свою нову книгу 
молодий письменник, житель 
Козятина Назар Мулик. Це 
друга його книга, яка вийшла 
в світ. Першу він написав, коли 
ще був учнем школи №5. І ось 
новий успіх нашого земля-
ка — книга під назвою “Кров 
Дракона”.

— Фентезі — це вигадана 
істота, це уособлення наших 
повсякденних проблем, — так 
повідомив сам автор про свою 
книгу. 

У основі книги закладені три 

ключові посили: тема “батьки і 
діти”, “політика, як яма, в якій 
втопилися багато персонажів” та 
“ненормативна лексика в меж-
ах допустимого”, застосована 
письменником. 

Презентація відбулась. Книга 
на полиці. А читач розставить 
всі крапки над “і”. Чи виконує 
книга три основні її функції? 

1.Дати читачу знання.
2.Забезпечити читачу хороший 

настрій.
3. Аналіз людської думки як 

твір мистецтва.
Назар Мулик — письменник-

початківець. Він - переможець 
багатьох літературних конкурсів. 
І трохи дивно було чути, хоч в 

деякій мірі й справедливо, що 
його книга знайшла критику під 
час презентації. Не всі народжу-
ються письменниками, та стають 
ними ті, хто навчається сам. 
Тільки критика не повинна бути 
заради критики. Вона повинна 
бути в обмеженому колі і сприй-
матися автором, як дружня по-
рада. Коли воно виглядає якось 
інакше, це не дружній крок, а 
скоріше як заздрість.

Ще в п’ятнадцятирічному віці 
школяр Мулик відчув, що в 
Україні майже немає дорослого 
фентезі. Тож вирішив випра-
вити становище відразу після 
завершення навчання в школі. 
Ставши студентом Вінницького 

педагогічного 
університету, 
він продовжив 
свою трудову 
діяльність як 
письменник.

Навчаючись 
у В інниц і  в 
педагогічному 
у н і в е р с и т е -
ті ім. М. Ко-
цюбинського, 
студенту Мулику не вистачало 
підтримки його дівчини Анни. 
І він перебирається, щоб бути 
ближче до неї, в місто Київ — 
щоб разом з нею творити та 
фантазувати. Ставши студентом 
Київського університету ім. 

Бориса Грінченка, наш земляк 
з допомогою коханої дівчини 
відчув приплив творчих сил. Так 
тандем учня і учениці школи 
номер 5 став тандемом письмен-
ника та видавця їхньої спільної 
книги.

нАЗАр Мулик преЗентувАв 
“кров дрАконА”

Вероніка любіч

Маргаритці Шанчук, 8-річній 
козятинчанці, в ранньому дитин-
стві лікарі встановили діагноз: 
“Дитячий церебральний параліч”. 
І почалися курси реабілітації. 
Потім була операція. Медики 
запевняють, що прогрес є, але 
необхідні ще кілька хірургічних 
втручань. 

Маргаритка найбільше у житті 
мріє бігати і гратися разом зі сво-
єю сестричкою Вікторією. Вони 
двійнятка. Віку страшний діагноз 
обминув, хоча вона народилася 
слабкішою, вагою 810 грамів і 
довго була на апараті штучного 
дихання…

Більшу половину тіла ї ї се-
стрички зараз сковує гіпс. Їй про-
писано шість тижнів знаходитись 
в лежачому положенні. Тому 
разом дитячі розваги зараз не 
можливі. Але Віка чекає на оду-
жання Маргарити, вона у всьому 
їй допомагає. Мама Світлана Ку-
куруза розповідає, що багато вже 
вкладено в дитину сил, терпіння. 
Це дуже складний шлях, але 
родина не має наміру здаватися. 
Зараз триває пошук спонсорів на 
операцію Маргаритки. Після того, 
як знімуть гіпси, дитині потріб-
на післяопераційна реабілітація 
(масаж, лфк, розробки, електро-
процедури).

У свої 8 років дівчинка вже 
знає абетку, вміє читати, писати 
і рахувати. Любить власноруч 
робити подарунки для друзів. На 
Великдень виготовила обереги з 
гілочок верби та пінопласту. Вона 
дуже компанійська і дружня, 
прагне навчатися у школі разом 
із однолітками. Учителі вважають 
дівчинку здібною та старанною. 
Вона опановує шкільну програму 
на рівні з іншими першачками.

— Маргарита найкраща в класі. 
Іноді, коли я задаю вірша, вона 
розповідає його з такою вираз-
ністю, як ніхто, —так характери-

зує дівчинку її перша вчителька 
Ірина Дука (шк. №3). — Така 
зіронька повинна стати на ніжки 
і піти, щоб домогтися успіхів у 
всьому.

До речі, Маргарита мріє стати 
лікарем-педіатром і дитячим 
психологом, а її сестричка Ві-
кторія — депутатом Верховної 
Ради, щоб домогтися державної 
допомоги таким діткам, як її 
двійняшка.

Родина фінансово виснажена, 
тому просить всіх людей з до-
брим серцем допомогти. Наразі 
триває збір коштів. Рахунок у 
ПриватБанку 
на ім’я матері 
Світлани Ле-
онідівни Ку-
куризи 5168 
7 5 7 3  6 0 0 8 
3291.

— Допомо-
жіть мені оду-
жати, — звер-
тається Марга-
ритка до всіх, 
хто знає про її 
біду.

В'ячеслаВ гончарук

Минулої суботи, 21 квітня, відновився чемпі-
онат області з футболу у вищій лізі. На поле   
козятинського стадіону “Локомотив” в цей 
день вийшли спортсмени нашого “Моноліту” 
та гості з м. Вінниці команда “Інтер Фенікс”. 
Козятинці перемогли з рахунком 5:1.

Початок матчу проходив у помірному темпі. 
Перших 14 хвилин поєдинку футболісти обох 
команд всю увагу приділяли захисту власних 
воріт. Гра у нападі не виходила, тому що 
захисники обох команд уміло перекривали 
вільні зони. І все ж гол був забитий. Дмитро 
Старік отримав м’яч метрів за 20 до кута кар-
ного майданчика “Фенікса”. Фінтами обійшов 
декількох суперників, обдуривши воротаря 
вінничан, який чекав передачі, пробив йому 
протихід. 

Так рахунок був відкритий. У козятинців 
було ще декілька моментів для взяття воріт 
та їх порив зупиняв свисток арбітра, фіксуючи 
положення поза грою. Та все ж наприкінці 
першого тайму “Моноліт” таки забив другий 
м’яч у ворота “Фенікса”. Це зробив Едуард 
Шафаренко. М'яч, забитий Едуардом, виявився 
голом у роздягальню.

У перерві гості з Вінниці влаштували кон-
курс для любителів футболу. Завдання: як 
можна більше підбивати м’яч лівою ногою, хто 
більше наб’є, той і переможець. Першим вико-
нувати вправу став Дмитро Шутов. Він набив 
лівою 70 разів. Повторити його досягнення 
ніхто з учасників не наважився. Приз за впра-
ву - спортивний костюм залишився у Дмитра.

Другий тайм команди розпочали в змінених 
складах. З поля пішли Дмитро Старік, Костян-
тин Благодир, Едуард Шафаренко, Олексій 
Тверезенко, Артем Барибан. На поле вийшли 
Максим Саврей, Андрій Веретинський, Максим 
Пилипенко, Євген Сослюк Віктор Жук. Пізніше 
Андрія Хрищенюка та Дмитра Загалевича за-
мінили Олександр Ковальчук та Сергій Бойков.

Другий тайм став бенефісом 37-річного 
“монолітівця” Андрія Веретинського, який 
вийшовши на поле в другій половині зустрічі, 
оформив хет-трик і став кращим бомбардиром 
команди.

