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Вероніка лЮБіч

Цими вихідними, а саме в не-
ділю, 6 травня, на воді ставка 
“Талимонівського яру” мало не 
сталася трагедія. Тонула учениця 
залізничного училища. 

У цей день першокурсниця 
зі своїми подругами виріши-
ли відпочити біля водойми. 
Прийшовши на ставок, дівчата 
розмістилися ближче до води. 
Припікаюче сонце зморило одну 
із подруг. Вона пішла освіжитися 
водою. Її помітили тоді, коли 
вона на двометровій глибині 
за 10 метрів від берега почала 
тонути.

Відпочиваючий з родиною на 
ставку мешканець нашого міста 
Сергій Кльоц (вже всі збирали-
ся йти додому) помітив, що в 
супроводі двох хлопців дівчина 

з останніх сил ще намагається 
гребти руками. Один з молодих 
чоловіків вигукнув до свого 
товариша: ”Вона не допливе”. 
Сергій, не роздумуючи, в одежі 
кинувся на допомогу. Дівчина 
вже пішла на дно.

Пірнаючи під воду рятуваль-
ник, до якого долучилися ті двоє 
юнаків, обслідували дно водо-
йми. Десь з четвертої спроби 
наткнулися на тіло. Піднявши 
дівчину на поверхню, вони ви-
несли її на берег. Студентку 
почали приводити до тями через 
штучне дихання та звільнення 
легенів від води. Через вдалі 
процедури, потопаюча стала по-
давати ознаки життя.

Прибулі на місце події медичні 
працівники зі знанням справи 
поставили дівчину на ноги. Та 
стан потерпілої ще був не на 

стільки не добрий, що її каре-
тою швидкої завезли в централь-
ну районну лікарню.

Усе добре, що добре завер-
шується. З одним із спасителів 
добровольців ми зустрілися в 
середу ранком, 9-го травня. Наш 
земляк Сергій Кльоц сказав: “А 

що тут такого? Не було б мене, 
врятував би дівчину хтось інший. 
І я не вважаю, що зробив якийсь 
подвиг. Вчинив, як батько. У 
нас немає чужих дітей. Всі діти 
наші”.

Як повідомили в лікарні, дівчи-
ну довелося лікувати протягом 

двох днів. Вона нахлебталась 
багато не проточної води з 
мулом.

Керівництву залізничного учи-
лища залишається побажати 
ввести у закладі додаткові дис-
ципліни по охороні здоров’я та 
життя.

Сергій Кльоц врятував 
потопаючого

З кінця травня по липень 
2018 р. буде тимчасово при-
пинено газопостачання по 
Козятинській ділянці ПАТ "Ві-
нницягаз". Згідно з графіком 
прогнозованих зупинок, який 
опублікований на офіційному 
сайті газопостачальної ком-
панії

З 29 травня на 14 днів від-
ключать С1 (Самгородок) ГРС 
Перемога. У переліку насе-
лених пунктів, які входять до 
зони обслуговування, села: 
Блажіївка, Великий Степ, Ві-

всяники, Воскодавинці, Голен-
дри (Калинівський район), Го-
лубівка (Калинівський район), 
Збараж, Зозулинці, Йосипівка, 
Коритувата, Красне, Куманівка, 
Лозівка, Лопатин, Малишівка, 
Миколаївка, Михайлин, Неми-
ринці, Перемога, Самгородок, 
Сошанське, Туча, Флоріанівка, 
Ш. Гребля. 

З 29. 06.2018 зупинить -
ся на 14 днів ГРС Козятин. 
До ї ї  зони обслуговуван-
ня входять: м. Козятин, с. 
Козятин, Дубові Махаринці, 

Журбинці,Залізничне, Іван-
ківці, Кордишівка, Королівка, 
Махаринці, Прушинка, Сигнал, 
Сокілець, Титусівка.

На 10 днів з 23.007.2018 зу-
пиниться ГРС Глухівці. Не буде 
газу - Бродецьке, Вовчинець, 
Глухівці, Гурівці, Дубина, Же-
желів, Медведівка, Непедівка. 

Приймання (Кашперівка) ГРС 
Садки-2 відключать також з 
23.07.2018 на 7 днів. Не буде 
газу в Білопіллі, Великому, 
Верболозах, Вернигородку, 
Кашперівці, Селищі.

(093) 437-22-16

Першокурсницю залізничного училища витягнули в 
останні хвилини її життя з дна Талимонівського ставка
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ВсеуКраїнсьКе посміхоВисьКотема тижня

СучаСНо! НадійНо! елеКтричНо!

тюрма для дітей

моСКалі 
ліплять з Себе 
СКорбителів 
луКавих

Така була в “RIA-Козятин” публікація 27 грудня 2016 року

Депутат Людмила Гаврилюк на всю країну визнала 
посадовий злочин, підставила колег і управління освіти

тетяна лозінська, (068)308-01-25, 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

реклама

КолеКтив і батьКи — заручНиКи 
НеКомпетеНтНоСті завдитСадКа

як завдитсадка вчинила 
морально-психологічну розправу, за масштабністю у неї ще 
треба повчитися! Терміново! Новина: Путін їде до Гаврилюк на 
курси переймати досвід за темою “Розправа за допомогою ЗМІ”. 
Чи будуть залучені для цього діти, не відомо. Але зрозуміло, 
що саме заради цього на ремонт дитсадка №6 пішли кошти, 
передбачені на ремонти всіх садочків

Мережа магазинів електрики 
«РЕС» почала роботу з одного 
невеличкого магазину ще у 2010 
році. Нещодавно у грудні 2017 
р мережа отримала статус на-
ціональної. Це дало неймовірний 
поштовх до розширення її діяль-
ності. Власне залучення нових та 
вже визнаних і в Україні, і в світі, 
постачальників.

Такий розвиток став можливий 
завдяки 4 принципам, на яких за-
снована уся робота мережі:

1) Надійність та якість елек-
трообладнання, яке пропонує 
магазин і постійний пошук нових 
вигідних пропозицій.

2) Відкритість та клієнто-
орієнтованість: індивідуальні 

замовлення товару незалежно 
від об’єму та гнучка система ло-
яльності.

3) Доступність найнеобхідні-
шого товару для всіх і кожного.

4) Щире бажання наших кон-
сультантів допомогти обрати 
найкращі та найоптимальніші 
позиції .

А в першу чергу мережа мага-
зинів «РЕС» - це плідна співпраця 

з кожним нашим клієнтом та вті-
лення їх цілей.

1)  Побутове призначення 
електротоварів для створення 
комфорту і затишку у домівках.

2) Спеціалізовані роботи елек-
триків та інших працівників у 
сфері енергетики.

3) Промислове призначення 
обладнання для забезпечення по-
треб підприємств та організацій.

У зв’язку з цим та усім вище 
наведеним, знаючи що й надалі 
мережа магазинів «РЕС» та усі 
її працівники націлені на вдоско-
налення, запрошуємо до співп-
раці починаючих та професійних 
електриків, підприємства та ком-
панії усіх сфер діяльності, задля 
забезпечення потреби у надійних 
та сучасних електротоварах.

Чекаємо на Вас за адре-
сою:

м. Козятин, вул. Незалеж-
ності, 50

Та детальніше інформацію 
ви можете дізнатись за тел. 
067 431-79-89 або ел.поштою: 
kozyatun@res.vn.ua

костянтин гончаренко 

Кожен із батьків, віддаючи дити-
ну в садок, має бути впевненим у 
відповідальності його працівників 
– від завідувачки до няні. На жаль, 
події в ДНЗ №6 свідчать про те, що 
батькам є про що турбуватися.  

Кажуть, на злодієві шапка горить. 
Сміх і гріх, але звинувачуючи звіль-
нену виховательку  на всю країну, 
пані Гаврилюк офіційно визнала  
власну недбалість, якщо не поса-
довий злочин, ще й підставила свій 
колектив і керівництво управління 
освіти.

Поглянемо на ситуацію неупе-
реджено. Припустимо, що з боку 
виховательки дійсно мали місце 
«неприйнятні методи виховання», 
які «батьки і колектив» описують 
у зверненні до Верховного суду: 
зв’язування дітей, миття підлоги 
дворічними дітьми, намилювання 
очей тощо. Українське законодав-
ство кваліфікує це як жорстоке 
поводження з дітьми і передбачає 
кримінальну відповідальність.

Якщо вірити персоналу садка, що 
давав інтерв’ю на камеру ТСН та 
ТРК «Україна», їм, як і завідувачці,  
було відомо про «непедагогічні» 
методи З. Піркл (бо саме через це 
протестують проти судового рішен-
ня про її поновлення). У такому 
разі за законом пані Гаврилюк мала 
негайно відсторонити виховательку 
від роботи і повідомити органи 
внутрішніх справ. Даруйте, але ті 

жахи, які розповідають деякі батьки 
і персонал садочка – підстава для 
кримінального провадження. 

Замість діяти згідно з законом, 
завідувачка обмежується «за-
гальними зборами колективу», які 
приймають рішення про догану, і 
спокійно дочікується щасливого 
випадку: звільняє за нібито прогул. 
Виходить, якби не це, вихователька 
продовжувала б знущатися над 
дітьми? Такі дії завідувачки під-
падають під ст. 137 Кримінального 
Кодексу України: неналежне ви-
конання обов'язків щодо охорони 
життя та здоров'я ді тей. Сама ж 
завідувачка обурена «несправед-
ливим» рішенням суду, що поновив 
виховательку на роботі.

Де логіка? Треба було звільняти 
не за прогул, а за жорстоке пово-
дження з дітьми, за невідповідність 
займаній посаді! Тоді не потрібно 
було б робити колектив і батьків за-
ручниками своєї некомпетентності.

Не менше питань до керівництва 
управління освіти. Як мінімум, пані 
Касаткіна має бути компетентні-
шою, як максимум – розумнішою 
за пані Гаврилюк. Натомість скла-
дається враження, що  вони роз-
клали на два голоси одну партію, 
виставивши всю міську освіту на 
всеукраїнське посміховисько. Хто 
як не керівництво освіти мало 
вказати завідувачці: «Дорогенька, 
дотримуйся закону»?  Хто, як не 
управління освіти мало своєчасно 
втрутитися і не допустити патової 

ситуації? Більше того, після 
спровокованого Гаврилюк 
розголосу на всю Україну 
пані Касаткіна повинна була 
затребувати у завідувачки 
пояснення щодо порушення 
нею чинного Порядку роз-
гляду звернень та повідо-
млень з приводу жорстокого 
поводження з дітьми або 
реальної загрози його вчи-
нення. Повинна була, але не 
затребує, бо ставлениця Пу-
зиря буде будь-що захищати 
людину його команди. Бо, 
якби вони дійсно переживали 
про дітей, а не прикривалися 
ними, то спитали б із за-
відувачки по всій строгості 
закону, чому вона прихову-
вала факти «неприпустимих 
методів виховання» (якщо 
такі, звісно, були).

А взагалі вити хочеться від по-
родженого Пузирем беззаконня. 
Захищаючи «свою правду», членам 
його команди нічого не варто наві-
шати ярлики, діагнози, шантажувати 
колектив, маніпулювати батьками, 
виказувати неповагу до рішення 
суду. Так, воно може не подоба-
тися, але це рішення суду, і з цим 
треба рахуватися, тим більше, що 
колізія створена некомпетентністю 
завідувачки.

Прикро, що прості громадяни 
слухняно послуговуються позицією 
керівництва.  Сьогодні Гаври-
люк на коні – і вони підтримують 

її, цькуючи звільнену вихователь-
ку.  І вони не підозрюють, що та 
сама завідувачка, користуючись 
правовою необізнаністю грома-
дян, підставляє їх. Ніяких сумнівів, 
що автором тексту, підписаного 
батьками і працівниками садка, 
звернення у Верховний суд є сама 
пані Гаврилюк (ніхто з персоналу 
чи, тим більше батьків, не володіє 
такою деталізацією). Цікаво, чи го-
тові люди, що підписали звернення, 
надати в суді докази інформації 
про знущання над дітьми, викладе-
ні у зверненні? Чи знають вони, що 
в іншому випадку їх можна через 

суд звинуватити у наклепі? То чи 
не варто оцінити можливі наслідки 
свого підпису під будь-яким папір-
цем, підсунутим начальником, адже 
найчастіше таким чином вони при-
кривають власні промахи. Мудрий 
керівник буде шукати компромісне 
рішення в інтересах малюків, їхніх 
батьків і з дотриманням закону. 
Самозарозумілий і нахабний буде 
збирати підписи.

Що ж, телебачення поїхало, кло-
уни залишилася. Ці клоуни ще не 
раз насмішать своєю недолугістю 
і обмеженістю. На жаль, до сліз. 
Справжніх.

Влад лісоВий 

Справжня війна в дитячому за-
кладі м. Козятина №6 йде роками. 
Дуже жорстко навіть для бувалих. 
Діти, як інструмент ведення війни 
або ж розхідний матеріал. Є такі 
свідчення на камеру, що навіть 
мене коробить, але поки що не  
маю згоди батьків. Що ще вирізняє 
цей заклад, так те, що сюди ходять 
діти або внуки представників сило-
вих структур, поліції, військових, 
СБУ, податкової служби та іншої 
знаті, що має вплив в місті.

Можливо, директрису необхідно 
судити публічним судом, а колектив 
розформувати? Родина веде дітей 
в дошкільний навчальний заклад і 
навіть не знає, що завідувачка пере-
творила його в таку собі приватно-
державну дитячу тюрму. Вона в ЗМІ 
і соцмережах визнала 100-відсотко-
во свою не професійність…

Батька не пускали до дитини
Ось одна з подій в грудні 2016 

року (в ютюбі “Тюрма для дітей. 
Козятин” https://www.youtube.com/
watch?v=TS7468h1tq4)

—  Прийшов поцілувати малого, 
а його ніде не бачу, ніяк не можу 
знайти. Завідуюча в групі дітей 
закрила, визвала поліцію, — каже 
батько. 

— А ви розведені? — запитує 
прибулий поліцейський.

— Слава Богу, з дружиною вже 

розвівся.
— А за ким дитина?
— Дитина з мамою. Але в мене 

є рішення виконкому міськради, 
що, коли мама на ніч виїжджає в 
Фастів, я можу провідувати сина.

