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• відкрита для всіх, але не підвладна ничийому впливу

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

грн450

(068) 308-01-25
Маєш новину?

На 144 річНицю - побажаННя місту
Жителі Козятина від щирого серця хочуть миру і процвітання
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газета чесних новин

два однакових 
заклади, а доля 
людей різна

згадати отця 
олександра хочеться 
тільки добрим словом
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володимир (60):
— Здоров’я і газу поде-

шевше.

катерина (15):
— Бажаю всього найкра-

щого і пережити всі міста 
на світі.

настя (14):

— Довголіття та щоб місто 
ніколи не знало занепаду.

микола (70):
— Триматися, бо ми того 

варті.

сергій (53):

— Миру в нашій країні.

катерина (18):
— Здоров’я мешканцям і 

довгих щасливих літ.

влад (26):
— Культурного розвитку, 

процвітання, більше вакансій 
на підприємствах.

сергій (57):

— Відсвяткувати 200-річ-
чя Козятина.

олександр (38):
— Любити своє місто і один 

одного.

юрій-ярун мотронюк (83), 
пенсіонер:

— Квітуй, живи, о місто заліз-
ничне! Радій життю! Нехай тобі 
щастить!

марія (61):
— Розвитку міста та вели-

кого щастя його мешканцям.

світлана (11):
— Усього найкращого!

надіслав на “це 
козятин, друже” дмитрій 
волонсевич 

М і с т о  К о з я т и н  в  р і з н і 
ч а с и  н а з и в а л о с ь  п о -
різному
Як т ільки не  називали 
н а ш е  м і с т о \ м і с т е ч к о \
с е л и щ е \ п о с е л е н н я  з а 

останніх майже 300 років 
(перші згадки датуються 
1734 р.).
Проаналізувавши ті  по-
милки, які часто ми мо-
жемо почути чи прочита-
ти, маємо 40 (!) варіантів 
т ільки кириличного на-
пису, а ще є латиниця...

варіанти назви міста козятин
Наше місто - іменинник!
Не старе, бо ще юнак.
і тихеньке, й позитивне
На веселощі мастак.
В місті нашім добрі люди
і таланти всюди є.
тільки влада щось тормозить,
В неї завжди щось своє.
а Козятин добре бачить,
Хто по-новому живе.
Наше місто не пробачить,
бо взяло вже за живе.
сам Козятин хай святкує,
Всім ми зичимо добра,
Всім любові, грошей, сонця!
Краще жити нам пора.
а вам RIA допоможе! 
З вами, любі, ми завжди.
ми не вміємо інакше —
Кого кривдять, йдіть сюди.
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життя Козятинщинитема тижня

Ось так українці відстоюють свої права

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

лист у номер

Поліція відкрила кримінальне провадження через смерть у лікарні 
Кривого Рогу ветерана АТО, який оголошував голодування

27 червня внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних 
сил смертю хоробрих загинули троє наших побратимів.

ХорВати перемогли, 
ЗгадаВши уКраїНу

"На тому сВіті побачимося, тВарюКи!" 

сКорбота

«GloRy to UkRAIne!»: яК 
ВіННичаНи і сотНі тисяч 
уКраїНціВ ВлаштуВали 
FIFA флешмоб гаНебНостіЗа стійКість 

Нації маємо 
Нагороду Від 
бога

біЗНес На чужому горі та сльоЗаХ

Чемпіонат світу з футболу, учас-
ником якого Україна не стала, ще 
триває і з часом завершиться. Фак-
тично українці отримали найвагомішу 
перемогу, що віками буде позитивно 
впливати на хід історії української на-
ції. Як показує практика, новини про 
спорт та їх досягнення живуть місяць. 
Не більше. А вербальне звернення 
“Слава Україні!” (яке пролунало після 
перемоги хорватів над російськими 
футболістами) залишиться назавжди. 
Тепер воно прописане англійською 
мовою “Glory to Ukraine!”

і прив’язується до нашої нації, як 
прописані історично до французів: 
Vive de France!, до американців: 
God bless America! та до поляків — 
Jeszcze Polska nie zginęęa!

Гасло виказане для поваги нації 
особистостей Домагой Віда та Огнєн 
Вукоєвич, що досягли вагомих висот у 
футболі, пов’язаного з Україною. 

