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газета чесних новин

тарас БульБа під 
стінами суду

 Патріотично, зі здоровим глуздом
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валентин (59), пенсіонер:
— Я хотів би, щоб на 

цьому місці стояв фонтан 
для дітей.

Євген лозінський (15), 
школяр:

— Я проти того, щоб 
російські поети мали 
місце в українській куль-
турі.

Юрій мотронЮк (83), 
пенсіонер:

— Ми не повинні 
вшановувати пам’ять чу-
жинців, які зневажливо 
ставилися до нас, до 
українців.

володимир симоненко 
(75), пенсіонер:

— Пушкін не повинен 
стояти ні в цьому, ні в 
якомусь іншому місці. Тут 
повинен стояти діяч з укра-
їнським корінням.

анастасія (14), 
школярка:

— Я проти будь-
якого вандалізму.

ярослава (14), 
школярка:

— Думаю, погруд-
дю Пушкіна не міс-
це в українському 
парку.

лЮдмила (65), пенсіонер:
— На цьому місці по-

винен стояти український 
діяч, а Пушкіна хай забира-
ють в Росію чи на вулицю 
Пушкіна.

ми запитали у козятинчан ваше ставлення до того, що знесли погруддя пушкіна?

вероніка лЮБіч

На День молоді централь-
ний сквер красувався вже без 
бюсту Пушкіна. Кореспонденти 
“RIA-Козятин” вивчали думку 
мешканців нашого міста з цього 
приводу.

Під час опитування лунали 
різні думки. Хтось вважав, що 
Пушкіну місце в нашому місті 
тільки на вулиці Пушкіна. Інші 
вважали, що він хороший пись-
менник і при житті не знав, що 
Росія стане окупантом. Були 
люди, яким було байдуже: зне-
сли, то знесли, можливо, так і 
треба.  Хтось хотів, щоб в парку 
був і не Пушкін, і ніхто інший, а 
фонтан для дітей. У когось була 
окрема думка — “как так мож-
но, вандалы!?”
Було твердження, що пуш-
кіну не місце в парку міста 
україни, його місце в росії. 

Скільки людей, стільки й ду-
мок. І опитування показало, що 
третина мешканців міста проти 
того, щоб щось змінювати. Від-
повіді були такі: “Ми привикли”, 
“Це наша юність”. Це говорили 
люди більш зрілого віку. Жителі 
міста, які люблять красу, мали 
свою думку. Вони дискутували, 
що буде на місці російського 
поета.

Опитування в ме-
режі Інстаграм серед 
молоді (14-18 років) 
показало, що 60% 
тих, хто взяв участь в 
обговоренні, не визна-
чилися, як ставляться 
до знесення погруддя 
Пушкіна у парку, 22 
відсотки підтримують, 18 — ма-
ють негативну точку зору. 

А що стояло в міському скве-
рі? Можна й подискутувати. То 
був не пам’ятник і не юність 
людей більш старшого поколін-
ня. То був не Пушкін, а посмі-
ховисько з нього. Відбитий ніс, 
понівечене плече з відсталою 
плиткою у підніжжя. Який же то 
пам’ятник? Погруддя було біль-
ше схоже на карикатуру.
зараз поліція шукаЄ ви-
нуватців події. Нагадаємо, 
що у січні-лютому поточного року 
працювала ініціативна група лю-
дей, яка збирала підписи городян 
відносно демонтажу цього поста-
менту. 2 березня міському голові 
був відправлений офіційний лист 
з проханням надати інформацію 
відносно бачення процесу розгля-
ду теми по знесенню напівзруйно-
ваного, не маючого естетичного 
вигляду погруддя російського по-
ета у міському центральному пар-
ку. “Воно являє собою хаотичне 

нагромадження будматеріалів, не 
являється оригіналом, а муляжем, 
впливає на виховання молодого 
покоління. Нагадаємо, що поет 
у своїй поемі «Полтава» ганьбив 
українського гетьмана Мазепу і 
зневажливо паплюжив українців, 
людей, що стали за свободу, на-
зивав зрадниками, — йшлося у 
листі. — ...В разі обговорення 
цього питання, просимо запро-

сити представників редакції чи 
ініціативної групи на зустріч”.

Зібрані підписи були передані 
в міську раду з пропозицію пе-
рейменувати парк у Шевченків-
ський і встановити там погруддя 
Кобзаря. Міський голова Пузир 
відповів, що першим етапом 
буде громадське обговорення. 
Якого він не організував, а на 
думки 111 людей, що підтримали 

ідею, наплював. Як результат, 
вночі хтось демонтував погруд-
дя сам.

Р.S. Взагалі, останній стан 
погруддя російського поета і 
тривале його перебування на 
постаменті навіть після звернен-
ня сотні громадян з проханням 
демонтувати — говорить про 
істинне обличчя відділу культури 
міської ради.

ПоПартизанили з толком
початок вистави 30 червня о 16.00, Будинок культури
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життя Козятинатема тижня

Сьогодні день конСтитуції україни!

Завтра вже будемо без газу. Без паніки — ще в кранах є вода, а в мережі енергія

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

коли людям добре, до наС не звертаютьСя

тараС бульба живий Чи здатні українці керувати країною?

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RІА-
Козятин” звернулися жителі 
нашого міста, які хворіють на 
гіпертонію. Вони повідомили, що 
урядова програма “Безкоштовні 
ліки” діє тільки на рівні району. 
Мешканцям міста аптеки, які є 
учасниками урядової програми 
(Склярова і Фурмана), безкоштов-
но ліки не відпускають. 

Люди хотіли звернутися до на-
родного депутата Петра Юрчиши-
на, щоб той втрутився в ситуацію. 
Але дарма. На приймальні та-
бличка немає, ні розпорядку дня, 
ні дати прийому громадян.

Стосовно безкоштовних ліків 
для гіпертоніків коментар газеті 
“RIA-Козятин” дала головний 
лікар Козятинського міського цен-
тру первинної медико-санітарної 
допомоги Юлія Радогощина. 

— Наш центр працює з 2-го 
квітня поточного року. У медич-
ному закладі на сьогоднішній 
день працює 14 сімейних лікарів, 
що є найкращою укомплектацією 
медичними працівниками у Ві-

нницькій області. На програму 
“Безкоштовні ліки” (урядовий 
проект) кошти повинні надходити 
з бюджету держави. На поточний 
рік на Козятинський район пере-
раховано 1 млн 662 тис. грн (один 
мільйон шістсот шістдесят дві ти-
сячі гривень). Кількість мешканців 
міста складає більше третини від 
населення Козятинського району 
(24800). Тобто на місто на про-
граму “Безкоштовні ліки” мало 
бути виділено 600 тисяч гривень. 
На 2018 рік нам перераховано 
122 тисячі гривень. Що складає 
15 тисяч гривень на місяць  при 
потребі 45-50 тисяч. Центр пер-
винної медико-санітарної допо-
моги неодноразово звертався в 
департамент охорони здоров’я 
у Вінницькій області щодо пере-
розподілу коштів між містом та 
районом. Для зниження градусу 
напруги в суспільстві серед жи-
телів міста, в очікуванні реакції з 
департаменту, керівництво лікарні 
досягло домовленості з аптеками 
Склярова та Фурмана. Вони пішли 
назустріч та надавали необхідні 
ліки гіпертонікам міста в борг 

(який на сьогодні складає 80 ти-
сяч гривень). Прерозподіл коштів 
не відбувався, тому аптеки тимча-
сово припинили видачу препаратів 
за даною програмою. Гроші на 
“Безкоштовні ліки” є — тільки 
вони потребують справедливого 
розподілу. Керівництво лікарні 
звернулося до міського голови 
Олександра Пузиря з проханням 
посприяти у виділенні коштів з 
міського бюджету. На жаль, ви-
рішити це питання на місцевому 
рівні неможливо, оскільки це 
є державна програма. Рішення 
— за департаментом охорони 
здоров’я.

Залишається надіятись, що 
колись програма “Безкоштовні 
ліки” в місті Козятині таки запра-
цює. А що робити гіпертонікам 
зараз? Хворі на гіпертонію, це, як 
правило, люди пенсійного віку з 
мізерними пенсіями та високими 
тарифами на комунальні послуги.

Можна апелювати до депар-
таменту охорони здоров’я чи до 
місцевої влади. Тільки й вони в 
деякій мірі стали заручниками 
ситуації. Центральна влада за-

мість того, щоб дати нужденним 
живі гроші на придбання ліків, 
дає людям подачку у вигляді без-
коштовних ліків чи субсидії. 

Щодо громадської приймальні 
народного депутата Юрчишина, 
то вивіски з графіком роботи 
там дійсно немає. Як повідомила 
помічник народного депутата 
Лілія Крилова, вивіска була та її 
здерли чи взяли на пам’ять люди, 
“які не думають, що роблять”. За 

її словами, нова вивіска і графік 
роботи приймальні депутата за-
раз в процесі виготовлення. Вона 
пообіцяла переповісти народному 
депутату про проблеми козятин-
ських гіпертоніків. Зважаючи на 
його дружбу з районним керівни-
цтвом, може вплине на райраду 
і вона віддасть належні гроші 
хворим міста.

Коли верстався номер, стало 
відомо, що вивіску поновили.

надія на деПутата верховної ради

СПробуємо вижити. Ще не таке доводилоСя ПереноСити

софія шевчук

Минулого тижня з медичним супроводом ви-
значились 46 тисяч 920 жителів Вінниччини — за-
реєстровано 604 тисячі 978 декларацій. Лідерами 
(більше 2 тисяч декларацій) стали Барський, Бер-
шадський, Вінницький, Гайсинський, Хмільницький 
райони. 

— Громадяни вільні у своєму виборі та не му-
сять підписувати декларацію за місцем прописки 
чи проживання, — зазначають на офіційному 
сайті ОДА. — Однак лікар може відмовити у 
підписанні декларації, якщо він уже набрав опти-
мальну кількість пацієнтів. Зокрема сімейний лікар 
може обслуговувати 1 800 пацієнтів, терапевт – 2 
000, педіатр – 900. Ця цифра може бути дещо 
більшою для лікарів, які працюють у селах. На-
приклад, якщо у селі проживає 2 тисячі людей, то 
всі вони отримають змогу підписати декларацію з 
сімейним лікарем.

Нагадуємо, що декларацію можна у будь-який 
час скасувати та підписати з іншим лікарем.

в’ячеслав гончарук

Ще з весни мешканці вулиці Данила Нечая, 
що в Козятині, оббивають пороги місцевого 
РЕМу. Вони обурені тим, що в електромережі, 
за місцем їх проживання, скаче напруга від 261 
до 273 вольт. Люди кажуть, що сидять практич-
но без світла. Адже на Білій Казармі перепади 
електроенергії в мережі не настільки часті, як 
тривалі. Люди поставили запобіжники, авто-
мати на весь будинок. Через високу напругу в 
електромережі запобіжники спрацьовують на 
процес відключення. А процедура вмикання 
електроприладів неможлива через перенапругу 
в електромережі. При напрузі в електромережі 
більше як 250 вольт, автомат не вмикається. 
Пищить бідолашний, а виконати належну йому 
функцію не може. Адже в електромережі та на-
пруга, при якій автомат може тільки вимикатися.

Керівник СО «Козятинські ЕМ» Ігор Муль-
ський так прокоментував ситуацію:

— Нами  з початку 2018 р. було зафіксовано 
звернення від жителя вулиці Данила Нечая в м. 
Козятин щодо якості електропостачання. Про-
вівши ремонтні роботи, питання було вирішено 
по суті. Беручи до уваги нову інформацію про 
недоліки в мережі, працівники СО «Козятинські 
ЕМ» в найкоротші терміни повторно оглянуть 
мережу для виявлення та усунення недоліків.

Євгеній михайлів

Розпочався обласний етап Всеукраїнського конкурсу 
спортивної фотографії. Його організатором виступає 
відділення Національного олімпійського комітету 
України.

Прийом знімків-2018 триває до 1 жовтня. Фото (у 
форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів) 
необхідно надсилати в електронному вигляді за адре-
сою: mihailo.barskiy@gmail.com

Колаж та комп̀ ютерна графіка не допускаються, за 
винятком необхідної корекції кольору та контрасту.

Конкурс проводиться окремо серед фотографів-
професіоналів, аматорів, дітей (до 16 років). Сюжети 
світлин мають будуватися навколо таких тем: спорт, 
Олімпійський рух, активне та спортивне дозвілля. Один 
учасник може представити не більше п’яти фотографій.

Фотороботи буде розглядати компетентне обласне 
журі на чолі із головою відділення НОКУ дворазовим 
срібним олімпійським призером Павлом Хникіним. 
За традицією, до нього також увійдуть професіона-
ли із місцевого фотоклубу «Обрій», відомі вінницькі 
спортсмени, тренери і керівники галузі. Сім лауреатів 
обласного спортивного фотоконкурсу наприкінці року 
отримають грошові премії. Також кращі фотороботи за 
підсумками місцевого етапу (не лише призерів!) будуть 
представлені на фіналі Всеукраїнського конкурсу спор-
тивної фотографії, який очолює олімпійський чемпіон 
Сергій Бубка і також мають шанс бути відзначеними!

вероніка лЮБіч

З 1 червня Центр з 
надання адміністративних 
послуг (вул. Незалежності, 
57, тел. 2-24-13, 2-47-04) 
почав видавати витяги з 
Державного земельного 
кадастру про земельну 
ділянку. Відомо, що це 
одна з найпопулярніших 
послуг у сфері земельних 
відносин. Адже подібні 
документи потрібні при 
вчиненні правочинів щодо 
земельної ділянки (крім 
складення заповітів).

За офіційним повідо-
мленням влади, витяг з 
Державного земельного 
кадастру про земельну ді-
лянку видається заявнику 
в день надходження заяви. 
Коштує довідка майже 90 
гривень. 

більше 600 тисяч 
декларацій 
із сімейними 
лікарями

ремівці втрутяться 
в ситуацію

змагаються спортивні 
фотографи

є доступ до 
державного 
земельного 
кадастру!

у вінницькій області у кампанію 
«лікар в кожну родину» включились 
півсотні тисяч людей 

потрібна інформаціяконкурс

Випускники відгуляли. І тепер: 
хто — куди. 

Хочу побажати нашому моло-
дому поколінню, нашій зміні — 
стати гідними продовжувачами 
українського роду. Перед вами 
відкриваються всі дороги, ви 
стаєте дорослими людьми, а це 
дуже відповідально. Доведеться 
самостійно приймати рішення. 
Від того, як ви побудуєте своє 
життя, буде залежати життя 
всього суспільства. Отож, на 
вас лягає відповідальність за 
майбутнє. 

Бажаю вам легкої життєвої 
дороги, хороших друзів та по-
мічників у роботі, яку ви для 
себе виберете, і, звичайно, най-
легших випробувань!

Майте завжди мету – це 
дуже важливо. Не мрійте про 
багатство чи гроші. Мрійте про 
досягнення. Вірте в себе, будьте 
певні, що все у вас вийде. Ставте 
довгострокові задачі і покроково 
їх виконуйте. Більше віддавайте і 
діліться. Це велика радість потім 
відчути, що і з вами діляться.

У цей час, коли в країні йде 
війна, важливо піднімати автори-
тет України за кордоном. Якщо 
комусь поталанить навчатися в 
ближньому чи дальньому за-
рубіжжі, не забувайте про це. 
Адже нам потрібно йти вперед 
і будувати успішну незалежну 
країну.

Дуже б хотілося, щоб ви по-
верталися після навчання в рідне 
місто. З нього потрібно зробити 
оазис, європейський куточок 
світу. Це можуть зробити тільки 
справжні патріоти Козятина, 
об’єднавшись проти корупції, 
кумівства при владі, бездарного 
і безгосподарного керівництва. 
Нехай сам Господь Бог допо-
може у цьому — так хочеться 
бачити місто, в якому народився, 
квітучим, чистим, багатим на 
дитячий сміх, на задоволених 
життям заможних людей. 

Ставте Перед 
Собою велику 
мету!

вероніка лЮБіч 

День Конституції України — 
одне з "наймолодших" свят в 
українському календарі, яке 
з'явилось після прийняття 
Основного закону країни. Це 
єдине державне свято, згадка 
про яке є в самому тексті 
Основного закону (стаття 161).

У 1996 році була створена 
спеціальна парламентська 
комісія під керівництвом де-
путата Михайла Сироти, якого 
вважають одним із "батьків" 
Конституції. 27 червня по-
чався розгляд документа у 
Верховній Раді, який згодом 
отримав назву "конституційна 
ніч". До парламенту особисто 
приїхав контролювати процес 
Леонід Кучма.

Депутати працювали над 
проектом, залишаючись у 
сесійній залі всю ніч з 27 на 
28 червня. Вони врахували 
всі зауваження президента, 
а також підтримали всі спірні 

статті проекту: про державні 
символи України, про держав-
ну мову, щодо права приват-
ної власності.

Уперше в залі парламен-
ту пролунав затверджений 
Конституцією гімн. Народні 
депутати урочисто внесли до 
зали синьо-жовтий державний 
прапор. 
якщо порушені ваші 
конституційні права. 
Правова консультація надається 
для мешканців міста і району 
у Козятинському центрі з на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги (пров. Кон-
драцького, 1 А), тел. (04342) 

2-00-17, 2-02-07. 
Єдиний всеукраїнський те-

лефонний номер 0-800-213-
103 (цілодобово та безко-
штовно у межах України зі 
стаціонарних та мобільних 
телефонів) — для отриман-
ня правової консультації, 
роз’яснень з питань без-
оплатної правової допомоги, 
інформації про гарячі теле-
фонні лінії з питань надання 
соціальних послуг та захисту 
прав людини та установи, 
які опікуються відповідними  
питаннями. Центри надають 
також адвоката за рахунок 
держави.

тетяна лозінська

П’ятий рік при газеті “RIA-
Козятин” діє волонтерський центр. 
Офіційно почали ми свою роботу 
з 30 травня 2014 року, з метою 
покращення боєздатності ЗСУ. 

Дивна ситуація: з багатьох по-
глядів - одні п’ють ранішню каву, 
інші гинуть під обстрілами і нажи-
вають розлад психіки і здоров’я в 
окопах. Війна в тилу напорюється 
на байдужість. Особливо влади. 
Тому наша праця в тилу, в осно-
вному, це війна з байдужістю, по-
пулізмом і чванством, показухою.