— А де це рішення?
— Воно є у завідуючої, у вихова-

тельки, в поліції.
— Це судове рішення?
— Ні, це рішення виконкому 

міськради.
— Воно носить рекомендаційний 

характер, не обов’язковий?
— Ні, якраз в цивільному кодексі 

написано, що воно обов’язкове до 
виконання. Перше рішення у мене 
є, що всі дні, коли мама відсутня, 
я забираю дитину з дитсадка. Але 
мамі це не сподобалося, зробили 
(там не так мамі не сподобалося, 
скільки завідуючій, яка не розуміла, 
коли вона на роботі, коли — ні). 
Зробили друге рішення, коли мама 
на ніч і в п'ятницю, суботу, неділю, 
щоб я в понеділок дитину водив. 
Це мамі не сподобалося, зібрали 
комісію втретє. Там взагалі шедевр: 
я забираю в п'ятницю і в неділю 
його віддаю. Воно зараз оскаржу-
ється в суді. 

— Це мама оскаржує?
— Ні, це я подав, втретє оскар-

жується рішення. Воно ще не 
вступило в силу, тому що на даний 
момент воно оскаржується в суді. 
Але не виконується ні перше, ні 
друге, ні третє рішення. 

— А в третьому рішенні що на-
писано?

— Що я в п’ятницю маю за-
бирати. Я зараз просто прийшов 
дізнатись про дитину, чи жива вона, 
здорова. У п’ятницю вони його в 
дитсадок не водять.

— Але ж сьогодні вівторок!
— Знаю. Я під час своєї обідньої 

перерви прибіг поцілувати дитину 
й взнати: як в тебе діла, живий ти 
чи здоровий? Дав йому телефона, 
вони його виключили, розібрали. 
Подзвонити до дитини я не можу, 
спілкуватись з ним ніяк не виходить.

— Рішення органу опіки та 
піклування є обов’язковим для ви-
конання, якщо протягом 10 днів від 
часу його винесення зацікавлена 
особа не звернулась за захистом 
своїх прав безпосередньо до суду, 
крім випадків, передбачених 170 
статтею, — втручається в розмову 
юрист-адвокат. — Це 19 стаття. 
Рішення суду чітко про те, що коли 
мама на роботі, дитиною опікується 
батько. Є Закон України про до-
шкільну освіту, стаття 32, є права 
і є обов’язки батьків. Там чітко 
вказано, що таке дошкільний за-
клад, хто ним керує і все, що з цим 
пов’язано. Розумієте, людина то чи 
припухла, то чи взагалі баран. Я не 
знаю, як це називається. Ну як це: 
закрити двері, дітей, нічого не по-
яснивши. Викликала наряд міліції. 
А якщо батько зараз піде і напише 
заяву за завідомо неправдивий 

виклик наряду поліції? Складайте 
протокол відносно неї (директри-
си дитсадка). Суб’єкт об’єктивно 
суб’єктивний. Свідомо не допуска-
ючи біологічного батька до своєї 
дитини в той час, коли людина за 
дитсадок платить (квитанції має), 
аліменти платить. І вона свідомо 
батька не пускає до його ж дитини.  

Є рішення міськради норматив-
ного і є рішення ненормативного 
характеру. Останнє, яке стосується 
правовідносин суб’єкта, не може 
підлягати до змін, тим більше ска-
совуватись. Саме ненормативного 
2009 рішення Конституційного суду, 
воно є в Законі України про місцеве 
самоврядування. Там чітко в кінці 
сказано, пункт п’ятий: “Рішення 
органу місцевого самоврядування 
ненормативного характеру не може 
бути ні скасовано, ні змінено”. Вони 
його змінили без підстав на друге 
рішення. А третє рішення оскар-
жується, оскільки за 10 днів (по 
19 статті Сімейного кодексу) ніхто 
його не оскаржив, воно діє і під-
лягає виконанню на всій території 
України. І завідувачка свідомо цього 
не робить. 

Батько: “Пояснень від завідуючої 
ніяких. Є звуковий запис з телефо-

ну, коли вона мені пригрозила: “Я 
буду особисто ініціювати питання 
про позбавлення вас батьківських 
прав”. Це тільки за те, що я прихо-
джу, бо хочу побачити свою дитину, 
вдома побачити її можливості в 
мене немає. Ви знаєте, скільки ми 
ходили туди додому з нарядами 
поліції…” 

— Це короткотривалі зустрічі, 2-3 
хвилини?

— Так, до 5 хвилин. Буквально 
кілька питань: про здоров’я, про 
те, що їсть, про дитсадок. Я до 
цих пір зі святом Миколая не можу 
його привітати, хоч сьогодні вже 
28 грудня.                          

— Назвіть, будь ласка, прізвище, 
ім’я?

— Пантєлєєв Олег Олегович, 
прийшов до сина Пантєлєєва Євге-
нія Олеговича. 

— Ми знаходимося на території 
якого садочка?

— Дошкільний навчальний за-
клад № 6 Теремок м. Козятин.

Від редакції: На даний період 
часу батько відсудив сина у матері, 
яка не займалася його вихованням 
і була у змові із завідувачкою дит-
садка №6.

тетяна лозінська

Влада знущається! Щоб утри-
мати родину, військові економ-
лять, не доїдають. Утримуються 
додатково пенсіонерами-інвалі-
дами-батьками. На десять тисяч 
гривень окладу мають більші 
витрати! Фактично не живуть, а 
виживають. Так держава дбає за 
еліту ЗСУ. Мама онко-хвора годує 
родину сина. Це характерна риса 
для ВСІХ ЗСУ.

У вівторок, 8 травня, в редакції 
“RIA-Козятин” вели обговорен-
ня такої проблеми, як захист 
молодих родин, які служать в 
Збройних силах за конкрактом 
рядового та офіцерського складу. 
Що на сьогоднішній день, маючи 
зарплату приблизно 10 тисяч 
гривень, перебуваючи в різних 
регіонах, вони вимушені знімати 
квартиру. Приблизно 50% від цієї 
зарплати йде на найм квартири, 
потім ще комунальні послуги. І 
молода родина, яка складається з 
військового, дружини і маленької 
дитини віком 1-3 роки, залишаєть-
ся приблизно з 2-3 тис. гривень 
на місяць, щоб вижити. 

— Я звернулась до військкома-

ту відносно виплати до 5 травня 
(це 800 грн) моєму сину військо-
вому. Це одноразова допомога, 
гарантована державою всім вій-
ськовослужбовцям, що служать 
в Збройних силах. У минулому 
році син не отримав тих нещасних 
дев’ятсот гривень. У цьому році 
також: сказали по місцю пропис-
ки. А тут що, військова частина 
повинна виплачувати?

За словами матері воїна АТО, у 
Козятинському військкоматі до неї 
продемонстрували погане відно-
шення. Юристка, яка втрутилась 
в розмову жінки в бухгалтерії при 
проханні переговорити з сином 
по телефону і вияснити, як зна-
йти, де йому виплатять допомогу, 
відповіла: “Буду я говорити з 
якимись”.

— То мій син, який гниє в око-
пах, “якийсь”!? — у відчаї жінка 
заплакала.

Як стало відомо, жінка онко-
хвора. На сьогоднішній день 
молода родина її сина, який слу-
жить в Збройних силах, практич-
но не живуть, а виживають. Мати 
щомісячно висилає посилки з 
продуктами. На те грошове утри-
мання, що надає міністерство, 

тільки на дитину вистачає. Житло 
винаймають, на чергу на квартиру 
не ставлять. Син служить у званні 
старший лейтенант. Є ще один 
молодший син, який на строкову 
службу пішов. Виявилося, під по-
грозою, що солдатів повернуть в 
частину, де процвітає дідівщина, 
всі підписали контракти і скоро 
потраплять в зону бойових дій.

Ось так дбає держава за захис-
ників наших, що вмирають на полі 
брані з ворогами, москалями. 

Наша допомога редакції заклю-
чалась в тому, що ми зв’язалися з 
військовою частиною, де служить 
наш земляк, потім з райрадою, 
сільрадою, бухгалтеріями. Про-
тягом дня списки знайшлися, але 
куди їх направили, поки що не 
з'ясувалося. Працівники райради 

пообіцяли після травневих свят 
все вияснити і повідомити. Цим 
би мали займатися і працівники 
козятинського військкомату, чи 
створені спілки воїнів АТО. На 
превеликий жаль, ті і ті не нада-
ють ніяких послуг матерям воїнів. 
Звертатися нема до кого. Повний 
абсурд. Чиновники, співробітники 
військкоматів улесливі до тих пір, 
поки не підписав контракт - а по-
тім глуха стіна хамства та зневаги.

   Мораль така, що у солда-
та контрактника першого року 
служби має бути дохід не менше 
еківалетного одній тисячі доларів. 
А при участі в бойових зіткненнях 
дві з половиною тисячі доларів.За 
президенства Гриценка- фахового 
військового це гарантовано від-
будеться.

Влад поВх

Нами по подіях в с. Махаринці 
відзнято дії тітушок та протидії їм 
поліції, про правове поле для по-
терпілих та можливість захисту. 
Ми звернулись до Авакова та Ад-
міністрації президента з проханням 
дати належну правову оцінку діям 
поліції, прокуратури, СБУ. Що з 
цього вийде, читайте в наступних 
публікаціях. 

Минулого тижня на дорозі тітушки 
знову блокували трактор, протрима-

ли 4 години…
За фінансове винагородження 

оголошуємо збір інформації та 
індентифікації тітушок, що діють в 
селі Махаринці. Нас цікавлять фото, 
персональні дані, місце прописки 
тощо.     

Мета: опублікувати їх анкетні дані, 
щоб занести в базу "Миротворець", 
як ворогів української нації, що 
здійснюють не правові дії віднос-
но учасників бойових дій на сході 
України. Звертайтесь в редакцію на 
гарячу лінію - 068-308-01-25   

учаСНиКи бойових дій, 
еліта зСу, молоді Солдати 
і офіцери в Небезпеці

Не дитячі Качелі в
С. махариНці: хто за це 
платить і хто заробляє 

9 травня Україна відзначила 
День Перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні, який 
прийшов на зміну "Дня Пере-
моги" над фашизмом у Великій 
Вітчизняній війні 1941-1945 
років, який святкують у Росії і 
деяких інших пострадянських 
державах.

У великій кількості постів у 
соцмережах за 9 травня по-
трапив на мої очі маленький 
кліп з російським 3-річним 
хлопчиком у військовій формі з 
георгіївською стрічкою. Дитина 
вітає з перемогою і співає пісню 
“Вставай, страна огромная”. Мо-
тиватор набрав багато “лайків” 
та коментарів типу “маленький 
захисник”...

Не співвітчизники москалі, во-
роги української нації зі своїми 
щоденниками та спогадами про 
“справжню війну” лізуть у наш 
інформаційний простір. Вони 
ведуть (або їхня країна веде) дві 
війни проти нас  — українців на 
Богом визначеній нашій землі в 
державі Україна. Вони окупува-
ли Крим, створили лугандонію. 
Якщо ж бажають знати, як ви-
глядає справжня війна, запро-
шуємо на Донбас скорбителів 
лукавих. 

Гидко бачити “скорботні” об-
личчя про бої більш ніж сімде-
сятирічної давності, коли їхня 
країна-агресор довбе кожного 
дня нас 70-ма обстрілами в 
добу кожного Божого дня — 
нас, українців. Навіть з території 
Російської імперії! Усіяли наш 
край тисячами могил, почина-
ючи з травня 2014 року. Ми 
пам’ятаємо штучно створений 
голодомор для українського 
народу, винищення українців 
в 1917-1921 роках і виселки на 
Соловки козаків. 

Одягаючи колорадські стріч-
ки, вони москалі сунуть на нас 
ордою, возвеличуючи химерні 
успіхи “держави імперії”.

Просто неймовірна нудотно-
лицемірна постанова путінсько-
го фольку.

Сьогодні  треба просто 
пом'янути тих, хто загинув у цій 
страшній бійні. І не повторювати 
ЦЬОГО ніколи.

Хай завжди в усьому світі
Буде мир і щастя дітям,
Бо народжені вони
Для життя, а не війни.
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життя Козятинщинижиття Козятинщини

на фото: праворуч ірина слободяник на суді, ліворуч 
фото з сайту прокуратури області з частиною хабара 

Не чиСтий КозятиН з “чиСтим міСтом”

медреформа

у тирсу хочуть 
посадити саджанці?

асфальтного Козятинського королька зловили п'яним 

хабар отримала.
виНу визНала. 
у тюрму Не поСадили

питаННя до СлідСтва і 
Схеми хабарів

СімейНі ліКарі райоНу підпиСали 
більше 5 тиСяч деКларацій

Що об’єдНує 
переСелеНців 

В'ячеслаВ гончарук

На гарячу лінію газети “RIA- Ко-
зятин” повідомили, що останнім 
часом в районі швейної фабрики 
не вчасно стали забирати побутове 
сміття. І люди виносять його на 
територію колишньої військової час-
тини. Ми перевірили наведені вище 
факти. Вони підтвердилися.

На території колишньої військової 
частини утворилося стихійне сміт-
тєзвалище. На смітнику чого тільки 
немає! Жах! Залишки від будматері-
алів, целофанові кульки та поліети-
ленові пляшки, загибла птиця (кури) 
та безрога скотина (здохлі вівці), 
відходи від лісопильних матеріалів 
та зношений одяг.

На вулицях, за словами мешкан-
ців, в основному сміття забирають 
вчасно. Є нарікання жителів вулиці 
Б. Хмельницького. Тут виставлене 
сміття стоїть до вечора. І буває, що 
першими навідуються до пакетів зі 
сміттям безпритульні собаки. А пси 
сортують сміття на свій лад, роз-
дираючи тару.

На вулицях Павленка, Чкалова, 
Матросова не задоволених немає.

На провулку Скілецькому меш-

канці багатоквартирних будинків 
кажуть: ”У нас сміття забирали 
чотири рази в тиждень (понеділок, 
середа, п’ятниця, субота), а за-
раз забирають тільки в понеділок. 
Буває, ще й в п’ятницю. Тільки до 
водія ми нічого не маємо. Він їде 
тоді, коли йому кажуть їхати”.  