Ми руками ворога (необхідно дя-
кувати Кремлю) зуміли ототожнити 
себе для всього світу, що Україна 
— це держава, а титульна нація в ній 
— українці. Ми воюємо, а вірніше — 
тримаємо оборону проти Російської 
Імперії, що значно переважає нас 
чисельним та економічним потенціала-
ми. Весь світ без перебільшень тепер 
капіталізував слоган української нації 
”Слава Україні!” Бажанням знищити 
та уярмити нас, Кремль відстрелив 
своє жало і встромив його вже в 
гнилу основу імперії, що невпинно 
руйнується. 

Такі прогнилі корумповані структу-
ри, як ФІФА (з прогинанням, підла-
бузництвом), маючи лише одну мету: 
“Станемо в будь-яку позу за ваші 
гроші перед Путіним”, намагаються 
принизити і знищити двох хорватів. 
Навалилися на них своєю потужною 
структурою та всією Російською ім-
перією. 

Таким чином жертовність Домагой 
Віда та Огнєн Вукоєвича завершилась 
повним успіхом для Української на-
ції. Нам, українцям, через громадські 
організації, футбольних фанатів, та 
інші можливі об’єднання та структури 
необхідно мобілізувати зусилля по їх 
захисту. Захищаючи їх, ми боронимо 
себе. 

За роки війни на сході України 
проти волі чиновників (сьогодніш-
ньої України) тисячі, мільйони людей 
усього світу прониклись повагою до 
Української нації.

Корумпована державна структура 
України разом із Путіним та корупцій-
ним органом ФіФА підняли на висо-
кий рівень національну ідею українців. 

Мета українців — стати організо-
ваним державним та національним 
суспільством, що буде гідним партне-
ром для сусідніх держав, інтегруючи 
високорозвинені технології, які мають 
прогресувати і прогресують тепер у 
світі. А, влившись знову у Російську 
імперію, в українців лише одна пер-
спектива — бути вертухаями, бігаючи 
з автоматом Калашникова, помираючи 
на неймовірно великих просторах 
Росії.

Слава нації! Слава Україні!

іван остапчук

У суботу, 7 липня, на ста-
діоні Фішт в Сочі відбулася 
чвертьфінальна гра чемпіонату 
світу з футболу між командами 
Росії та Хорватії. Сто двадцять 
хвилин поєдинку переможця 
матчу не виявили. Доля зустрічі 
вирішувалась в післяматчевих 
пенальті. Вдаліше їх пробили 
хорвати. Вони увійшли в четвір-
ку кращих команд чемпіонату 
світу 2018 року, що проходить 
у Росії.

Після того як матч завер-
шився, в роздягальні збірної 
Хорватії Домагой Віда та Огнєн 
Вукоєвич виклали відео, де 
свою перемогу присвятили 
гравцям Київського “Динамо” і 
народу України. 

“Слава Україні!” — сказав 
Віда, забивший два голи у во-
рота росіян. Вукоєвич додав, 
що  ця перемога за “Динамо”, 
за Україну від Хорватії.

Росіян і російські ЗМІ обу-
рило таке висловлювання ко-
лишніх гравців і селекціонера 
команди “Динамо” Київ. Вони 
звернулися в Міжнародну фе-
дерацію футболу, щоб покарати 
захисника збірної Хорватії Віду 
і помічника тренера Хорватів 
Вукоєвича. У штаб-квартирі 
вищого футбольного органу 
ФІФА повідомили, що Домагоя 
Віду покарали, висунувши йому 
попередження, що розцінюєть-
ся як порушення правил чесної 
гри. Вукоєвіча федерація фут-
болу Хорватії відібрали акре-
дитацію і звільнили з помічника 
тренера збірної.

На захист гравця і тренера 
виступила федерація футболу 
України. У зверненні йшлося, 
що обидва хорвати тривалий 
час виступали за українску 
команду. Вони з любов’ю 
ставляться до України і свої 
висловлювання не пов’язують з 
політикою. 