Що таке волонтерство? У біль-
шості людей уява така: тобі хтось 

щось передає “на шару”, а ти 
так само маєш передати третій 
стороні. Це така уява більшості 
людей, що не відповідає дійснос-
ті. У волонтерської діяльності 
волонтерського Центру часо-
пису “RIA-Козятин” неймовірна 
кількість персонально відвертих 
звернень людей соціально-не-
захищених верств населення: 
військовослужбовців, ветеранів 
війни, пенсіонерів, тих, що має 
значні хвороби і не має можли-
вості пролікуватися за відсутністю 
коштів. До нас йдуть і просять 
сто, 200, тисячу гривень і більше, 
щоб вийти із скрутної ситуації, в 
якій опинилися. Це і розборки з 

поліцієї, прокуратурою, СБУ, ад-
міністрацією міста, району, села, 
з різними соціальними службами, 
яким вміняється в обов’язок саме 
займатися проблемами людей. 
Але зі скаргами приходять щодня 
більше мешканців міста і району. 
Складається враження, що весь 
адмінресурс проти людей!

До нас звернулася жінка по 
телефону з проханням: рятуйте, 
живу в рабстві, все забирають, 
позбавляють можливості соці-
ально себе забезпечити, тільки 
на вас вся надія. Ми не могли 
проігнорувати таке звернення, 
зустрілися з людиною. У ході 
недовготривалого спілкування 

з'ясувалося, що у пані є роз-
лад у психиці і вона дійсно по-
требує допомоги. Не поліції, а 
медичного характеру. Тому жінка 
була передана медперсоналу, з 
чим  остання доброзичливо по-
годилась. Щоб не створювати 
ажіотаж у районі, не змушувати 
її рідних хвилюватися, а поліцію 
навантажувати марнотратною 
справою, ми про це останніх про-
інформували. 

Ось такі будні волонтерського 
центру, така проза життя волон-
терів “RIA-Козятин”. На діяльність 
пішло 4 години робочого часу, 
витрати на автотранспорт та 255 
гривень на пальне. 

Праця волонтерів у тилу, все одно, що на війні, хоча до передової тисячу кілометрів

вероніка лЮБіч

Своєрідний подарунок робить 
нам Козятинська ділянка ПАТ 
"Вінницягаз" на День Конститу-
ції. Не встигнемо відсвяткувати, 
як вже з 29 червня опівдні зупи-
ниться на 14(!) днів газово-роз-
подільча станція “Козятин”. До 
її зони обслуговування входять: 
м. Козятин, с. Козятин, Дубові 
Махаринці, Журбинці, Заліз-
ничне, Іванківці, Кордишівка, 
Королівка, Махаринці, Прушин-
ка, Сигнал, Сокілець, Титусів-
ка. Про рішення “Вінницягаз” 
газета повідомляла ще у травні. 
Думаю, був час підготуватися. 
Хто зміг, придбав мультиварку, 
хто балонну газову плиту, хто 
електроплитку.

Приватний сектор обіцяють 

підключити через тиждень, бага-
топоверхівки — через два тижні.

За останніх, щоб на збрехати, 
40 років життя-буття в Козяти-
ні, такої надзвичайної події ще 
не було. Усі мешканці завжди 
були впевнені в безперебійному 
постачанні голубого палива. 
Першими на своїй шкурі випро-
бували життя без газу на сході 
України, де йде вже четвертий 
рік війна. Тепер ми спробуємо. 
Адже воду і світло ще подають.

Виходьте в подвір’я багато-
поверхівок, варіть на вогнищах 
їжу, згуртовуйтесь. Не відомо, 
які ще сюрпризи на нас чека-
ють. 

сподіваЄмося влада не упустить 
можливості показати сеБе 
потріБноЮ і допоможе вижити 
лЮдям у надзвичайній ситуації.

влад повх

Минулої середи біля при-
міщення міського суду у 
Вінниці сиділи два літніх 
чоловіки в одежі в’язнів.

— Це не акція, це моє 
життя, — сказав один із 
них з псевдо Тарас Бульба 
журналісту газети “RIA-
Козятин”. — Чотири останні 
роки після Майдану я про-
водив на Вінницькому, Київ-
ському та інших майданах. 
Сьогодні повинен був відбу-
тися суд. Я проходжу за 345 
статтею (від 5 до 7 років) 
за інцидент на суді із про-
курором Шаргало, який був 
начальником слідчого від-
ділу обласної прокуратури. 
Коли судили Юру Павленка 
(Хорта) (що порвав портрет 
Порошенка) він просив суд-
дю дати Юрі сім років. Я не 
витримав і плюнув йому в 
морду. Шаргало мене уда-
рив кулаком в обличчя. Піс-
ля цього прапор пішов у мій 
захист — почав бити його 
по голові і через це мене за-
судили. Судять вже три роки 
— з 3 листопада 2015 року. 
Судді не хочуть мене садити. 
Я сам бачу, що одні йдуть 
на лікарняний перед самим 
судом, інші — у відпустку. 
Сьогодні мало бути засідан-
ня, а вчора мого адвоката 

Палія забрала швидка допо-
мога. На попередньому за-
сіданні його забрали прямо 
із залу суду. Тому я тижнів 
два тому був засуджений 
суддею Шперуком (я його 
називаю Какашперуком) 
і визнаний винним... У Ві-
нниці на майдані Небесної 
Сотні, де поставили замість 
пам’ятника Шевченка (якого 
ніби вкрали), розмістили 
єврейське капище, капище 
Іуди. Я приніс старі речі і 
розкидав на цьому капищі. 
Мене суд засудив і виніс ви-
рок, що я винен. 51 гривню 
штрафу і судові витрати за 
мій рахунок. Я показав по-
свідчення інваліда війни дру-
гої групи, учасника бойових 
дій. Судові витрати не беру. 
А мені кажуть: “...не потріб-
но ваше посвідчення”. За цю 
справу мене комісія місь-
квиконкому звільнила від 
обов’язків, сказала “Вашої 
вини немає”. А суд мене за-
судив. Тому я збираю гроші 
жебракуванням, щоб опла-
тити ці судові витрати. А 
пам’ятник нам не повернули, 
не поставили. Нам потрібен 
пам’ятник. Вчора я відкрив у 
банку рахунок “Фонд Тара-
са Григоровича Шевченка” 
і всі гроші, які мені давали 
люди, щоб оплатити штраф, 
це 2 тисячі, я поклав туди... 

тарас костанчук, керівник військово-
патріотичного оБ'Єднання учасників ато 
"справедливість", командир штурмової 
групи Батальйону "донБас"

Як свідчить 
історія кількох 
останніх століть, 
українці здат-
ні боротись за 
свою державу, і 
навіть перемага-

ти. Однак при цьому ніяк не можуть об-
рати собі порядну та чесну владу. Чому 
так відбувається?

Навряд чи герої Небесної сотні мо-
гли уявити, що через кілька років після 
Революції Гідності ми будемо змушені 
констатувати: кардинально змінити країну 
так і не вдалося, люди в основній масі 
збідніли, чотири роки триває позиційна 
війна, в якій українці несуть втрати що-
дня. Смерті на Майдані, Інститутській 
і Грушевського так і не розслідувані, з 
топ-корупціонерів ніхто не сидить. Невже 
за це гинула Небесна сотня?

Пропоную вийти зі звичної парадигми 
«зрада – перемога», і подивитись на 
проблему трошки ширше.

Якщо опустити подробиці, то в загаль-
них рисах ситуація після обох Майданів (і 
2004, і 2014 рр.) доволі подібна: багатьох 
українців допекли, вони вийшли проти 
відверто злочинної влади і добилися її 
зміни. А от далі… Виглядає так, ніби 
люди втомлюються, і готові делегувати 
максимум повноважень черговому «ме-
сії» - нехай він зробить усім добре.

Нове керівництво країни після обох ре-
волюцій мало на старті величезний кре-
дит довіри і шалені очікування населен-
ня. Але вже через рік ставало зрозуміло, 
що найбільше змінюються прості люди, 
тоді як владна верхівка інкорпорується 
в існуючу систему – замість того, щоби 
її зламати і вибудовувати суспільний до-
говір і країну наново. Зрештою, справді 
нових людей нагору потрапляє небагато, 
переважно кадрова колода спирається 
на перевірених роками друзів, родичів, 
колишніх чиновників, відомих (і не дуже) 
«бізнесменів» від влади та ін. І всі пра-
цюють на свій інтерес, забуваючи про 
інтерес суспільний.

У демократичних країнах такі рецидиви 
лікуються за демократичною процеду-
рою – зміною людей при владі. Вибори 
(перевибори), імпічмент чи відкликання 
депутатів – це запобіжники, механізм 
«аварійного перезавантаження». Біда 
в тому, що в Україні немає відповідних 
механізмів, і – що гірше – бажання сус-
пільства їх втілювати.

І це не проста апатія чи тотальний 
пофігізм. Українців до цього схиляли 
давно. Коріння варто пошукати у XVI-
XVII ст., коли українські землі почали 
переходити від Литовського князівства 
до Речі Посполитої. А потім вже Богдан 
Хмельницький був вимушений домовля-
тися з московським царем. З того часу 

українські території були під різними 
протекторатами, але результат був за-
вжди один – рішення щодо України 
ухвалювали переважно в Москві (ще іно-
ді були Відень, Варшава чи Берлін), але, 
на жаль, не у Києві.

Ми і досі пожинаємо плоди цілеспря-
мованої роботи московитів. Бо за недовгі 
1917-18 та 1991-2018 роки Незалежності 
у нас і не могло виникнути традицій 
справжньої демократії, уміння провадити 
власну політику, ухвалювати складні до-
леносні рішення і брати на себе за них 
відповідальність. А головне – весь час 
не оглядатись і не порівнювати себе із 
Росією.

У багатьох наших співгромадян досі 
спрацьовують закладені вже на якомусь 
генному рівні стереотипи: «від мене 
одного нічого не залежить», «нагорі і 
без нас розберуться» та національне 
«моя хата з краю». Саме тому в нас не 
працюють як треба профспілки, відсутній 
механізм імпічменту, а на вибори ходять 
переважно пенсіонери. І багатьом укра-
їнцям частенько бракує елементарної 
самоповаги, яка не дозволить толерувати 
кричущі для цивілізованого світу (але 
звичні нам) речі – кумівство і корупцію, 
безвідповідальність і непрофесіоналізм, 
клановість і кастовість.

На цьому тлі наша влада, яка ухвалює 
важливі рішення лише під потужним зо-
внішнім тиском – закономірність. Саме 
так ми отримали антикорупційні органи, 
раніше – кредити МВФ тощо.

Найжахливіше, що усі ми звикли, що 
за нас увесь час хтось вирішує. Так потім 
зручніше перекладати відповідальність 
на когось. Але хіба так можна збудувати 
своє майбутнє, діяти у власних, а не чиї-
хось інтересах?

Богдан Хмельницький, вимушено укла-
даючи Переяславську угоду з Московією, 
навряд чи міг передбачити її катастрофіч-
ні наслідки. Зокрема, й фактичне загар-
бання Москвою монополії на прийняття 
рішень щодо України. Але нам критично 
необхідно цей ризик усвідомити.

А першочерговими кроками в цьому 
напрямку повинно стати створення ме-
ханізмів демократичної і законної зміни 
влади – починаючи з закону про вибори 
до ВРУ і закінчуючи дієвими законами 
про вибори та про імпічмент президента.

Також нам дуже потрібна реальна 
відповідальність за продаж голосу – чи 
йдеться про вибори на округах («голос 
за гречку»), чи за «правильне» голосу-
вання під куполом (депутатів зацікавлю-
ють суттєвішими речами).

Ну і, врешті, Україна загине без ротації 
влади, без оновлення політичного класу 
та зміни облич. І це також буде свого 
роду запобіжником для політиків: не 
справляєшся – до побачення, обираємо 
наступного. Бо якщо Україна хоче вирва-
тися із нашого зачарованого кола, варто 
таки взяти на озброєння слова Вацлава 
Гавела: «Краще п'ять років помилок, ніж 
50 років саботажу!»
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життя Козятинщинижиття Козятинщини

Чи вигідні заробітки у ПольЩі

Розбиралися 
атовці 

Скандал з 
грузинами 
“міміно”

рекламують наркотики 
на будинках

Футбольний клуб «нива вінниця» 
подав до суду за наклеп щодо 
замовних матчів

кримінальна хроніка

повертаючись до теми ремонту доріг 

колишній Секретар райкому ллє 
воду на млин міСького голови

акти Прийому-здаЧі робіт доведетьСя 
ПредСтавити народу
в’ячеслав гончарук 

З початку квітня в нашому місті 
проводяться ремонти доріг. На 
них передбачено 14 мільйонів гри-
вень з бюджету міста. Ті, хто на-
ближений до влади, скажуть, що 
то така краса, якої світ не бачив і 
такого темпу ремонту доріг ще в 
Козятині не було. Ті, хто речі на-
зиває своїми іменами, вважають, 
що ні одна дорога в цьому році 
не зроблена за стандартом. Для 
прикладу візьмемо дороги, які 
ремонтувалися останнім часом.

У середу, 20 червня, почали ро-
бити дорогу на вулиці Склярова. 
Спочатку від вулиці Грушевського 
до Незалежності залили розчином 
з бітуму. І поки дорожники на-
кладали шар свіжого асфальту на 
дорогу, люди потрапляли ногами 
на липку поверхню. Якщо зі сто-
рони вулиці Грушевського стояв 
вказівник, що ведуться ремонтні 
роботи, то люди, які потрапили на 
липучку, можуть нарікати тільки 
на себе. А от мешканці міста чи 
гості Козятина, які проходили 
вулицю Склярова зі сторони 

міського скверу та роззулися на 
липкій поверхні, були праві, коли 
згадували владу незлим тихим 
словом. Адже  про те, що ведуть-
ся ремонтні роботи, знак не по-
ставили. Той сервіс, який влашту-
вали козятинцям на Склярова, на 
совісті дорожників і влади міста, 
яка зобов’язана перевіряти тих, 
кого найняла на роботу. 

Через два дні на цій же вулиці 
дорожники, озброївшись відбій-
ними молотками, стали розбивати 
свіжо вкладений асфальт. Ви-
являється, на Склярова, крім до-
рожнього покриття, ще має бути 
заміна каналізаційних люків. От 
тільки чому спочатку не замінили 
каналізаційні люки, а потім вже 
робили дорогу? Загадка, яка всім 
відома. У поганого господаря за-
вжди так.

Як пояснили самі дорожники, 
це так має бути за технологією. 
Спочатку поклали один шар ас-
фальту. Тепер виставляємо, на 
якій висоті повинні бути криниці 
каналізацій, щоб поклавши другий 
шар асфальту, кришки люків ка-

налізації порівнялися з дорожним 
покриттям.

Гріх не погодитись зі звичайни-
ми роботягами. Це вони кров’ю 
і потом заробляють свої законні 
гроші. Халтура на ремонті дороги 
не від них відходить. Зекономлені 
чи вкрадені від ремонту кошти їм 
не потрапляють. До бригади до-
рожників у нас питань не виникає. 
Вони роблять те, що скаже їм 
їхній начальник. 

До нього є питання: яку роль 
відіграє звичайна силікатна цегла, 
що вмуровується між залізобетон-
ню основою криниці каналізації 
та люком каналізації? І навіщо за-
кладати біля каналізації асфальт, 
а потім руйнувати його відбійними 
молотками?

Вулицю Васьковського та вули-
цю Катукова (вірніше кусочки тих 
доріг) робили ще весною. Та так 
хочеться владі сказати, що то ре-
монт всієї вулиці, що вони роблять 
хитрий трюк. Усю дорогу полива-
ють бітумом. Засипають її щебнем 
і пускають каток. Можливо для 
звітності така технологія ремонту 

дороги підходить. Тільки водії 
від чиєїсь дурості не в захваті. 
Велосипедисти, скутеристи їдуть 
по середині дороги. Їдуть там, де 
автівки трохи розкидали щебінь 
на край дороги. Хто їде краєм 
дороги, має небезпеку падіння, 
адже на щебені добре заносить.
Та й водії легковиків не в захваті. 
Таку дорогу вони вже охрестили 
рашпелем. Вони знають, що ка-

жуть, адже взуття для своїх за-
лізних коней купують частенько. 
Така дорога з’їдає резину менше, 
як за сезон.

Від редакції: після закінчення 
ремонту на дорогах міста Козя-
тин, ми офіційно запросимо акти 
прийому-здачі робіт і звіримо їх 
з тим, що є насправді. Хто хоче 
ввійти в ініціативну групу перевір-
ки асфальтування, приєднуйтесь. 

20 червня
На автодорозі Козятин-Самго-

родок поблизу села Лопатин мо-
пед зіткнувся з “Фольцвагеном”. 
Громадянка Х. (водій мото), руха-
ючись в напрямку Самгородка, не 
впоралась з керуванням та виїха-
ла на смугу зустрічного руху. Ста-
лося зіткнення з лівою боковою 
частиною автомобіля Volkswagen, 
який рухався в напрямку Козяти-
на. Внаслідок  ДТП, водій мопеда 
отримала тілесні ушкодження та 
госпіталізована до реанімаційно-

го відділення Козятинської ЦРЛ. 
Стан важкий.

До реанімаційного відділення 
Козятинської ЦРЛ з діагнозом 
“закрита черепно-мозкова трав-
ма” без свідомості госпіталізова-
но малолітню дитину з батьком, 
жителів м. Козятина. Поліція 
встановила, що травму дівчинка 
отримала внаслідок падіння з ве-
лосипеда, на якому їхала разом 
з батьком напередодні, 17 червня 
(!). Стало відомо, що раніше до 
медичного закладу не зверта-

лись. Проводиться розслідування.

21 червня
На автодорозі М-21 неподалік 

села Перемога вінницький водій 
автомобіля "БМВ" скоїв зіткнення 
з мопедом HONDA, яким керува-
ла знову ж таки жінка. Вона ру-
халась попереду та здійснювала 
поворот ліворуч. Внаслідок ДТП 
громадянка госпіталізована до 
Козятинської ЦРЛ.

22 червня

Звернулась жителька с. Махнів-
ка, про те, що 21.06.2018 пішла 
з дому та не повернулась її не-
повнолітня онука. Розшуковими 
заходами дівчинка знайдена і 
повернена додому.