Люди впевнені, що засмічують 
територію військової частини ті, хто 
не уклав договір з “Чистим містом”. 

Від редакції: Головною причиною 
перетворення цієї частини міста в 
звалище відходів, звичайно, є по-
гане функціонування підприємства 
“Чисте місто”, яке змінило графік 
вивозу сміття і недопрацювало в 
плані укладання договорів з насе-
ленням. Не люди винні, що зносять 
сміття у колишнє військове містеч-
ко, а влада, яка не створює умови 
для нормального проживання цього 
мікрорайону.

Вероніка лЮБіч

У квітні розпочалася національна кампанія з вибору 
лікаря первинної медичної допомоги, стартував процес 
підписання декларацій з терапевтами, педіатрами та сімей-
ними лікарями. У районі з сімейними лікарями декларації 
підписали більше п’яти тисяч громадян. Лідерами стали 
Махнівська, Самгородоцька та Махаринецька амбулаторії. 

що ВклЮчатиме 
перВинна медич-
на допомога?  Як 
розповіла газеті “RIA-
Козятин” в. о. голов-
ного лікаря КУ “Козя-
тинський РМЦ ПМСД” 
Валентина Лобченко, 
лікар «первинки» 
буде спостерігати за 
станом здоров’я па-
цієнтів за допомогою 
різних досліджень. У 
обов’язки сімейного 
лікаря також входить 
діагностика і лікуван-
ня найбільш пошире-
них хвороб, травм, 
отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час 

вагітності) станів. Він супроводжуватиме пацієнтів із хро-
нічними захворюваннями, нада ватиме невідкладну допо-
могу, буде направляти пацієнта для надання йому вторинної 
(спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) 
медичної допомоги. Лікар проводитиме профілактику: 
вакцинацію, огляди та дослідження пацієнтів груп ризику, 
консультуватиме. 

— Також  лікар ПМСД може надавати окремі послуги 
паліативної допомоги, — зауважує пані Лобченко. — На-
приклад, оцінити ступінь болю, призначити та виписати 
рецепт на наркотичні засоби, психотропні речовини для 
лікування больового синдрому. Він буде призначати ліки 
та виписувати рецепти, за якими, у тому числі, можна 
отримати препарати за програмою відшкодування вартості 
ліків, що буде поступово включати все більше і більше 
за хворювань та препаратів, а також буде оформлювати 
довідки, лікарняні листки, направлення на МСЕК. У рам-
ках первинної медичної допомоги пацієнти гарантовано 
і безкоштовно зможуть зробити загальний аналіз крові, 
аналіз крові на вміст глюкози, загальний холестерин, 
аналізи сечі, електрокардіограму у стані спокою та інше.

 
ВажлиВо! За словами головного лікаря, з 1 січня 2019 
року прийом у лікарів первинного рівня буде безкоштовним 

в разі підписання з ними декларації. А прийом у лікарів 
вузького профілю буде безкоштовним лише тоді, якщо є 
направлення сімейного лікаря, терапевта, педіатра. У іншому 
випадку, якщо громадянин вирішив звернутися самостійно, 
за прийом доведеться заплатити. 

— Тому ми рекомендуємо не баритися з укладанням 
декларацій із лікарями первинного рівня, — наголошує 
Валентина Лобченко. — Всім зручніше, щоб лікар, з яким 
пацієнт найчастіше контактує, був поряд, а не десь за 
15-20 кілометрів. Людина ж має усвідомлювати, що таким 
чином створить проблему в першу чергу собі, щоб хворим 
пройти певну відстань до лікаря. Варто розуміти, що при-
їхати на виклик у віддалений район лікар може просто не 
встигнути, в такому разі консультації будуть надаватися 
телефоном.

при підписанні декларації, Варто зВернути уВагу
Якщо громадянин району підписав декларацію з ліка-

рем міста Козятин, то за медичною допомогою, а також 
за отриманням послуг (щеплення, отримання довідок, ви-
писка лікарняного листа тощо)  він буде змушений їхати 
в місто Козятин. За місцем проживання (в амбулаторіях, 
ФАП, ФП) буде надаватись безкоштовно тільки невід-
кладна допомога.

Сімейний лікар буде мати коло своїх пацієнтів, з якими 
укладає декларації. Він сам буде формувати свій графік 
(скільки часу матиме на прийом, скільки на візити до хво-
рих тощо) і в таких випадках лікар сам буде вирішувати, 
коли йому необхідно приїхати до пацієнта.

Терміну дії декларація не має. Якщо ж громадянин ви-
рішив укласти угоду з новим лікарем – йому не потрібно 
розривати попередню, лише заповнити нову декларацію 
з новим лікарем.

У свою чергу лікар може розірвати угоду, якщо пацієнт 
не буде дотримуватися рекомендацій та того режиму лі-
кування, яке йому припишуть.

зВ’язатися зі сВоїм лікарем Ви можете по те-
лефону

Глуховецька 
Підгерська Галина Василівна 0966844622
Міщенко Василь Васильович
0671316295
Балановський Олександр Федорович 0989731058
Бродецька 
Олійник Тетяна Іванівна 0966472307
Білопільська 
Сокоринський Іван Михайлович 0989743312
Дубовомахаринецька 
Засядьвовк Павло Іванович 0671110652
Жежелівська 
Міщенко Василь Васильович 0671316295

Йосипівська 
Мушинська Ольга Миколаївна 0979393931
Козятинська 
Шпагіна Валентина Пилипівна 0931662924
Кордишівська 
Хірська Олександра Олександрівна 0685127762
Махаринецька 
Кирилюк Олександр Трохимович 0975703155
Махнівська 
Антонюк Тетяна Володимирівна 0632230463
Лопатинська Діана Броніславівна 0964295281
Бурлак Володимир Максимович 0969958930
Шкрябій Ігор Геннадійович 0730752895
Самгородоцька 
Квасницький Михайло Федорович 0673199505
Квасницька Тетяна Кирионівна 0979154630
Райчук Таїсія Григорівна 0976984620
Буренко Олександра Григорівна 0966218252
Сигнальська 
Олексюк Ірина Петрівна 0980263522
Юрівська 
Лопатинська Діана Броніславівна 0964295281

Всі амБулаторії маЮть електронну пошту

КУ «Козятинський РМЦ ПМСД»
kazatin_pmsd@ukr.net 2-05-91
Глуховецька 
gluhivci_azpsm@ukr.net 3-17-19
Бродецька 
brodetskazpcm@ukr.net 3-63-24
Білопільська 
belopolskaya_azpsm@ukr.net 3-54-38
Дубовомахаринецька 
d.maharinetsky_azpsm@ukr.net 3-24-17
Жежелівська 
zhezhelev_azpsm@ukr.net 3-51-17
Йосипівська 
iosipivkaazpsm@ukr.net 3-72-97
Козятинська 
kazatin_azpsm@ukr.net 5-17-25
Кордишівська 
cordishovkaazpsm@ukr.net 3-47-17
Махаринецька 
maharynetska_azpsm@ukr.net 3-55-88
Махнівська 
maxnivka_azpsm@ukr.net 3-22-76
Самгородоцька 
samgorodok_azpsm@ukr.net 3-52-96
Сигнальська 
signal_azpsm@ukr.net 3-33-19
Юрівська 
yurivka_azpsm@ukr.net3-32-17

тетяна лозінська

Венера Михайська представляє 
в Козятині громадську організа-
цію “Об’єднання переселенців 
“Спільна справа”. Організація за-
ймається опікуванням людей, які 
вимушені були покинути свої 
домівки і виїхати з окупо-
ваної території на сході 
нашої країни. Од-
ним із головних на-
прямків діяльності є 
лобіювання питання 
забезпечення пере-
селенців у регіоні 
житлом. На Козя-
тинщині  організація 
об’єднала 34 сім’ї ви-
мушених переселенців. 
(Довідково: на обліку по 
статистиці Управління соцзахисту 
Козятинської міської ради стоїть 
120 сімей).

За словами пані Венери, на 
даному етапі організація, яку 
вона представляє, проводить 
громадську експертизу у Ві-
нницькому регіоні діяльності 
органа виконавчої влади Ві-
нницької облдержадміністрації 
по виконанню комплексу дер-
жавної програми по підтримці, 
соціальної адаптації, реінтеграції 
внутрішньо переміщених осіб. 

— Я входжу в склад громад-
ських експертів, — розповідає 
вона газеті “RIA-Козятин”. — Ми 
будемо виявляти, що зробили 
органи виконавчої влади в на-
шому регіоні, в тому числі, у Ко-
зятині, як вони це зробили і що 
вони можуть ще зробити, щоб 
покращити життя переселенців 
в нашому регіоні, в тому числі, в 
місті Козятині. 

у планах стВорення жит-
лоВого фонду. Як стало  відо-
мо, організація лобіює створення в 
Козятині житлового  фонду тимча-
сового  житла. У  першу чергу для 
внутрішньо переміщених осіб. За 
словами Венери Михайської, цей 
фонд потім можна використовува-
ти для місцевих жителів вразливих 
категорій громади. Квартири, як 
соціальні квартири, не приватизо-
вуються, не переходять в спадщи-
ну. Це буде власність громади і 
вони тимчасово будуть надаватись 
особам, які виявились в скрутній 
ситуації. 

— Козятин — єдине місто 
у Вінницькому регіоні, котре 
зробило запит в Міністерство 
тимчасово окупованих терито-

рій та внутрішньо переміщених 
осіб, — каже пані Венера.— Це 
гарний приклад у Вінницькому 
регіоні. Ми це пропонуємо зро-
бити в Вінниці і по маленьким 
містам Вінницької області. Нашу 
пропозицію підтримали великі 

міста Луцьк, Рівне, які 
теж запропонували 

по нашому прикла-
ду. Тепер тільки, 
якщо нас Кабінет 
міністрів почує 
і підтримає, у 
нас буде шанс, 
зокрема, в місті 
Козятин зробити 

цей фонд з ви-
діленням коштів з 

державного бюджету.

проБлема у Винайманні 
житла. Виявляється, що  у міс-
цевих жителів є таких стереотип, 
що, якщо  переселенець винаймає 
квартиру і довго  там проживає, 
вона переходить в його  власність. 
Про це також розповіла пані Ве-
нера.

— Хочеться розбити цей 
стереотип тому, що це не так. 
Тому і є проблема переселенців 
при винайманні житла. Я хочу 
роз’яснити, що твердження, що 
ваша квартира може перейти у 
власність переселенців — міф! 
Тому місцеві жителі не повинні 
боятися здавати в квартири пе-
реселенцям. Тим більше, в цьо-
му році з 1 травня (Управління 
праці роз’ясняло) внесені зміни 
в постанову 848, яка регламен-
тує надання субсидій місцевим 
жителям чи переселенцям за 
комунальні послуги. 

Зараз уже не обов’язково 
укладати договір про найм, а, 
якщо людина хоче здати кварти-
ру, потрібно прийти в Управління 
праці, оформити заяву, деклара-
цію, де вказати склад сім’ї, котра 
там проживає. 

Через газету “RIA-Козятин” 
Венера Михайська звертається 
до всіх сімей вимушених пересе-
ленців, які проживають в місті та 
районі долучтися до організації, 
яку вона представляє. Її контак-
тний телефон (067) 937-53-72. 

— Набирати всім, кому по-
трібна допомога! — наголошує 
вона. Усім переселенцям Козя-
тинського району і міста пані 
Венера бажає, щоб всі були здо-
рові, щоб знаходили порозуміння 
один з одним, тоді у всіх все 
буде добре.

Вероніка лЮБіч

Перше і останнє судове за-
сідання (з вироком, який ніхто 
не оскаржуватиме) відбулося 
по кримінальній справі про при-
йняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної ви-
годи службовою особою. Обви-
нуваченою виступала лікар ЛКК 
Ірина Слободяник. Керуючись 
статтею 314, 369, 371, 373, 374, 
475, суд засудив: затвердити 
угоду про визнання винувати-
цею від 20 квітня 2018 року, 
укладеною між прокурором та 
Слободяник Іриною. 

— Слободяник Ірина винна у 
вчиненні злочину, передбачено-
му ч. 1 статті 368 Кримінально-
го Кодексу України, — зачитав 
суддя. — За зазначеними стат-
тями Ірина Володимирівна Сло-
бодяник (узгоджена сторонами 
в угоді про визнання винува-
тицею від 20 квітня 2018 року) 
має покарання у вигляді штра-
фу в розмірі до одної тисячі 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. Вона має ви-
платити 17 000 грн (сімнадцять 

тисяч гривень) з позбавленням 
права займати посаду голо-
ви лікувально-консультативної 
комісії з питань проведення 
експертизи тимчасової не-
працездатності та займатися 
діяльністю, пов’язаною з про-
веденням експертиз тимчасової 
непрацездатності лікувально-
консультативної комісії строком 
на один рік.   Після надання 
вироком законної сили повер-
нути (прізвище) Олександру Во-
лодимировичу грошову суму 35 

240 грн, яка була перерахована 
на розрахунковий рахунок суду 
23 березня 2018 року в якості 
застави.

Що прокурор попросив, суд 
втулив. Без позбавлення волі. 
Штраф 17 тисяч гривень. За ін-
формацією штабу козятинських 
партизан, колишній лікар ЛКК 
виїжджає на постійне мешкання 
за кордон. І вже звідти дасть 
інтерв'ю, хто і як на ній нажив-
ся. Припущення, що це буде 
республіка Азербайджан.

В'ячеслаВ гончарук

У четвер, 3-го травня, в місь-
крайонному суді нашого міста 
відбулося судове засідання по 
справі колишнього лікаря ЛКК.  
Як відомо, 26 лютого робочий 
день лікаря ЛКК центральної 
районної лікарні розпочався з 
її затримання на хабарі. Трохи 
більше двох місяців йшло слід-
ство. Спочатку як затримана, 
а пізніше, як постраждала від 
власного рукоприкладства , 
вона пішла на співпрацю із 
слідством. Нею та прокурату-
рою було укладено угоду, де 
вона повністю визнала свою 

провину. Також вона запевни-
ла слідство, що вже ніколи не 
буде працювати на даній по-
саді. Давши слідству гарантії, 
її звільнили від тримання під 
вартою на вихід під заставу в 
35 тисяч гривень з хвостиком. 