Рахунком-самовіддічею на полі задоволені 
як гравці команди, так і тренер. А щодо реалі-
зації гольових моментів, створених командою, 
то  моменти потрібно реалізовувати. З коман-
дами, як “Факел”, “Світанок Агросвіт”, “ЄМС” 
такої кількості моментів, як в грі з “Інтер Фе-
ніксом” у “Моноліта” не буде. 

Наступної суботи саме з “ЄМС Поділля” 
гратимуть наші футболісти. Ця гра була запла-
нована на 16 годину, але з поважних причин у 
вінничан, перенесена на 14 годину.   

МАргАриткА не хоче 
ЗдАвАтися
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422500

4
2
3
5
8
1

продам 
  Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà ðàìêè), ç 5 òðàâíÿ 
â³äâîäêè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, ïåðãó, â³ñê, ìåä, âîùèíà, ïèòíèé ìåä. 
2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîêîñà, êîìïðåñîâ 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí ïîòóæíèé, 
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 16 ë.,  
àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà, ïðè÷³ï ìîòîáëîêà. 068-216-34-20
  Áåíçîïèëà â íîðìàëüíîìó ñòàí³ (52 êóá.ñì., øèíà 50 ñì.), âåëîñèïåä 
Àðä³ñ ï³äðîñòêîâèé íîâèé â äîáðîìó ñòàí³, ã³ðñüêèé 10-14 ð. íåäîðîãî. 067-
451-84-62, 063-294-52-66
  Áè÷îê ìîëî÷íèé, êîçà íóá³éñüêî¿ ïîðîäè òà ëàìàí÷³. 098-259-39-20
  Á³äîíè àëþì³í³ºâ³, âàçîí äèôôåíáàõèÿ, ðèíâè øèðîê³, ñòàá³ë³çàòîð 
íàïðóãè ÔÑÍ-200, òðàíñôîðìàòîð ÏÎÁÑ-2, åëåêòðîùèòîê. 063-207-40-79
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè, çàã. äîâæèíà 7.20. 097-690-98-02
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êà÷êè. 063-293-13-29, 
098-974-57-77
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-616-80-60
  Áóðÿê ñòîëîâèé òà êîðìîâèé. 093-911-80-76
  Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
  Âàçîí öèêëàìåí - ä³òêè, ñ³ÿíö³, íàñ³ííÿ. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Âåëîñèïåä ãîðíèé, 6 ïåðåäà÷, ä³àìåòð êîëåñà 50 ñì. 067-732-80-54
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 7-9 ðîê³â 600 ãðí., ïëàòòÿ íà âèïóñê â ñàäî÷îê. 

093-442-91-20
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 8-11 ðîê³â, ðîëèêè äèòÿ÷³ 35-36 ðð., 
ê³ìíàòíà ñò³íêà «Áîðèñ». 096-511-83-04
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, 
êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-
81-44 Ñåðã³é
  Âåëîñèïåä íîâèé ìàðêà Òà³ð, ñ³âàëêà íîâà ðó÷íà 350 ãðí. 093-
408-29-89, 096-160-69-70
  Â³êíà á/ó, óìèâàëüíèê ôàðôîð., ïîñóäà, âàãîíêà ïëàñòèêîâà, 
â³äåîêàìåðà, âàçîí Ñóêêóìåíò, â³äåîìàãí³òîôîí, 2 êðîâàò³. 093-
773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âóã³ëëÿ, öèáóëÿ ïîñàäêîâà êóñòîâà 10 ãðí./êã. âèñîêîâðîæàéíà. 
096-412-34-14
  Âóëèêè, êàâîâå äåðåâî, ïîñë³ä êóðÿ÷èé, êóù ³íæèðà. 067-
445-75-52
  Ãàç. áàëîíè âåëèê³, ìàëèé, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó íàï³âàâòîìàò, 
òåëåâ³çîð Ñàìñóíã«, âàííà ÷àâóííà âåëèêà, âåëîñèïåä. 093-
753-73-25
  Ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, 
ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì îáëàäíàííÿì, 
òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
  Ãàçîâà ïëèòà, ïåðåãí³é, äèòÿ÷³ ðîëèêîâ³ êîíüêè. 096-791-53-47
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-855-06-41 Àëüîíà

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-937-67-35, 098-974-32-17
  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 öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãí³é - ïåðåãí³é, â³ç, ñàí³. 097-307-51-64, 063-607-16-22
  Äà÷à «Òàëèìîí³âêà», ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó, áåíçîíàñîñ âîäíèé. 

097-509-27-40
  Äà÷à êîîï.Âèøåíüêà. 093-937-67-35, 098-974-32-17
  Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90
  Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà, 10 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., êîíòåéíåð, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 093-705-62-44
  Äâ³ ãåðìåòè÷í³ ºìíîñò³ í/æ 20 ë., á³äîí àëþì., áàë³ÿ îöèíêîâàíà 80 
ë., âàííà ÷àâóííà 1.5 ì., ìåòàëåâà 1.7 ì. (âñå íîâå). 096-412-34-14
  Äâ³ êîçè ³ îäíîãî öàïà ³ ìàëåíüêèõ ïî îäíîìó ì³ñ., äâ³ êîçî÷êè ³ äâóõ 
öàïåíÿòîê, òåðì³íîâî. 067-886-92-24 Àíàòîë³é
  Äåêîðàòèâíèé ï³âíèê ³ êóðî÷êà 150 ãðí. 068-044-24-68
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 
093-375-06-61
  Äèâàí - êðîâàòü, ñåðâàíò, òàãàíîê ç áàëîíîì. 093-937-67-35, 098-
974-32-17
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Chicco» 2 â 1 òà ëþëüêà - ãîéäàëêà â ë³æå÷êî 
«Geoby» á/ó óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-537-46-28, 063-254-92-35
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Àäàìåêñ» â õîðîøîìó ñòàí³, ï³äõîäèòü ÿê äëÿ 
äîðîñëî¿ äèòèíè, òàê ³ äëÿ íåìîâëÿò, êîëÿñêà òðàíñôîðìåð. 096-
065-73-09
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà (õëîï.), ç/ë, äèòÿ÷èé 2-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä 
íåäîðîãî, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-950-53-48
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó, ãîëóáà â ãàðíîìó ñòàí³, òðàíñôîðìåð, ç/ë, ñóìêà 
äëÿ íåìîâëÿò, ñ³òêà â³ä êîìàð³â, äîùîâèê, ñóìêà, ðó÷êà ïåðåêèäíà. 
063-383-93-89
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 
067-892-37-11
  Äî ìîòîáëîêà Çóáð 2 êîëåñà íà 12, ôðåçà. 098-293-83-49, 073-
080-32-20
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 

êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äîñêè á/ó äîâæ. 4.2 ì., áàëêè äîâæ. 4.5 ì. â õîðîøîìó ñòàí³ 
ïðîï³òàí³. 096-999-24-61
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äóøåâîé ïîääîí íîâûé ð.90 õ 90 650 ãðí. 093-367-36-14
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-
320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ð-í Âîäîêà÷êè, ñ.Êîçÿòèí. 063-966-60-08
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, áóä³âåëüíèé ïàñïîðò òà 
³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç ç ñàäî÷êîì ïî âóë.Êîíäðàöüêîãî 32. 
096-160-69-70, 096-138-68-81
  Çåì. ä³ë-êà 13.50 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 098-468-92-
74, 063-188-10-16
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-
11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ç íåäîáóä., ãàç, âîäà, ñâ³òëî ïîðó÷, äóæå äåøåâî, 
Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä. 093-688-22-94
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò. 097-
691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â 
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-696-39-90
  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 ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïàíåëüíå 
ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë Ï³âäåííå Øîñå 74, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ 
äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8.6 ñîò ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 3. 067-
494-74-78
  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 15, 16 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08, 073-
428-25-95
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  ²íêóáàòîð íà 130 òà 60 ÿºöü. 073-315-25-15
  Êàâêàçüêà â³â÷àðêà (êàáåëü) 1 ð³ê. 097-029-60-22
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè, êîðìîâèé áóðÿê. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó ñîðòîâó. 097-362-23-48
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ÿ÷ì³íü, ãàç. 4 ïîêîë³ííÿ äëÿ ìàøèíè - 
³òàëüÿíñüêà. 096-762-31-24, 097-136-61-54
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-200-80-47
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, äåøåâî. 063-303-23-29
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà. 050-212-03-65
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà. 063-675-92-89
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà. 063-680-02-29, 068-368-30-31
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà íåäîðîãî, êóêóðóäçà, ðó÷íà ñ³âàëêà, êð³ñëî. 096-
160-69-70, 093-407-29-89
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà òà âåëèêà. 068-174-03-79
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Êàðòîïëÿ: âåëèêà, íàñ³íåâà, äð³áíà, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-519-56-26
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êèëèì 3.5 õ 2.5 â õîðîøîìó ñòàí³, ñåðâàíò, øêàô. 073-144-14-97
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé, òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Êë³òêè äëÿ õâèëÿñòèõ ïàïóæîê ³ êîðåëë, ãí³çäà, æåðäèíêè, ïî¿ëêè, 
ãîä³âíèö³ ³ ò.ä, âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Êîçà ä³éíà ³ êîçåíÿòà 5 ì³ñ., òåðì³íîâî. 097-736-90-46
  Êîçà ê³òíà ïåðâ³ñòêà, êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 8 òåëÿì. 063-699-72-43
  Êîçî÷êà 2 ì³ñ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî áóä. 32. êâ. 4
  Êîëåñà çàäí³ äî ÌÒÇ, ãîëîâêà Ä-240, â³ÿëêà, ïøåíèöÿ ÿðà, áàòàðå¿ 
÷àâóíí³, âàííà ÷àâóííà, áîëåð, ì/ï â³êíî, óí³òàç, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. 
068-024-27-05
  Êîëÿñêà äëÿ äâ³éí³ ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, âñå â êîìïëåêò³ Jumper 
Duo. 063-879-51-69
  Êîìïþòåð ³ãðîâèé 4-õ ÿäåðíèé + ìîí³òîð Dell + êëàâ. + ìèøêà - 5 000 
ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» - ì³í³êàñåòà + ñóìêà 700 ãðí., òåëåâ³çîð 
«Manta LCD-32» ãàðàíò³ÿ 5 000 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîíòåéíåð 5 ò., íà ö/ð ðèíêó. 093-785-79-02
  Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Êîðäèø³âêà. 096-465-02-86
  Êîðìîâèé áóðÿê, á³äîíè àëþì³í³ºâ³. 093-022-88-06
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-681-96-02, 097-749-36-67
  Êîðîâà ä³éíà ç äðóãèì òåëÿì 18 000 ãðí. â ïîäàðóíîê æîì. 068-793-
59-85, 095-126-14-52
  Êîðîâà äóæå äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97

  Êîðîâà ò³ëüíà 8 ì³ñ. ç 3 òåëÿì, ÷îðíî-á³ëà. 068-051-93-70, 068-
518-22-47
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 2 ì³ñ. â³ä îòåëó. 067-394-60-27
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà. 097-170-19-22
  Êîðîâà. 097-577-30-26
  Êîðîâà. 098-918-10-87
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, ñàìö³. 063-694-57-56
  Êðîë³ ïîðîäè â³äåíñüêà ãîëóáà, ñîâåòñüêà øèíøèëà, á³ëèé âåëåòåíü, 
í³ìåöüêèé ñòðîãà÷, ôëàíäåð. 063-671-67-65
  Êðîë³ ïðîñòî¿ âåëèêî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
  Êóêóðóäçà, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-899-14-84
  Êóð÷àòà áðîéëåðè â³ä 1 êã. äî 1.5 êã. 093-411-05-52
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³, êà÷êè. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ 
ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìàãàçèí íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 3, äåøåâî. 063-258-
89-10, 097-690-30-42
  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
  Ìåòàëåâ³ êâàðòèðí³ äâåð³ á/ó. 098-376-17-36
  Ìîéêà ä³àì.50 ñì., í/æ á/ó 300 ãðí. 067-224-08-52
  Ìîëîäà êîáèëà 4.5 ðîêè ó Êîçÿòèíñüêîìó ð-í³ - 23 000 ãðí. 067-293-
07-73, 067-222-93-74
  Íà õëîï÷èêà: âèøèâàíêó,äóæå ãàðíà; ñ³ðèé êîñòþì (ï³äæàê òà áðþêè); 
ðóáàøêè òà ð³çíå âçóòòÿ, õîëîäèëüíèê «Áåêî» â íîðì. ñòàí³. 2-23-29; 
093-548-53-84
  Íàñ³ííÿ êàðòîïë³ 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â: Ð³â’ºðà, 
Àãàòà, Áåëëà Ðîñà, Ëàáåëà, Òîñêà, Òîñêàíà. 098-026-42-45, 093-411-
27-92
  Íîâèé ³íâàë³äíèé â³çîê, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  Íóòð³¿ òóøêè, êóðè. 063-694-20-04, 067-152-76-83
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð: êîðìóøêè, ðàìêè, ÿùèêè, ë³òåðàòóðà ïî 
áäæ³ëüíèöòâó, êîñòþì ÷îðíèé íîâèé ÷îë. ð- 50, ïðàñêà. 096-364-80-30
  Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã»-600 ãðí, â³äåîêàìåðà «Ïàíàñîí³ê» êàñåòè+ñóìêà 
- 700 ãðí. ÊîìïÒþòåð ñèñòåìíèé áëîê - 900 ãðí. , òåëåâ³çîð «ÌÀÍÒÀ- 
LCD-32», ãàðàíò³ÿ-6000 ãðí. 096-796-797-90-53
  Ï³àí³íî, ìóçèêàëüíèé ³íñòðóìåíò ßìàõà, íîâà êîæà, âîãíåòðèâêà 
öåãëà, äðîâà, äîñêè ïî 4 ì., äåðåâî äóáà ï³ä çð³ç. 2-15-96
  Ï³âí³â ïîðîäè Ñâ³òëà Áðàìà 300 ãðí./øò, òþëüïàíè öâ³òóù³ ç ëóêîâ. 
093-885-32-73
  Ïëèòà åëåêòðè÷íà BEKO CSE 56100 GW, íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ 
6 000 ãðí. 093-984-73-85
  Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³. 098-793-21-08
  Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê, óòåïëåíèé. 
067-111-07-02
  Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. ñ. Êîçÿòèí. 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà Äþðîê 16-18 êã. ì’ÿñíà ïîðîäà. 098-749-08-79
  Ïîðîñÿòà ìàëåíüê³. 067-199-86-20
  Ïîðîñÿòêà. 097-577-30-26
  Ïîñàäêîâó ñîðòîâó êàðòîïëþ «Áåëà-ðîñà», Ñêàðáíèöÿ, Àããàâà, Ëàóðà 
ïî  5 ãðí/êã. 063-108-20-87
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí» á/ó ïîëóàâòîìàò ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 
êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà «Á³ëà Ðîñà» ãàðíî ïðîðîùåíà - ò³ëüêè ñàäè, 
íåäîðîãî. 096-229-81-69
  Ïøåíèöÿ 500 êã., êîðìîâèé áóðÿê. 093-411-05-52
  Ðàä³îëà ìàãí. «ìàÿê», ðàä³îïðèéìà÷ «Ë³ðà», DVD - ïëåºð, ôîòîàïàðàò 
«Ñàëþò». 096-364-80-30
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðîëèêè ð.37-40, 42-45. 096-463-00-56
  Ñàäæàíö³ êèçèëà ñ.Êîçÿòèí. 2-14-37, 093-837-14-24
  Ñàäæàíö³ ìàëèíè «Îêòàâ³ÿ». 067-976-00-28
  Ñàìîâàðè 3 øò., ãàç. áàëîí âåëèêèé, øêàôè, òóìáè, ï³íàëè, ñò³ëüö³, 
òðèëüÿæ, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2 âåëîñèïåäè - âñå á/ó. 063-359-40-
27, 067-433-39-14
  Ñ³ìþ ³íäîêà÷îê (2õ1) ÷îðí³. 097-775-83-84
  Ñ³íî, òðàâà 300 ãðí/êã. Âîçà íà ðåçèíîâîìó õîäó 1 êîíêà, äâèãóí â 
ðîáî÷îìó ñòàí³ â³ä Çàïîðîæöÿ-40. 098-37-84-377
  Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà. 067-345-19-23, 063-401-21-32
  Ñ³÷êàðíÿ. 096-846-88-63