24 червня
До поліції написала заяву 

мешканка села Вівсяники про те, 
що дві невідомі жінки ромської 
національності, перебуваючи на 
території її домогосподарства, 
з незачиненого будинку викрали 

гроші.
Водій автомобіля OPEL з 

Житомирської області рухався 
по автодорозі М-21 в напрямку 
Бердичева. У селі Жежелів при 
обгоні він зіткнувся з "ВАЗом" 
під керуванням жителя села Кор-
дишівка Козятинського району. 
Той саме ввімкнув лівий покажчик 
повороту і здійснював маневр 
повороту ліворуч. Внаслідок 
ДТП до Козятинської ЦРЛ було 
госпіталізовано водія автомобіля 
"ВАЗ" та пасажира.

костянтин гончаренко

У  демократичному суспільстві 
кожний має право на власну 
думку. Цим правом в одному з 
останніх номерів районки скорис-
тався широко відомий у вузьких 
колах один з поетів. Згадавши для 
більшої ваги про диплом «вченого 
агронома», він піддав критиці дії 
ініціативної групи, що перешко-
джає вирубці дерев у Пушкін-
ському сквері. З усією повагою, 
але це той випадок, коли власний 
«експертний» висновок краще було 
тримати при собі від гріха подалі, 
не провокуючи реакції у відповідь.

Не можна не погодитись, що 
зелені насадження мають бути 
доглянутими і санітарна розчистка 
дерев є необхідним заходом. Але 
невже такий досвідчений діяч, як 
поет-агроном, не зрозумів, що 
люди протестують не проти обла-
городження скверу, а проти того, 
щоб за це взялася нинішня влада 
– до абсурду некомпетентна і не-
долуга? Найбільш успішно за три 
роки безгосподарювання у них ви-
ходить гальмування розвитку міста. 
Практично все, за що ця команда 
береться, робиться за принципом 
«Застав дурного Богу молитися...»

Пройдіться містом. Біля 
пам’ятника Грушевському в дико-
рослих мальвах вовки виють, хоча 
саме там мали б бути доглянуті 
європейські клумби. Міська пло-
ща, напевне, залишилася єдиною 

в області нереконструйованою. 
Центральна частина вулиці Пилипа 
Орлика може бути зйомочним 
майданчиком для фільму про часи 
епохи застою.  Та що там казати, 
елементарного газонокосіння 
швидше за все дочекаємося лише 
на День міста, а до того  у міських 
хащаках  мавки заведуться, не 
треба буде на Купала в Журбинці 
їхати. І цим горе-господарям до-
вірити облагородження скверу? 
Та при Пузиреві навіть підприємці 
«забили» на догляд за прилеглими 
територіями! І правильно зробили, 
бо найбільші вимоги мають бути 
до своїх. Як, наприклад, біля «Та-
бачка», де  територія регулярно 
поливається зі шлангів багатофунк-
ціонального  використання, належ-
них представникам чоловічої статі.

Назвіть хоча б один вдалий, 
доведений до кінця, естетично 
привабливий проект у сфері місь-
кого благоустрою і озеленення, 
реалізований командою Пузиря. 
Пан поет-агроном районки вважає 
таким вирубку тополь на вулиці 
Куликівського: старі дерева зріза-
ли, липи ростуть. Видно, не часто 
буває там цей добродій, бо не 
знає, що значну частину молодих 
саджанців через посушливу погоду 
спіткала та ж доля, що і славноз-
вісні туї. Щоправда, загибель туй 
поет пояснив не безгосподарністю 
міської владної команди, а від-
сутністю патріотизму в любителів 

зелених насаджень: мовляв, могли 
б відерце води принести. Цікаво, 
а вченого агронома з відром води 
біля помираючих туй хтось бачив? 
Так що, замість шукати крайніх, 
виправдовуючи непрофесійність 
влади, згенеруйте більш дієві по-
ради мерії. Наприклад, прикріпи-
ти для поливу дерев чиновників 
міськради. Їх Пузир  наплодив уже 
більше, ніж прийнялося саджанців. 
Треба ж якось наші податки на 
їх утримання відпрацьовувати зі 
справжньою користю для міста. 

А тепер кілька слів обурення 
духовною мімікрією, іншими сло-
вами, моральним і політичним 
пристосуванством, що, мов ракова 
пухлина з численними метаста-
зами,  охопила наше суспільство. 
Звернути на це увагу знову ж таки 
змусила демократично висловлена 
поетом, а за сумісництвом вченим 
агрономом слушна думка про 
необхідність прибрати з Пушкін-
ського скверу «каменюки, які про 
щось комусь колись розповідали». 
Яка вражаюча метаморфоза! У 
80-х роках ХХ століття цей агро-
ном районки, якщо вірити Вікіпедії, 
- комсомольський функціонер, а 
згодом і секретар райкому компар-
тії України. Такі посади пересічним 
комуністам не роздавали: треба 
було вірно служити  режиму, що 
оті «каменюки» встановлював. Тож 
моральне право закликати до зни-
щення залишків пам’яток комунізму 

особи, що  безпосередньо  при-
четна до розбудови того режиму, 
м’яко кажучи, сумнівне.

Дивуйся після цього, що колишні 
партійні функціонери комфортно 
себе почувають у владних кріслах 
після люстрації і декомунізації. 
Блискавично пристосувавшись до 
нових обставин, замість «Слава 
КПРС!» вони найголосніше кри-
чать «Слава Україні!» Змінилася 
кон’юнктура - гайда  трощити 
пам’ятники вождю світового про-
летаріату, ними ж встановлені. 
Страшно те, що не приведи Госпо-
ди, щось зміниться – руйнувати-
муть пам’ятники Героям Небесної 
Сотні. У нас навчилися  благо-
родними гаслами прикривати без-
законня.

Та повернемося до нашого скве-
ру. Так, він потребує благоустрою. 
Без сумнівів, якась частина дерев 

повинна бути видалена, частина 
потребує лікування. Але під цим 
соусом міська рада переслідує 
зовсім іншу мету. Справа в тому, 
що за каденції Пузиря сквер пере-
творився на місце по зароблянню 
грошей: його територія зайнята 
страшненькими неестетичними 
атракціонами тощо. Їх могло бути 
більше – але щільність дерев не 
дає розвернутися ні ділкам, ні 
апетитам мера. Дуже скидається 
на те, що треба розчистити місце 
для нових МАФів, що ще більше 
спотворять зовнішній вигляд скве-
ру. А він, як і місто, заслуговує 
на продуманий, по-справжньому 
господарський благоустрій. Тож 
залишається сподіватися, що за-
вдяки небайдужим городянам 
сквер таки  дочекається кращих 
часів, а мешканці міста отримають 
гарне місце відпочинку.

Чималі черги знову можна 
бачити в Україні біля польських 
банків. Це наші заробітчани, які 
хочуть поїхати у сусідню країну 
на сезонні заробітки. Однак не 
всі задоволені роботою в Польщі, 
оскільки більшість тернополян в 
цій країні працюють з мінімаль-
ними зарплатами та нелегально

Польща і надалі залишається 
улюбленою країною для тимча-
сового підзаробітку для тернопо-
лян. Скільки ж наших громадян в 
цій країні – невідомо, адже бага-
то хто працює нелегально. Проте 
згідно зі статистикою Нацбанку 
Польщі, у 2017 році українці здій-
снили чимало фінансових пере-
казів з їхньої країни в Україну. 
Зокрема в останньому кварталі 
2017 року ці перекази в Україну 
склали 3,1 мільярда злотих або 
близько 900 мільйонів доларів, 
які в свою чергу становили 90,5% 
від загальної суми переказів. 

Однак заробітки у Польщі 
даються нелегко. Українці часто 
змушені працювати в цій країні 
нелегально – тамтешні робото-
давці обіцяють заробітчан пра-
цевлаштувати, але через кілька 
місяців виявляється, що поляки 
і не думали про легалізацію. У 
яких умовах доводиться працюва-
ти нашим заробітчанам у Польщі і 
чи завжди така робота вигідніша, 
ніж удома, з'ясовував журналіст 
“RIA”.

маЄш роБоту - сиди вдо-
ма. Українець, який приїжджає 
в Польщу на роботу, може мати 
10-12 злотих в день, при цьому ро-
бочий день може становити 8-12 
годин, розповідає тернопільський 
заробітчанин Богдан Яремчук, який 

нещодавно приїхав з Польщі.

— Якщо тебе оформляють 
офіційно, тобто за трудовим до-
говором, то потрібно від ставки 
відмінусувати ще податки, які 
в Польщі становлять близько 
27%, - продовжує співрозмов-
ник. - Проте польські роботодавці 
зазвичай пропонують 8-9 годин, 
адже більше їм невигідно через 
те, що на високому рівні охорона 
праці. Разом з тим, тут потрібно 
ще додати витрати на харчування. 
Придбання елементарних продук-
тів обходиться близько 100-150 
злотих в тиждень. Хоча якщо вра-
хувати те, що українські заробіт-
чани переважно їдуть на фізичну 
працю в Польщу, то й харчування 
має бути відповідне, тому вказана 
сума є досить приблизною. 

Житло в середньому обійдеться 
від 350 злотих, якщо на території 
в господаря, але це без зручнос-
тей й по 5-6 людей, тобто умови 
жахливі, зауважує тернопільський 
заробітчанин. Якщо хостел чи 
готель, де кращі умови - від 500 
злотих. Часто поляки обманюють 
щодо умов і оплати проживання. 
А безкоштовне житло зазвичай 
на заводах та підприємствах з 
важкими умовами праці – з кон-
веєром, від якого навіть відійти 
неможливо й необхідно стояти 
протягом 10-12 годин.

 - Додайте також до витрат 
вартість медичної страховки, яка 
не є дійсною на території Польщі. 
У Польщі необхідно пройти ме-
догляд та оформити їх страховку, 
тому оплачуєш страхування ще 
раз, - попереджає пан Богдан. - 
Оформлення пакету документів 
мені обійшлося близько 1200 
гривень, це при тому, що за за-

прошення я не платив. Також 
слід доплюсувати вартість дороги 
- приблизно 100 злотих. 

Загалом, з врахуванням всіх 
витрат, в Польщі на руки можна 
отримати за день 70-80 злотих, 
тому маючи стабільну роботу в 
Україні, краще сидіти вдома.

працЮЮть у свята та ви-
хідні. Хороші заробітки в Поль-
щі можливо мати в двох випадках 
- або людина хороший високок-
валіфікований спеціаліст, або ж 
працювати у вихідні та святкові 
дні, нічні зміни та понаднормові, 
- розповідає місцевий рекрутер 
Святослав Кравець. — Згідно з 
польським законодавством, така 
праця враховується за вищою став-
кою. Загалом же, в середньому 
польский заробітчанин може отри-
мати близько 2000-3000 злотих на 
руки. Однак є ряд тонкощів.

- Слід врахувати додатково такі 
витрати як оплата житла, адже не 
всі роботодавці поселяють безко-
штовно, оплата проїзду на місце 
роботи. Адже житло може знахо-
дитись далеко від роботи, оплата 
харчування - лише одиниці робо-
тодавців компенсовують витрати 
на харчування або ж харчують 
за свій рахунок, - наголошує пан 
Кравець. - Тому з врахуванням 
всіх вказаних витрат, заробляєш 
те ж саме, що можеш заробити 
й в Україні. 

Середня офіційна зарплата в 
Польщі близько 34 тис. грн - це 
доходи місцевих жителів. Терно-
поляни ж можуть, працюючи по-
над 10 годин, і заробляти близько 
16 тис. У той час, як в нашому 
місті можна заробити 12-14 тис. 
грн.

потріБно Будувати рідний 
дім. Місцевий бізнес сьогодні пе-
реживає кадровий голод. Адже ми 
живемо в умовах тотальної коруп-
ції, коментує  голова Ліги підпри-
ємців "Українська справа Михайло 
Ратушняк. 

- Чиновники не створюють 
сприятливих умов для ведення 
бізнесу, - продовжує він. - Усе це 
призвело до того, що в країні іс-
нує дикий капіталізм, який знищує 
підприємництво. Тому аби вижити 
в жорстких конкурентних умовах, 
потрібно гнучко та нестандартно 
реагувати на потреби ринку. 

З екранів телевізорів ведеться 
пропаганда, що усі виїжджають 
за кордон у пошуках кращої долі. 
Але це не так, то є міф, що десь 
там краще, де нас немає, наголо-
шує пан Ратушняк. Можна жити 
і працювати тут, на рідній землі. 
Як би там не було, є Україна, є 
українці, тому потрібно тут вкорі-
нюватися та будувати рідний дім. 
Ніхто за нас цього не зробить.

20 тис. грн - зарплата вдома. Пан 
Ратушняк також є керівником ТОВ 
"АНТ", що займається оптовою ре-
алізацією продуктів харчування в 
нашій області. У товаристві працює 
170 людей, в тому числі 16 водіїв, 
які кожного дня до 100 тонн роз-
возять продукції. 

- Цієї весни ми раптово зали-
шилися без половини водіїв, які 
просто поїхали за кордон шукати 
кращих заробітків, - каже Ми-
хайло Ратушняк. - Звичайно, що 
ми пережили неабиякий стрес, 
оскільки назрівав колапс у під-
приємстві, тому що весь колектив 
фактично залежить від тих водіїв, 

які розвозять продукцію. 
Однак на підприємстві швидко 

згрупувалися. Перше, що зробили 
керівники, підняли середню заро-
бітну плату водіям до 20 тис. грн. 

- І не пройшло три тижні, як 
водії почали знову до нас по-
вертатися. Адже дохід чималий, 
більше того, ти вдома зі своєю 
сім’єю, - каже співрозмовник. - 
Окрім зарплати є ще багато інших 
моментів. До прикладу, багато 
працівників немісцеві, і добира-
тися їм кожного дня з інших ра-
йонів складно. Тому ми вирішили 
збудувати гуртожиток на терито-
рії нашої організації, аби наші 
працівники могли цивілізовано з 
комфортом переночувати.

почали звільнятися – під-
няли зарплату. Те, що є про-
блема з відтоком кадрів і у малих 
підприємствах, розповідає й інший 
підприємець - директор  ТОВ " 
Надзбручча сервіс" Василь Глемба. 

- Ми також відчули цю про-
блему, особливо коли наші водії 
почали звільнятися. Однак ми 
швидко зреагували і забезпечив-
ши більш якісні умови праці, в 
тому числі високу заробітну пла-
ту, запровадили соцпакет, який 
включає медичне обслуговування, 
відпустки, премії, різні подяки, 
ну і заробітну плату близько 15 
тис. грн. Звичайно, що рівень 
зарплати залежить від рівня ква-
ліфікації. 

Підприємець каже, що на робо-
ту беруть молодих перспективних 
людей, які хочуть працювати. 
Звичайно такі люди ще без до-
свіду, однак на підприємстві їх 
всьому необхідному навчать без 
зайвих проблем.

софія шевчук

Захистили честь ве-
терана війни і постави-
ли на місце іноземне 
злочинне угрупування 
— С14, ПС, Лютич і 
Ветеранське братство. 
Про це розповів на сво-
їй сторінці у Фейсбуці 
координатор С14 Сергій 
Мазур.

Виявляється, у Кали-
нівці “грузини з кафе 
“Міміно” не звикли жити 
за законом, нахабно 
себе поводять, трима-
ють частину селища у 
страху. Цього разу ви-
рішили докопатися до 
бійця АТО за українську 
мову. Дійшло до побиття 
ветерана і зламаного 
телефону.

Наступного дня козаки 
приїхали поспілкуватись 
з поганими гостями. 
Результат зустрічі – ви-
бачення і нова мобілка”. 

Так десятки атовців 
заступаються за одного 
українця! Тим більше 
учасника бойових дій на 
сході України.

влад кірган

Новий спосіб реклами вір-
туальних соціальних мереж 
— за допомогою цілком ре-
альних написів на будівлях. 
Як виявилось, у Хмельниць-
кому наркотики можна без 
особливих труднощів купити 
через Telegram. Посилання 
на канали у месенджерах 
рекламують написами на сті-
нах багатоповерхівок, шкіл 
чи гаражів. Зайшовши за 
посиланням, можна обрати 
тип наркотиків і, після опла-
ти, отримати адресу, де їх 
можна забрати. Як правило, 
торговці ховають їх в кущах 

чи клумбах. Згодом виси-
лають покупцю зображення 
з локацією, де залишили 
наркотики. 

Дещо подібне відбува-
лося до недавнього часу і 
у Вінниці. Наркоторговець 
робив “закладки” з нарко-
тиками по місту. Схован-
ку помічав балончиком з 
фарбою та фотографував. 
Коли отримував гроші на 
банківську картку, чоловік 
казав, де схованка, та ви-
силав фото.

На щастя, в Козятині по-
дібної “реклами” не спосте-
рігається. Якщо щось таке 
знайдете, повідомляйте. 

ольга БоБрусь

Спортивний футбольний клуб 
"НИВА" (Вінниця) звертається до суду 
за захистом честі, гідності й ділової 
репутації. Про це повідомив на своїй 
сторінці у ФБ президент клубу Василь 
Вовк:

—  У зв'язку з необгрунтованими 
обвинуваченнями в проведені "договір-
них" матчів, що було розповсюджено 
в ЗМІ на всю країну й озвучено ФФУ 
міжнародній футбольній спільноті… Ми 
очікували 30 днів повідомлення про 
підозри керівникам, тренерам,чи грав-
цям - однак жодної процесуальної дії, 
яка хоча би попередньо ставила нам у 
провину навколофутбольні дії, не від-

булось, —  зазначає Вовк. 
За його словами, «тому до вста-

новленої законом відповідальності 
- За наклеп». Нагадаємо, 22 травня 
Нацполіція розказала про масштабну 
спецоперацію у справі про футбольну 
корупцію. 

Міністр МВС Арсен Аваков зазна-
чив, що протягом року документували 
причетних до організації «замовних» 
матчів. З його слів, в корупційній 
футбольній схемі діє 5 злочинних груп 
та фігурують 35 футбольних клубів. 
У рамках фіксації доказів провели 
40 обшуків на території 10 областей. 
У доказовій базі мають дані про 57 
проданих матчів. До «чорного» списку 
потрапила й вінницька «Нива».
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грибне Полювання: 
будьте на Сторожі 

Для того, щоб 
зрозуміти, чому 
наступний Пре-
зидент України 
має бути і буде 

Анатолій Грицен-
ко, можемо пригадати 

кілька необхідних умов чи влас-
тивостей, які притаманні цьому 
кандидату в президенти, який є 
не тільки політиком, а й держав-
ним діячем України.