Враховуючи, що підсудна 
глибоко розкаялась у вчиненні 
злочині та визнала свою прови-
ну, суд прийняв рішення не по-
збавляти її волі, а призначити 
покарання у вигляді  17 тисяч 
гривень штрафу.

З точки зору гуманності 
можна погодитись з таким 
рішенням суду. Позбавлення 
волі  мало кому йде на ко-

ристь, тим більше жінці. Та з 
іншої сторони, як навести лад, 
щоб люди, які мають законне 
право на отримання інвалідної 
пенсії, отримували її, не даючи 
хабарі?

До суду у нас ніяких питань 
не виникає. У нас питання до 
слідства і тієї схеми хабарів, 
яку запровадили в ЦРЛ. Адже 
отримані від хабарів кошти, не 
осідали тільки в кишені однієї 
лікарки. Можливо, тому ко-
лишня співробітниця медичної 
установи на судовому засіданні 
була такою подавленою, що 
винною в хабарництві була лиш 
вона одна. 

Що прокурор попросив - суд втулив. 
За хабар — штраф 17 тис. грн!

Влад лісоВий

Перебуваючи в неадекваному 
стані 4 травня 2018 року за кермом 
своєї автівки, відомий  в місті спе-
ціаліст по дорожньому покриттю 
рухався по дорозі в районі ПРБ. 
Зачепив два автомобілі. Події роз-
гортались стандартно. Спочатку 
зупинили потім: "Я Ашот!" Згодом: 
"Я кум Мафіка!" Ще трохи пізніше 
— гроші. Намагання дати хабар не 
увінчалися успіхом. Працівники по-
ліції затримали порушника, склали 
протоколи і відправили горе-водія 
в лікарню. Машину було вилучено 
і поставлено на штрафмайданчик. 

Оскільки водій — авторитетний в 
Козятині і на своїй машині не бачив 
землі, йому завжди все сходило 
з рук. А тут він зрозумів, що "на-
їхали". Спробував відкупитись, під-
купити поліцейських. Не проконало. 
Давав все, що мав в кишені. Діяв 
по-маланськи, аж ніяк, як авторитет 
і кум Мафіка. По-барижному: сто, 
а потім двісті, а потім 250 баксів. 
Більше ставку не піднімав. Але ця 
нова поліція в той день на тому 
місці, в ту годину  не повелась — 
хабара не взяли.  Тепер Ашот з 
кумом кажуть, що дають тисячу 
баксів. Шукають рішалово. Правда, 
більше скиглять: "Лєший попутав, 

дядьку пане Швець (начальник 
козятинської поліції), пробачте". 
Посунули до начальника поліції 
всі — депутати району, області, 
голови сільрад, з кими був добрий 
деребан.  Народу — потіха. Пер-
ший раз такого козирного за п'янку 
притягнуть до суду.  

Яка тактика правильніша? Бути 
кумом Мафіка, возити тисячу бак-
сів у кишені? Мати кума, який не 
бухає, дати йому 500 гривень за 
трудодень? Кліпати очима, давити 
на жалість? Можливо, у громади є 
свої варіанти? Пригода є, трагедії 
не сталось, поліція правильно при-
сікла її появу. Оце і є профілактика, 

або перший обов'язок поліції, або 
професійне призначення.

P. S.   Про те, що Ашот — кум 
Мафіка, знають всі. Штаб Козятин-
ських партизан знає дещо й інше 
про кримінальні дії в Марківцях. 
У інтересах Мафіка саме він їх 
організував, намагаючись зашугати 
родину атошника. 

Станом на сьогодні, адміністра-
тивна справа по Ашоту поліцією 
кваліфікується вже як злочин. 
Проходить досудове слідство з 
перспективою з обвинувальним ви-
сновком потрапити в суд. Інтрига, 
що Ашот загримить в тюрму, мало 
ймовірна. Скоріше, домовляться, 

підпишуть угоду. Як свідчить практи-
ка по хабарю, закон, як дишло — 
куди повернув, туди і вийшов. Але 
американських доларів тут ляже 
чимало. Не відомо, в чиї кишені, 
але ляжуть точно.Тільки, хто роз-
каже, хіба Бог - але він зазвичай 
слухає. А от, якщо нечистий когось 
поплутає, то точно будемо знати.

З'ясувалося, що поліція — не його піддані. Голова райради наступного дня спасав кума

В'ячеслаВ гончарук

На гарячу лінію газети 
“RIA-Козятин” зателефо-
нував мешканець вулиці 
Героїв Майдану. Він пові-
домив, що в районі школи 
№ 2 вінницькі комуналь-
ники фрезерують пеньки 
спиляних раніше дерев. А 
тирсу від пеньків залиша-
ють на газонах зелених 
насаджень. Та тирса роз-
носиться вітром, каже лю-
дина, що зателефонувала.

Тема, яку повідоми-
ли, нам відома. Дійсно, 
обласні зеленбудівці за 

домовленістю з Козятин-
ською міською радою про-
водять корчування пеньків 
спиляних раніше дерев з 
метою нових насаджень. 
На вулиці Героїв Майдану 
фрезерували майже три 
десятки пеньків. 

Видалити по місту пень-
ки — справа за задумом 
хороша. Тільки, чому така 
процедура відбувається 
саме зараз, коли період 
саджати дерева вже ми-
нув, мабуть знають тільки 
в міській раді. Та й в тирсу 
нові саджанці не саджа-
ють. 
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зуСтрічаємо Нові моНети
Паперові 1, 2, 5, 10 гривень скоро стануть раритетом

Якби  в и бо -
ри відбулися в 
середині квітня, 

наступним Прези-
дентом України ймо-

вірно став би лідер політичної 
партії «Громадянська позиція» 
Анатолій Гриценко. Про це 
свідчать результати соціоло-
гічних досліджень, проведених 
Київським міжнародним інсти-
тутом соціології (КМІС). У всіх 
віком від 18 років питали, якби 
вибори Президента України 
відбувалися в середині квітня, 
за кого б вони проголосували. 
Тут перше місце і 8% отримала 
Юлія Тимошенко, друге місце 
та 6,3% – Анатолій Гриценко. 

Якщо розрахувати відсотки 
по відношенню до тих, хто 
визначився (саме ці показни-
ки найближчі до можливих 
результатів виборів, якби вони 
проводилися в середині квіт-
ня), то отримаємо: 16,1% про-
голосували б за Тимошенко, 
12,7% – за Гриценка.

Окрім цього, у рамках опи-
тування моделювали другий 
тур виборів. У ньому Анатолій 
Гриценко перемагає Петра По-
рошенка (27,5% - у Гриценка, 
11,3% - у Порошенка), Юлію 
Тимошенко (22% - у Гриценка, 
18,5% - у Тимошенко), Свя-
тослава Вакарчука (22,5% - у 
Гриценка, 20,8% - у Вакарчу-
ка), Володимира Зеленського 
(24,2% - у Гриценка, 20,6% - у 
Зеленського). 

Також, якби вибори до 
Верховної Ради України від-
бувалися в середині квітня, то 
з усіх громадян України віком 
від 18 років 6,8% проголосува-

ли б за партію «Громадянська 
позиція». Це – друге місце у 
рейтингу. Якщо розрахувати 
відсотки по відношенню до тих, 
хто визначився, то отримаємо 
також друге місце: 11,5% за 
«Громадянську позицію». 

Опитування проводилося з 
5 по 19 квітня. Методом осо-

бистого інтерв'ю опитано 2004 
респонденти, які мешкають у 
110 населених пунктах усіх ре-
гіонів України (крім АР Крим). 
У Луганській і Донецькій об-
ластях опитували тільки на під-
контрольній українській владі 
території. Статистична похибка 
вибірки не перевищує 3,3%

Наступним Президентом України може 
стати Анатолій Гриценко – соціологи

Блог

В'ячеслаВ 
гончарук

Про освітлення 
ЛЕД-лампами на 

ву- лиці Матросова наша 
газета вже повідомляла. Як 
провели освітлення, одна із 
мешканок, що живе на тій 
вулиці, навіть не знала як 
дякувати міській раді і тим 
хлопцям, що встановили диво 
лампи. Тільки 8-го березня 
цього року освітлення по-
гасло.

Після публікації в газеті 
“RIA-Козятин” на Матросова 
приїхали ті хлопці, яким так 
дякувала старенька і про-
йшлися з драбинами по всій 
вулиці, де встановлені ЛЕД- 

світильники та й поїхали. 
За словами мешканців зга-

даної ділянки, більше праців-
ники там не з'являлися. Тому 
люди знову телефонують до 
редакції.

Перевіркою було встанов-
лено, що майже за два місяці 
освітлення на ділянці вулиці 
Матросова не поновлено. 
Крім того, не стало освітлен-
ня й на вулиці І. Франка. 

Люди обох вулиць живуть в 
темряві, де формально освіт-
лення є. Люди у нас терплячі, 
якось переживуть. От тільки 
їх обурює те, що у звітах вла-
да не говорить, що ми прове-
ли освітлення, якого, на жаль, 
немає, а подає як освітлення, 
яке функціонує.

У міськраді кажуть: “Освітлення є!” 
А мешканці живуть у темряві

Блог

Напередодні 
9 травня в місь-
кому терцентрі 
пройшов кон -

церт. Під аком-
панемент відомої в 

місті Нінель Домбровської 
звучали пісні. Хто міг з утри-
манців центру, спустились в 
актову залу, були і запрошені 
люди з інших організацій. 
Такий світлий захід неспо-
дівано перетворили у день 
народження радниці мера 
Якимової (голова місцевого 

БЮТу), яка сиділа спереду на 
стільці. Якщо ветеранам вру-
чали тюльпани і конвалії, то 
цій вчительці винесли орхідеї. 
Міський голова, як хлопчик 
вітав її зі сцени, за куліси 
якої вона заносила подарунки 
і накрила стіл.

У співочому колективі спі-
ває сестра радниці. Але це 
не означає, що на 9 травня 
мають співати на її честь.

З повагою до читачів і не-
повагою до влади Пузиря, 
Сергій Б. 

Замість 9 травня — іменини радниці
Блог

тетяна 
лозінська

Г о л о -
вну нагороду 

фести- валю «Дитина 
року- 2018» (і 1000 
гривень премії з осо-
бистого фонду завосвіти 
Козятинського району 
Аліни Діденко) виборов 
учень Махнівської шко-
ли Дмитро Мануілов. 
Це був 17-й районний 
фестиваль. Газета “RIA-
Козятин” вітає Дми-
тра та всіх номінантів 
і переможців, які по-
трапили до списку «Зо-
репаду-2018». Інтерв’ю з 
“Дитиною року” читайте 
в наступному номері 
газети.

Дмитро Мануілов — дитина року!
Блог

 На рівні з бійцями АТО нагородити за 
мужність - посмертно

фроНтовиКу — шаНу та повагу!

Влад кірган

У обіг введуться монети вартіс-
тю 1, 2, 5 і 10 грн., які протягом 
2018-2020 років поступово замінять 
відповідні паперові гроші. Упрова-
джуватися нові монети будуть в два 
етапи. Перший етап розпочався 27 
квітня — введені в обіг монети номі-
нальною вартістю 1 і 2 гривні. Другий 
етап — введення 5 і 10 гривень у 
2019 – 2020 роках. 

Українці зможуть розраховуватися 
одночасно новими монетами і бан-
кнотами відповідних номіналів необ-
межений період часу – доки монети 
поступово не замістять банкноти в 
обігу. Вилучати з обігу банкноти но-
міналом 1, 2, 5 та 10 гривень Націо-
нальний банк не буде, але припинить 
друкувати їх.

причини та переВаги. Вважається, 
що заміна банкнот дасть можливість 
досягти оптимального співвідношення 
між якістю та кількістю банкнот і монет 
в обігу, що відповідатиме сучасним по-
требам держави та економіки,  а також 
світовому досвіду. Близько 1 млрд гри-
вень зможе заощадити державі така 
заміна з урахуванням строку служби 
монет. Адже вони перебувають в обігу 
близько 20 років, а банкноти таким 
номіналом

— до одного року. 
Розвиток безготівкових розрахун-

ків приводить до зменшення кількості 
номіналів у номінальних рядах країн 

світу. І Україна — не виняток. Частка 
безготівкових розрахунків в Україні 
з використанням платіжних карток 
за останні п’ять років зросла більше 
ніж утричі — до 39% на початок 
2018 року (з 12% — станом на поча-
ток 2013 року). Про це говорить в.о. 
голови Національного банку України 
Яків Смолій.

технічні параметри та дизайн. 
Нові обігові монети матимуть срібляс-
тий колір, будуть невеликими, легкими. 
На їх реверсах зображено портрети 
видатних українських особистостей, які 
є на відповідних банкнотах. На аверсі 
всіх монет зображено малий Держав-
ний герб України (тризуб), номінал, 
назву країни-емітента (Україна) в об-
рамленні давньоруського орнаменту. 
Серед елементів захисту монети, які 
треба використовувати при візуально-
му та тактильному контролі її справ-
жності, — дизайн аверсу і реверсу, 

відповідний тип рифлення та дрібні 
елементи зображень, які складно від-
творити в кустарних умовах. 

скоро попрощаємося з 1, 2, 5, 
25 копійками. Національний банк 
України припиняє з 1 липня 2018 року 
карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 
25 копійок. Водночас вони і надалі 
залишатимуться в обігу. 

Для спрощення розрахунків вве-
дуться правила заокруглення за-
гальної суми покупки. Сума, що 
закінчується від 1 до 4 копійок, за-
округлюється в сторону зменшення 
до найближчої суми, яка закінчується 
на 0 копійок. Сума, що закінчується 
від 5 до 9 копійок, заокруглюється в 
сторону збільшення до найближчої 
суми, яка закінчується на 0 копійок. 

Мова йде про правила заокруглен-
ня всіх товарів у чеку, а не про ціни 
на окремі товари, що не впливатиме 
на інфляцію. 