  Ñëóõîâèé àïàðàò Siemens íîâèé ìîäåëü 111 BG, òèñêè íàñòîëüí³ 
âåëèê³, ëåá³äêó ìîíòàæíà «Æàáêà» íîâà 1.6 ò í. 096-467-88-03
  Ñîêîâàðêà, öåãëÿíèé ãàðàæ êîîï. Ñîê³ëåöü ç îãëÿäîâîþ ÿìîþ òà 
ï³äâàëîì. 099-294-82-38
  Ñîêîâèæèìàëêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàë. ïîñóä, ñóë³ÿ, íî÷âè, 
áàë³ÿ - äîâãà 60 õ 1.20, ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö âàòíèé. 096-364-80-30
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
  Ñòàíîê ôóãîâêà, öèðêóëÿðêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-890-30-23
  Ñò³ë ñëþñàðíèé ç âåëèêèìè ò³ñêàìè, òî÷èëî åëåêòðè÷íå, ö³ë³ áëîêè 
ôóíäàìåíòí³ ¹40 (6 øò.), ïîëîâèíêè ¹40 (8 øò.). 063-359-40-27, 
067-433-39-14
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ ä³òåé â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â. 067-432-13-02, 
063-895-19-64 ²ðèíà
  Ñò³íêà ìåáëåâà, äèâàíè, òðèëÿæ, ïðàëüíà ìàøèíêà, êèëèìè, 
òóìáî÷êà, ñåðâàíò, øâåéíà ìàøèíêà «Ñ³íãåð», äðîâà, òþëü, ãàðäèíè, 
íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñòîëè, ïîñò³ëü, îä³ÿëà, ïîñóäà, òåõí³êà ³ ò. ä. 097-161-37-02
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Òàâðà 16 - 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-32-25
  Òåëè÷êà ïåðâ³ñòêà ÷åðâîíî - ðÿáà 1.5 ì³ñ. 067-165-14-93
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 5 ì³ñ. 098-276-16-95
  Òèòàí íà äðîâàõ äëÿ âàííè, âàííà ÷àâóííà, ãàç. ïëèòà â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, íàêðèòòÿ (êðèøêà) äëÿ êðèíèö³. 093-031-24-52
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð (ðàäÿíñüêîãî çðàçêà) â õîðîøîìó ñòàí³. 067-
657-80-77
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà íîâà, ìÿê³ òà ðåçèíîâ³ 
³ãðàøêè, ðàäÿíñüê³ ìîíåòè, ïëàñòèíêè ïëàñòèíè. 093-884-86-66, 097-
517-36-53, 2-12-24
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ», º ïàíåë³ äëÿ ïåðåêðèòòÿ. 063-530-
83-82
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. ç äîêóìåíòàìè, íà Ïîëå ×óäåñ, Ï³âí³÷íå Øîñå 
39. 097-207-88-44
  Õîäóíêè, ïåðèíà.  097-323-85-75
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå 2-õ êàìåðíèé 3 000 ãðí. 097-353-17-70, 
093-041-69-49
  Öåãëà ñåë³êàòíà îäèíàðíà (Cobgen). 073-152-97-19
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 500 ãðí. 098-051-75-97 Âàñèëü
  Øâåéíà ìàøèíêà, áàíêè ï³âë³òðîâ³. 097-436-56-60
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç 
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ßéöÿ íà ³íêóáàö³þ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ìîëîäèõ 
ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  ß÷ì³íü «Ãåë³îñ», ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 Áðóñ÷àòêà ãðàíèòíàÿ ïîêîñòîâñêàÿ .ðàçìåð 10*10*5.Öåíà íèæå 
ðûíî÷íîé.14 ì*.âîçìîæíà äîñòàâêà. 067-412-49-94; 093-371-69-67;
 ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèãóë³» ï³ä Áóñ. 45 òèñ. ãðí. ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
 Õîäóíêè íà êîëåñàÕ ç ãàëüìàìè (ðîëåð) äëÿ ðåàÁ³ë³òàÖ³¿, ³íâàë³ä³â âèð-òâî 
ãåðìàí³ÿ 1 000 ãðí., êîíòåéíåð 5 ò. ñò.ïëàíîâèé ñàìîâèâ³ç 6 500 ãðí. 
093-038-81-63, 096-408-85-74
 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. âóë. Â³ííè÷åíêî, 25. Òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó. 063-178-
82-43
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 
067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2/3, 31 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï â³êíà, 
³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 093-
751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10
  1-ê³ìí. êâ., 27/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 9 ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, 
³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî. 073-020-
03-72, 068-023-60-94, 093-917-57-23
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 36 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-890-90-37
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü 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, 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., âóë.Äðóæáè., çàã. ïë. 28,2 êâ.ì, ê³ìíàòà 16.1 êâ.ì. 1 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ., ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíà, ñàðàé öåãëÿíèé 2.6 
êâ.ì. ó äâîð³. Ö³íà 144000 ãðí. 097-303-87-14
  2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-
704-31-57

  2-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, 4 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 7). 
067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ðåìîíò ï³ä êëþ÷. 063-629-49-24
  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, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-
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
  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., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ 
êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà (öåíòð), ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé. 096-
443-61-96 ²ðà, 063-684-23-83 Ñëàâà
  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, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà. 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., íà ÏÐÁ, ç ðåìîíòîì, óòåïëåíèé áàëêîí, 3 ïîâ., º ï³äâàë. 
098-561-37-23, 073-305-43-17
  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., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Ã.Ìàéäàíó 22 êâ.7, º âîäà, ñâ³òëî, ³íä. 
îïàëåííÿ. 063-939-85-53, 063-259-19-13
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, ÷àñòêîâî ðåìîíò, âóë.Øê³ëüíà 23-Á. 
067-934-98-90, 063-687-31-90
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî. 098-012-20-75 ââå÷åð³
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ñ.Ìàõí³âêà. 098-618-08-95
  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 ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 
26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
  2-õ ïîâ. áóäèíîê â ãàðíîìó ñòàí³ âóë.Îäåñüêà 25, çåì. ä³ë-êà 16.6 
ñîò., æèëà ïëàùà 101.6 êâ.ì., º ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ). 093-018-61-81, 067-583-68-94
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,4 ì2; æèòëîâà 40,1 
ì2. Ï³ä ðåìîíò! ²íä. îïàëåííÿ Öêîòåë Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ. 2 ï³äâàëà-
ïîãðåáà. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 14500 ó.î. 
Òåë.: (067) 549-61-62.
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 êâ. ì. 
095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 56 êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 3 ïîâ. ºâðîðåìîíò, öåòð, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, ïëîùà 58.8 êâ.ì., íå êóòîâà, áåç ºâðî-
ðåìîíòó. 093-018-91-48, 096-663-32-67
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-588-66-17
  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., 60.9 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 8, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
º ï³äâàë, àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. (á³ëüøå ö³êàâèòü îáì³í). 067-717-
12-59, 093-728-48-67
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робота та оГолоШення реКлама та оГолоШення