з сайту “20 хвилин”

Сотні тисяч українців обвалили 
рейтинг сторінки FIFA у Фейсбуці 
з 5 зірок до 1 зірки. Усе через 
те, що міжнародна федерація 
футболу засудила відеозвернення 
хорватських спортсменів Огнена 
Вукоєвича та Домагой Віде, в яко-
му вони присвятили перемогу над 
Росією Україні та клубу "Динамо". 
Серед обурених людей і тисячі на-
ших земляків.

Нагадаємо ще раз, 7 липня збір-
на Хорватії обіграла Росію. Після 
матчу екс-гравець київського "Ди-
намо" і захисник збірної Хорватії 
Домагой Віда разом з футболіс-
том Огненом Вукоєвичом записали 
відеозвернення зі словами "Слава 

Україні!" 
За "неспортивну поведінку" між-

народна організація оштрафувала 
футболіста на 15 тисяч швейцар-
ських франків. Це приблизно 15 
тисяч доларів. Також Вукоєвича 
виключили зі збірної Хорватії піс-
ля цього відео.  

Українці запустили флешмоб на 
сторінці FIFA у Фейсбуці «Glory of 
Ukraine!/Слава Україні!». Станом 
на 14 годину, 10 липня, 157 тисяч 
українців лишили відгуки про фут-
больну організацію з рейтингом 
– 1*. Серед українців дуже багато 
вінничан та козятинчан! Лікарі, 
продюсери, співаки, адвокати, ак-
тивісти, депутати, журналісти – всі 
беруть участь у флешмобі! Слава 
Україні! 

"радіо свобода"

Колишній військовослужбовець 
17-ї танкової бригади Володи-
мир Близнюк наприкінці червня 
оголошував голодування через 
відсутність ліків у медзакладі 
Кривого Рогу, у якому лікував 
цироз печінки. Уранці 9 липня 
ветеран помер. 

Поліція Кривого Рогу (Дніпро-
петровська область) порушила 
кримінальну справу через смерть 

ветерана. Про це 9 липня повідо-
мило "Радіо Свобода".

Провадження відкрили за 
ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) 
Кримінального кодексу України 
з позначкою "раптова смерть". 
У поліції зауважили, що тіло 
померлого передали на судово-
медичну експертизу.

Близнюк помер у понеділок 
вранці. До цього його донька 
Ірина писала у Facebook, що у 
ветерана діагностували останню 

стадію декомпенсованого циро-
зу печінки. 27 червня Близнюк 
оголосив голодування, оскільки 
його госпіталізували в 16-ту 
міську лікарню Кривого Рогу у 
важкому стані, але медикаментів 
не надали.

"Типу, лежи подихай, ми ж 
тебе не виганяємо! Гаразд, на 
тому світі побачимося, тварюки! 
Усі до пекла потрапимо", – звер-
нувся він до керівництва медза-
кладу і влади, яка запроваджу-

вала реформу охорони здоров'я.
Близнюк служив у районі бо-

йових дій на Донбасі у складі 
17-ї танкової бригади Збройних 
сил України. Після демобілізації 
займався правозахисною діяль-
ністю.

93 механізована бригада

Весь цей день позиції 
холодноярців під Богданів-
кою були під обстрілами. 
З ранку терористи били 
протитанковими керовани-
ми ракетами, вели вогонь з 
великокаліберних кулеметів 
та стрілецької зброї. При-
близно о 16:00 бойовики 
використали заборонену 
Мінськими домовленостями 
зброю - артилерію та 120-
мм міномети. Внаслідок об-
стрілу смертельні поранення 
отримали холодноярці - 
справжні воїни, чудові люди 
та віддані патріоти України.

35-річний солдат Олек-
сандр Борисович Холін із 
міста Вовчанськ Харківської 
області захищав Україну у 
складі 93-ї бригади з квітня 

2016 року. Ветеран бойових 
дій на Луганщині (Кримське) 
і на Донецькому напрямку. 
Удома Олександра не до-
чекалася з війни дружина 
Янина.

Солдату Володимиру Во-
лодимировичу Дьяченку в 
цьому році виповнилося 
50. У селі Семенівка То-
маківського району Дні-
пропетровської області у 
полеглого воїна залишився 
син Руслан.

З Дніпропетровщини був 
родом і третій загиблий - 
солдат Дмитро Васильович 
Петрушенко 1971 року на-
родження. Його поховає 
власний батько...