1. Незаплямована репутація 
і високий моральний авторитет 
перед суспільством, що є резуль-
татом добросовісних виконаних 
зобов’язань протягом його пу-
блічного життя. Хоча теперішня 
влада старається видумувати 
наклепи, обливати брудом і 
брехнею, щоб зменшити його 
рейтинг, я сподіваюся, що люди 
не так просто вірять цим добре 
оплаченим брехунам.

2. Чітка і врівноважена позиція 
у різноманітних сферах сус-
пільства: він постійно керується 
розумом та досвідом, а не емо-
ціями та демагогічними гаслами.

3. Здатність давати відповіді 
на всі важливі питання та про-
блеми, які турбують всіх грома-

дян України: війна, економіка, 
реальні реформи, освіта, соці-
альні питання, зовнішня політи-
ка… Нема теми, про яку він не 
має чітку і обґрунтовану позицію.

4. Сміливість денонсувати 
помилки та корупційні схеми: 
він діє сміливо, без покриття 
та виправдання для будь-якого 
політика та діяча, незважаючи 
на ризик втрати рейтингу чи під-
тримки.

5. Реальне бажання і намаган-
ня віддалити бізнес від влади: 
це означає усунення олігархів із 
державних посад, щоб вони не 
використовували владу для своїх 
особистих інтересів.

6. Глибоке і щире релігійне 
переконання: безбожна людина 
не може керувати державою. Це 
переконання виявляється у його 
простих і доступних постійних 
висловлюваннях у масових засо-
бах інформації.

7. Намагання висловлювати 
свої думки та позиції всюди, без 
комплексу: пошук висловлювати 
свої глибокі і мудрі думки та по-
зиції усіма можливими шляхами; 
постійні відвідування головних 
міст та обласних центрів держа-

ви, відвідування різних мас-медіа 
під час цих візитів, зустріч з 
різними організаціями, постійне 
спілкування з громадянами через 
соціальні мережі.

8. Конструктивна критика: 
якщо він гостро критикує те, 
що не правильне, не чесне, але 
завжди пропонує альтернатив-
ний правильний варіант до цих 
ситуацій.

9. Реалістичне бачення життя 
громадян та практичні пропозиції 
для покращення життя громадян: 
не тільки теоретичні та абстрак-
тні положення, які не мають 
жодного стосунку до щоденного 
життя простих людей.

10. Щире бажання служити 
Україні та боротися з коруп-
цією: своїми силами, знанням, 
досвідом, життям, навіть із за-
грозою для його життя. Він, як 
досвідчений військовий, уміє 
створити «стратегію» для країни 
на наступні 10-20 років. Крім 
того, образ та позиція України 
для захисту власних інтересів 
на міжнародній арені буде дуже 
добре представлено цим держав-
ним діячем.

11. Дуже важливе, автори-

тетний характер – безхребетна 
людина не здатна встановити 
справедливість та безпеку: Украї-
на переживає і перебуває у стані 
дуже глибокої кризи, не тільки 
економічної, а особливо мораль-
ної. У таких ситуаціях тільки ав-
торитетна людина і влада може 
встановити порядок у цій держа-
ві. Наші громадяни хочуть бачити 
справедливість і почуватися у 
безпеці. Анатолій Гриценко, як 
колишній військовий – це люди-
на, яка візьме відповідальність 
за керування державою, та з мо-
ральним авторитетом встановити 
справедливість.

12. Здатність та сміливість 
поважати і захищати людське 
життя з першого моменту його 
існування та сім’ю, як первинна 
клітина суспільства: щиро ка-
жучи, не знаю прямої позиції 
Гриценка на цю тему, але вважа-
ючи на його повагу до природи, 
етичні принципи та релігійне пе-
реконання, я упевнений, що він 
підтримує таку позицію. Чітка і 
тверда позиція у цій темі є дуже 
важливою зараз, коли кілька 
тенденцій із Європи пропонують 
аморальні та антихристиянські 

позиції, як показ прогресу та 
досягнення «демократичних» цін-
ностей... «убивство невинного не 
може бути оправдане НІКОЛИ!»

Якщо я не переконав вас у на-
явності цих властивостей у дано-
го кандидата, Анатолія Гриценка, 
прошу вас спостерігати за його 
життєвим шляхом, аналізувати 
його виборчу програму, шукати, 
читати та слухати в інтернеті 
(http://grytsenko.com.ua/) всі 
його численні інтерв’ю у масових 
засобах інформації протягом 
останніх років. Повірте, ви буде-
те позитивно вражені.

Сподіваюся, що перед на-
ступними виборами чи влада, чи 
громадянські організації, органі-
зують публічні дебати, де люди і 
суспільство зможуть ознайоми-
тися з політичними програмами 
і запитувати кандидатів про 
головні теми та проблеми країни. 
Тільки так можна сформувати 
власну думку і робити правиль-
ний вибір. На даний кризовий 
час для України, де наступні ви-
бори стають вирішальними для 
нашого майбутнього, Анатолій 
Гриценко знає, що треба робити 
і він це зробить.

Формуйте власну думку і робіть правильний вибір
Блог

вероніка лЮБіч

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та житло-
во-комунального господарства 
вводить обов'язкове проекту-
вання велосипедних доріжок і 
смуг при новому будівництві та 
реконструкції доріг. Про це по-
відомив заступник міністра Лев 
Парцхаладзе.

— У всіх цивілізованих краї-
нах Європи і світу велосипеди є 
чудовою альтернативою громад-
ському транспорту або авто... У 
нас можливо теж багато хто хо-
тів би так їздити на роботу, але 
через відсутність організовано-
го велосипедного руху, окремих 
велодоріжок і смуг, це не тільки 
незручно, але й небезпечно, 
- вважає чиновник. - Тому в 
нових ДБН (державні будівельні 
норми) на вулицях і дорогах ми 

ввели обов'язкове проектування 
велодоріжок і смуг на дорогах 
і прописали чіткі вимоги щодо 
їх облаштування та параметрів.

Так, згідно з новими ДБН, 
велосипедні доріжки та велоси-
педні смуги слід облаштовувати 
на територіях житлових і про-
мислових районів, комунально-
складських зон, на магістраль-
них вулицях безперервного та 
регульованого руху, вулицях 
місцевого значення, селищних 
та сільських дорогах, що забез-
печують під'їзд велосипедистів 
до житлових, громадських 
будинків, промислових підпри-
ємств, об'єктів масового відвід-
ування, відкритих автостоянок 
і гаражів.

При цьому велосмуги повинні 
проектуватися тільки для одно-
стороннього руху, велодоріжки 
повинні бути переважно одно-

сторонніми по обидва боки 
вулиці.

При наявності забудови з 
одного боку вулиці, слід обла-
штовувати велодоріжку двосто-
роннього руху на забудованому 
боці.

При наявності велоруху на 
вулицях з одностороннім ру-
хом, його слід передбачати в 
обох напрямках, в тому числі, з 
використанням зустрічної вело-
смуги.

Залежно від категорій вулиць 
і доріг визначаються відповідні 
форми організації велосипед-
ного руху в населених пунктах, 
а також мінімальна ширина ве-
лосипедних смуг і доріжок при 
новому будівництві або рекон-
струкції (від 1,5 до 3 метрів).

Оновлені ДБН вже опублі-
ковані і наберуть чинності з 1 
вересня 2018 року.

в’ячеслав гончарук

З приходом хоч і не рясних 
дощів в лісі та лісосмугах 
з’явилися гриби. Кожен з них 
несе в собі загрозу отруєння. 
Усе залежить від того, які 
збирати і як готувати. Слід 
пам’ятати, що лісові гриби ди-
корослі. Звичайно, куплені в 
торговельній точці безпечніші, 
ніж принесені з лісу. Та не у 
всіх, хто хоче смакувати гриба-
ми, є кошти на цей тепличний 
делікатес. Тим, хто зібрався в 
ліс, рекомендую вивчити види 
отруйних грибів на фото.

Гриби мають чотири основні  

категорії: їстівні, напівїстівні, 
умовно їстівні та отруйні.

Радимо грибникам без до-
свіду не брати в один кошик 
гриби, які не знаєте. Не бажано 
збирати їх у лісосмугах з вели-
ким потоком транспорту чи біля 
полів, які обробляються. Краще 
відмовитись збирати ті, які рос-
туть поблизу смітників чи висо-
ковольтних ліній. Також краще 
відмовитись від блідих та чер-
воних сироїжок. Першу можна 
сплутати з блідою поганкою. А 
червона (її назва пикучо їдка), 
нагадує вивернутий зонт, є 
отруйною. Вона небезпечна ще 
й тим, що росте поруч зі зви-

чайними сироїжками.
Пам ’я тайте ,  що виявити 

отруйний гриб при їх варінні 
народними методами (цибулина 
чи срібна ложка) не можна. 
При теперішній екології, лісові 
їстівні гриби варити потрібно 
2 рази по півгодини, злива-
ючи воду. Напівїстівні гриби 
варіть три рази по півгодини. 
Від умовно їстівних грибів від-
мовтеся взагалі. Відмовтеся і 
від старих грибів та зібраних 
у посуху. 

Грибники зі стажем запев-
няють, що в наших широтах є 
достатньо їстівних грибів, якщо 
сприятлива для них погода. 

влад кірган

Перевірити кавуни на вміст нітратів можна не тільки 
в лабораторії. Існують ознаки, за якими навіть у до-
машніх умовах можна легко дізнатися, чи можна їх 
вживати.

Важливо навчитися вибирати кавун правильно, адже 
його якість можна визначити ще до купівлі. Звертати 
увагу потрібно як на сам плід, так і на обладнання 
торгового місця (найчастіше навіть хороший кавун 
може зіпсуватися, якщо його зберігати в неналежних 
умовах).

щоБ не купити шкідливий кавун. Кавуни не 
повинні контактувати з землею, вони мають лежати на 
підлозі, щоб уникнути попадання бруду в мікротріщини. 
Усі плоди мають зберігатися на спеціальних товарних 
полицях, в чистих контейнерах.

Краще уникати покупки розрізаного, тріснутого, 
пом’ятого або битого кавуна, оскільки в солодкій 
м’якоті ягоди мікроби поширюються особливо швидко 
(в тому числі і під закритими плівкою половинками). 
З цієї ж причини краще відмовитися від пропозицій 
покуштувати нарізаний кавун на ринку.

Стиглий і вирощений в природних умовах (без за-
йвої підгодівлі) кавун дзвенить при постукуванні, а 
кінчик його буде сухим.

якщо піде на дно, то з нітратами. Цілий кавун 
можна опустити в ємність з водою (наприклад, у ванну). 
Якщо він спливе, значить якісний, а якщо піде на дно, 
то з нітратами.

Зріз чистого кавуна буде нерівним, з крупинками. 
Гладкий яскравий зріз свідчить про високий вміст 
нітратів.

У «нітратного» кавуна м’якоть інтенсивно червоного 
кольору з легким фіолетовим відтінком, а волокна, які 
йдуть від серцевини до скоринки, не білі, як у хоро-
ших кавунів, а жовтуваті.

Шматочок м’якоті кавуна можна опустити в чисту 
воду і залишити на 15 хвилин. Якщо вода лише помут-
ніє — кавун хороший, а якщо забарвиться в яскравий 
рожевий або червоний колір, значить, з нітратами.

коли його їсти. Кавун — окрема страва. Його по-
трібно вживати за дві години до або через дві години 
після основного прийому їжі (поєднання кавуна з іншими 
продуктами може перевантажити шлунок). Вимийте 
його чистою проточною водою.

Найбільше нітратів зберігається в шкірці плодів, 
тому не варто виїдати кавун до самої шкірки.

софія шевчук

Для полегшення симптомів менопаузи зазвичай використову-
ють чай з листя шовковиці.

Нещодавнє дослідження Міністерства охорони здоров’я 
Японії показало, що листя має в 22 рази більше кальцію, ніж 

молоко та ідеально підходить тим, хто страждає на непереноси-
мість лактози, або не вживає продуктів тваринного походження.

Листя шовковиці має й інші переваги: високий вміст вітаміну 
С, який добре підходить для кісток, зубів та кровоносних судин, 
зміцнює імунну систему, підходить для лікування тонзиліту і 
фарингіту, бронхіту. Шовковичний чай зменшує випадіння во-
лосся і пригнічує облисіння, нежить, застуду, діарею, полегшує 
страждання від мігрені та загальних головних болів, допомагає 
при безсонні, змінах лібідо та депресії.

Листя шовковиці допомагають збалансувати рівень холестери-
ну в крові, боротися з ожирінням, запобігати діабету, гіпертонії 
та навіть раку.

рецепт. Після того, як 4-5 чашок води закипіло, залийте в чайник 
з висушеною 1 столовою ложкою листя шовковиці. Дайте охоло-
нути і випийте, не підсолоджуючи. Зберігайте чай у холодильнику 
або в термостійкому посуді протягом щонайбільше одного дня.

Насолоджуйтесь своїм здоровим напоєм і діліться з друзями!

влад кірган

Усю свою історію людство орієнтувалося в побуті на не-
бесні світила — Сонце і Місяць. Вплив останнього на наш 
організм величезний, часом навіть потужніший за магнітні бурі.

лЮдина живе згідно з власним Біоритмом і мі-
сячним циклом. Вплив Місяця відчувають не тільки моря 
і океани, а також рідкі компоненти нашого організму. Людина 
живе згідно зі своїм власним біоритмом, який значно залежить 
від обертання Місяця. Існує чотири головні точки місячного 
циклу — молодий, повний Місяць, фаза спадного Місяця і 
фаза першої третини Місяця.

Але крім загального місячного ритму, існує ще індивіду-
альний, де за перший місячний день приймається день на-
родження людини. Це особливий ритм, який є постійним від 
народження до самої смерті людини. Багато вчених вважають, 
що знання власного місячного ритму дозволяє людині уникну-
ти багатьох неприємних моментів у житті, отримати максимум 
енергії на шляху самовдосконалення. Крім того, дослідники 
впливу Місяця на життя людини встановили, що положення 
Сонця, Місяця та інших планет у момент зачаття мають зна-
чення для формування скелета, форми тіла, розумових зді-
бностей, рис характеру, тривалості життя і навіть можливих 
захворювань. Залежність нашого настрою, самопочуття, за-
гальна активність організму від місячного ритму дуже висока.  

молодий місяць. Разом з появою на небі тоненького серпи-
ка молодого Місяця починається нова місячна фаза, починають 
рости наші сили. У цей час йде зниження спільної гравітації 
Сонця і Місяця. Цей період найбільш сприятливий для початку 
нових оздоровчих курсів. Але разом з тим більш інтенсивно 
протікають різні інтоксикації, отруєння, простудні захворювання. 
Молодий Місяць — період доброго засвоєння їжі, а значить, 
накопичення жиру. Зі зростанням Місяця збільшується енергія, 
підвищується тонус організму, більш живими стають емоції, не 
так сильно дає про себе знати втома, а справи йдуть на лад.

повний місяць — важкий період для гіпертоніків. 
У період повного Місяця Сонце і Місяць знаходяться по різні 
протилежні сторони від Землі, а тому їх вплив має взаємно 
протилежний вплив на людину. У ці дні досягають піку всі фізі-
ологічні процеси організму. Підвищується тиск рідин, зокрема 
крові, тому слід бути обережними людям з підвищеним кров'яним 
тиском. Життєва енергія і активність в повний Місяць досягають 

найвищого рівня, тому для людей із нервовими захворюваннями 
повний Місяць може виявитися кризовим періодом. Особливо 
це відчувають люди із безсонням. Не випадково повний Місяць 
вважається часом вовкулаків і всієї нечистої сили. Саме в цей 
час відзначається зростання злочинності та підвищення кількості 
дорожньо-транспортних пригод.

зі спадноЮ фазоЮ зменшуЄться життЄва актив-
ність. Фаза спадного Місяця характеризується поступовим на-
ближенням Місяця і Сонця одне до одного. Життєва активність 
і енергія йдуть на спад, а відчуття припливу сил змінюється 
втомою. Цей період сприятливий для проведення хірургічних 
операцій, так як одужання настає швидше. Період ідеальний 
для розслабляючих масажів, зняття спазмів, видалення боро-
давок та інших новоутворень. Їжа засвоюється гірше, тому є 
можливість побалувати себе улюбленими солодощами, не на-
бравши зайвої ваги. У цей період краще не починати будувати 
нові плани, а зберігати сили для недалекого нового Місяця.

темні Безмісячні ночі для гіпотоніків. Найбільше 
Місяць впливає на нас тоді, коли ми не бачимо його. Початок 
нового циклу — зникнення з нічного неба Місяця на 3–4 дні. 
Це пік, коли Сонце і Місяць знаходяться по один бік Землі, їх 
гравітаційний вплив сумується. Усі рідини організму прагнуть 
вгору, до голови. Людина в цей період навіть стає легшою у 
вазі. Так як тиск рідин знижується, то період «темної ночі» може 
стати важким для гіпотоніків — людей зі зниженим тиском. 
Також період сприятливий для очисних процедур і відмови від 
шкідливих звичок.

Якщо ви вирішили, що будете дотримуватися у своєму житті 
місячних ритмів, починайте це робити з нового Місяця, а не з 
понеділка, як вже стало звично.

як вибрати кавун без 
шкоди для здоров’я

місяць і наше самопочуття

Чай з листя шовковиці: більше кальцію, ніж у молоці

отруйні гриби
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бракує міСць для заняття СПортом 

сніжана (30), декретна відпустка:
— Гуляли містом, натрапили на 

рекламу. Тепер беремо путівку і 
їдемо на море.

настя (16), продавець 
солодощів:

— Святкувала випускний 
вечір зі своїми друзями.

ліля (35), провідник:

— Приїхала з поїздки 
додому, де мене чекає ко-
ханий чоловік.

тамара (66), пенсіонерка:
— Я на піднесенні, що мене 

підтримують мої сусіди — те-
левізор від злодія повернули 
законному власнику.

Борис (69), пенсіонер:
— Приїхала внучка, це моя 

найбільша радість.

лЮда (16), учениця ліцей-
школи:

— Чудово провела суботу 
в колі друзів.

ми запитали у козятинчан що позитивного відбулося минулого тижня?

Франц Чашковський розповів про активний 
відпочинок молоді У Житомирі відбувся 3 етап VII Всеукраїнського 

фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької 
творчості "Веснянi Барви-2018".

змагалися юні туристи

ми тепер
в телеграмі 
та інстаграмі

Самгородецькі таланти з 
медалями

їх доля в 
їхніх руках

Промова рокумрія виПуСкниці — 
завжди залишатиСя 
людиною

в’ячеслав гончарук 

У суботу, 23 червня, в Козятині відбувся випускний вечір 
школярів, які розлучилися з дитинством. Саме в цей день 
вчорашні учні отримали атестат про середню освіту і вступи-
ли в доросле життя. 