Влад поВх, Влад кірган

Петро Якович Уманчук, 1914 
року народження. Він родом з 
Флоріанівки. Ветеран 2-ї світо-
вої. Якого боялась і зневажала 
влада. У 1965 році, будучи на 
виборній посаді головою села, 
прийшов в райком партії і здав 
партійний квиток. Заявив, що 
воював не за таку Україну. На 
фронті нагороджений бойовим 
орденом Червоної зірки. За 
його подвиг, мужність влада до 
самої смерті над ним глумилась 
та мстила. Від приниження, 
безсилля, не міг самостійно хо-
дити. Це стан повного фізично-
го духовного знищення. Плакав, 
але ніколи не жалів за мужній 
вчинок. Редакція створює іні-
ціативну групу, аби зібрати до-
кази, щоб подати клопотання 
про нагородження посмертно 
Президентом України цього 
військового. Хто має свідчення 
та інші докази, звертайтесь в 
редакцію. Чекаємо.

пройшоВ усЮ Війну. Петро  
Уманчук народився 14 лютого  
1914 року с. Флоріанівка Ко-
зятинського району Вінницької 
області. Закінчив Флоріанівську 
восьмирічну школу. До армії 
працював в с. Флоріанівка ра-
хівником. З 02.1936 по 11.1938 
служив в армії. Помічник коман-
дира взводу. У 1939 р. одру-
жився на Марії Павлівні Гижі, 
жительці села Флоріанівка, яка 
працювала медичною сестрою в 
Йосипівській лікарні, поки розпо-
чалась Велика вітчизняна війна. 
Пішов на фронт у червні 1941-го. 
По лютий 1943 був старшиною 
зенітної батареї, 300 стрілець-
ка дивізія 100 артилерійський 
полк 86 відділу дивізійної ма-
локаліберної зенітної артилерії 
Південно-західного фронту. По 
травень 1945 року був началь-
ником військово-господарського 
постачання дивізіону. З 05.1945 
по 07.1946 — начальник інтен-
дантського постачання баталь-
йону 66 відділення ремонтно-
відновлювального батальйону 
Західного округу ПВО. У березні 
1946 року був важко поранений 
в обличчя під містом Лиски Во-
ронезької області. Повернувся з 
війни в званні лейтенанта запасу. 
Був нагороджений орденом Чер-
воної зірки. Наказ № 0194 від 
03.05.1944. Медаль за Перемогу 
над Німеччиною від 09.05.1945. 
У полоні й оточенні не був.

З 10.01.1947 працював голо-
вою сільської ради с. Флоріа-
нівка Козятинського району.

У 1965 році здав свій пар-
тійний квиток в Козятинський 
райком партії і сказав: “Це не 
та комуністична партія, за яку я 
боровся”. 19.03.1965 на район-
ній сесії райради був знятий з 
голови сільської ради с. Фло-
ріанівка. На стенді ветеранів 
війни у сільському клубі була 
знята його фотографія. Потім 
працював на різних посадах в 
колгоспі с. Флоріанівка. По-
мер у березні 1979 року. Його 
дружина померла у листопаді 
1997 року.

про нього розпоВіла неВі-

стка сВітлана уманчук. Зі 
спогадів, стає відомим, що  про  
свекра Петра Уманчука у 1965 
році писали газети. Його  тоді 
по публікаціях знайшов побра-
тим, з яким разом воювали, з 
Могилів-Подільського. Ткаченко 
чи Ткачук. Вони зустрічались.Од-
носельчани згадують пана Петра, 
як дуже справедливу людину. З 
1965 року він робив на різних 
посадах: то завфермою, то за-
втоком. Коли пані Світлана при-
йшла в невістки в 1972 році, він 
працював бригадиром у городній 
бригаді. Продавали тоді горо-
дину на базарах. Збереглася 
сумка, яка була видана в кол-
госпі, і в яку всі гроші складав 
і здавав у касу. 

дружина. У  покійної свекрухи 
був репресований батько  за те, 
що  мав якусь жниварку, клуню і 
коні. Його  виселили, а сім’ю по-
вністю вигнали з хати, звідки все 
винесли і розпродали. Родичі, 
які щось змогли купити, потім 
повернули. 

Коли залишилась свекрушина 
мати сама з трьома дітьми, за-
кінчила медшколу. Була направ-
лена в Йосипівську лікарню. По 
життю всім завжди заважало 
те, що батько був репресова-
ний. 

Коли почалась війна, в Уман-
чуків була дитинка — дівчинка 
10 місяців. 

— Десь тут близько проходи-
ла лінія фронту, —  розповідає 
пані Світлана те, що чула від 
свекрухи. — Вже сьогодні по-
кійний Петро Уманчук був десь 
поблизу і, не звертаючи на те, 
що в селі були тоді не німці, а 
мадяри, приходив вночі, аби 
побачити дружину й дитину. 
Свекрусі подарував маленький 
пістолет ТТ. 

Був випадок, коли зранку вже 
його шукали і кричали: “Тут 
комуніст був. І де він дівся?” 
Свекруха казала, що навіть 
фотографії на стінах знімали, 
дивилися, шукали, напевно, там 
комуніста. Пістолет підклала 
під дитину, замотала, взяла 
кружку, нібито йде за молоком 
до тітки. Прийшла бігом в са-
рай, там, де корова стояла, ки-
нула в сечову яму цей пістолет 
і надоїла цю чашку молока і з 
цією чашкою вже пішла додому, 
бо вони ззаду йшли. Нічого не 
знайшли, пішли. 

Багато пережила Марія Гижа, 
як робила в Йосипівській лі-

карні. Вона була довіреною 
особою Василя Земляка, нада-
вала інформацію. Переховувала 
полонених, тих, які потрапили 
в оточення. Як потрібно було 
когось заховати для Земляка, 
в лікарні ховались. Василь 
Земляк, коли почув історію 
про пістолет, попросив його 
дістати і якось передати, що і 
було зроблено. Потім він писав 
у своїх книгах, що цим пістоле-
том був застрелений якийсь на-
чальник, який їхав по дорозі з 
Юзефо-Миколаївського заводу 
на Козятин.

голодомор. Яків Макарович 
Уманчук — це був батько  нашо-
го  героя. Похоронений у Флорі-
анівці на сільському кладовищі. 

Про голодомор чула пані 
Світлана від свекрухи, яка 
розповідала, що в 38 році че-
рез ліс в село в Йосипівську 
лікарню ходила. Пам'ятала, як 

по лісу повзали люди: той вже 
вмер, той на грані. Повзали, 
шукали люди гриби, коріння. 
Дуже багато людей було, які 
шукали в лісі, хоч якогось по-
рятунку, хоч якусь ягоду з’їсти.

паспорти. Розповідав пан 
Уманчук, що  із райкому партії 
їм була вказівка, щоб вони не 
видавали довідки на отримання 
паспорта і щоб молодь не ви-
пускали з села. Посилались на те, 
що вся молодь повинна працюва-
ти в селі для того, щоб годувати 
міста. Багатьом він видавав до-
відки, то потім люди приходили 
дякували, що змогли виїхати на 
навчання, роботу

Ветерани Були проти нього
— У 1975 році я в Козятині 

працювала і в мене була така 
нагода в міській раді зустрітись 
із  ветераном Нагорянським. 
Він десь недавно помер, — 

розповідає Світлана Уманчук. 
— Він дуже прекрасно знав по-
кійного Петра Яковича. Я його 
запитала: “Як же так, що ви 
його зняли з голови сільської 
ради за те, що він здав вам 
партійний квиток?” То він мені 
відповів, що причиною було, 
що пішов проти комуністичного 
ладу. 

У нього була така політична 
воля, не просто така образа, 
а саме політична воля. Здаючи 
комуністичний квиток, він бо-
ровся з всією системою.

У 1975-1976 роках вже ходи-
ти не міг. У річницю Перемоги 
збиралися в клубі. І було дуже 
болото, не було дороги. Ще 
така дорога була грунтова. Він 
чекав, що за ним хоч підводу 
пришлють. Потім плакав: “Що 
я стільки років провоював і не 
знайшли потрібним навіть на ці 
урочисті збори допомогти до-
братися...”

фото 1947 року петро уманчук третій  
ліворуч у середньому ряду

петро уманчук зі своєю дружиною марією 
гижа
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Від імені Української спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) прийміть 
щирі вітання з нагоди Дня 
пам’яті та примирення і 73-річ-
ниці Великої Перемоги над на-
цизмом у Другій світовій війні. 

Воїни-інтернаціоналісти за-
вжди рівнялися і брали для 
себе бойовий і трудовий до-
свід старшого покоління, вони 
стали гідними спадкоємцями 
ветеранів Другої світової війни 
і продовжують їхні бойові тра-
диції. Сьогодні, у наш складний 
час, не зважаючи на вік і по-
ранення, вони першими стали 
на захист Батьківщини, активно 
займаються волонтерською ді-
яльністю, військовою підготов-
кою, патріотичним вихованням 
молоді.

У ці святкові дні хочеться 
сподіватися на краще життя, 
на порозуміння в суспільстві, 
на відродження України як ве-
ликої європейської держави, а 
головне, щоб у країні запанував 

довгожданий мир і спокій. Не-
хай тепло весни наповнить наші 
серця і душі добром, любов’ю 
та впевненістю у завтрашньому 
дні. Бажаю вам, дорогі ветера-
ни, співвітчизники, миру, щастя, 
здоров’я, благополуччя і життє-
вих гараздів. 

Голова Козятинської спілки 
афганців Тетяна ДРАМА-
РЕЦЬКА

пам'ять на позитиВі

Інтерв’ю 9 травня з отцем Антоном 
Борисом, настоятелем громади святих 
рівноапостольних Кирила і Методія 
Української Греко-Католицької Церкви м. 
Козятина

9 травНя у КозятиНі

СвяЩеНиК про 
Нашу дійСНіСть

афгаНці вітають 
ветераНів

Віталій (23), студент:

— Повернувся з закордонного на-
вчання. Побачення вдома! Зустрічі з 
друзями, маса приємних моментів.

ярослаВ горецький 
(31),залізничник:

— Подобається, що 
ремонтують дороги.

альона (24), Юрист, 
олександр (27), фізрук:

— Відзначали 75-річ-
чя любого дідуся.

оксана (37), кондитер:

— Зустріла улю-
блену куму, з якою не 
бачилася 5 років.

Валерій зелінський (50), тренер з легкої 
атлетики:

— Козятинські спортсмени на змаганнях 
у Вінниці зайняли весь п’єдестал пошани.

олександр чумак (30), 
залізничник: 

— Завершив ремонт 
у будинку.

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

юні козятинчани стали 
срібними призерами

Влад поВх

Мітинг-реквієм пам’яті за по-
леглими в Другій світовій. Саме 
таке визначення дав даному за-
ходу отець Борис ГКЦ України 
Козятинського приходу. Було і 
інше визначення від влади — що 
це свято Перемоги в Другій сві-
товій війні. Але це не відповідає 
дійсності. Дивлячись не заан-
гажовано, можна констатувати, 
що велика кількість українців та 
нацменшин, що мешкали тоді в 
Україні, воювали в окупаційній 
армії Російської імперії, що тоді 
звалась СРСР. Здолавши сателітів 
Німеччини, віськовослужбовці 
допомогли окупувати Україну ще 
більш страшному ворогу нації та 
держави. Тому, який зараз напав 

на нашу державу з метою поне-
волити українців. 

За фактом — війна продовжу-
ється. Ми, як нація обдурена мос-
калями, порозумілись з поляками, 
німцями, угорцями, румунами і 
тепер разом з країнами НАТО 
воюємо на своїй землі проти во-
рога-завойовника.

До окупації Російської імперії 
нас було 75 мільйонів. Своєю 
чисельністю ми мали можливість 
створити нашу якісну чисельну 
армію, яка б якісно проти-
стояла Московії. Після жертв 
голодомору, 2-ї світової ми і 
тепер не можемо відродитись 
чисельністю та економічно. Тому 
тепер нам допомагають країни 
заходу, НАТО, які обдурили нас 
не менше Московії, коли позба-

вили атомної зброї. А нинішня 
українська влада, то є та сама 
влада внутрішньої окупації. Во-
рог. Продукт якої — нечувана 
бідність, мільйони внутрішніх 
емігрантів. Еміграція мільйонів 
молодих за кордон. Результат: в 
ЗСУ некомплект до 40 відсотків. 
Контрактники отримують злиденні 
оклади, що не дає можливості 
солдатам, особливо молодим, 
одружуватись, народжувати та 
утримувати власні родини. 

Так що трагедія Української 
держави та нації продовжується. 
Але тільки тепер українці та на-
цменшини, що мешкають в Укра-
їні, служать і живуть в Україні. 
Саме Путін через війну за фактом 
своєю агресією створює та кує 
нас, як націю, аріїв, що при тих 

страшних негараздах мужніють, 
наживають національну еліту, 
здатну боронити, чути інші нації, 
рухати науку та економіку.

Зі слів ветерана 2-ї світової 
війни, мінометника (прізвище не 
називаємо із міркувань безпеки), 
він реально боїться можливих 
утисків в лікуванні, субсидіях. 
Про його життя на війні ми зняли 
фільм, але оприлюднити його він 
дав згоду лише після його фізич-
ної смерті.

— Нинішня влада нічим не 
краща від комуняцької: що і 
тоді була, така сама, як тепер. 
Після тотального голодомору, 
поневолення нас, як українців та 
поляків, що мешкали тут на Козя-
тинщині, ми влились мільйонами 
в окупаційну Червону армію з 

однією  метою — вижити як на-
ції, не вмерти з голоду. Вижити 
вдалось. Ми дійсно посприяли 
окупації України тим, хто нас 
морив голодом. Війна на сході, 
це наш “пройоб”, який, надіюсь, 
усунуть ЗСУ.

 Про нинішню владу 94-річний 
ветеран по-солдатськи сказав:

— Немає могил померлим під 
час організованого голодомору. 
А полягли мільйони. 

Але я знаю, що українці їли 
один одного. Нехай мені хоча 
б одну покажуть могилу євреїв 
в Козятині, що вмерли від голо-
домору. Таких немає. Але їх на-
щадки повністю окупували владу 
України. Оце і є характеристика 
влади тоді і тепер. Слава нації. 
Слава Україні!

Коли ми чуємо слово “війна”, 
нам не те, що говорити про війну 
страшно, нам подумати про це 
страшно і, безсумнівно, що важко 
підібрати слова. Ми собі ставимо 
питання: “Господи, чому?” Ми ж, 
ніби добрі люди, робимо добро. 
Ми не є погані люди, але з нами 
відбуваються, по суті, такі страшні 
речі. Багато з нас ставлять питан-
ня: “Господи, чому котрий рік в 
Україні йде війна, АТО?”