Кожен з полеглих опинив-
ся на фронті не випадково. 
Чоловіки зробили свідомий 
вибір та виконали військо-

вий обов'язок до кінця. 
Ціною власного життя...

Їх смерть не буде дарем-
ною. Справу полеглих Героїв 
продовжать їх побратими. 
Аж до самої перемоги і 
звільнення України від оку-
пантів!

Командування та товариші 
Олександра Холіна, Воло-
димира Дьяченка та Дмитра 
Петрушенка висловлюють 
глибоке і щире співчуття 
рідним та близьким заги-
блих побратимів.

Слава Україні! Слава по-
леглим Героям!

P. S. Як повідомила прес-
служба Операція об'єднаних 
сил / Joint Forces Operation, 
за уточненими даними роз-
відки, 10 бойовиків росій-
ських окупаційних військ 
знищено, 7 поранено.

колишні працівники міліції, 
працівники поліції

Свій чорний бізнес підприємець 
П. організував, ще коли працював 
у відділені залізничної дороги. Він 
втягнув неповнолітніх до злочин-
ної діяльності, організував їх на 
викрадення скутерів із помешкань 
громадян м. Козятина.

Під час оперативно-розшукових 
заходів частину викрадених скуте-
рів було повернено власникам, що 
зафіксовано в матеріалах справи. 
“Чорний бізнесмен” не знав, що 
вони крадені і успішно їх реалі-
зовував. Частиною грошей від 
викраденого він розраховувався 
з неповнолітніми, більшу частку 
залишав собі для бізнесу.

Зрозумівши, що це легкий заро-
біток, бізнесмен кидає роботу на 
залізниці. Побудував автомийку та 
магазин, продовжує бізнесувати, 
тільки вже на крадіжках із квар-
тир. Організувавши на мийці зло-
чинну групу, в яку входили двоє 
раніше судимих С. та В., бізнес-
мен П. в нічну пору доби залізли 
в будинок приватного підприємця 
Р. Звідти П. викрав грошові за-
ощадження. Кошти знайшов у 
особистих речах потерпілої, не 
поділившись зі своїми “подільни-
ками”- злочинцями.

Процвітаючий бізнес продовжу-
вався. Ці самі бізнесмени скоїли 
крадіжку у заготовника худоби, 
який постійно мив свою машину 
на мийці у бізнесмена П. Звідки 
викрали плазмовий телевізор, мо-
більні телефони, золоті прикраси 
та грошові заощадження. Не 
знаючи, що телефони викрадені, 
бізнесмен розрахувався одним 
телефоном з мийником авто, 
коли той розраховувався з його 
мийки, а один залишив в себе в 
офісі. Пізніше обидва викрадених 
телефони вилучені і зафіксовані в 
матеріалах справи.

Надходить запитання, чим зло-
чинці їздили на свої чорні справи? 
Їх розвозив наш пухнастий біз-
несмен П.

На цьому фейковий бізнесмен 
не зупиняється. Знаючи, що 
його кум громадянин К. з сім’єю 
святкують день народження, біз-
несмен по мобільному телефону 
запитує у кума, де він знаходить-
ся, чи довго буде? І в цей самий 
час зі своїми “бізнес-партнерами” 
обкрадає його будинок. Звідти 
викрали котла, комп’ютера та інші 
речі.

Цієї самої ночі бізнесмен П. 
власним авто, що є знаряддям 
злочину, завозить викрадені речі 
до підприємця П. в м. Житомир і 

успішно продає.
Працівниками міліції всі викра-

дені речі вилучені і зафіксовані в 
матеріалах справи. Але, як гово-
риться в злочинному світі: «жадіб-
ність фраєра згубила». Після кра-
діжки з будинку кума К. бізнесмен 
П. залишив собі комп’ютера. Не 
знав бідний, що він викрадений. 
Коли почув, що запахло смаже-
ним, бізнесмен П. викидає кра-
дений комп’ютер у смітник біля 
ЗОШ №2. Під час цієї справи його 
помітив батько потерпілого кума 
К. Батько К. сполохав злочинця, 
тому працівники поліції прийшли 
до висновку заарештувати фейко-
вого бізнесмена П. Комп’ютер із 

смітника вилучений та зафіксова-
ний в матеріалах справи. 