У цьому році не було святкової ходи вулицями міста, не 
було виснажливого зібрання на центральній площі міста. 
Цього разу талановитих 35 учнів, що прославляють наш 
край, нагородили грамотами та цінними подарунками від 
міської ради.

Ліцей-школа і школа ім. Шевченка №1 святкували випуск 
почергово в міському будинку культури. Випускники школи 
№2 знайшли затишок для свята в залі районної державної 
адміністрації. Школа №5 влаштувала бал своїм випускникам 
в актовому залі залізничного училища. А третя святкувала в 
рідних стінах.

Усі навчальні заклади, де побували наші журналісти, до 
свята підготувалися чудово. За 12-бальною системою твердих 
11 балів. І цей бал знижений не випускникам, а педагогам ве-
дучим. Знижений бал не тому, що вони погано вели святкову 

програму, а тому, що не довірили вести її випускникам. Це ж 
їхнє свято, їхній бал і вони вже дорослі.

У школі №2, перед врученням атестатів про середню 
освіту випускників запросили на червону доріжку. Першими 
отримали атестат золоті медалістки та срібний призер ЗНО. 
Приємно, що вручали відзнаки випускникам педагоги школи. 
Це ті люди, які весь час підтримували обдарованих дітей.

22 красуні-випускниці школи №1 прийшла вітати повна 
зала будинку культури. Відкрила святкову програму співачка 
Олена Пантєлєєва. Продовжили концертну програму хоре-
ографічна група ”Зорянка АРТ” з її наставником Антоном 
Машевським. Винуватці урочистостей, отримавши документ 
про освіту, подякували вчителям, батькам і рідним за всі 11 
років, що навчалися в школі. Своїй вчительці подарували ве-
селку із стрічок. Виступила на сцені вокальна група вчителів. 
Танцювальний колектив батьків завершив святкове дійство. 
За традицією, дітям в далеку дорогу батьки дали паляницю. 
Одягнувши майки з портретами своїх вже дорослих дітей, 
вони покинули сцену…

Хай випускникам-2018 щастить у житті! Газета “RIA-
Козятин” їм щиро цього бажає.

влад повх

К л а с и к а  ( з  л а т . 
classicus — зразковий) 
— явище перевірене ча-
сом, висока якість яко-
го є загальновизнаною. 
Саме за таким сценарієм 
відбулись випускні в лі-
цей-школі та навчальному 
закладі №5, до яких до-
лучилася “RIA-Козятин”, 
здійснюючи відео та фо-
тофіксацію. Оскільки, все 
класичне, то й дотримано 

було дійство, як і десять, 
а, можливо, сто років 
тому.

Випускники вражали 
галантними зачісками та 
елітним вбранням. Вони 
світили посмішкою на об-
личчі, доброзичлививим 
ставленням до оточую-
чих. Тепер їх доля в їх 
руках: хто до праці, а хто 
до навчання. Багато по-
линуть за кордон. Будуть 
і ті, що служитимуть в 
ЗСУ...

в’ячеслав гончарук

З Каріною Вергелес, випускницею школи №2, ми 
познайомилися в залі засідань міської ради. Туди 
були запрошені 35 кращих випускників шкіл міста. 
Каріна на тій зустрічі була визнана, як гордість 
майбутнього. Такий титул звучить гордо. 

У короткому інтерв’ю нашій газеті розповідати 
про себе випускниці не дуже хотілося.

— Що тут такого? — каже вона.—  Я така сама, 
як всі випускники. Можливо, трохи менше відпо-
чивала за інших. 

— А чим любиш займатися у вільний час?
— Люблю подорожувати з друзями, вишивати 

нитками. Раніше ходила в музичну школу, грала на 
гітарі, танцювала в колективі “Зорянка АРТ”.

— Чому покинули заняття в музичній школі?
— Окрім школи, була учасницею олімпіад різно-

го рівня — від міських етапів до всеукраїнських 
олімпіад та Міжнародних конкурсів. Потрібно було 
готуватися, щоб достойно виступити. У душі музич-
ну школу я не покидала.

— А що дала школа, крім навчання? 
— Я набиралася життєвого досвіду у виборі 

друзів. У школі навчили поважати старших і бути 
добрими. Адже людина щаслива тільки тоді, коли 
вона бажає щастя іншим.     

— Це все дала школа?
—Так, і мої батьки Оксана Павлівна та Юрій Ва-

сильович Вергелеси. Я всім бажаю таких хороших 
батьків, як у мене.

— У твоєму класі два золотих медалісти і 
один зі срібною медаллю. Для одного класу 
— явище рідкісне. Це клас талантів чи вчителі 
генії? 

— Учителі класні, а наш клас — майбутні генії.
Як стало відомо, Каріна - переможниця Всеукра-

їнських учнівських олімпіад з астрономії, географії, 
англійської мови, фізики, хімії, біології, історії, 
російської мови і літератури, економіки, української 
мови і літератури. Вона - лауреат Першої премії 
Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика з укра-
їнської мови та Міжнародного мовно-літературного 
конкурсу учнівської та студентської молоді Тараса 
Шевченка. Коли ми запитали у неї, чи має мрію, 

вона відповіла, що мрія —  завжди бути людиною.
— Зі школою та друзями важко розстава-

тись? 
— Зі школою — так, а з друзями будемо під-

тримувати зв’язок. 
— Золота медаль додала впевненості чи в 

деякій мірі стала важкою ношею в плані за-
вжди бути першою?

— Таку ношу можна носити, а першим повинен 
бути той, хто перший — так мене вчили мої батьки 
і вчителі.

— Що найбільше запам’яталось з випускного 
вечора?

— Світанок. Мабуть, тому що на сході України 
війна, а над нами мирне небо.

Це мало бути останнє запитання до Каріни та її 
відповідь змусила нас поставити їй ще одне.

— Є традиція відзнаки обмивати. Золоту 
медаль обмили? 

— І да і ні, хто як вважає. У нас був випускний 
вечір... 

олена Білянець,
 директор ліцеЮ-школи:

— В і д 
усієї душі 
щиро в і -
таю вас , 
випускники 
2018 року! 
Дорогі мої 
випускники, 
с ь о г о д н і 
прозвучить 
дуже бага-
то гарних 
слів, при-
вітань, на-

путніх порад. Велика ймовірність, 
що вже завтра ви мало з цього 
згадаєте. Чому я так говорю? Тому 
що, чесно зізнаюся, я сама не 
пам’ятаю жодного слова з промови 
директора на власному випускному. 
Але то не біда. Тому що енерге-
тика побажань і останніх напутніх 
порад, вона залишається. Вона 
є невід’ємною частиною тих осо-
бливих емоцій, які народжуються 
під час випускного вечора, а потім 
миттєво оживають в нашій пам’яті 
протягом усього нашого життя. Не 
секрет, деякі з вас думають, що 
всього лише один вечір і одна ніч 
відділяють вас від нового життя. 
Мушу вас розчарувати. Ніякого но-
вого життя завтра не буде. Продо-
вжиться ось це, сьогоднішнє, даро-
ване вам Богом і вашими батьками. 
Цінуйте його і пам’ятайте, що всі 
записи вашої життєвої долі ведуться 
не олівцем. Їх не зітреш гумкою і не 
замалюєш маркером. На жаль, світ, 
в якому ми живемо, не має гарної 
репутації. Він кращий з географіч-
ної точки зору, ніж з історичної. І 
все ще більш привабливий візуаль-
но, ніж соціально. Але це єдиний 
світ, який є у нас в наявності. Аль-
тернативи немає. І як чудово, що в 
наших силах змінювати цей світ на 
краще. Не знехтуйте цією можливіс-
тю. Мої дорогі випускники, завжди 
бажайте більшого! Саме так ви змо-
жете стати успішними, але при цьо-
му, якщо вам не вдасться повторити 

успіх Ілона Маска або Марка Цукер-
берга, не розчаровуйтесь, тому що 
в елементарній доброті, милосерді, 
доброчесності цей світ зацікавлений 
ні трохи не менше, якщо не більше, 
ніж грандіозне досягнення науково-
го і технічного прогресу. 

Життя прекрасне, але навчіться 
поважати не тільки за його принади, 
але й за його труднощі. Кожного 
разу, коли у вас будуть неприємнос-
ті або проблеми, пам’ятайте, просто 
життя з вами говорить єдиною відо-
мою йому мовою. А в перекладі це 
означає: невдача — це всього лише 
спосіб, в який вас намагаються 
переконати, змінити напрям. Мої 
дорогі випускники, не витрачайте, 
будь ласка, час на заздрість. Колись 
ви будете попереду, колись — по-
заду. Перегони тривалі і за великим 
рахунком ви змагаєтеся лише з 
самим собою. Навчіться бути вдяч-
ними Богу, батькам, усім тим, хто 
зробить для вас найменше добро. І 
будьте вимогливими до себе, лише 
так ви зможете бути поблажливими 
до інших. Насолоджуйтеся красою і 
силою вашої юності, повірте, через 
20 років ви будете дивитись на свої 
фотографії і згадувати з почуттям, 
вам не зрозумілим. Які можливості 
були відкриті перед вам! Як казково 
ви виглядали! Тож ловіть момент, як 
говорили давні римляни. Адже на-
солодитись життєвою подорожжю 
з усіма її підйомами і щасливими 
моментами ви зможете дуже про-
сто. Для цього потрібно буде лише 
рішучість, наполегливість і праця. 
Зробіть їх постійними супутниками 
свого життя. І наостанок хочу ви-
словити надію. Якщо навіть завтра, 
як у в усі інші дні, ви не згадаєте 
жодного слова з моєї промови, 
згадайте хоча б слова давньорим-
ського філософа Сенеки: “Життя 
подібне до історії. Важливо, не на-
скільки вона довга, а наскільки вона 
цікава”. Я бажаю вам прожити ціка-
ве змістовне достойне життя. Щиро 
ваша, Білянець Олена Анатоліївна. 

Записав з відео Влад Кірган

бал без уроЧиСтої ходи

Прекрасна мить, зупинись... Залишилися 
лиш спогади та фото... 56 обласні змагання 
юних туристів-краєзнавців вже історія, сто-
рінка чудова, прекрасна. Змагання пройшли 
на високому технічному, професійному рів-
ні, були дуже гарні дистанції, багато нових, 
досить складних (дякуємо центру туризму). 
Команда "Вертур" Козятинського району 
показала гарну підготовку і виступила як 
завжди на досить високому рівні. Наша 
команда підростає, поряд із досвідченими 
туристами виступали зовсім молоді, але 
вони показали, що росте гідна зміна і пере-
моги ще попереду. 

У особистому заліку призерами та пе-
реможцями стали Вадим Липський  (1 м. 

спортивне орієнтування), Дмитро Костенко 
(2 м. ТПТ, 3 м. гори, скелелазіння), Дарина 
Шевчук (3 м. гори, скелелазіння), Руслана 
Мазур, 3 м. особиста техніка, Максим Жук 
та Вадим Липський, 3 м. гори, зв’язки та 
4 м. рогейн чоловіча двійка, Нестеренко, 
3 м. комплексна дистанція з велотуризму. 
Команда "Вертур" псіла високе 2 м. на 
дистанції кроспоходу, 3 м. на особистій 
смузі перешкод, виборола Кубок з техніки 
пішохідного туризму (3 загальнокомандне 
місце). Прекрасна мить, зупинися... Пропо-
нуємо вам фото, давайте разом поринемо 
у гарні спогади.

Фото Франца Чашковського (зі сторінки 
у Фейсбуці)

Учасниками стали і козятинчани. Це вихованці Самгородецької дитячої музичної школи. 
Вони гідно представили Козятинщину і повернулися додому з перемогою.

Як повідомив офіційний сайт райради, два Гран-прi отримав Олександр Кривулько, як 
гуморист та виконавець на трубi (викладач Валентин Терновий ). У старшiй вiковiй катего-
рії Гран-прі виборола Дар'я Гладишко (вокал) — викладач Світлана Воронова. У середнiй 
категорії – Гран-прi у Карiни Петлiнської (вокал) — викладач Єлизавета Розiзнана. У 
молодшiй категорії Гран-прi у номінації “вокал” взяли Марiя Лобода та Дмитро Мішалкін 
(викладач Світлана Воронова).  

Вiдповiдно до категорiй отримали перше мiсце Данило Щетiнiн (вокал), Дарiя 
Дерев'янко (скрипка) – викладач Наталія Поварчук, концертмейстер Тамара Кучер, 
Анастасiя Черешнюк (вокал).  

Друге почесне місце у номінації вокал привезли з фестивалю Дарина Жеребило, 
Ксенiя Петлiнська та Ганна Кочубей. 

Отож, шість Гран-прі, чотири перших місця, 3 - других!
Вітаємо!!!

В інтернеті відкрита сторінка 
газети “RIA-Козятин” в Інста-
грамі та канал в Телеграмі. 
Підписуйтесь на наш Інстаграм. 
Шукайте нас за аресою сторінки 
ria_kazatin_ria. 

На вас чекають цікаві опиту-
вання і історії. Ваші фотосвіт-
лини про життя Козятинищини 
будемо публікувати на наших 
інтернет-ресурсах. Кидайте 
свої найкращі фото, хто хоче 
потрапити на сторінки в газету, 
пишіть, як пройшла ваша неділя

Підписуйтесь на наш канал в 
телеграмі @ria_kazatin. На вас 
чекають цікаві статті, корисні 
оголошення та запрошення. 

Євген лозінський

Гравці у футбол скаржаться на 
нестачу місць для заняття спор-
том у таких маленьких містах, 
як Козятин та Калинівка. У нас 
тільки один великий стадіон “Ло-
комотив”, на який може прийти 
кожен бажаючий. 

Але що робити дітям, які жи-
вуть на окраїні міста? Не маючи 
часу ходити на головний стадіон 
Козятина, вони змушені грати на 
старих занедбаних майданчиках. 
А вони потребують або серйоз-
ної реставрації, або повної пере-
будови і подальшого догляду за 
ними. Так само оновлення потре-
бує спортивний інвентар, такий 
як бруси, турніки. Не завадили б 
і лавки для вправ пресу, та нові 
тренажери, хоча б на територіях 
шкіл. 

Також у Козятині криза із зви-
чайними спортзалами з належни-
ми умовами. Маємо тільки один 
платний спортзал “Атлетик” з 
інвентарем (гантелі, бігові доріж-
ки, велотренажери, штанги, місця 
для занять гімнастикою, йогою). 

Спортзал на “Посьолку” з 
дуже поганими умовами: сирість, 
нестача інвентаря та саме його 
розташування. “Локомотив” на 
вокзалі давно закритий через 

аварійний стан. А спортзал 
юнацької спортшколи на ПРБ — 
тільки для гуртківців. 

Наприклад, у Києві любите-
лі спорту власноруч зробили 
спортзал під відкритим небом під 
назвою “Гідропарк”. На території 
“Гідропарку” є пляж і найрізно-
манітніші тренажери, поля для 
гри у волейбол та футбол. Що 
Козятину заважає мати достатню 
кількість повноцінних майданчи-
ків для заняття спортом? Щоб 
молодь була спортивною, актив-
ною і здоровою, чиновники — 
створіть умови.

від редакції: 
Аби на власні очі побачити, 

як знищується спорт (а разом із 
ним – і гуманітарний ландшафт), 
можна поїхати у залізничний 
парк біля вокзалу. Там розта-
шований спортзал “Локомотив”. 
Точніше те, що від нього залиши-
лося. Це напрацьована роками 
схема рейдерства нашої влас-
ності, наших об’єктів культури, 
спорту, історії. Так само одиноко 
в розрусі стояла тривалий час 
залізнична аптека, яку вже пере-
будовує генерал СБУ для своїх 
внуків

На жаль, вже стали традицій-
ними шокуючі показники дитячої 

наркоманії та алкоголізму. Укра-
їна за рівнем дитячого алкоголіз-
му займає перші місця в усьому 
світі. Таке ставленням до органі-

зації заняттям молоді спортом — 
шлях до сепаратизму, до окупації 
тим агресором, який намагається 
вигравати битву за розуми.