42
30

53

Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 

рЕмоНТ, поСлуги
Мілкі ремонтні роботи 093-20-51-266
Утеплення будинків та квартир. 067-700-83-67
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси, 
покраска. Відповідальність, порядність - гаран-
тую. 067-889-16-25
Ремонт квартир, плитка, шпаклівка, сантехніка, 
електрика та інші роботи. 098-103-55-21
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

42
20

80

робоТа
Требуются рабочие на овощном складе в 
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-357-
15-03, 095-809-73-53
Потрібна помічниця по заміському будинку (біля 
Києва), 40-50 років, з проживанням, оплата 400 
грн./доба. 050-477-73-71 Валерій, Зоя
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря, 
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На постійній основі пропонуємо чоловікові роботу 
- різноробочий, з/п від 4 000 грн. 093-234-91-53
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря. 093-870-73-22
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На роботу потрібні дівчата - жінки. 067-176-70-00
Потрібен монтажник металопластикових вікон ( з 
досвідом роботи) 063-992-03-90
Охоронники міцної статури потрібні в охорон-
ну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма 

42
19

65

421674

422511

Охранники патрульные (вахта). 
Работа в Киеве. График работы 
20/10, 25/15. З/п 400 грн/сутки. 

Тел.: 0678271338, Игорь

Фасадники (робота на люльках), 
бляхарі (монтаж відливів), досвід 
роботи не обовязковий. Робота в 
м. Київ. Оплата гідна. 097-196-66-

42, 067-523-29-58

Брусчатка гранитная покостов-
ская .размер 10*10*5. Цена ниже 

рыночной.14 м*.Возможна до-
ставка. 067-412-49-94; 

093-371-69-67;

Терміново продам цегляний га-
раж площею 26.3 кв.м., в центрі 

міста. 063-268-76-17 Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продається Німецька вівчарка 
(хлопчик) 8 міс., прив. на спорт, 

Козятин. 097-755-95-06

Продам будинок м.Козятин вул.
Матросова 26. 068-024-89-19

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здам в оренду в центрі торгівель-
ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

На роботу в таксі "Чайка" запро-
шується диспетчер. 093-766-78-49

Продам автомобіль "ІЖ-2715" 
(пиріжок) 093-091-93-36

На роботу в магазин "Одягу" за-
прошується продавець. 063-616-

83-08, 098-267-01-61

Куплю гантелі. 093-091-93-36

Охранники на стройплощадку 
престижного ЖК в центре Кие-
ва. График работы 2/2, 2/4. З/п 

600 грн./сутки. Тел.: 0678271304, 
Александр 

42
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423472

41
74

99

42
30

35

42
28

58

097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 422860
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надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п + 
аванс. Оплата від 350 грн/доба. Тел.: 0995131422 
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
товленню морозива. Терміново! З/п 10000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. 067-855-01-61, 095-
678-91-09
Надаємо житло і роботу для сімейної пари (50 км 
від м. Київ), яка бажає постійно жити і працювати 
в заміській садибі. Активні, працьовиті чоловік і 
жінка. Досвід ведення присадибного господарства 
(будинок, сад, город 30 соток). 068-124-24-20
Потрібен продавець морозива та напоїв для 
роботи в м. Вінниці. Наявність медичної книжки 
обов’язкова. 068-433-21-96
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Воеводские при-
глашения. 093-755-05-95, 067-755-05-95, 066-
755-05-95
Дв ірники,  прибиральниц і ,  оператори 
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока 
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92 
Грузчики. Вахта 15/15 дней. Заработная плата 
от 5000 грн за вахту. Бесплатное проживание и 
питание. 067-659-31-98 
Спеціалісти всіх будівельних спеціальностей ( 
малярів-штукатурів, різноробочих, зварників-
монтажників та інших). Надаємо місце для про-

живання. 096-085-37-57
Адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець, 
тиждень/тиждень. ??063-231-31-44 - Артур Петро-
вич, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
На "Нову пошту" м. Козятин потрібен  Приймаль-
ник - хлопець від 18 років. 063-231-31-44 - Артур 
Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка на 
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-287-
29-44, 067-786-99-28  
Водії. Довготривалі відрядження в Європу. 
Заробітна плата 60.000 грн. 099-029-84-73, 098-
582-07-66 
Медсестра потрібна в Київ(Позняки). З/п 
від 7000грн, г/р-15 робочих змін, 3 8:00 до 
21:00. Вахтовий метод роботи з проживанням. 
0678841771 

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/2/-, пло-
ща: 43/28/-. Цiна: 223097, тел.: (097) 264-44-84 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Примiщ.магаз. 180кв.м, торг.площа 100кв.м, чуд.
мiсце, власник, єврорем,м.Вiнниця. Цiна: дог., 

тел.:(067) 255-13-19 

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 

Водiї кат D в м. Київ на маршрутки. Вахта. Гуртожиток. З/п вiд 
600 грн/день Тел.:(068) 506-39-12 

Механiзатор (д/р вiд 2р, права А2, В), тракторист в Литву. 
Консул. 10-12 год/д. Тел.:(096) 433- 49-78 

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

Працiвник на склад (одяг-взуття) в Польщу. З/п + премiя. Мож. 
понаднорм. Консул. Тел.:(063) 634-66-94 

Робота в Чехiї та країнах Європи. iнф. Легально. Склади, за-
води, комбiнати. Тел.:(068) 983-52-98 

Робочi в Чехiю. Агентство Rise WoRk. Лiц. МСПУ АЕ637157. 
Деталi за телефоном: Тел.:(098) 979-85-83 

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  

22.2. Різне 

Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекре-
дитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т.? 0732551010 ,0662551010

  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í 
«Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå êóòîâà. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-
18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí-2, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, áåç 
çðó÷íîñòåé, äî êâàðòèðè äîäàºòüñÿ ãîðîä 6 ñîò. òà 10 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á òà ë³òíÿ êóõíÿ, â êâàðòèð³ çàëèøàþòüñÿ ìåáë³. 067-600-19-74 
Àíäð³é

  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå êóòîâà 
(ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 
093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
  4-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. â öåíòð³ ì³ñòà òà 2-õ ê³ìí. êâ. íà 3 ïîâåðñ³. 063-
424-79-55
  4-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 78 êâ.ì. ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 79 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, çîâí³ óòåïëåíà, ð-í 
ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà 41. 073-109-52-45
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54 êâ.ì. 
096-440-69-77
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò. º ãàðàæ, 
ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî 
öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 2 ñàðà¿, ãàðàæ âñå ç ÷åðâîíî¿ öåãëè, ïîãð³á, âîäà, ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., äåðåâà, 
ñòàí - çàõîäü ³ æèâè, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 6 õ 12 ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, òóàëåò, âàííà - â 
áóäèíêó, ãîðîä 30 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, äâà ñàðà¿. 097-340-95-40
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðàúíñüêà, 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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ. 
097-323-85-75
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³ àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó. 098-
077-38-60
  Áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí³, âóë. Äóá³í³íà, 2, ãàç, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 47 
ñîò. 063-293-20-08, 050-908-48-69
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà, ïðèðîäíèé ãàç + ï³÷ü, âîäà, ñàäîê, ñàäèáà 
0,25 ãà. Ïðîäàì øàôó, ñåðâàíò, äèâàí. 096-211-45-50
  Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà, 3 ñàðàÿ, ãàðàæ, 41 ñîò. ãîðîäà. 097-607-
78-35
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàä, 
êðèíèöÿ, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò, æèëà ïëîùà 62 êâ.ì. 093-998-01-
24, 097-966-45-44
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãî, 47.4 êâ.ì., ö/
âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-74-78, 063-605-77-08, 2-11-56
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, 76 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, º ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 10 ñîò àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 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.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 10 ñîò. 
ãîðîäó. 067-386-48-35

Нові можливості для жителів Козяти-
на. Вакансії: оператор-касир, помічник 
головного бухгалтера, водій ЗІЛ - 130, 
помічник кухаря, кулінар-кондитер, 

різноробочий. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна 

плата  5500-6500 грн (з податками). 
8-ми годинний робочий день.