Також цією бізнес-бригадою 
була скоєна крадіжка із будинку 
громадянина с. Вернигородок, 
коли той святкував день наро-
дження в м. Козятині. Під час 
скоєння злочину біля будинку по-
терпілого бачив один громадянин 
автомобіль нашого бізнесмена П. 
Але, на жаль, не виявлено речо-
вих доказів по справі, тому цей 
злочин досі не розкритий.

Як можна так нахабно брехати 
всій громаді? Потерпілі, які про-
ходили у цій справі, правду знають 
і здивовані нашому «непідкупному 
правосуддю».

Уникнувши заслуженого пока-
рання, відбувши 1,5 року в СІЗО, 
бізнесмен П. звільнився і відразу 
вирішив переписати свій чорний 
бізнес на своїх дітей. Адже у 
будь-якій цивілізованій державі, де 
немає продажного правосуддя, за 
аналогічні злочини передбачається 
конфіскація всього майна. Але під 
дію цього закону не підпадає  наш 
“пухнастий”, ні в чому не винний 
бізнесмен.

Як казав Жиглов у фільмі «Міс-
це зустрічі змінити не можливо»: 
«Злодій повинен сидіти у тюрмі», 
повинен понести справедливе по-
карання. Тільки так ми збудуємо 
нову Україну, без брехні!

з таким правосуддям, не за горами і у нас таке буде

ми перевірили: 
щебінь з-під колії 
не вивезли

Не проживши два місяці, помер Купуйте гриби з 
товарним виглядом

дмитро артемчук

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” звер-
нулися мешканці вулиці Червоної Калини. 
Вони повідомили, що в четвер, 5-го липня, біля 
переїзду 1011 кілометра з-під колії забирають 
баласт, його вантажать на КамАЗи і везуть на 
якусь дорогу засипати ями.  

Ми перевірили інформацію. Вона відповіда-
ла дійсності, за винятком одного моменту. 
Щебінь, про який йшла мова, не був насипом 
для залізничної колії. На тому місці був спор-
тивний майданчик, на якому виросло не одне 
покоління дітей. Самі дітлахи його чомусь на-
звали “Беріг”.

Засипали цю дитячу забавку років 10 тому, 
коли робили капітальний ремонт чотної колії. 
Зайвий щебінь звозили саме туди. Час від 
часу до купи каміння, що була на колишньому 
спортивному майданчику, навідувалися чинов-
ники різних рівнів. Вони хотіли використати 
майже трофейне каміння для ремонту доріг. 
Та мало кому подобався той матеріал. Одних 
не влаштовувало, що в тому камінні великий 
вміст піску мазуту й гравію. Інші боялися, що 
в камінні з брудом могли потрапити шкідливі 
елементи, що перевозяться залізничним тран-
спортом. 

От і лежало те забруднене каміння, поки не 
знайшовся клієнт, якому немає різниці, чим 
засипати дорогу. Та навіть не дорогу, а колію 
біля ставка. 

У минулому році в селі Журбинці святкува-
ли Івана Купала. Тільки чудове свято мало не 
зіпсував дощ. З першими краплинами мину-
лорічного рясного дощу господарі залізних 
коней натисли на газ. Хитрі водії і ті, що мали 
черговість проїзду, на греблі ставка утворили 
тісняву. Не всі могли дати задній хід — дорога 
вже була надто слизькою. І утворилась на до-
розі велика пробка.

Мабуть, щоб уникнути подібної ситуації в 
цьому році, журбинецький сільський голова Ко-
заченко вирішив вистелити дорогу. Саме він, як 
повідомили в дистанції колії, став господарем 
каміння, що лежало на “Березі”.

Ми вдячні не байдужим мешканцям міста, які 
нам телефонують, побачивши якісь порушення. 
Ми перевірили — насип колії не чіпали. І в цьо-
му випадку безпека залізничного транспорту 
не порушена. Чи підходить такий матеріал для 
настилу дороги в полі, покаже час. 