молодіжна колонка
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Продам
  1 ê³ìí. êâ. Â³ííè÷åíêà,25, áåç ðåìîíòó 063-178-82-43
  2 çåì. ä³ë-êè ïîðó÷ ïî 0.20 ãà. ñ.Ôëîð³àí³âêà. 098-518-26-48
  2 êîçëèêà â³êîì 2.5 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè. 098-225-48-33, 063-
598-85-90
  3 áî÷êè íà 200 ë., 3 áî÷êè íà 50 ë., ïàÿëüíà ëàìïà íîâà, ðóáàíîê, 
ôóãàíîê, ãàç. êîëîíêà + 2 áàëîíè. 068-652-58-45
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêòèâí³ êîëîíêè 50 Âò. 097-857-41-51
  Áàãàæíèê àâòî, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ, äâà ñêàòà 175 õ 14 á/ó. 067-
386-48-35
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè íîâ³ 10 ãðí., â öåíòð³, âàçîí Àëîº 5 ðîê³â. 2-06-91, 
093-246-22-76
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 30 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áàÿí á/ó 2 øò., âóã³ëëÿ ÀÊ, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ò²ÊÊÀ, ñºòêà 
- ðÿá³öà 6 ìì - 12 ìåòð³â, òåëüôåð, òåëåâ³çîð Panasonuc á/ó. 063-
695-30-20
  Áäæîëîñ³ì’¿ Óêðà¿íà, âîëîê 25 ìåòð³â, âåë³ê. 097-725-02-69
  Áëî÷îê 40 õ 20 õ 10 - 20 øò., 2 ñèòà ï³ä ïðîñ³â ï³ñêó, ëèñò îöèíêîâ. 
4 øò., äåðåâÿí³ ðàìè 4 øò. (ç³ ñêëîì), ðèíâè 16 øò. (ïî 2 ì. - 4 øò.), 
âóã³ëëÿ «Ñåìå÷êè» 1 ò., åë. ìîòîð 1.5 ÊâÒ. 068-652-58-45
  Âàçîí Ô³êóñ. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Âàííà ñòàëåâà á/ó 1500 õ 700, óìèâàëüíèê ç³ øêàôîì òà 
äçåðêàëîì. 063-741-21-86
  Âàííà ÷àâóííà, áîéëåð, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, ãàçîâèé ë³÷èëüíèê, 

êóëüòèâàòîê äî ìîòîáëîêà, êîëåñà äî ÌÒÇ, ãîëîâêà Ä-240, â³ÿëêà äî çåðíà. 
068-024-27-05
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé. 067-396-74-89
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 7-10 ðîê³â, ìàéæå íîâèé. 093-631-91-71, 097-
237-28-36
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, êîðçèíà, 
áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, åëåãàíòíà ç³ øëåéôîì, íåäîðîãî. 093-819-43-88
  Âóëèêè ñèñòåìè «Äàäàí», ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ï³äøèïíèêè 206, 
êîíäåíñàòîðè, ïàðêåò íîâèé, ÿñåí, áóê 2-70-03
  Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ â õîðîøîìó ñòàí³. 097-431-61-00 Îëåêñàíäð
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, º äåðæ. àêò âóë.
Äîâæåíêà 105 à. 093-050-15-50
  Ãàçîâà ïëèòà GEFEST á/ó 4-õ êàìôîðíà ç äóõîâêîþ, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
093-447-11-84
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, âóë.
Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, õîëîäèëüíèê Ç²Ë. 063-691-85-10, 097-534-23-79

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-917-61-05
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-61, 067-277-16-73
  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
  Ãàðàæ öåíòð ì³ñòà 063-178-82-43
  Ãóñèíÿòà, êà÷åíÿòà ï³äðîùåí³, íåäîðîãî. 096-458-74-38, 
063-605-78-35
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà 
áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098-312-99-81
  Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-12-40, 
096-350-36-07
  Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, ÊÏÏ - Ç²Ë 130, êîëåñà äî ÃÀÇ-66, 
ñòóï³öè çàäí³ äî ÃÀÇ-66. 068-704-95-73
  Äâ³ êîðîâè íà âèá³ð, ñ.Á³ëèë³âêà. 067-722-12-76

  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 093-375-
06-61
  Äåðåâ’ÿí³ â³êîíí³ áëîêè ï³ä ñêëîïàêåò 0.7 õ 1.03, íîâ³ 4 øò. 063-616-18-22, 
067-976-19-54
  Äèâàí - ìàëþòêà øèð. 80 ñì., äîâæ. 190 - 1 000 ãðí. 093-893-98-60
  Äèâàí ³ äâà êð³ñëà â õîðîøîìó ñòàí³ (íîâà îááèâêà), ñîêîâèæèìàëêà íà 1 ë., 
ñîêîâèæèìàëêà «Ðîäí³÷îê». 068-210-77-01
  Äèâàí ð.2 õ 1.10, íåäîðîãî. 063-476-74-87
  Äèòÿ÷à ïðîãóëî÷íà êîëÿñêà «Geoby», õîðîøèé ñòàí, º äîùîâèê, íàêèäêà äëÿ 
í³æîê, çðó÷íà, â³ä 6 ì³ñ. äî 3.5 ðîê³â 1 600 ãðí. 063-287-27-15, 068-754-26-86
  Äèòÿ÷å ë³æêî «Ôåðàð³», òà øàôó 063-178-82-43
  Äèòÿ÷å ë³æêî íà â³ê â³ä 5 ðîê³â, ëàì³íàò, ïëèòêà ïîëîâà ³ îáëèöþâàëüíà, 
êîìîä. 063-605-75-51
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä ç áàòüê³âñüêîþ ðó÷íîþ, áàãàæíèê, êàï³øîí 
óñå â êîìïëåêò³ â ãàðíîìó  ñòàí³ 1 100 ãðí. 068-516-47-30
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  ªâðî - êóá òà ³íøà ºìí³ñòü. 096-919-64-96, 063-284-42-07
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà ç çàáóòîâàíèì ôóíäàìåíòîì 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà Ãîñ Àêò º, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 093-925-93-81

  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063-
272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç. âóë.Êîíäðàöüêîãî, º ñàäî÷îê. 
096-138-68-81, 096-160-69-70
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64 â 
ãàðíîìó ñòàí³. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, 
òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  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 ç ôóíäàìåíòîì, 10 ñîò. ì³êðîðàéîí 
«ªâðîïåéñüêèé», º ñàðàé, êðèíèöÿ, âñ³ äîêóìåíòè íà 
áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097-329-
11-75
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-
93-20, 098-974-29-35

  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ñìò.Ãëóõ³âö³, ïðèâàòèç 0.35 ãà, êîìóí³êàö³¿ 
ïîðÿä (ñâ³òëî, ãàç, âîäà) - 35 000 ãðí. 097-648-94-65
  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. 098-306-63-98
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  ²íäè÷êà ç ³íäè÷àòàìè ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 2. 098-674-99-08, 
068-006-81-75
  Êàëÿñêà çèìà-ë³òî â äîáðîìó ñòàí³ «Àäàìåêñ» 2200 ãðí. 093-00-
80-255
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà.073-026-55-19, 096-224-01-71
  Ê³ìíàòíà ìåáëåâà ñò³íêà, êèëèì 3 õ 2 ì., á³äîí àëþì³í³ºâèé, êàñòðþë³ 
åìàë³ðîâàí³ íà 5 â³äåð, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, êóõîííà âèòÿæêà á/ó. 
063-344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Ê³íü ðîáî÷èé íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-227-64-67, 068-041-47-47
  Êîáèëà ðîáî÷à, ñ³âàëêà ÑÎÍ - 4.2. 096-594-47-70
  Êîçà ä³éíà ìîëî÷íî¿ ïîðîäè ï³ñëÿ 3 îêîòó, êîçî÷êè â³ä ìîëî÷íî¿ 
êîçè. 098-228-54-21
  Êîçà ä³éíà ï³ñëÿ 2 îêîòó ñ.Êîçÿòèí. 097-007-97-66, 096-544-46-74
  Êîë³ñíèêè äëÿ áóðæóéêè, ïèëîñîñ, â³êíà äâåð³ áàëêîíà á/ó, ìåòàëåâ³ 
òðóáè 4.5 ì 093-151-62-92
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà 2 â 1 + ñóìêà «GEOBY» C - 800. 063-629-25-28
  Êîíòåéíåð 5 ò. â öåíòð³. 067-595-44-04, 093-125-52-72
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-154-49-36
  Êîðîâà á³ëî - ðÿáà. 068-041-82-19
  Êîðîâà äîáðà äî¿òüñÿ ðóêàìè ³ àïàðàòîì. 096-227-42-91, 063-
402-16-34
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, êîðîâà ç 5 òåëÿì. 067-165-14-93
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, òåëè÷êà íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ñ.Ïëÿõîâà çà 6 òåëÿì, íà ê³íåöü ÷åðâíÿ áóäå 7 
ì³ñ., ÿê ò³ëüíà. 096-878-66-90
  Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 ð., êîðîâà ÷îðíî 
ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 18 ð. 096-231-90-50
  Êîðîâà. 068-762-82-70
  Êîðîâà. 096-450-77-97 Àííà çâîíèòè ï³ñëÿ 17:00
  Êîðîâè 3 ³ 4 ì³ñ. îòåëåí³. 063-174-01-32, 097-693-09-24
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáà ç ñüîìèì òåëÿì. 093-94-39-810
  Êîñ³ëêà ñèãìåíòíà 1.9. 096-727-31-58
  Êîñòþì ÷îðíèé íîâèé ð.50., ñóë³ÿ äëÿ âèíà, ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö 
íîâèé. 096-364-80-30
  Êîòåë á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-50
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé - ãàçîïàëåâíèé â õîðîøîìó ñòàí³, ðóáàíîê 
íà 380 Âîëüò â õîðîøîìó ñòàí³, ïàëàòêà 4 õ 6  â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-768-99-92
  Êð³ñëî - êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà. 063-628-93-45, 097-463-35-91
  Êðîë³ äîðîñë³ òà ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 
067-456-45-12, 093-878-31-44
  Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé òà ïëàñìàñîâèé, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, òðóáà 
êàíàë³çàö³éíà, óãîëîê ìåòàëåâèé, ë³íîë³óì, ôàíåðà. 096-258-75-22, 
073-052-93-37
  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 äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 063-258-22-58
  Ë³êà ÌÂÄ - 0.7. 067-697-93-02
  Ëþëüêà - ãîéäàëêà òà äèòÿ÷à êîëÿñêà âñå á/ó. 067-537-46-28, 063-
254-92-35
  Ëþöåðíà íà ïîê³ñ, à/çàï÷àñòèíè «ÓÀÇ», «Âîëãà», «Ìîñêâè÷», ïëèòíà 
íà ï³äëîãó. 097-282-13-43
  Ìàãàçèí - êàôå 620 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
  Ìåòàë á\ó, øâåëåð 10-12, óãîëîê Ò-îáðàçíèé ïðîô³ëü, áàëîí 
ãàçîâèé, áàëîí êèñíåâèé. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Ìåòàëåâèé øâåëåð - 30 (3.40 ì), 3 ëèñòà îöèíêîâ. 0.8 ìì (2 õ 1.10), 
á³äîí ìîëî÷íèé á/ó 40 ë. 098-541-26-47
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï.Òóíåëü, êàïîò áàãàæíèêà, ñêëî çàäíº ÂÀÇ 2101. 
096-144-73-10, 098-928-71-59
  Ì³ñöÿ ðîáî÷³ ïåðóêàðÿ, ìàí³êþðà, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè ìåáë³ òà ³íøå. 
098-563-37-18, 063-288-36-27
  Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Ìåéçó Ì5. 063-189-51-63
  Ìîòîð äî ìëèíêà íîâèé. 097-154-49-36
  Ì’ÿêèé äèâàí 2.20 õ 1.25 êîë³ð çåëåíèé. 068-505-59-44
  Ì’ÿñî êîðîëÿ. 096-846-87-65
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïèàíèíî, äèâàí 2 êðåñëà, êîâåð íàòóðàëüíûé ðàçì. 1õ2. 067-722-
03-67
  Ïëèòêà äåøåâî (³çðàçö³) äëÿ ãðóá, êàì³íà, ñêëî ïðîñòå 3-4 ìì., 
óçîð÷àñòå «Ìåòåë³öà» 4 ìì., êë³òêà ìåòàëåâà 2 õ 1.2 õ 1 ì. ç óãîëêà 
³ ñ³òêè ðÿáèöà, êîìïðåñîð â³ä ìîðîçèëüíî¿ êàìåðè.  067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
  Ïîãð³á â öåíòð³, DVD  â³äåî, òåëåâ³çîð á/ó, ãàðàæ öåãë. êîîï.«Æèãóë³» 
26.3 êâ.ì., á³áë³îòåêà 130 òîì³â. 063-181-67-34
  Ïîäóøêè, îä³ÿëî, äèâàí, õîëîäèëüíèê, áàíêè ñêëÿí³, âóã³ëëÿ, äðîâà. 
097-425-76-87
  Ïîðîñÿ 160 êã. ïî 45 ãðí./êã. 068-053-47-73
  Ïîðîñÿ ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 200 êã. ïî 45 ãðí./êã., âèêîðìëåí³ íà 
íàòóðàëüíèõ êîðìàõ. 098-092-07-47, 097-149-56-39, 063-504-87-54
  Ïîðîñÿòà âåëèê³, á³ëî¿ ïîðîäè ïî 15 êã. 098-626-82-10, 073-326-
41-56
  Ïîðîñÿòà Â’ºòíàìñüêî¿ ïîðîäè 1.5 ì³ñ. 098-928-29-61
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-143-40-77
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè (Ìàéñòåð), ñ.Êîçÿòèí. 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-16 êã. 098-222-98-86
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 20 êã. 098-289-93-97
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðèê ñêîðîñïºëêè. 096-
443-42-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè.  096-458-74-38, 063-605-78-35
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà. 096-513-56-85, 063-406-68-14
  Ïðàëüíà ìàøèíà Àóð³êà, ðîáî÷à, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-490-55-85
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit, øêàôè, õîëîäèëüíèê á/ó, âåëîñèïåä 
ñïîðòèâíèé, ãàç. ïëèòà, âèòÿæêà, ìîéêà ç êðàíîì. 093-090-94-10
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó. 063-258-22-58
  Ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, â öåíòð³. 093-704-31-57
  Ïðèì³ùåííÿ 62 êâ.ì., â öåíòð³. 098-519-98-24
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ðåçèíà çèìîâà 4 øò. R 15 õ 195/65 - 2 øò. Ì³øåë³í, 2 øò. Éîêîõàìà 
ç ìåòàëåâèìè äòñêàìè ³ êîëïàêàìè íà Øêîäó Îêòàâ³þ òóð, äåøåâî.  
067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Ðîëåòè íà ðèíêó Õë³áîäàð, òóìáà - ñò³ë ï³ä òåëåâ³çîð, äèâàí, æóðí. 
ñòîëèê, òóðí³ê. 063-622-50-43
  Ñàìîâàð, ÷îë. êîñòþì á³ëèé ð.50-52 âåñ³ëüíèé, øâåéíà ìàøèíêà 
ðó÷íà «Ñ³íãåð», òþëü, ãàðäèíè, ïîêðèâàëà, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, 
íåäîðîãî, âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ñîêîâèæèìàëêà - øèíêîâêà, ñò³ëü÷èê ðèáàöüêèé, ðþêçàê. 063-191-
23-75, 097-873-36-99
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, ðàä³îëà, ÄÂÄ, ôîòîàïàðàò, 
êóõîííèé êîìáàéí «Ëþì³íåêñ» íîâèé. 096-364-80-30
  Ñòåíêà «Èíòåð» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè ÿê 
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робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на ро-
боту: менеджера з підбору автозапчастин, 
автослюсаря, автомийника, шиномон-
тажника, прибиральниця. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В кафе на постійну роботу потрібен 
офіціант, помічник кухаря. 093-870-73-22
На роботу на шиномонтаж (Шкура) потрібні 
працівники. 096-417-99-52, 073-066-67-75
На роботу потрібен продавець, з/п гідна. 
096-115-18-11, 093-596-40-46
На постійну роботу потрібен плиточник, 
заробітня плата - висока. 098-319-18-86, 
093-408-76-82
Потрібен водій на грузовий автомобіль 
категорії "С", "Е". 067-412-55-44
На постійну роботу потрібен продавець в 
магазин "КОШИК". 096-901-69-66
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну 
роботу потрібен кухар, офіціант. 096-901-
69-66
На роботу потрібні вантажники. 2-12-36, 
067-131-65-99
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
хлопець кухар - піцайоло (досвід не 
обов'язково), офіційно, графік 2/2, з/п 4 
000 - 4 500 грн.. 063-157-59-96 Олексій
На роботу запрошуються водій, опера-
тор-касир, бухгалтер, кухар-кондитер. 
Гарантуємо офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата 6000-7000 грн 
(з податками). 8 годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
Київській охоронній фірмі потрібні 
охоронці ,  жінки та чоловіки.Вах-
та 15/15, 21/7.Соц.пакет,зарплата 
своєчасно,безкоштовне проживання Тел.: 
067-382-69-76 
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
Мийники потрібні на автомийку в м.Київ. 
Можливо без досвіду роботи. Житло 
надається. 
Заробітна плата від 8000-30000грн(до 
30% від виробітку). тел.: 0981080000, 
0951640404, 0638954850. 
Ремонтно-будівельні роботи, потолки, за-
ливка, шпаклівка, плитка. 093-205-12-66
Робочі (чоловіки та жінки) на лінію заво-
да YAZАKI в м. Ужгород. Терміново! З/п 

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

всіма зручностями. 068-024-89-19

Продам діючий магазин в с. Фло-
рьянівка в доброму стані. 067-

304-05-54Підсобні робітники потрібні на 
будівництво . Оплата 40 грн/

год, розрахунок 2 раза на місяць. 
Офіційне оформлення, житло 
надається, робота в м. Київ, м. 

Васильківська. тел.: 0674675773

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

067-442-17-71

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

дові. 067-442-17-71

Куплю Пісок 093-767-67-84

Продається будинок цегляний 
м.Козятин вул.Кондрацького (біля 
автостанції), заг. площа 57 кв.м., 

газ. опалення, водопровід, душ, 
санвузол, кондиціонер, зем. діл-ка 
10.5 сот., сад яблуневий, 2 сараї, 

погріб, паркінг для авто, залізний 
забор із двома заїздами, зручний 

підїзд. 050-388-10-90

Знайдено собачку, білого окрасу - 
кучеряву, сука (схожа на породу 

"Пудель" чи "Терєр"). 063-879-10-93

Продам  будинок 90 кв.м., 
с.Флоріанівка, вул.Козятинська, 

літня кухня, сарай, гараж, погріб, 
проведена каналізація, криниця в 
дворі, город 0.70 сот., газ. та піч-
не опалення, 01 км. до електрич-
ки, в селі працює садочок, школа, 

магазин - 165 000 грн. 068-518-69-
00 Василь

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

вхід. 067-753-67-42

Здам в оренду приміщення 150 
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемо-
ги 41 (р-н училища). 097-449-53-15
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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
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7000-12000 грн. Проживання і проїзд за 
рахунок роботодавця. 096-363-57-37, 050-
027-27-39 
Водії. Відрядження в Європу. Офіційне 
працевлаштування. Мінімальний термін 
перебування від 2 міс. З/п від 50.000грн. 
тел.: 098 582 07 66, 099 029 84 73 
Охоронці в м. Київ. Терміново! Вахта 
15/15, 20/10, 30/15 днів. Житло та харчу-
вання надається безкоштовно. З/п 4000-
8000 грн. Тел.: 0675268435, 0660611520, 
0730307424 
Муляри (каменярі) та бетонярі. Заробітна 
плата висока (від 20000 грн). Робота в 
Київській області. Житло надаємо безкош-
товно. Тел.: 0503100753 
Водії кат. Е для роботи на автомобілях 
тягачах в акціонерне товариство. Офіційна 
з/п. Відпустка та лікарняні оплачуються. 
Іногородніх забезпечуємо місцем для про-
живання. Тел.: 0444306640, 0675019214
Продавці на літній період в Одесу, Затоку. 
Проживання та харчування безкоштовно! 
Заробітна плата - 500 грн за день. Тел.: 
0982886389, 0631068222 
На роботу в таксі "Чайка" запрошується 
диспетчер. 093-766-78-49

ремонт
Токарні роботи, с.Самгородок. 096-560-
08-04
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1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/2/ц, 
площа: 43/28/-, Залiзничне. Цiна: 171504, тел.: 
(097) 264-44-84 

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

1.6. Будинки 
К.Маркса, площа: 250+160+56, 3 буд., 30с, якiс/
рем, гаражi. Цiна: дог., тел.: (067) 765-47-42 