 Компенсація харчування.
 093-678-53-01
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Порізчик кромкувальник ДСП 
(8000-15000 грн.), збиральник 

(8000-15000 грн.)на меблеве ви-
робництво в м. Києві. Оплата від 
виробітку, безкоштовне житло. 
Стабільна робота на тривалий 

період. 068-017-39-05

ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на 
склад готової продукції. Заробіт-
на плата від 9000грн. Обов'язки: 
ремонт, сортування піддонів, за-
грузка-вигрузка машин електро-

роклами. 0667583958, 0689468981, 
0930351703.

ВОДІЯ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА за-
прошуємо на склад. Заробітна 
плата від 11000грн. Обов'язки: 

вантажні роботи, безкоштовний 
підвіз. 0667583958, 0689468981, 

0930351703.
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç, òâåðäîïàëåâíå, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-843-03-50, 093-091-54-11
  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. 84 êâ.ì., ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, áåñ³äêà, 
ï³äíàâ³ñ, âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. 073-315-25-18 Àíàòîë³é
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 72 êâ. ì., 
18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà çåìë³, âîäîï³äâåäåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, ãîðîä 70 ñîò., 
ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º çåì. ä³ë-êà 15 
ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í. 096-574-49-04
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 
063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 
063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, 
êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò, íåäîðîãî. 093-994-44-50
  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 íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê íåäîðîãî ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-918-10-87
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, 4 ê³ìíàòè, 8 õ 8.5, ë³òíÿ êóõíÿ - 2 
ê³ìíàòè, ñàðàé, 2 ïîãð³áà, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 063-675-67-19, 
093-198-83-57
  Áóäèíîê ð-í ë³êàðí³, ãàç, îïàëåííÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³ ñåëà, â äîáðîìó ñòàí³. 067-301-09-41
  Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà. 097-768-80-55
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20

  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-
êà 17 ñîò., àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 2-48-83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 26. 063-699-72-43
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîïîâè÷à, òåðì³íîâî. 098-500-46-05 Îëüãà
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîðîä, ñàä, ãàç, äâ³ð âåëèêèé. 098-642-82-31 
Ñåðã³é ï³ñëÿ 20:00
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, çàã. 
ïëîùà áóäèíêó 80 êâ.ì., çðîáëåíèé ðåìîíò, â áóäèíêó º âîäà ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, âàííà, òâåðäîïàë. êîòåë, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ñàðà¿, ãîðîä, ñàäîê, òèõà âóëèöÿ, ïîðÿä ð³÷êà. 
067-379-91-94, 097-256-32-65
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. + ó÷àñòîê 
ï³ä çàáóäîâó 19 ñîò., ãàðàæ, 2 êðèíèö³, ñòàðà áóä³âëÿ, ïîðÿä ì³ñüêèé 
ñòàâîê. 097-353-82-11, 097-353-82-39
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà, º ãàç, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. º äåðæ. 
àêò, çðîáëåíî ïðîåêò ãàçó. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì, 
öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó ³ êðèíèöÿ â äâîð³, 39 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ 
ñòàâîê. 098-993-35-42
  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.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà (á³ëÿ øêîëè). 097-178-80-18
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-57-85
  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, 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.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 
40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñòàðèé öåíòð, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-153-21-77
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 156 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê öåãë. 100 êâ. ì. ãàðíèé åâðîðåìîíò 15 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, 
ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãë. â ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòðàëüíèé âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò çåìë³, 
çðó÷íèé ï³äÒ¿çä, ïîðó÷ ãàç, íåäîðîãî. 098-830-64-55
  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 ãàç. 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á âóë.
Âèøí³âåöüêîãî 14, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç. 096-419-98-96, 2-70-
03, 5-39-71
  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 ç çåì. ä³ë-êîþ, âóë.Ë³ñîâà 23 ñ.²âàíê³âö³. 067-
976-68-81
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, îïàëåííÿ ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, 

êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-653-36-95
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, êîòåë 2-õ êîíòóðíèé, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³ â öåíòð³ ñ. Âåðíèãîðîäîê, ÷àñòêîâî ì/ï 
â³êíà. 068-346-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 063-
854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 
öåãëÿíà, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ øêîëà, ìàãàçèí, ñ.Ïèêîâåöü. 067-278-
43-14, 067-749-72-94
  Áóäèíîê Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 
063-963-68-15
  Áóäèíîê, â ñ.Âåðíèãîðîäîê, çà äîäàòêîâîþ ³íôîðìàö³ºþ 
òåëåôîíóéòå 097-317-42-50
  Âðåìÿíêà öåãëÿíà, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ïîðó÷ 
ñòàâîê, çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñ.Êîçÿòèí. 093-697-63-96, 097-535-68-78
  Äà÷à íà «Ïëàíîâîìó» êîîï.«ßáëóíüêà» ¹245. 063-628-93-81
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 8 500 ãðí. 097-149-12-94
  Äà÷à íà ñò.Êîðäèø³âêà ç áóäèíêîì 10 ñîò., ïîðó÷ ñòàíö³ÿ, º äåðæ. 
àêò íà çåìëþ, òåðì³íîâî. 067-729-81-09
  Äà÷à ð-í Ñèãíàë êîîï. ßã³äêà, íåçàê³í÷åíèé áóäèíîê 3.5 õ 4.5 - 13 
000 ãðí. 063-291-40-03
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà. 
097-643-40-14
  Äà÷à ð-í Òåëèìîí³âêà, áóäèíîê, åëåêòðèêà, ñêâàæèíà, ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 093-054-52-19
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 6 
ñîòîê. ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîì Öï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. 
Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 52 000 ãðí. Òåë.: (067) 549-61-62.
  Çåì. ä³ë-êà 0.70 ãà ïðèâàòèç., ãàç, áóäèíîê, êðèíèöÿ, ñàäîê. 
095-808-54-65
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
  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
  Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ â äâîð³, º ãàç. 096-162-21-
38 Ëþáà
  Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ð-í Á.Êàçàðìè. 098-384-88-74
  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 42 êâ.ì., êóõíÿ, 2 ê³ìíàòè, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ 
ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, çàã. ïëîùà 
53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà, âàííà, 0.5 ñîò. çåìë³. 063-
348-93-23
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, êëàäîâêà, 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-632-24-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 097-
663-57-24, 068-786-06-18, 096-650-51-26
 Ñ³ìÿ ç õîðîøèìè çâè÷êàìè çí³ìå 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ 
ì³ñòà .Îïëàòó ãàðàíòóºìî â÷àñíî. Ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü ïî òåëåôîíó 
063-191-00-32 àáî 098-318-76-44
 2-Õ ê³ìí. êâ., âóë.â.âåëèêîãî 14 (êîòîâñüêîãî), çàã. ïëîùà 48.8 
êâ.ì., Á³ëÿ â³éñüêîìàòó. 097-761-78-02
 3-Õ ê³ìí. êâ. â Öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, Áàëêîí - óòåïëåí³, ì/ï â³êíà, 
³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. 063-448-43-19
 æèëà äà÷à ñò.ïëàíîâèé «äóÁîê», Áóäèíîê, ïîãð³Á, òóàëåò, 8 ñîò. 
ãîðîäà, êóù³, äåðåâà - 50 000 ãðí. 093-038-81-63, 096-408-85-74
 ×àñòèíà Áóäèíêó Öåíòð «Õë³Áîäàð», 60 êâ.ì., âîäà, ãàç, ïîãð³Á, 
³íòåðíåò, ðåìîíò âóë.àíòîíîâè÷à 3/5. 093-038-81-63, 096-408-85-74