Коли ми чуємо слова “війна, 
страждання, випробування”, то ста-
раємося не питати себе “Чому?”, 
а “Що?”. “Що, Господи, Ти хочеш 
мені сказати через цю війну, що я 
маю змінити в своєму житті? Що 
має відбутись в моєму житті, щоб 
після цієї війни і через ці події?” 

Наступне — поставимо собі за-
питання: “А що далі залежить від 
мене?” Бо, коли є війна, страждан-
ня, випробування, від нас залежить 
наша позиція, наше ставлення до 
тих страждань і випробувань. І ми 
можемо зайняти позицію жертви, 
позицію того, що всі нам винні і 
почати нарікати. А можемо взяти 
наше життя, нашу сім’ю, нашу 
державу в свої руки і починати 
творити, працювати на тому місці, 
де є. Чесно, прозоро, самовіддано, 
щоб творилась наша справа. 

Друга річ — поставимо собі 
запитання: “Що мені треба, щоб 
прожити сьогоднішній день?” І від-
повідь буде двояка: це мудрість і 
терпеливість. І третє: “На що мені 
надіятися завтра?” І відповіддю 

хочу запропонувати наступне. 
Це те, що благодаттю Божою 
завтрашній день буде кращий, 
але, обов’язково доклавши наші 
зусилля. 

Тому в цей день хочу щиро по-
дякувати всім воїнам, які захищали 
нас у ті роки Другої світової війни 
і скласти подяку тим воїнам, які 
захищають нас зараз у роки цієї 
антитерористичної операції. Хоча 
ми насправді розуміємо, що це є 
одна і та ж сама війна. Благосло-
вінь вам, мудрості, терпеливості і 
берім своє життя в свої руки.

В’ячеслаВ гончарук

У п’ятницю, 4 травня, пройшла 
військово-патріотична гра “Джу-
ра” (українська “Джура “ чимось 
нагадує союзівську “Зірницю”). 
Змагання відбувались на стадіоні 
“Локомотив”. Учасниками стали 
вихованці п’яти шкіл міста. Це 
команди ”Гайдамаки” (шк. №1), 
“Кемпа” (шк. №2), “Козацька 
воля” (шк. №3), “Зацтвіт” (шк. 
№5) та “Молода січ” (ліцей-шко-
ла). Кожна команда складалася 
з восьми учасників, які в свою 
чергу змагалися на  восьми ета-
пах: військова підготовка, смуга 
перешкод, перетягування линви 
(каната), стрільба на точність по 
мішені, рятівник (надання першої 
допомоги постраждалому), відун 
(знання історії, краєзнавства та 

туризму), ватра (творчі та ар-
тистичні здібності), добре діло 
(конкурс-проект започаткованих  
хороших справ).

За результатами змагань, ви-
грала команда “Молода січ” зі 
школи-ліцею.  Друге місце в грі 
посіли два шкільні колективи —з 
першої школи ”Гайдамаки” та 
команда “Кемпа” з навчального 
закладу №2. Третє місце розділи-
ли також дві команди “Козацька 
воля”  та “Зацвіт”. 

Призери змагань отримали гра-
моти за зайняті місця і пам’ятні 
медалі. 

Якби на цих змаганнях визна-
чали найпатріотичнішу шкільну 
команду Козятина, то приз діс-
тався б ”Кемпі”. Вони на своїй 
емблемі “Козацька фортеця” 
розмістили герб Козятина.

Влад поВх

У селі Перемо-
га Козятинського 
району минулої 
неділ і  пройшов 
футбольний турнір 
“до дня перемоги 
над нацизмом”. 

П е рше  м і с ц е 
вибороли спортс-
мени з Козятина 
"Колос". На другій 
сходинці футбо-
лісти з Пляхової. 
Бронзовими при-
зерами стали бер-
дичівські хлопці. 
Переможнянські 
футболісти — чет-
верті. 5 місце по-
сіло село Корде-
лівка і шкільна ко-
манда с. Перемога 
на шостому місці. 

Після турніру то-
вариство “Ятер” 
с. Перемога орга-
нізувало "Рибаль-
ські посиденьки".

Вероніка лЮБіч

У Києві 5 травня пройшов від-
критий чемпіонат України з кіоку-
шинкай карате у розділі «куміте». 
Учасниками стали юнаки та ді-
вчата у вікових групах 2004-2005, 
2006-2007 та 2008-2009 років 
народження. 

Вітаємо анну комісарчук!
Спортивну честь Козятинщини 

захищали 4 бійці. Це вихованці 
районного спортивного клубу 
«Панда» (місце тренування — 

спортивний зал школи №3) з 
тренером Віталієм Гуньком.

Перемогла у своїй віковій та 
ваговій категоріях учениця шос-
того класу школи №3 Анна Комі-
сарчук. Вона виборола призове 
третє місце. 

приВітання денису ВащеВ-
ському, нікіті ярошу, марії 
коВальчук і кірі костЮк!

відзначились і вихованці 
спортивного клубу  «ТАКО» та 
КДЮСШ (тренери Дмитро Жив-
чик та Анна Сас). За підсумками 
двобоїв, Денис Ващевський у 

віковій категорії 2006-2007 р.н. 
та ваговій категорії до 30 кг ви-
боров перше місце! Він блискуче 
провів п’ять поєдинків, у яких 
достроково здолав суперників, у 
фіналі зустрівся зі спортсменом 
з Ірпіня, котрого теж переміг до-
строково  оцінкою «Іпон».

Нікіта Ярош (вагова категорія 
50-55 кг) виборов срібло. Марія 
Ковальчук (вікова група 2009-
2008 р.н.) стала бронзовою при-
зеркою змагань, Кіра Костюк 
(2006 р.н.) виборола бронзу у 
ваговій категорії 50-55 кг.

Щиро вітаємо наших чемпіонів!

В'ячеслаВ гончарук

На козятинському стадіоні “Ло-
комотив” минулої п’ятниці відбули-
ся фінальні змагання обласної ліги 
серед школярів. До нашого міста 
мали приїхати всі чотири перемож-
ці зональних груп. Та з об’єктивних 
причин не прибула команда Ям-
поля. Тож гостями були шкільні 
команди міст Хмільника та Гайсина. 
Вони разом з господарями поля 
за круговою системою визначали 
кращу шкільну команду області. 

Спочатку на поле вийшли юні 
футболісти Козятина та Хмільника. 
У рівній боротьбі перемогу здо-
були гості з рахунком 0:1. Після 
цієї зустрічі відбулася церемонія 
відкриття турніру.  Після чого на 
футбольне поле вийшли команди 
Козятина та Гайсина. У цій зустрічі 
переконливу перемогу здобули 

наші земляки. Вони обіграли своїх 
суперників з рахунком 3:0. Слід 
відзначити, що команду Козятина 
на цих змаганнях представляли 
спортсмени школи-ліцею. 

У заключній грі турніру зустрі-
лися спортивні колективи Хміль-
ника та Гайсина. У перерві цього 
поєдинку коментатор ввімкнув по 
стадіону російську вокальну групу. 
Присутні на стадіоні були обурені 
такою поведінкою спортивного 
пенсіонера, адже звучала пісня з 
нецензурною лайкою.

Завершилась зустріч між коман-
дами Хмільника та Гайсина з ра-
хунком 2:0 на користь Хмільника.

Таким чином команда Хмільника 
стала чемпіоном обласної шкіль-
ної ліги. Козятинські спортсмени 
стали срібними призерами. А за-
мкнули призову трійку футболісти 
з Гайсина.

КозятиН-"КолоС" 
з золотом На 
змагаННях у перемозі 

перемоги На чемпіоНаті 
уКраїНи з Карате

змагалиСя діти-
патріоти

моменти турніру
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продам 
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî â õîðîøîìó ñòàí³, öåãëà êåðàì³÷íà ð.25 ñì. 
õ 6 ñì. (ã³ð÷è÷íèé êîë³ð) 2 000 øò, ñìîëà (òðàéì) 40 êã., ñòàëü 
îöèíêîâàíà 3 ëèñòà, òðóáè ïðîô³ëü ä³àì.50 â ê³ëüêîñò³ 12 ìåòð³â. 
093-995-27-39
  Àáî çäàì êîíòåéíåð. 093-612-95-75
  Áàê ìåòàëåâèé ç âîäîíàãð³âà÷à 500 ë. 068-040-88-32
  Áàðàíà íà ì’ÿñî. 096-525-55-00
  Áàðàí³â ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ïëåìÿ, íà øàøëèê. 063-108-20-87
  Áäæîëèíà õàòà - 10 ñ³ìåé, áäæîëèí³ ñ³ì¿, ïàêåòè «Óêðà¿íñüê³. 
097-085-77-51
  Áäæîëîïàêåòè (ñèñòåìè ðàìêè Óêðà¿íêà). 096-120-98-37
  Áäæîëîñ³ì¿ (óêðà¿íñüêà, äîäàí³âñüêà, äåëîí³âñüêà ðàìêè), ç 5 
òðàâíÿ â³äâîäêè, ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, ãåìîãåíàò, ïåðãó, â³ñê, ìåä, 
âîùèíà, ïèòíèé ìåä, íàñòîéêà ïðîïîë³ñó 30%. 2-11-64, 097-170-
90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì’¿, âóëèêè. 067-445-75-52
  Áåíçîêîñà íîâà, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà ³ ì³í³ - òðàêòîðà, 
ìëèí ïîòóæíèé 3-õ ôàçíèé, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, áîëãàðêà 
íîâà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, ßâà-350, ñòàá³ë³çàòîð 500 Âò, ðåéñè 
Ç-65. 068-216-34-20
  Áåíçîïèëà â ðîáî÷îìó ñòàí³, âåëîñèïåä ã³ðñüêèé 10-14 ð.. 18 
øâèäêîñòåé. 067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áåíçîïèëà, ìëèí, àâòîêëàâ. 097-021-19-64
  Á³ãîâó äîð³æêó, íå åëåêòðè÷íó, á\â â äîáðîìó ñòàí - 2500 ãðí., 
òîðã. 063-688-92-14, 096-131-98-66 Òàìàðà
  Á³äîíè àëþì., êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-616-80-60
  Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
  Âàçîí öèêëàìåí - ä³òêè, ñ³ÿíö³, íàñ³ííÿ. 093-109-83-83, 097-
556-89-47
  Âåëîñèïåä «ARDIS», äëÿ ï³äë³òê³â, ä³àì. êîëåñà 20«, ðàìà ñêëàäíà, 
êîë³ð ñèí³é, ìàéæå íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-818-49-79
  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
  Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé «Ìóñòàíã» äëÿ ä³â÷èíêè. 073-060-51-25, 
096-414-18-25
  Âåëîñèïåä ïðèâåçåíèé ç Ãåðìàí³¿ áåç ïåðåäà÷, ÷îðíèé, ðàìà 
æ³íî÷à. 063-279-23-11
  Âèïóñêíà ñóêíÿ ð.46 âêîðî÷åíà. 097-426-67-38
  Âèøèâàíêà äëÿ õëîï. 8-9 ð., äóæå ãàðíà, êîñòþì ñ³ðèé (ï³äæàê òà 
áðþêè) õëîï. 10 ð., òóôë³ øê³ðÿí³ ÷îðí³ äëÿ õëîï. â äîáðîìó ñòàí³, 
õîëîäèëüíèê Áåêî â íîðì. ñòàí³. 093-548-53-84
  Â³áðîìàñàæåð åëåêòðè÷íèé â êîìïëåêò³ 3 ïîÿñà; êîðïóñ äî ê³ííîãî 
ïëóãà. 067-379-91-94, 097-256-32-65
  Âîùèíà 3 ïà÷êè. 067-264-57-61
  Âóëèêè, ñîíÿ÷íà âîñêîòîïêà, ìåäîãîíêà. 097-756-75-89
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-050-15-50
  Ãàçîâèé áàëîí, ñèí³é áîñòîí íà êîñòþì, íàá³ð âèêðóòîê, ä/ñ 
ïîêðèâàëî, ï³äðó÷íèêè ïî øàõìàòàì. 093-850-01-60
  Ãàðàæ â êîîïåðàòèâ³«Æèãóë³», Äà÷à ïîðó÷ ç âóë. Á³ëîöåðê³âñüêî¿, 
9 ñîòîê. Î97-278-77-68.
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äà÷à êîîï.Âèøåíüêà, ãàçîâèé áàëîí ç 
òàãàíêîì, äèâàí - êðîâàòü, ñåðâàíò, öâÿõè. 098-974-32-17, 093-

937-67-25
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-350-76-48
  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
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 
093-375-06-61
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, êèëèì 2050 õ 3050 á/ó êîë³ð 
çåëåíèé ç ï³ñî÷íèì. 063-618-20-69
  Äèâàí ñòàðèé 750 ãðí., âåëîñèïåä ñòàðèé 800 ãðí., êàí³ñòðà 20 
ë. - 200 ãðí., áîðîíà ðó÷íà, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ. 093-753-73-25
  Äèâàí òà êð³ñëî ðîçêëàäíå ó õîðîøîìó ñòàí³, ñó÷àñíî¿ ìîäåë³. 
073-003-80-06
  Äèâàí, øàôà, òðèëüÿæ, òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, êð³ñëà, á/ó 
íåäîðîãî. 093-270-59-37
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  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 4.2 ì, áàëêè 4.5 ì. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 096-999-24-61
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Åëåêòðî ïëèòà íîâà â îðèã³íàëüí³é óïàêîâö³ Beko CSE 56100 GW - 6 
000 ãðí. 093-984-73-85
  Åëåêòðîìîòîð, ãðóá³ ñâåðëà. 067-338-12-16
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 
063-320-32-07