Київська обл., поверх: 1/-, м.Переяслав-
Хмельницький. Цiна: 224868, тел.: (073) 029-01-21 

с.Ксаверiвка, поверх: 3/-, Вiнницький район. Цiна: 
2248678г, тел.: (068) 778-68-90 

2. нерухомiсть: здам в оренду 
2.1. Квартири 

м.Тячев, кiмн., Закарпат.обл., Солотвин. Цiна: 
70грн, тел.: (096) 139-75-47 

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 

Набридло витрачати час на дорогу до роботи? Кол-центр на 
дому. З/п 5000грн. Тел.:(098) 272-82-20 

Охоронець на вахту. З/п 7000 грн. Тел.:(098) 118-59-16 

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 до-
рослих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, 
конструктори, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.
ua  

23. тварини 
23.1. Продам 

Телиця чорно-ряба Голштин вiд доброї корови. Осiмен.
штучне. Тiлна 7мiс. 20000грн Тел.:(097) 825-52-17 

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

Продам цибулини сортових тюльпанiв. 30 кольорiв (жовтi, 
бiлi, рожевi).1,5-3 грн Тел.:(067)431-73-98, (063)692-22-49 

26.  різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Кредитная 
карта  до 50 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10

â³òàëüíÿ òàê ³ äèòÿ÷à, ñâ³òëà - 3 000 ãðí. 093-767-80-99
  Ñò³íêà ìåáëåâà, òðèëüÿæ, 2 øàôè 3-õ ñòâîð÷àò³, ñòîëèê ï³ä 
òåëåâ³çîð, ëþñòðà Í³ìåöüêà, 3 êèëèìà, ñòîëè, óìèâàëüíèê, ñåðâàíò 
ï³ä ñêëîì, êóõîííèé øêàô÷èê, 2 òóìáî÷êè, ïîñóä, êð³ñëà, äèâàíè. 
097-147-84-88
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, â 
íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-099-64-13, 063-474-
73-30
  Ñòóï³öè 2 øò. ç êîëåñàìè íà 14, ïðèïëóæí³ñòü äî ïëóãà. 098-214-
90-92
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-
12-06? 093-640-13-63
  Òåëèöÿ ìîëîäà 1.1 ð., ÷åðâîíî - ðÿáà, ñ.Áðîäåöüêå. 068-023-52-88
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-023-69-98
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, âàçîíè  «Àëîº». 
2-12-24, 093-884-86-66
  Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-775-33-74, 093-
185-81-44 Ñåðã³é
  Òþêè ëþöåðíè. 096-207-70-48

  Ó÷àñòîê âóë.Êàòóêîâà 53 òåðì³íîâî. 068-844-40-62, 098-835-45-97
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé ïàíåëÿìè 
11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-
971-15-31, 097-258-18-66
  Ôðåçà 4-õ ðÿäíà ÊÔ-2.8 äëÿ îáðîá³òêó êàðòîïë³ (ï³ä òðàêòîð 
ÌÒÇ-80), åë.êàëîðèôåðè (ïîâ³òðÿí³) ç çàõèñíèì âîçäóõîì 3-õ ³ 1-íî 
ôàçíèé, ïðåñ äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàêàðîí³â ç  ñóøèëüíèì øêàôîì, 
âåëîñèïåä «Òóðèñò» (ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà), äåøåâî.  067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Ôðåçà äî òðàêòîðà ³ çàï÷àñòèíè äî Òàâð³¿. 063-585-43-81
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà íà âîäó òà ïèâî. 096-534-50-28, 098-447-85-86
  Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á\Ó, 2 âåëîñèïåäè á/ó, ï³àí³íî á/ó. 068-652-
58-45
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå á/ó, êîìï’þòåðíèé ñò³ë ç òóìáîþ á/ó, êóòîâèé 
äèâàí á/ó. 063-297-74-32
  Öèïëÿòà ïàëåâîãî îðï³íòîíà (4 ì³ñ.), ÷îðíîãî 1.5 ì³ñ. ³ ï³âíÿ 
Ôàâåðîëü íà ïëåìÿ 1 ð³ê. 097-893-74-92
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
  Öóöåíÿòà àëàáàÿ. 093-646-22-26
  Öóöåíÿòà àíãëî - ðîñ³éñüêîãî ãîí÷îãî, â³ê 1.5 ì³ñ. - 500 ãðí. 067-
187-06-98
  Öóöåíÿòà Ðóñêî ªâðîïåéñüêî¿ ëàéêè. 096-644-36-75, 093-730-78-
51 Ìèêîëà
  ×àñíèê ó âåëèê³é ³ ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç äîñòàâêîþ îçèìèé «Ëþáàøà» , 
îã³ðêè äîìàøí³, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-216-34-20
  Øàôè 2 øò. äëÿ ïåðóêàðÿ òà ³íøå îáëàäíàííÿ. ðîáî÷å ì³ñöå 
ïåðóêàðÿ, òåðì³íîâî. 063-359-39-99
  Øèôåð íîâèé, âàííà ÷àâóííà 150 õ 70, øàôà, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
áî÷êè ìåòàëåâ³ 200 ë. 096-797-91-89
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 

ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç 
îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  ß÷ì³íü Ãåë³îñ. 067-193-31-36
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 òîðÃîâå òà õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. 097-449-53-15
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  1/2 áóäèíêó âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ì.Êîçÿòèí öåíòð, 
66 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ 35 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 3.6 ñîò. 
çåìë³ ïèâàòèç. 067-713-31-50
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 
28.2/16.1/6.2 êâ ì. 1 ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. 
Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíî. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 
êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè 
ìàã.«Ãðîø»), 7 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè. 097-
590-77-08, 063-406-22-13
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â 
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., â Êè¿â³ (â ðàéñüêîìó ì³ñö³), 33 êâ.ì., 
ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà íà 3 ðîêè. 098-097-41-17 ²ðèíà
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, 
íåäîðîãî. 093-767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 4 ïîâ., íå 
êóòîâà, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, òåëåâ³çîð, ìåáë³, 
õîëîäèëüíèê ³ ò. â  - âõîäèòü ó âàðò³ñòü. 097-643-
12-28
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-
890-90-37, 063-740-98-52
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º 

âåëèêà ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, 
ö³ëîäîáîâà àíòåíà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä 
îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  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., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, âàííà 
- ºâðî - ðåìîíò, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êîòåë 2-õ 
êîíòóðíèé, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòà 20 êâ.ì., çàã. ïëîùà 35 
êâ.ì. 093-013-33-70
  2-õ ê³ìí. êâ. â 3-õ ê³ìí. áóäèíêó, íîâà, íåâåëèêà 
çåì. ä³ë-êà, íîâèé çàáîð, òåðì³íîâî. 093-090-94-10
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 

097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 êâ.13, òåðì³íîâî. 
096-697-14-18
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, òèõèé äâ³ð, íå êóòîâà, âóë.
Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñòàí 
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æèëèé, âóë.Øåâ÷åíêà 1. 073-463-58-21 Îëåíà
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì., ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 
ñàðàé, ïîãð³á, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ÏÐÁ. 063-889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 
097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ (áóäèíîê 3-õ ïîâ.), 
2 ïîâ., ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, ÷àñòâîêî ìåáë³. 097-
590-77-08, 063-406-22-13
  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., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.
Ïîä³ëüñüêà 143 (Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-
554-18-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ.ì., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 063-
294-97-77
  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., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ 
ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), 
íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ 
øêîëè- ë³öåþ), 50.6 êâ.ì., ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ñóì³ñíèé 
ñàíâóçîë, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ, ëàì³íàò. 
063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 7 êâ.1, 1 ïîâ. º âñå. 
098-960-13-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-
35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, 
äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ 
âàð³àíò îáì³íó íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 096-
429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ñàðàé, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 096-443-61-96 ²ðà, 063-
684-23-83 Ñëàâà.
  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, ç ðåìîíòîì, çàëèøàþòüñÿ 
ìåáë³ êóõíÿ, óòåïëåíèé áàëêîí. 098-561-37-23, 073-
305-43-17
  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., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-
509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå. 097-023-16-31, 096-
964-60-20
  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.,, äâ³ 1 ê³ìí.êâ., 1,2, 4 ïîâ., ãàðàæ. 
093-427-54-42
  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., 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., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., âåëèêà, ç ðåìîíòîì òà ìåáëÿìè, 
ð-í ÏÒÓ-17 (ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà»), 2 ïîâ., íå êóòîâà. 
063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - ²², ³íä. îïàëåííÿ, ñâ³òëî, 
âîäà, ãàç - º ë³÷èëüíèêè, 2 ïîâ., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 
067-698-37-27
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í  ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïî 
áàæàííþ ç ìåáëÿìè, ãàðàæåì. 093-732-42-02, 098-
575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà), 68 êâ.ì., ºâðî-
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà 
ï³äëîãà, âñå íîâå ó âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ 
ó çâ’ÿçêó ç âè¿çäîì çà êîðäîí. 063-506-86-82, 067-
843-67-15
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 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., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå 
êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 57 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 66 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º 
ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàêðèò³. 
098-390-18-39, 063-460-05-40
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 4 ïîâ., íå 
óãëîâà. 096-094-68-32
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ 
êëàäîâêè, áîéëåð. 093-091-00-50
  4-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ì/ï â³êíà, áåç îïàëåííÿ. 093-
006-08-92, 093-632-06-55
  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. 096-176-45-23
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. 
ïëîùà 54 êâ.ì. 096-440-69-77
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 
15 ñîò., º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå 
³ ãàçîâå, âåëèêèé ñàðàé 10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â öîêîë³ ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-
056-55-94 ²ðà
  Áóäèíîê , çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, 
ïîãð³á ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé. 097-130-29-02
   Á ó ä è í î ê  2  ê ³ ì í à ò è , 6 0  ê â . ì . , ñ . 
Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. Ö³íà 
70000 ãðí. 096-250-27-89, 063-877-94-50 Íàòàëÿ
  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 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. 
áóä³âëÿìè. 063-384-01-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç 
âíóòð³øíüîãî îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 
ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-904-48-07
  Áóäèíîê 300 êâ.ì., ð-í Öàðñüêå ñåëî. 093-704-
31-57
  Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., 
âîäà, òóàëåò - â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ 
Êàçàðìè. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ï³ä ÷åðåïèöåþ, 
öåãëÿí³ - ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 4 ê³ìíàòè, 
ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà, îïàëåííÿ, çåì. 
ä³ë-êà 12 ñîò. ç ñàäîì, ñòàí - çàõîäü òà æèâè, âóë.
Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 33 
ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42

  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. ãîðîäó, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ãàðàæ. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãàðàæ, 
ïîãð³á. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, º ãàç, òâåðäîïàë. êîòåë, âîäà - õîëîäíà, 
ãàðÿ÷à, âàííà, òóàëåò, êàíàë³çàö³ÿ (âèãð³áíà ÿìà 3 õ 
4 ì), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, 
ïîãð³á, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä, ïîáëèçó ð³÷êà, 
òèõà âóëèöÿ ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 70. 067-379-91-94, 
097-256-32-65
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., â Êîçÿòèí³, â áóäèíêó º ñâ³òëî, 
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, º ãàðàæ, 
ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä, ìîëîäèé ñàäîê. 063-628-93-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. 
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âåðàíäà 11 êâ.ì., â³ä âëàñíèêà, 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, º êðèíèöÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 
067-994-99-34
  Áóäèíîê 9 õ 9 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóë.
Ñàäîâà. 096-046-12-60, 093-239-17-49
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê á³ëÿ ñòàâó ñ.Êîçÿòèí, 50 ñîò. ãîðîäó, º 
ñàäîê. 050-908-48-69
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
ïîáëèçó ð³÷êà, ñòàâîê, àâòîáóñíà çóïèíêà. 073-060-
48-91, 098-515-93-37
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè.Òåðì³íîâî â çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Â 
áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà 
òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåì. 
ä³ë-êà 50 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 
097-782-13-75 
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, àáî 
îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà (íàâïðîòè çàë. âîêçàëó), 3 
ê³ìí., êóõíÿ, ïåðåäïîê³é, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 
ëüîõ, êðèíèöÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 067-430-05-99, 063-
645-94-26 ²ðèíà
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 
067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà, íåäîðîãî. 063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, çåì. ä³ë-êà 5.7 ñîò. 063-
260-07-59, 063-875-33-04
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, ïîãð³á, ñðàé, êðèíèöÿ, 
ãàç. 063-963-68-15
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ë-êà. 067-966-19-14, 067-412-28-56
  Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç çðó÷íîñòåé, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 13 ñîò. ãîðîäà, 
á³ëÿ ñòàâêà, ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 096-732-67-45, 063-
714-27-83
  Áóäèíîê ãàç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ 
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó âóë.Êàì’ÿíêà 17. 063-296-92-18
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 
êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ð-í 
ÏÐÁ. 093-12-35-109
  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 çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 
18. 096-976-53-43, 093-307-05-32
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
ìîæëèâèé îáì³í. 096-574-49-04
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 
15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ñàðàé, ãàðàæ, 20 ñîò. çåìë³, ñ.²âàíê³âö³. 093-704-31-57

  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., 
ä³ëÿíêà 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ 
äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, 
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3. 
093-461-52-70, 063-056-41-75
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 11/2, çàã. 
ïëîùà 82.3 êâ.ì., º ãàç, êîíâåêòîð, á³ëÿ áóäèíêó 17 
ñîò. ãîðîäó ç ñàäîì, ïîãð³áîì, ãàðàæåì ³ ñàðàºì. 
067-300-19-06
  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 íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, 
îïàëåííÿ, 10 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-
31-57
  Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 
093-460-73-70
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 063-353-58-16
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 
ñîò. 097-703-28-56, 063-670-71-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ñàðàé, ïîãð³á, ö/âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ 
ë³ñ, âñ³ äîêóìåíòè â ïîðÿäêó - 50 000 ãðí. 097-
659-28-17
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, ïîðó÷ ãàç, âîäà, â ê³íö³ 
ãîðîäà ñòàâîê. 097-744-46-76
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 093-979-
47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, êóõíÿ, 
êëàäîâêà, 4 ê³ìíàòè, ãàç, 2 ãðóáè, êðèíèöÿ, ãîðîä 10 
ñîò., ñòàâîê, ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³, ñàðà¿, ïîãð³á, 
âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ. 097-425-76-87
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 89, ãàç. 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., 
ñàäîê, ïåðèìåðò îãîðîäæåíèé çàáîðîì, òåðì³íîâî. 
067-108-14-07, 063-394-00-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí òåðì³íîâî ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., ñàäîê îãîðîäæåíèé ïî 
ïåðèìåòðó çàáîðîì. 067-108-14-07, 063-394-00-02
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 0.29 ãà., âîäîï³äâåäåííÿ, 
êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 2 ïîãð³áà. 
097-056-19-78, 093-920-65-29
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
  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, âîäà, ãàç, ñàäîê, ãîðîä, 
ãîñï. áóä³âë³. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, ñâ³òëî, 0.63 ãà çåìë³, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, äâà ñàðà¿, ë³òíÿ êóõíÿ, íåäîðîãî. 
063-691-57-55 Àíàòîë³é
  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, 063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, 
âîäà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 098-
831-13-04
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-
82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
íåäîðîãî. 095-801-60-85
  Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 
ïðèâàòèç. 093-153-21-77, 093-153-21-72

  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 141 000 ãðí. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì.  
ä³ëÿíêà 6 ñîò., 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 066-
983-37-78
  Áóäèíîê ó ñ. Ñåñòðèí³í³âêà, 70 êâ.ì. Êîçÿòèíñüêîãî 
ð-íó. ä³ë-êà 25 ñîò., 10 ñîò. ï³ä ñàäîì, ïîãð³á, ñàðàé. 
095-632-39-20, 098-279-32-83
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. 11 õ 6.5 ì., âóë.
Âèøíèâåöüêîãî 14, ç ãîñï. áóä³âëÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 
ïðèâàòèç. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 
093-022-62-64
  Âðåì’ÿíêà öåãëÿíà, ñâ³òëî, ïàðîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ïîðó÷ ñòàâîê, ñ.Êîçÿòèí. 
093-481-59-77, 097-535-68-78
  Äà÷à íà Ïëàíîâîì êîîï.«ßáëóíüêà», º áóäèíîê 
â ãàðíîìó ñòàí³, ñâ³òëî, ãîðîä, ïëîäîâ³ äåðåâà, 
íåäîðîãî. 063-628-93-81
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç 
âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ñàäîê, º ñâ³òëî. 
063-181-67-34
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, öåãëÿíèé áóäèíîê, âîäà. 097-
931-00-82
  Êâàðòèðà 100 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ð-í ÏÐÁ, 
íåäîðîãî.  067-277-16-73, 063-293-14-19
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà 
ìàãàçèíó. 067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 12 ñîò. çåìë³, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä 
îêðåìèé, ð-í Á.Êàçàðìà. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º 
ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 
098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, êëàäîâêà, ïîãð³á, 8 ñîò., áóäèíîê 
ï³ñëÿ ðåìîíòó. 067-198-70-95, 063-645-62-28, 2-37-90
  Ï³â áóäèíêó ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî. 063-894-05-34
  Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, íåäîðîãî. 093-018-62-77, 
097-264-46-76
  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
  Òåðì³íîâî êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó.063-513-56-57, 097-44-30-308.
  Ó÷àñòîê 5 ñîò. ç ñòàðèì áóäèíêîì, âóë.Ñòóñà 61, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 067-863-94-62, 063-788-93-60
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà ç³ âñ³ìà ³íä. 
çðó÷íîñòÿìè, íîâèé âîäîïðîâ³ä ³ êàíàë³çàö³ÿ, íà âñå 
º ë³÷èëüíèêè, îêðåìèé âõ³ä, º ãðÿäêà ³ ãîðîä 15 ñîò. 
097-334-29-44
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Âàñüêîâñüêîãî, º âñ³ çðó÷íîñò³, 
çåì. ä³ë-êà 4.5 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñòàí æèëèé. 093-
498-00-69
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 
11 ñîò. (ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-
860-50-40, 093-427-55-10 ï³ñëÿ 18:00