галина касянівська

Останнім часом на базарчику кожен день люби-
телі лісу продають гриби. Коли лісові трофеї мають 
товарний вигляд, такі гриби побоювання не викли-
кають. Тільки бувають випадки, коли на ринку нама-
гаються продати гриби умовно їстівні чи старі. Так, 
минулого четверга мешканка Козятинського району, 
скоріш за все, знала, які вона принесла гриби на 
продаж. Коли представники преси запитали жінку, 
як називаються гриби, що в її коробці, вона відпо-
віла: “Це хороші і не червиві гриби. Я їх готую вже 
багато років і не отруїлась”.

 Важко не погодитись з нею. Можливо, мухомори 
не приведуть до отруєння, коли відвар з них разів з 
десять злити. Умовно їстівні гриби не бажано вжива-
ти тому, що вони наносять шкоду організму людини, 
вражаючи органи. 

Для прикладу, хоч це грубе порівняння. Кому що 
буває, як з кумом чи кумою випити горілки? Але ж 
ми розуміємо, що свої органи перегрузили.

 Тому купуйте тільки їстівні гриби. А якщо й в 
їстівних грибах немає того товарного виду, їх також 
не слід купувати. Користі від них ніякої. Закликаємо 
продавців дикорослих грибів не нести на продаж 
гриби, які переросли. Не несіть на продаж сата-
нинський гриб або ще як його називають, чортів 
гриб чи синяк. Він шкідливий тим, що токсичний. 
Пам'ятайте, краще уникнути отруєння чи токсикації 
організму, ніж лікуватися За гірший сценарій навіть 
згадувати не хочеться.

влад повх

29 січня 2018 року в с. Глухівці Козятинського району на дому померло дитя 
віком до 2-х місяців від народження. Особливістю смерті є те, що дитина від 
народження мала проблеми зі здоров’ям, небезпечними для життя. Медицина 
це відносить до критичного розвитку дитини. Ці періоди називають критичними, 
або віковими кризами через підвищену вразливість нервової системи і підвище-
ний ризик виникнення порушень. Якщо дитина народжується у важкому стані, 
що вимагає реанімації, її поміщають на спеціальний реанімаційний столик, де 
є все необхідне обладнання для надання первинної реанімаційної допомоги 
новонародженому. З цього моменту дитя набуває основні права людини. 

Право вона набула, але як зреалізувати його? Дитині. Тут дорослий заплуту-
ється, навіть з грошима. У нашій трагедії все завершилось кінцевим моментом 
права на життя  біологічною смертю, тобто момент, коли внаслідок припинен-
ня роботи серця відбулися необоротні процеси розпаду клітин центральної 
нервової системи. Складність визначення моменту виникнення права на життя 
полягає в тому, що народження є тривалим процесом, кожний елемент якого 
може бути розцінений як початок людського існування. 

Кожна країна визначає момент виникнення права на життя по-своєму. На-
приклад, у Франції життя людини захищається державними законами через 
10 днів після зачаття, а в Данії — після 12 тижнів, в Швеції — 20. У Японії, як 
і в багатьох країнах, життя юридично захищене лише після народження, що 
так само у нас в Україні. 

У короткому житті покійної дитини мали б відбутись прописані в медицині 
правила поведінки посадових осіб. Це від сільського голови Глухівець Амонса 
та місцевої медицини до міністра охорони здоров’я України. 

У перинатальних центрах і багатьох великих міських/обласних пологових 
будинках існують такі відділення. Дитину переводять туди і вона не покидає 
стін пологового будинку до нормалізації стану. Але в невеликих пологових 
будинках і пологових відділеннях при центральних районних лікарнях відділень 
реанімації новонароджених немає. У них є тільки невелика палата інтенсивної 
терапії, де малюки не можуть залишатися довго. Тому, якщо дитина потребує 
тривалого лікування та реабілітації, її переводять у ВРІТН дитячої обласної 
або міської лікарні, на базі якої є таке відділення. Після нормалізації стану 
дитини для наступного етапу виходжування або реабілітації діти переводяться 
в спеціалізовані дитячі лікарні, де є відділення патології або другого етапу ви-
ходжування новонароджених 

На жаль, покійний всього цього був позбавлений. Найперше, через не-
дбальство  сільського голови та місцевої первинної медицини, нехлюйства 
в їх роботі. Земля справді прийняла та покрила їх гріх депрофесіоналізму. 
Кажуть, мертві не мають сраму. А як покрити срам перших осіб прокуратури 
району та поліції, які заяву про професійну недбалість та самоусунення від ви-
конання професійних обов’язків, що спричинили смерть дитини, зареєстрували 
з проявами повного правового нігілізму в Калинівській місцевій прокуратурі 
“відповідно до ст .3,15 Закону України від 02.10.1996 року за номером 393-96 
ВР ”Про звернення громадян”. А це значить, що покрили всі  можливі і не-
можливі норми будь-якого права і моралі навіть по відношенню до тварин, а 
до дитини тим більше.