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ïðèâàòèç ç ñàäî÷êîì ïî âóë.Êîíäðàöüêîãî 32. 
096-160-69-70, 096-138-68-81
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64 â ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, 
òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 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 0.25 ãà. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), ïðîåêò 
íà áóä³âíèöòâî â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  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-êà ñ.Ñèãíàë 25 ñîò., öåíòð ï³ä çàáóäîâó. 098-306-63-98
  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
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íåâà, íåäîðîãî. 098-028-14-50
  Êàðòîïëÿ âåëèêà íà íàñ³ííÿ, äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê á³ëèé 
ñ.Êîçÿòèí. 2-14-37, 097-241-54-91, 093-837-14-24
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ÿ÷ì³íü, ãàç. 4 ïîêîë³ííÿ äëÿ ìàøèíè - 
³òàëüÿíñüêà. 096-762-31-24, 097-136-61-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, á³äîí àëþì., øâåéíà 
ìàøèíêà íîæíà «Îðøà», êóõîííà âèòÿæêà, ê³ìíàòíà ìåáëåâà ñò³íêà. 
098-600-82-43, 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 7 â³äåð, íåäîðîãî. 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ äð³áíà äåøåâî, á³äîí ìîëî÷íèé á/ó. 093-013-35-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, âóëèêè Óêðà¿íñüê³. 2-23-63, 093-007-64-39
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïîñàäêîâà. 067-727-65-21, 063-296-17-63
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 5 ãðí./â³äðî. 096-278-18-32, 095-948-66-73

  Êàðòîïëÿ ì³ëêà äåøåâî. 063-303-23-29
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà äåøåâî. 073-310-90-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ãóìîâ³ êàëîø³ 29.5 ð., ðàêîâèíà óìèâàëüíèêà á/ó 
â õîðîøîìó ñòàí³. 096-224-01-71, 073-026-55-19
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, êëóáí³êà âèñîêîâðîæàéíèõ ð³çíèõ 
ñîðò³â íà êîðíþ, ëþöåðíà 13 ñîò. íà ñ³íî. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà íà êîðì 13 â³äåð, äåøåâî. 096-313-92-02
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà, âåëîñèïåä, íàñîñíà ñòàíö³ÿ âîäÿíà, ÿ÷ì³íü. 
098-254-37-48
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà íåäîðîãî, êóêóðóäçà, ðó÷íà ñ³âàëêà, êð³ñëî. 
096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ â³äðî 10 ãðí. 097-624-12-00
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êèëèìè, ìåáë³, êóõíÿ á/ó, õîëîäèëüíèê, âõ³äí³ äâåð³, ïëèòêà ïîëîâà 
³ îáëèöþâàëüíà. 063-605-75-51
  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 ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-753-34-10
  Êîçà ìîëîäà ç 2 ê³çî÷êàìè. 063-021-85-63, 097-616-14-11
  Êîçà ìîëîäà ç êîçåíÿòàìè. 2-72-67
  Êîçåíÿòà 2 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè (ä³â÷àòêà). 093-925-93-81
  Êîçåíÿòà ñ.Ìàõàðèíö³. 098-928-29-29
  Êîçåíÿòà. 097-739-31-39
  Êîëÿñêà äëÿ äâ³éí³ ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, âñå â êîìïëåêò³ Jumper 
Duo. 063-879-51-69
  Êîìïþòåð 4-õ ÿäåðíèé ³ãðîâèé + ìîí³òîð Dell - 17« 5 000 ãðí., 
â³äåîêàìåðà »Panasonic« ï³ä êàñåòó 700 ãðí., òåëåâ³çîð »Manta« 32» 
íà ãàðàíò³¿ 5 000 ãðí. 096-797-90-53
  Êîíòåéíåð ð.2.50 õ 1.20 - 2 500 ãðí. 073-118-65-21
  Êîðîâà äóæå äîáðà, ò³ëüíà 5 òåëÿì ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-801-61-97
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, òåëè÷êà 2 ì³ñ. 067-165-14-93
  Êîðîâà ÷îðíà 6 ðîê³â. 096-909-51-11
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 
067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîë³â íà ïëåì’ÿ, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07

  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó ñòàí³ 
ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ë³æêî ìåäè÷íå äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå á/ó, äèâàí - êðîâàòü 
á/ó. 063-258-22-58
  Ëþöåðêó 12 ñîò. ñ. òèòóñ³âêà. 067-831-36-29
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  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
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, âóëèêè ñèñòåìè «Äàäàí» ç ðàìêàìè, ïàêåòè, 
ï³äøèïíèêè 206, êîíäåíñàòîðè 20 ì³êðîôàðàä. 2-70-03
  Ìåäîãîíêó íà 4 ðàìêè. 068-053-47-89
  Ìåòàëåâèé ãàðàæ òà ìèñëèâñüêèé ñåéô. 097-136-45-50
  Ìîá³ëüíèé òåëåôîí FLY - IQ 4406 â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
520-78-71
  Ìîòîáëîê ç ïðè÷³ïîì, ôðåçîþ, ïëóãîì. 096-353-26-82
  Íóòð³¿ òóøêè, ñàìêè ïîð³ñí³, ìîòîáëîê Çóáð. 063-694-20-04, 067-
152-76-83
  Îïðèñêóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³ 4 ÷àñà ðîáîòè áåç ï³äçàðÿäêè 
íîâèé, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, ñàïà íà êîëåñ³, äî ìîòîáëîêà ïëóæîê 
äëÿ íàð³çàííÿ, ï³äãîðòàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, ïðè÷³ï. 068-216-34-20
  Îðá³òðåê ìàéæå íîâèé 120 êã. 097-963-42-58
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096-
467-88-94
  Îöèíêîâàíå çàë³çî, êë³òêà äëÿ öèïëÿò, ï³àí³íî, äðîâà, ñìîëà, äóá íà 
êîðíþ. 2-15-96, 063-879-52-15
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïèñüìîâèé ñò³ë á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ñòîéêà ï³ä êîìïþòåð á/ó 
íåäîðîãî. 096-499-25-16, 093-940-91-27
  Ï³àí³íî «Àêîðä» ÷îðíèé êîë³ð â õîðîøîìó ñòàí³, ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà. 
063-553-64-78
  Ï³äðîùåíèé êàáåëü Õàñê³ 5 ì³ñ. 063-818-52-12
  Ïëèòêà äëÿ ãðóá, êàì³íà. 098-833-89-81
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð Ïåòðåí. 097-751-80-75
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ãîðåí³º», ãàçîâà ïëèòà «Ãîðåí³º» íîâà çà ï³â 
ö³íè. 063-231-65-14
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì (12 ì), òåëüôåð, òåëåâ³çîð á/ó Panasonic, êð³ñëî 
- êðîâàòü. 063-695-30-20
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
  Ñòàíîê ôóãîâêà, öèðêóëÿðêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-890-30-23
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ ä³òåé â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â. 067-432-13-02, 
063-895-19-64 ²ðèíà
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Òàõòà 950 ãðí. 063-598-86-48
  Òåëåâ³çîð TGL ðîáî÷èé, ïåðèíà, åëåêòðî-ñàìîâàð. 073-003-80-13
  Òåëèöÿ 4 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ. ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-32-25
  Òåëè÷êà, 5 ì³ñ. ñèâî-ðÿáà. ñ. Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 097-431-23-15
  Òåëè÷êà. 098-65-48-414
  Òåðì³íîâî ïðèõîæà ñâ³òëîãî êîëüîðó (øàôà, òóìáî÷êà ç äçåðêàëîì) 
á/ó ó õîðîøîìó ñòàí³. 063-355-11-20
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98  
  Òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì. íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, äåøåâî. 
063-258-89-10, 097-690-30-42
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü òà ³íøå. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ», º ïàíåë³ äëÿ ïåðåêðèòòÿ. 063-530-
83-82
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà âåðòèêàëüíà âèñ. 1.85 ì. «Coca - Cola» îáºì 265 
ë., ðîáî÷à òåìïåðàòóðà 0+5 t, ñòàí ³äåàëüíèé. 098-026-42-45, 097-612-
81-45, 093-411-27-92
  Õîëîäèëüíèê â ðîáî÷îìó ñòàí³ áåç äâåðåé. 067-996-60-58, 067-
726-99-21
  Öóöåíÿòà Êàíå - êîðñî ÷èñòîêðîâí³, 1 ì³ñ., ÷îðíîãî ³ òèãðîâîãî 
îêðàñó. 093-497-27-14 Îëåíà 
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-889-27-46
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-242-12-65, 063-688-91-98
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 063-386-15-45, 098-204-66-08
  Øàôà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-26-08
  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
  ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
 Âóã³ëëÿ îð³øêè 5 000 ãðí. 098-963-35-92
 ãàðàæ íà êîîïåðàòèÂ³ «æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. ÌîæëèÂèé òîðã 
063-615-33-70
 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, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî, ïë 28,2/16,1/6,2 
êâ ì., 1 ïîâåðõ, ²íäèâ³äóàëüíå ãàçîâå îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè 
ãàç, âîäà. ì/ï â³êíà. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-
303-87-14
  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 ïîâ. ç ðåìîíòîì. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 28/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, 9 
ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 073-030-03-72, 068-
023-60-94, 093-917-57-23
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ì/ï â³êíà, áàëêîí, îïàëåííÿ 
íîâèé êîòåë ³ìïîðò., ãàðíèé ñòàí. 067-710-75-08, 098-403-
73-06
  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., ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà 35 êâ.ì. 
093-013-33-70
  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. 096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí, 
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì. 093-
023-97-46, 093-017-75-82
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 êâ.ì.), 
êóõíÿ 10 êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, ñàðàé/
ãàðàæ. 067-432-45-85
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 51.8 êâ.ì., öåíòð. 063-294-97-77
  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, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, òèõèé äâ³ð, íåäîðîãî, ãàðàæ â êîîï. 
093-704-31-57
  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., 52 êâ.ì., âóë. Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
  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., âóë.Â³íí³÷åíêà, ïîãð³á, ñàðàé, îïàëåííÿ, 
ìåáë³, áîéëåð. 067-725-00-20, 093-730-51-67
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 1 ïîâ., ìîæëèâî ï³ä 
á³çíåñ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 096-952-49-19, 063-198-46-
57 Âîâà
  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., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
â ð-í³ ó÷èëèùà. 073-060-50-43, 063-274-30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíî ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 098-585-28-
33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24. 096-463-
00-66
  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., 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 ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-875-3774, 096-696-
09-27 Ñåðã³é
  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. 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., 2 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-704-
31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 
êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå 

êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ çàë. âîêçàëó + ãàðàæ, ñàðàé, áåç 
ðåìîíòó, òåðì³íîâî. 063-293-14-19
  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., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð 
(íàâïðîòè ñòàðîãî ë³öåþ). 096-378-80-86, 063-248-16-06 
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., ð-í ó÷èëèùà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. 
îïàëåííÿ, çîâí³ óòåïëåíà, ïðè áàæàíí³ ç ìåáëÿìè, â äâîð³ º 
ãàðàæ. 093-732-42-02, 098-575-79-40
  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 âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 063-641-90-25
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  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-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå êóòîâà, ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 
³íòåðíåò (ìîæëèâèé îáì³í ç äîïëàòîþ). 096-176-45-23
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 78 êâ.ì., ðåìîíò, ìîæëèâî ï³ä 
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-704-31-57
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á. 097-130-29-02
  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 2-õ ïîâ.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
  Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
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робота та оГолоШення реКлама та оГолоШення
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 

рЕмоНТ, поСлуги
Виконую будівельні роботи: внутрішні і фасадні. 
Якісно, ціни помірні. 098-252-71-55
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси, 
покраска. Відповідальність, порядність - гаран-
тую. 067-889-16-25

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджера з підбору автозапчастин, автослюсаря, 
автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В продуктовий магазин в с.Титусівка потрібні 
продавці. 096-372-03-80, 093-884-69-74
Потрібен продавець в магазин продовольчих 
товарів. 093-341-64-08
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
помічник кухаря. 093-870-73-22
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібна дівчина 
офіціант (графік 2/2). 063-157-59-96
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На роботу запрошуємо майстра манікюру, мож-
ливе навчання з подальшим працевлаштуванням. 
063-192-92-37
На роботу запрошуються водій ЗІЛ - 130, Опера-
тор - касир, помічник головного бухгалтера,  Кухар 
- кондитер, різноробочий. Ми гарантуємо Офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  5,5-
6,5 тис. грн (з податками). 8 годинний робочий 
день. Компенсація харчування. 067-430-02-80
Працівники (чоловіки та жінки) в цех по виго-
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424590

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

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

 093-371-69-67;

Здам в оренду приміщення 150 
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемо-
ги 41 (р-н училища). 097-449-53-15

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Киї-
во - Святошинський р-н, в новобу-

дові. 067-442-17-71

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Терміново продається 3-х кімн. 
кв., під житло, офіс, р-н ПРБ. 073-

304-69-51

Терміново продам будинок 
м.Козятин вул.Матросова 26, зі 

всіма зручностями. 068-024-89-19

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

вантажні роботи, безкоштовний 
підвіз. 0667583958, 0689468981, 

0930351703.

ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на 
склад готової продукції. Заробіт-
на плата від 9000грн. Обов'язки: 

ремонт, сортування піддо-
нів, загрузка-вигрузка машин 
електророклами. 0667583958, 

0689468981, 0930351703.