  аВТомоТо
  Lanoc 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-859-45-37
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2101 ñòàí äîáðèé, ãàç-áåíçèí. 096-948-92-97
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2109 2003 ð.â., äâ. 150, ÊÏ-5 ñò., ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñèí³é. 
098-859-87-35
  ÂÀÇ ìîòîð, êîðîáêà ÊÏÏ, êàðäàí, êàðáþðàòîð. 098-007-84-33
  ÂÀÇ-2170 Ïð³îðà 2008 ð.â.ãàç-áåíçèí, ïðîá³ã 167 òèñ. â äîáðîìó 
ñòàí³, ãðàíàòîâîãî êîëüîðó. 3650 òèñ. ãðí. 063-775-10-97
  ÃÀÇ-69. 093-022-88-06

  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Äåî Ñåíñ 2005 ð.â., íå ôàðáîâàíà. 097-426-63-34
  Äåî Ñåíñ ìîòîð 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-32-65, 
067-379-91-94
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2006 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 118 òèñ. ïðîá³ã, ãàç. 068-
216-33-56, 063-628-92-73
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  ÈÆ-2715 ãàç-áåíçèí. 093-091-93-36
  Êàìàç 55111. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ìàçäà 929 ãàç-áåíçèí õîðîøèé ñòàí. 097-152-49-22
  Ìîñêâè÷ 402. 063-384-31-13
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2005 ð.â., ïàñàæèð. 068-759-80-40
  Ñêóòåð Honda Dio áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³. 063-687-87-14
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ ²² íà õîäó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-451-84-62, 
063-294-52-66
  Òàâð³ÿ íîâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 2005 ð.â. 068-518-35-30
  Òðàêòîð Ò-40. 067-943-87-12
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ôîðä Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâ. 2 ë., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, ñêëî 
òîíîâàíå. 097-449-53-84 ï³ñëÿ 17:00
  Øêîäà Ôàáèÿ êîìáè 2007 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, ïîòðåáóº çàì³íè 
çàäíüîãà êðèëà, âñå â íàÿâíîñò³ 117 000 ãðí. 093-538-97-27, 098-
200-23-10

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Á/ó õîëîäèëüíèêè, ãîð³õè, ï³ð’ÿ, åëåêòðî ìîòîðè, ñòàð³ êàáåëÿ, ãàçîâ³ 
êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16 Ðóñëàí
  Áàíêè á/ó 0.5 ë. - 0.25 ë. 096-450-95-49, 063-181-02-00
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëÿþ â³êîì ç 1 òèæíÿ. 063-504-05-35
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ï³ä äà÷ó íåäîðîãî. 093-753-73-25
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ 
áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãèð³ 32 êã. - 24 êã. - 16 êã., ãàíòåë³ ïî ö³í³ 12 ãðí./çà 1 êã. 093-
091-93-36
  Ãîð³õè, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, ãàç. ïëèòè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, 
áàòàðå¿, ðàä³àòîðè, åë. çâ. àïàðàòè, åë. ìîòîðè, ñòàð³ êàáåëÿ. 098-
833-44-13 Âàä³ì
  Äà÷ó êîîï. Âèøåíüêà íåäîðîãî. 093-753-73-25
  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 3 ò. ³ 5 ò. 073-793-55-95
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà àáî äî ìîòîöèêëà Êàñ³ê ö³ëîãî. 093-
411-05-52
  Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-767-13-97
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ äîðîãî, àíòèêâàð³àò. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Íåäîðîãî 2-õ, 3-õ ê³ìí., êâ., â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 067-830-22-51, 093-651-51-45
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-
529-10-20
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîáëîê, ìîòîêîñó, 
áåíçîïèëó, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20
  Ñàïîãè - ÷îáîòè, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 096-
467-88-03
  Ñòàòóåòêè, çíà÷êè, ìåäàë³ òà ³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-045-20-79
  Òåëÿòêî íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øèôåð á/ó òà øëàêîáëîêè. 096-979-21-18, 063-828-27-30

  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòîìîÁ³ë³ Áóäü-ÿêèÕ ìàðîê, ó Áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåìí³, 
íåðîçìèòíåí³.äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â Áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, 
ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 2 ïîâ. íà 2-õ ê³ìí. êâ. 093-123-54-07
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., íà 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 063-
255-40-84, 098-704-92-09

  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
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì öóöåíÿò, à òàêîæ êîøåíÿò, ñ³ðåíüêèõ - ÿê ç 
ðåêëàìè «Â³ñêàñ». 093-788-91-96
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 096-419-27-
25, 2-10-51
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
  Âòðà÷åíå â³éñüêîâå ïðèïèñíå,ïàñïîðò ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè ,ïàñïîðò äëÿ 
âè¿çäó çà êîðäîí á³îìåòðè÷íèé, ³íäåô³êàö³éíèé êîä íà ³ì’ÿ Ñòàðóøîê Äìèòðî 
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó âèäàíèé Ïèêîâåöüêîþ 
ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ìÒÿ Çëàãîäþê Ñåðã³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åí³ äîêóìåíòè, ñåðòèô³êàò íà çåìåëüíèé ïàé ÂÍ 0303123 âèäàíèé 
25.01.97 ¹450 íà ³ìÒÿ Íèðîáöåâ Ìèêîëà Ëåîíò³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äèïëîì âèäàíèé Áàðñüêèì ÃÏÒÓ-8 â³ä 13.07.1981 ð. ¹545544 
íà ³ì’ÿ Ãðåê Ñåðã³é Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 57 ð. ïîðÿäíà, ïðèºìíà, áåç ø/ç, ð³ñò 160, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
íàä³éíèì, äîáðèì ÷îëîâ³êîì. 068-753-34-61
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 093-119-60-39
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 066-342-96-02
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
  Çäàì áóäèíîê á³ëÿ øâåéíà¿ ôàáðèêè - áëèæ÷å äî æ.ä. âîêçàëó. 098-
662-93-40
  Çäàì áóäèíîê íà 1-2 ëþäèíè, ý ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 
093-732-60-43
  Çäàì â êîðèñòóâàííÿ áåçêîøòîâíî 10 ñîò. çåìë³ (ö³ëèíà) ð-í ³íòåðíàòó. 
093-492-09-83, 2-32-35
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-998-07-49, 097-116-47-26
  Çäàì â îðåíäó áóäèíîê 75 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, 
ç ïîäàëüøèì âèêóïîì. 093-753-73-25
  Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó âåëèêèõ òà ìàëèõ 
ðîçì³ð³â. 097-796-70-05, 063-774-54-74 
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç 
â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì ãàðàæ. 096-347-09-32
  Çäàì ê³ìíàòó â ÷àñíîìó æèòëîâîìó áóäèíêó 1 àáî 2 ä³â÷àòàì. 2-25-34, 
068-082-39-68
  Çäàì ìåòàëåâèé ãàðàæ íà ÏÐÁ (ð-í «Öåñ³ñà»). 067-616-85-65