  аВтомото
  VOLKSWACEN Jetta 1987 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 093-781-
65-84
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-
375-06-61
  Áóñ³ê Ðåíî - Òðàô³ê 1998 ð.â., ïîòðåáóº ðåìîíòó, ïî 
äîñòóïí³é ö³í³. 096-534-50-28, 098-447-85-86
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
097-152-49-22
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 063-296-
92-38
  ÂÀÇ 21013 1987 ð.â., á³ëà, ñòàí õîðîøèé, íîâà 
ãóìà, àêóìóëÿòîð, êàï. ðåìîíò äâèãóíà 20 000 ãðí. 
098-060-70-16
  ÂÀÇ 21013 â îðèã³íàë³ ïðîá³ã 69000, íåôàðáîâàíà, 
íåâàðåíà. 097-426-63-34

  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., 
òåðì³íîâî. 097-488-07-55
  ÂÀÇ 21013, 1983 ð.â., íåäîðîãî. 096-960-73-89
  ÂÀÇ 2109 «Áàëò³êà». 097-449-25-88
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 21099 1995 ð.â., ñò³í ³äåàëüíèé. 067-756-85-
13, 063-293-14-22
  ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äâ. 1.6, ãàç-áåíçèí 4 
ïîêîë³ííÿ, êîë³ð âèøíÿ. 063-879-54-12, 068-056-
55-76 Ñåðã³é
  Âîëüöâàãåí Ãîëüô 3.0 ä., 1.9 äèçåëü, 
íåðîçòàìîæåíà. 063-970-95-05
  ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ 
âåëèêèé). 067-702-77-92
  Äåî Ëàíîñ 1998 ð.â., çåëåíèé, ãàç-áåíçèí. 067-
193-31-36
  Äåî Ñåíñ 2008 ð.â., äâ. 1.3, áåíçèí, â äîáðîìó 
ñòàí³. 097-256-32-65, 067-379-91-94
  ÇÀÇ - 969 â äîáðîìó ñòàí³. 096-534-50-28, 098-
447-85-86
  Çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-53À çàäí³é òà ïåðåäí³é ì³ñò, 
êðèëà, ðóëåâà, ïîñèëþâà÷ âàêóìà, ëîáîâå ñêëî, 
íàêëàòêè òîðìîçí³ çàäí³, äîêóìåíòè. 098-254-37-29
  ²Æ Ïëàíåòà 5 10 000 ãðí. 096-614-54-03 Âîëîäÿ
  Ëàíîñ 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñòàí ÷óäîâèé. 098-
560-29-07
  Ìàçäà 929 íà õîäó, ñòàí íîðìàëüíèé, âêëàäåíü 
íå ïîòðåáóº, ãàç-áåíçèí. 096-264-75-92
  ÌÁ - 12 ê.ñ. + ïðè÷³ï (350 êã.) ï³äñèëåíèé, 
àäàïòîð, êàðòîï. ñàäæàëêà, êàðòîï.êîïàëêà, 
êóëüòèâàòîð, äèñ.êîñ³ëêà. 068-652-58-45
  Ìåðñåäåñ 210 1996 ð.â., ìîòîð 2.3, ãàç-áåíçèí, 
êîðîáêà àâòîìàò, êîë³ð ñèí³é. 097-971-15-31
  Ìîïåä Ãåðìàíñüêèé 3-õ ñêîðîñíèé Ñ³ìñîí 38 
êóá.ñì. â äîáðîìó ñòàí³, çàï÷àñòèíè Ì-2141. 067-
345-41-77
  Ìîòîáëîê «Áåëîðóñü» ÌÒÇ, 2-õ öèë³íäðîâèé, 
âîçäóøíèé îõîëîäæóâà÷ 12 000 ãðí. 093-925-93-80
  Ìîòîöèêë «SPARK». 068-507-91-29, 093-885-
38-24
  Ìîòîöèêë Ê750 ³ çàï÷àñòèíè äî íüîãî, ìîòîöèêë 
Óðàë â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³, ìîòîð äî ìîòîöèêëà 
ÌÒ. 097-154-49-36
  ÌÒÇ-80, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 098-060-70-16
  Ñêóòåð HONDA. 068-507-91-29, 093-885-38-24
  Òðàêòîð Ä-13-160 ç óñ³ì íàâ³ñíèì. 093-227-64-67, 
068-041-47-47
  Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â 
äîáðîìó ñòàí³. 097-577-26-86
  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé. 097-588-50-07, 068-289-
93-05
  Òðàêòîð ÞÌÇ-3 íàâ³ñíèé.  098-214-90-92
  Ôîëüöâàãåí Ïàññàò Â3 1991 ð.â., êîë³ð ÷îðíèé, â 
äîáðîìó ñòàí³. 097-630-04-74
  Ôîðä Ñ³ºðà 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, âàðèòè, 
êðàñèòè íåòðåáà. 098-007-84-33

  КуПЛЮ
  Áäæîëèí³ ðî¿. 067-289-25-75
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí äî 8 òèñ. äîë. 063-186-
30-16
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³. Ìîæëèâî íà 
çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Äà÷ó. 093-875-70-09, 097-497-12-79
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
  Äðîâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííîõ 
ñîëîìè, øèôåð á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
  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
  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
  Ï³ñîê 093-767-67-84
  Ðèáàöüêèé ñò³ëåöü ìîæëèâî êàðêàñ á/ó. 073-026-
55-19, 096-224-01-71
  Ñ³íî 067-264-80-25
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèõ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó 
ñòàí³:àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 

063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîÌó 
ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-
50-85

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. íà áóäèíîê. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ìîæëèâî ç ìîºþ 
äîïëàòîþ. 093-943-00-65
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, 10 ñîò. ãîðîäó, ãàðàæ, ïîãð³á, 
ñàä íà êâàðòèðó. 068-753-34-61
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³, öåãë. 
áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 063-255-
40-84, 098-704-92-09

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-
20-43
  Â³ääàì (ñàìîâèâ³ç àâòîñêàòè) ãðóçîâ³, ëåãêîâ³, íà êàíàë³çàö³þ, 
êëóìáó ³ ò.ä. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîøåíÿò. 093-704-31-57
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, òðèêîë³ðíèõ, ¿äÿòü âñå, 
õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³ääàì êîøåíÿò â õîðîø³ ðóêè. 093-752-52-21
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó, íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-
51-34
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò (àáî îáîõ). 2-12-24, 093-
884-86-66
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
ñåð³ÿ ÂÍ â³ä 12.05.1998 ð. íà ³ì’ÿ Âàùåâñüêî¿ Ìàð³¿ Ïåòð³âíè ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ äèòèíè íà ³ì’ÿ Ïåðîâî¿ Ñí³æàíè 
Àíäð³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà â³éíè ñåð³ÿ ª ¹044167 âèäàíå 
1.06.2017 ð. íà ³ì’ÿ Êóíèöüêèé ªâãåí Ñòåïàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà æèòëîâèé 
áóäèíîê , âèäàíå 20.03.2000 ð. âèêîíêîìîì Â³âñÿíåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, Â³ííèöüêî¿ îáë. íà ³ì’ÿ Äîâãîïÿòîãî Ëåîí³äà 
²âàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà ³ì’ÿ 
Ëàâðåíþê Âàëåíòèíà Âàñèë³âíà, ñåð³ÿ ÐÍ ¹033167 â³ä 20.12.2000 ð. 
¹630 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ¹10773348 íà ³ì’ÿ Ïåòðîâà Âàëåð³ÿ 
Â³òàë³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî ïîñâ³ä÷åííÿ ÌÂÑ, â ð-í³ æ/ä âîêçàëó 22 ÷åðâíÿ, ïðîøó 

ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-629-18-35
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-503-53-49
  Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî 31, îïàëåííÿ ï³÷íå. 
093-038-62-16
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ïîðó÷ ñ³ëüñüêà ðàäà),ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 068-033-67-68
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â öåíòð³. 063-649-90-85, 063-
344-14-45, 098-600-82-43
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ 
ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 12 
êâ.ì. - 500 ãðí. 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. 
063-969-65-04, 068-033-67-67
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, º âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-48-78
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-
35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ï³â áóäèíêó äëÿ äâîõ õëîïö³â ÷è ä³â÷àò. 063-
289-29-03
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 62 êâ.ì., â öåíòð³. 098-519-98-24
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 45 êâ.ì., 2 ïîâ. 098-
116-16-17
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 093-633-29-
78, 096-840-01-15
  Çí³ìó 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ. àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê íà 
äîâãèé òåðì³í, ìîëîäà òà ïîðÿäíà ñ³ìÿ. 098-421-54-13
  Çí³ìó ê³ìíàòó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-453-53-47, 
050-160-27-94
  Ïðàö³âíèê êîíñåðâíîãî çàâîäó, ïîëÿ, àïàðàòíèê 
ñòåðèë³çàö³¿, òåëüôåðèñò, çâàðíèê, àâòîåëåêòðèê, 
îïåðàòîð äîùóâàëüíèõ ìàøèí. Êîíêóðåíòíà ç/ï. 
Íàäàºìî æèòëî. Ðîáîòà â Îäåñüê³é îáëàñò³. Òåë.:  
0504900446    
  Ð³çíîðîáî÷³ òåðì³íîâî. Ç/ï â³ä 10.000ãðí. Æèòëî 
íàäàºìî. Ï³äïðèºìñòâî çíàõîäèòüñÿ â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. 
òåë. 0504430179, 0965621103
  Øóêàþ æ³íêó, ÿêà çìîãëà áè äîãëÿíóòè ìåíå çà 
ñïàäùèíó, ìåí³ 84 ð., ìîæíà ç ñåëà, àáî ìåíå â ñåëî, ÿ 
íå â³ä êîãî íå çàëåæíèé. 096-585-77-45
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó 
ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-99-81
  Øóêàþ ìàéñòðà äëÿ óñòàíîâêè çàáîðà. 097-436-56-60
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СЕРЕДА,  4 лИПНя

 + 14 0С    + 16 0С
 + 22 0С    + 19 0С

вІвторок, 3 липня

 +  12 0С   + 13 0С
 +  18 0С   + 17 0С

  понедІлок, 2 липня

 + 9 0С    + 12 0С
 + 13 0С    + 12 0С

СУБОТА,  30 ЧЕРВНя

 +17 0С     + 17 0С
 +21 0С     + 16 0С

П'яТНИця, 29 ЧЕРВНя

   + 19 0С   + 20 0С
   + 25 0С   + 21 0С

недІля, 1 лИПНя

+ 11 0С   + 12 0С 
+ 15 0С   + 13 0С

ЧЕТВЕР,  28 ЧЕРВНя

+ 18 0С    + 20 0С
+ 24 0С    + 23 0С

Погода у Козятині 

42
53

27

41
76

20

428094

(093) 766-18-41
Розміщення Рекламизнаменні дати липня-2018

Святкові вихідні: три додаткові 
потяги через козятин

овен 
До кінця тижня вам належить завер-
шити всі свої справи. У коханні також 

потрібно бути відповідальним.
телець 
Готуйтеся до новизни та драйву. Вас 
потягне на пригоди, з’являться нові 

проекти. Цей тиждень хороший для відпустки.
БлизнЮки 
Тиждень пройде активно та дуже 
швидко. Вас чекають нові знайомства 

та подорожі. Але і витрати також будуть вели-
кі: ремонт, купівля нерухомості.

рак 
Вас чекає успіх у всьому. Плануйте 
свої справи та виконуйте роботу. Вам 

у всьому щаститиме. Не відмовляйте собі в 
задоволенні витрачати гроші на свої потреби.

лев 
Н а с т а в  ч а с  п о д у м а т и  п р о  с в о є 
здоров’я. Займіться спортом і підлі-

куєте свої хронічні захворювання. На роботі 
у вас з’явиться новий проект, який принесе 
вам чудові перспективи.

діва
 Цей тиждень буде досить складним 
і дуже насиченим, але вам вистачить 

сил розібратися з усіма справами. Контр-
олюйте свої емоції, що б не сталося, і у вас 
все налагодиться.

терези 
На цьому тижні вас чекає чимало 
приємних новин від рідних і близь-

ких. Ймовірні витрати на непередбачувані 
покупки.

скорпіон 
Ви опинитеся у вирі бурхливих емоцій. 
Влаштуйте романтичну вечерю, щоб 

налагодити стосунки з партнером.
стрілець 
Не втрачайте можливостей, які нада-
ватиме вам доля. Є шанс просунутися 

по кар’єрі. У коханні все буде добре. 
козеріг 
На цьому тижні сміливо займайтеся 
благоустроєм свого будинку та дачі. 

Самотні Козероги можуть зустріти свою 
долю, а сімейним краще спланувати спільне 
проведення часу.

водолій
На початку тижня на вас навалиться 
багато справ, що вимагають чимало 

сил. Не допускайте конфліктів, шукайте мирні 
вирішення питань.

риБи 
Шукайте баланс між роботою і до-
мом, тоді всі негаразди вас обійдуть 

стороною. Якщо проявите неуважність і лінь, 
можете втратити роботу або нарватися на 
неприємності.

ГОРОСКОП
з 28.06 по 04.07
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влад кірган 

З нагоди Дня Конституції України матиме-
мо одразу чотири вихідних. На цей період 
Укрзалізниця призначила 11 додаткових по-
їздів. Зокрема, через Козятин курсуватимуть 
№ 191/192 Київ-Львів з 28 червня та 1 лип-
ня. Відправлення з Києва о 08.03, прибуття 
до Львова о 17.55. У зворотному напрямку 
поїзд вирушатиме в ці ж дати об 11.58 та 
прибуватиме до столиці о 21.46. До Козятина 
з Києва поїзд № 191 прибуває о 10.47, поїзд 
№ 192 зі Львова — о 19.24.

Поїзд № 177 Київ-Хмельницький має 

відправлен-
ня з Києва 
о 06.06 та 
прибуття до 
Хмельницького о 13.02, в Козятині — о 
08.45. У зворотному напрямку відправлення 
з Хмельницького о 14.04, в Козятині — о 
17.55 та прибуття до Києва о 20.43.

Поїзд № 780/779 Вінниця-Суми курсува-
тиме 27, 28, 29, 30 червня, 1, 2 липня. Від-
правлення з Вінниці о 13.43, в Козятині — о 
14.40, прибуття до Сум о 21.33. У зворотно-
му напрямку відправлення о 05.30, в Козяти-
ні — о 12.16 та прибуття до Вінниці о 13.08.

1 - День архітектури України
2 - 100 років від дня народжен-

ня Рождественського В.П. (1918-
1985), українського композитора

3 - 135 років від дня народжен-
ня Франца Кафки(1883-1924), 
німецького письменна

4 - 60 років від дня народжен-
ня Римару́ка І.М. (1958-2008), 
українського поета, лауреата 
Шевченківскої премії 2002 року

5 - 215 років від дня народжен-
ня Джорджа Генрі Борроу (1803-
1881), англійського письменника

6 - Всесвітній день поцілунку
7 - Різдво пророка Іоанна 

Хрестителя. Свято Івана Купайла
День працівника природно-за-

повідної справи
140 років від дня народження 

Кучугури-Кучеренка І. І. (1878-
1937), українського кобзаря

8 - День родини
80 років від дня народження 

Леся Танюка (справж. ім’я - Лео-
нід Степанович) (1938-2016), укра-
їнського режисера, театрознавця, 
перекладача, громадського діяча

10 - 100 років від дня наро-
дження Джеймса Олдріджа (1918-
2015), англійського письменника

11 - Всесвітній день народо-
населення

70 років від дня народження 
Сокол А. В. (1948), української 

поетеси
12 – День Святих Верховних 

апостолів Петра і Павла
95 років від дня народження 

Мостового П. К. (1923-2010), 
українського поета

13 – 90 років від дня наро-
дження Пікуля В. С. (1928-1990), 
російського письменника

80 років від дня народження 
Скорика М. М. (1938), українсько-
го композитора

14 - 115 років від дня на-
родження Ірвінга Стоуна (1903-
1989), американського письмен-
ника

100 років від дня народження 
Інгмара Бергмана (1918-2007), 
шведського режисера, драматур-
га кіно, театру, телебачення

90 років від дня народження 
Думбадзе Н. В. (1928-1984), гру-
зинського письменника

15 – День українських мирот-
ворців

Всесвітній день навичок молоді
110 років від дня народження 

Горбатова Б. Л. (1908-1954), укра-
їнського та російського письмен-
ника, сценариста

16 – День бухгалтера
110 років від дня народження 

Барки В. К. (Очерет В. К.) (1908-
2003), українського письменника 
і перекладача

17 - 170 років від дня наро-
дження Михалевича О. І. (1848-
1925), українського письменника, 
перекладача, лікаря

  125 років від дня народжен-
ня Котецького В. С. (1893-1918), 
українського письменника

90 років від дня народжен-
ня Роберта Шеклі (1928-2005), 
американського письменника-
фантаста

18 – 85 років від дня наро-
дження Євтушенка Є.О. (1933-
2017), російського поета, пере-
кладача, публіциста

20 - Міжнародний день шахів
140 років від дня народження 

Шульги І. М. (1878-1938), україн-
ського живописця

21 - 125 років від дня наро-
дження Ганса Фаллади (1893-
1947), німецького письменника

80 років від дня народження 
Брегвадзе Н. Г. (1938), грузин-
ської естрадної співачки

22 - 140 років від дня наро-
дження Януша Корчака (1878-
1942), польського педагога, 
письменника, лікаря

23 – День Преподобного Анто-
нія Печерського

24 – День Рівноапостольної 
княгині Ольги

190 років від дня народження 
Чернишевського М.Г. (1828-1889), 
російського філософа-матеріаліс-
та, письменника, енциклопедиста, 
літературного критика

25 - 95 років від дня наро-
дження Марії Кристіни Гріпе 
(1923-2007), шведської пись-
менниці, лауреата Міжнародної 
премії імені Г. К. Андерсена 1974 
року, премії імені Астрід Лінд-
грен 1972 року

26 – Собор Архангела Гав-
риїла

27 – 170 років від дня наро-
дження Ганса Гоффмана (1848-
1909), німецького письменника та 
публіциста

28 - День хрещення Київської 
Русі-України

День Рівноапостольного Вели-
кого князя Володимира

115 років від дня народження 
Голобуцького В. О. (1903-1993), 
українського історика, дослідни-
ка українського козацтва

80 років від дня народження 
Калиновської В. Ф. (1938), укра-
їнської артистки балету

30 - Всесвітній день боротьби з 
торгівлею людьми

Міжнародний день дружби
200 років від дня народження 

Емілі Джейн Бронте (1818-1848), 
англійської поетеси та письмен-
ниці

110 років від дня народження 
Бенца К. Я. (1908-1971), україн-
ського композитора, диригента

110 років від дня народження 
Гончаренка І. І. (1908-1988), укра-
їнського поета