Терміново! Потрібна доглядаль-
ниця для старенької бабці 87 

років, лежача, хвора, з/п 150 грн./
сутки. 067-491-18-89, 

067-302-30-36

Продається добротний будинок 
100 кв.м., зі всіма зручностями, 
на подвір'ї жила врем'янка, два 
гаража, два погріба, зем. діл-ка 

0.13 га.5-28-73, 097-486-40-81

Здам в оренду приміщення 30 
кв.м., центр "Абсолют", окремий 

вхід. 067-753-67-42
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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

423436

422503

42
41

77

420080

420412

42
46

5
4

421603

424200

422208

424218

422510

422506

42
3
45

6

42
34

54

42
3
43

2

товленню морозива. Терміново! З/п 10000 грн. 
Іногороднім надаємо житло. Тел.: 0678550161, 
0956789109
На роботу потрібні монтажники, помічники 
монтажників, оператор, адміністратор 063-298-
50-60
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
На роботу в кафе "Хуторок"(вул. Білоцерковська, 
35) потрібні:працівник кухні та офіціант 067-264-
95-70, 093-145-82-34
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на 
оформление и проезд за наш счет. Воеводские 
приглашения.т. 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. Тел.: 
0673417292 
На СТО запрошується шиномонтажник 063-665-
38-65
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 
Біля приватного будинку потрібна робітниця, Оп-
ллата поденна, договірна 063-554-18-81 
Водії. Довготривалі відрядження в Європу. 
Заробітна плата 60 тис.грн. 099-029-84-73, 098-
582-07-66 
Покоївка потрібна на постійну роботу в м. Києв, 
в міні готель домашнього типу. Проживання 
надається! Заробітна плата від 250 до 400 грн в 
день. Тел.: 063-233-17-09 
Різноробочі-зварювальники потрібні на вироб-
ництво деревного вугілля в Житомирську область. 
Вахтовий метод роботи, проживання та харчування 
надається. З/п висока та гідна. тел.: 0675851305, 
0634767377 
Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. Можливо 
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без досвіду роботи. Житло надається. Заробітна 
плата від 8000-30000грн(до 30% від виробітку). 
тел.: 0981080000, 0951640404, 0638954850 
Шукаю доглядальницю для чоловіка ПРБ, неповна 
занятість, достойна оплата. 063-814-18-69
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 1/ц, 
площа: 65/-/-, центр, 9 с, в/зр., газ, приват. Цiна: 
17000у.о, тел.: (098) 540-01-93 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 13000, тел.: (063) 100-97-03 

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 

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

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  

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

òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  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 83 êâ.ì., ãîðîä 8 ñîò., âåëèêà ä³ëÿíêà, º ãàðàæ, 
ñàðà¿, îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, âàííà - â áóäèíêó, ïîðó÷ 
ìàãàçèí, äî çóïèíêè 100 ì., äî öåíòðà 10-15 õâ. 063-628-
93-81
  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 â öåíòð³ ñåëà, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³, 
ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 068-346-54-35
  Áóäèíîê âóë. Øåâ÷åíêà 100, 60 êâ.ì., 9.5 ñîò., êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-963-68-15
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç. îïàëåííÿ, âàííà, 
òóàëåò, ³íòåðíåò, ñàäîê, ãîðîä, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 097-
905-37-10, 063-406-82-39

  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.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ãîðîä 
10 ñîò. 067-386-48-35
  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.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê ãàç. 84 êâ.ì., ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ë³òíÿ êóõíÿ, 
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ãàðàæ, áåñ³äêà, ï³äíàâ³ñ, âîäà, âàííà, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò. 073-
315-25-18 Àíàòîë³é
  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå), Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Æèëèé ñòàí, 4 
ê³ìíàòè, òóàëåò, âèãð³áíà ÿìà, ï³äâåäåíèé ãàç òà ì³ñöåâà 
âîäà. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàãàëüíà ïëîùà 60 ñîòîê. ª 
³íø³ áóäîâè äëÿ òðèìàííÿ äîìàøíî¿ æèâíîñò³. Ïðîäàæà ó 
çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. 097-782-13-75
  Áóäèíîê íà «Ïîëå ×óäåñ», 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, ñàäîê, 
ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, ³íòåðíåò àáî îáì³í íà 3-õ ê³ìí. êâ. 
063-520-78-71
  Áóäèíîê íà 0.20 ãà âóë.Ïîä³ëüñüêà 105 ñ.Êîçÿòèí. 063-402-
66-12, 093-807-98-23, 067-759-03-23
  Áóäèíîê íà 2 âõîäà âóë.Ìàòðîñîâà, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè öåðêâè), 
ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-90, 097-940-68-94
  Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, íåäîðîãî. 096-
364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà â öåíòð³ ñåëà, â äîáðîìó ñòàí³. 067-
301-09-41
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
  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 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.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå 

îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-
72 Ç³íà
  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 öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, â 
äâîð³ êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. ð³âíèé äî áåð³ãà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
õîðîøèé ï³ä¿çä ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì. 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.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 15, ãîðîä, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 098-405-49-27
  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.Ñåëèùå ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-
626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê 
³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ñàðàé, ãàðàæ. 098-225-69-05 Ñåðã³é
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 153 000 ãðí. 093-209-06-88, 
097-955-65-90
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðî-ðåìîíò, 15 ñîò. 
çåìë³, ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, ö/âîäîã³í, 
çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-
730-89-34
  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, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á âóë.Âèøíèâåöüêîãî 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, 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
  Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñàðàé, ïîãð³á, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç, 
íåïîäàë³ê çóïèíêà ìàðøðóòêè, ñòàâîê, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., 

ôðóêòîâ³ äåðåâà, ñ.Êîçÿòèí. 097-535-68-78, 093-697-63-96
  Äà÷à 5 ñîò., áóä³âëÿ, òåïëèöÿ, îïàëåííÿ, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíîê öåãëÿíèé, êðèíèöÿ, 
êîíòåéíåð. 097-931-00-82, 2-37-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, êîîï.ßáëóíüêà ¹245, 30 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 7 ñîò., º ñâ³òëî, ñêâàæèíà. 063-628-93-81
  Äà÷à íà ñò.Ïëàíîâèé, íåäàëåêî â³ä ì.Êîçÿòèí 25 000 
ãðí. 098-314-08-61 Ë³äà
  Äà÷à ï³ä ðîçáîðêó ñò.Ïëàíîâèé 5 000 ãðí.  098-314-
08-61 Ë³äà
  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 (áóäèíîê, ñêâàæèíà, åëåêòðèêà, 
îãîðîæà, ñàäîê). 093-054-52-19, 067-584-26-34, 2-07-19
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 097-643-40-14
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì ñ.Êîçÿòèí âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
  Ìàãàçèí «Â³òàì³í» íà ÏÐÁ, 4.5 ñîò. çåìë³ â îðåíäó. 
067-292-21-05
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-77, 
097-264-46-76
  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 öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 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
 2-õ ê³Ìí. êÂ., Âóë.Â.Âåëèêîãî 14 (êîòîÂñüêîãî), çàã. 
ïëîùà 48.8 êÂ.Ì., á³ëÿ Â³éñüêîÌàòó. 097-761-78-02
 çí³Ìó 2-õ êÌí êÂàðòèðó ó Ì.êîçÿòèí, ãàðàíòóþ 
ñÂîå÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü 099-310-61-02 êàòÿ.
 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

  аВТомоТо
  Audi 80, 1989 ð.â, îá’ºì 1.8. 068-766-05-18, 063-
887-35-85
  Honda Dio Fit. 068-766-05-18, 063-887-35-85
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-
375-06-61
  Àëüôà ìîïåä 50 êóá. â ðîáî÷îìó ñòàí³. 068-022-
64-95
  ÂÀÇ 2101 â äóæå õîðîøîìó ñòàí³, ãàðàæíå 
çáåð³ãàííÿ - 28 000 ãðí. 097-136-45-50
  ÂÀÇ 2101 ñòàí äîáðèé, ãàç-áåíçèí. 096-948-92-97
  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2107 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 098-
560-29-07
  ÂÀÇ 2109 2003 ð.â., äâ. 150, ÊÏ-5 ñò., ãàç-áåíçèí, 
êîë³ð ñèí³é. 098-859-87-35
  ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 068-904-41-59
  ÂÀÇ 21093 2001 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí. 063-
774-02-91
  ÂÀÇ 2110 2001 ð.â 073-310-90-70
  ÃÀÇ-69. 093-022-88-06
  Äåî Ñåíñ 1.3, 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 097-256-
32-65, 067-379-91-94
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ íà õîäó òåðì³íîâî, 1993 ð.â. 093-990-
84-64
  ÈÆ Þï³òåð-3 Ê (12 âîëüò), â ãàðíîìó ñòàí³ 7 500 
ãðí. 068-022-64-95
  ÈÆ Þï³òåð-5 â ãàðíîìó ñòàí³ 15 500. 068-959-22-67
  Ìàçäà 929 ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 096-264-

75-92
  Ì³í³ - òðàêòîð. 068-518-35-71
  Ìîïåä. 068-518-35-71
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  Ðåçèíà ë³òíÿ R 14 - 185/65. 093-095-17-57, 098-600-83-18
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð, äâèãóí Ê-750, ìîñò - Ïîáåäè, 
êîðîáêà ÃÀÇ-51. 068-766-05-18, 063-887-35-85
  Ñêóòåð Ñêàéñòàð 50 ó õîðîøîìó ñòàí³ 2010 ð.â. 097-963-
42-58
  Ñêóòåð Õîíäà AF-30 Òàêò â äîáðîìó ñòàí³ ç ðåºñòðàö³ºþ, 
íåäîðîãî. 063-305-96-60 ²ãîð
  Ñêóòåð Õîíäà á/ó. 093-704-10-29
  Òðàêòîð Ò-40 ïëóã, ïðè÷³ï, êóëüòèâàòîð. 068-762-96-61

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 
068-602-69-53
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, äîðîùå çà ìåòàëîëîì. 097-816-57-39 

Â³êòîð
  Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëÿþ â³êîì ç 1 òèæíÿ. 063-504-05-35
  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
  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
  Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ 
ñîëîìè, øèôåð á/ó, òðàâó ëþöåðíè àáî êëåâåðó íà 
êîðíþ. 2-30-43, 097-255-51-60
  Çàë³çîáåòîíí³ øïàëè. 063-792-34-18

  Êàðòîïëþ äð³áíó (ñâèíÿ÷ó), çåðíî ïøåíèö³, êóêóðóäçè 
äî 100 êã. 063-684-22-99, 2-45-85
  Êàðòîïëþ ñòàðó. 098-225-69-05 Ñåðã³é
  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
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-89-90 
Íåëÿ
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìîòîáëîêè, ìëèíè, ÄÊÓ, 
åëåêòðîäâèãóíè, ñòóï³öè Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 068-
216-34-20
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  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 - ê ³ ì í .  ê â . 

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
  4-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-520-
13-14, 093-626-83-81

  ріЗНЕ
  04.05.18ð á³ëÿ êàôå Áàâàð³ÿ áóëà çàãóáëåíà ñóìî÷êà ç 
äîêóìåíòàìè. Ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè äîêóìåíòè çà âèíàãîðîäó. 
Òåë. 0677546077
  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 ãëèíó ñàìîâèâ³ç. 073-310-90-74
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 
096-419-27-25, 2-10-51
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ ×îðíîìàç Â³êòîð 
Ëåîí³äîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó îäíîðàçîâó àáî òèì÷àñîâó, 
ðîçãëÿíó áóäü ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Çàãóáëåí³ äîêóìåíòè íà ³ìÿ Ìàéáðîäñüêà Êàòåðèíà Ñåðã³¿âíà 
ââàæàòè íå ä³éñíèìè. Òåë. 0677546077
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 093-488-78-48
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 105-À. 097-269-04-07, 093-
299-70-64 Àíàòîë³é
  Çäàì áóäèíîê íà 1-2 ëþäèíè, ý ãàç òà âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ. 093-732-60-43
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó, òà÷êà áóä³âåëüíà, ÿùèê äëÿ 
ðîñòâîðà, ïåðåíîñêà, øëàíã. 063-346-24-22, 067-137-87-38
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ ìÿñíîãî 
ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî 
ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ ñåë.Çàë³çíè÷íå, 
ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíó ï³ä îô³ñ, ñêëàä àáî ìàãàçèí áóä. 
ìàòåð³àë³â. 063-969-65-04, 068-033-67-67
  Çäàì ãàðàæ. 096-347-09-32
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 
067-170-96-34
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 
073-42-17-255
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-38-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ ëþäèíè ïîõèëîãî â³êó (÷îëîâ³ê). 
073-083-26-65, 096-855-53-70
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ. 096-037-00-67, 
093-427-67-40
  Øóêàþ ÷îëîâ³êà äëÿ ñåðüîçíèõ ñ³ìåéíèõ â³äíîñèí, ãîòîâà íà 
ïåðå¿çä. Ìåí³ 54 ðîêè, ìîëîäà äóøåþ. 097-064-45-38
 Çí³ìó 2-õ êìí êâàðòèðó ó ì.Êîçÿòèí, ãàðàíòóþ ñâîå÷àñíó 
îïëàòó òà ïîðÿäí³ñòü 099-310-61-02 Êàòÿ.
 çäàÌ áóäèíîê Âóë.äàíèëà ãàëèöüêîãî 10. 098-963-35-92
 çí³Ìó 2-õ êÌí êÂàðòèðó ó Ì.êîçÿòèí, ãàðàíòóþ ñÂîå÷àñíó îïëàòó 
òà ïîðÿäí³ñòü 099-310-61-02 êàòÿ.
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СеРеДА, 16 ТРАВНЯ

 + 11 0С    + 14 0С
 + 20 0С    + 15 0С

вІвТОрОк, 15 ТравНя

 +  10 0С   + 13 0С
 +  20 0С   + 15 0С

  пОНедІЛОк, 14 ТравНя

 + 7 0С    + 11 0С
 + 17 0С    + 17 0С

СуБОТа,  12 ТравНя

 + 9 0С      + 13 0С
 + 21 0С    + 17 0С

П'ЯТНицЯ, 11 ТРАВНЯ

   + 12 0С   + 13 0С
   + 19 0С   + 14 0С

НедІЛя, 13 ТРАВНЯ

+ 12 0С   + 12 0С 
+ 17 0С   + 14 0С

ЧеТВеР,  10 ТРАВНЯ

+ 15 0С    + 18 0С
+ 25 0С    + 19 0С

Погода у Козятині 

41
76

20

424267

(093) 668-77-43
Розміщення Реклами

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 10.05 по 17.05

P
D
F

423036

42
30

44
42

34
39

423570

42
41

55

Вероніка лЮБіч

Доведено позитивний вплив піраміди на 
розвиток овочів. Побудувати таку споруду, 
як на фото, легко зможе будь-яка людина, 
що вміє тримати молоток і забивати цвя-
хи. Ніякого фундаменту не потрібно, та й 
швидше робити. Місце радять вибирати на 
височині, добре освітлене. Бажано, щоб 
поруч не проходили лінії електропередач і 
не стояли металеві споруди, але це в ідеалі.

Стверджують, що кращий урожай гаран-
тований, якщо споруда матиме діагональ 
підстави, орієнтовану з півночі на південь, а 
дверку - з південного боку. Хоча невеликі 
грядки легко просто вкрити плівкою при 
необхідності.

огіркова піраміда ... 
цікава ідея на замітку!
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