  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-
555-73-71
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà 
3, íåäîðîãî, íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç çðó÷íîñòåé, ç ï³÷íèì îïàëåííÿì. 063-280-96-68
  Çíàéäåíèé ïàñïîðò Çàâàëüíî¿ Àëëè Ñåð³¿âíè çíàõîäèòüñÿ â ðåäàêö³¿. 063-
66-20-675
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè â öåíòð, ïîðÿäí³ñòü ³ îïëàòó ãàðàíòóþ. 
093-735-88-39, 067-491-12-35
  Ìîëîäà ñ³ìÒÿ ç äèòèíîþ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-107-12-58
  Ìîëîäà ñ³ìÒÿ çí³ìå áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 073-42-17-255
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³. 093-
631-15-77
  Øóêàþ ÷îëîâ³êà äëÿ ñåðüîçíèõ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, ãîòîâà íà ïåðå¿çä. Ìåí³ 
54 ðîêè, ìîëîäà äóøåþ. 097-064-45-38
 Ñ³ìÿ ç õîðîøèìè çâè÷êàìè çí³ìå 2-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà 
.Îïëàòó ãàðàíòóºìî â÷àñíî. Ïðîõàííÿ çâåðòàòèñü ïî òåëåôîíó 063-191-00-32 
àáî 098-318-76-44
 ñ³ìÿ ç Õîðîøèìè çâè÷êàìè çí³ìå 2-Õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Öåíòð³ ì³ñòà .îïëàòó 
ãàðàíòóºìî â÷àñíî. ïðîÕàííÿ çâåðòàòèñü ïî òåëåôîíó 063-191-00-32 àÁî 098-
318-76-44
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пробудження

про все купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25

СеРеДА, 2 ТРАВНя

 + 14 0С    + 18 0С
 + 26 0С    + 21 0С

вІвторок, 1 травня

 +  13 0С     + 16 0С
 +  26 0С   + 20 0С

  понедІлок, 30 квІтня

 + 14 0С    + 16 0С
 + 24 0С    + 20 0С

субота,  28 квІтня

 + 6 0С      + 12 0С
 + 20 0С    + 16 0С

п'ятниця, 27 квІтня

   + 11 0С     + 11 0С
   + 17 0С   + 13 0С

недІля, 29 квІтня

+ 13 0С   + 15 0С 
+ 24 0С   + 19 0С

четвер,   26 квІтня

+ 16 0С    + 17 0С
+ 21 0С    + 17 0С

Погода у Козятині 
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травневі світанки

спасибі весні!

оВен 
Постарайтеся контролювати 
емоції у будь-якій ситуації, ваші 

слова та рішення повинні бути мудри-
ми й доречними.
телець 
Будьте особливо обережні 
з інформацією, тримайтесь 

подалі від пліток та інтриг. Можливі 
зміни, пов'язані з бізнесом. 

близнюки 
Саме час для побудови нових 
планів, які мають непоганий шанс 

швидко реалізуватися й принести при-
буток.

 рак 
Цілком можливо, вам зроблять 
якусь вигідну пропозицію. Щоб 

досягти своєї мети, спробуйте домови-
тись з іншими людьми.

леВ 
Доведеться трохи попрацювати 
над собою, щоб сконцентрува-

тися на найважливіших проблемахм.
діВа
 Не беріть все на себе. Дещо 
можна перекласти на плечі на-

вколишніх, щоб звільнити дорогоцінні 
час та сили.

терези 
Роботи й інших клопотів все біль-
ше  Перепади вашого настрою 

можуть завадити нормальному спілку-
ванню з рідними та друзями.

скорпіон 
Дуже вдалий період. Тягар непо-
трібних зобов'язань спаде з ваших 

плечей. Ваші досягнення помітять.
стрілець 
Цього тижня важливо не втратити 
контролю над подіями, що відбува-

ються. Не розмінюйтесь на дрібниці й не 
вірте чуткам і пліткам.
козеріг 
На роботі й після неї важливо зберіга-
ти спокій і не боятися змін. Уникайте 

гострих конфліктів, постарайтеся зрозуміти 
тих, хто вас критикує.
Водолій
Будьте активні, ініціативні, не бійтесь 
брати на себе зайву відповідальність. 

Вірте своїм почуттям та інтуїції, налаштуйтесь 
на перемогу.
риби 
Досить непростий тиждень. Ймо-
вірно, доведеться розриватися 

між професійними обов'язками, до-
машніми проблемами та проханнями 
близьких.

ГОРОСКОП
з 26.04 по 2.05
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Влад кірган

В Козятині добра чимало,
Бо розвивається помалу.
Є люди гарні й доброзичливі
І всі такі ходять увічливі.
Дерев багато посадили
І квіти землю рясно вкрили.
Хоч і повирубували дещо,
Спасибі, владо! – Нема за що!
Нема пилюки ні краплинки,
Бо вся на людях, всі пилинки!
“Гарненько” робляться дороги:
Позасипались ями трохи.
І диму від труб 
вже немає зовсім,
Спасибі весні, помагає усім!

Валентина зелінська

Прокидавсь тихий, лагідний ранок.
Промінь сонця доторкнувся до землі.
Все живе: і людина, 
й рослина, й тварина
Були раді приходу весни.
Розпустила, мов коси дівчина,
Свої віти плакуча верба.
І берізонька біла 
сережками прикрасилась.
І на сонечку сяє її біла кора,
І, немов килими смарагдові,
Зелень трав навкруги розстелилась.
В квітниках розцвіли первоцвіти весняні.
Дрібний дощик всю землю скупав,
А із вирію птахи усі повертались,
Хоч дорога до дому 
була та для них нелегка.
Та летить кожна птаха до рідної хати,
До свого родинного гнізда.
Розцвіли абрикоси, черешні і вишні,
Вбрались в біле, немов наречені.
І стоять в тім вбранні такі милі та ніжні.
Поряд з ними дерева 
убрались у листя зелене.
Закувала в зеленій діброві зозуля,
Соловейко в вишневім саду заспівав.
Весна-красна справжня, така жадана
Завітала в наш квітучий 
благодатний край.

тамара шепеліВа, смт. залізничне

Дерева, кущі і травичка, й роса
Це наше здоров’я, це наша краса,
Це свіже повітря, яке дає жити.
Дивись, вже й комашка, хробак виповзає,
Любується тим, що вже бачить, що має.
А там ще й дятел довбе щось тополю,
Радіє він тим, що зустрівся з весною.
Ще й голуб той дикий літає й воркоче,
Голубку чекає, побачити хоче,
Бо десь заблукала голубка зимою.
Він жде, бо він вірить 
– зустріне весною.
Якщо не зустріне, так буде й сидіти,
Не хоче той голуб без пари летіти.
А якщо вже й діждеться,
розпустить він крила
Повніше, притулиться, назве її – мила.
А там заворкоче, крильми залопоче,
І скаже все те, що давно сказать хоче.
Бо довго не бачив голубку зимою,
Тепер вже зустріне разом із весною.
А там не відпустить більше голубку,
Бо дуже кохає свою сиву любку.
І більше не прийдеться йому сумувати,
А буде щодня з нею в парі літати.
Де верби й осики, і клен, і тополя,
Де голуб з голубкою вдвох і на волі.
А там їх пригріє ще й сонечко з неба
І буде в коханих усе так, як треба.
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