Дитя залишили на руках батьків, які не спроможні були дати раду дитині, 
щоб запобігти смерті. У держчиновників такого права “сомоусунення” немає. 
Це кваліфікується як злочин проти держави і людства. Газета “RIA-Козятин”, 
що оприлюднила факти, стала на шлях сучасного екстремізму, тобто злочину. 
За що будуть жорстко переслідувати. На їх милість не розраховуємо. А на 
сторожі коло них поставим слово.

Його гріх, що народився і жив у Глухівцях...
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влада і мижиття Козятинщини

таКий імідж стВорюють юлі...

шаХраї та Злодії Не сплять, яК і оХороНці На дорогаХ: є реЗультати їХ діяльНості

мирНі люди гиНуть На мирНій території 

Не Вистачає грошей для НормальНого 
фуНКціоНуВаННя міста

ЗлидеННа 
НадбаВКа до 
пеНсії

кримінальна хроніка

Для очей, як мiсце для солов’я, а за фактом така собі тюрма

Замість ліфта для підопічНиХ 
терцеНтру — огорожа

костянтин гончаренко

На днях в одному з чергових телешоу лі-
дер рейтингів на майбутніх президентських 
виборах Ю. Тимошенко знайомила багато-
разово обдурений, але невиправно наївний 
український люд з відформатованим, тобто 
підігнаним під сьогоднішні настрої, «новим 
курсом». Її політсила, мовляв, стане «єдиною 
інтелектуальною родиною», яка вирішить раз 
і назавжди всі наші проблеми. Від цієї ідеї 
захотілося за Юлією Володимирівною йти, як 
герою Миронова з «Діамантової руки» — з 
піднятими на дрючку трусами. Але рівно до 
тієї миті, поки не згадалося, що в Козятині ми 
вже майже три роки «тішимося» результатами 
роботи місцевих членів бютівської «інтелекту-
альної родини».

Дивлячись на «успіхи» команди нинішнього 
міського голови, інтелектуальність якої ви-
ходить за горизонти звичайної свідомості, 
мимоволі задаєшся питанням: а леді з роз-
плетеною косою взагалі-то в курсі, який імідж 
потенціалу її політсили створюють деякі одно-
партійці? Про яку в біса «інтелектуальну роди-
ну» можна говорити, якщо сукупного інтелекту 
місцевої правлячої верхівки БЮТу не більше, 
ніж у стада баранів, а єдина активна ділянка 
інтелекту, самі знаєте кого, ефективно працює 
лише на власне збагачення?

ВО «Батьківщина» та її лідер Ю. Тимошенко 
традиційно користуються особливою прихиль-
ністю козятинського електорату. Саме тому 
списки цієї політсили наче медом намазані, 
хоча за фактом мають ефект лайна, на яке 
сповзається бездарний, але нав’язливий міс-
цевий політичний бомонд.

Приналежність до партії леді Ю може за-
безпечити місце в депутатському корпусі чи 
перемогу на виборах міського голови навіть 
дірці від бублика або нулю без палички, аби 
тільки вони значилися в списках «Батьків-
щини». Досвід Козятина — яскравий тому 
приклад.

Чому обрали Пузиря? Бо найголосніше 
гудив владу і балотувався від «Батьківщи-
ни». Виборці чомусь закрили очі на очевидні 
моменти, які мали б застерегти від бажання 
проголосувати саме за цього кандидата. Їх не 
насторожило перманентне безробіття претен-
дента, завуальоване під формулювання «при-
ватна юридична практика», «правозахисник». 
Для чоловіка його років, це показник не тіль-
ки успішності, вірніше, безуспішності, а й від-
сутності досвіду для такої серйозної посади, 
як міський голова. У результаті — хаотичність 
у господарській діяльності, відсутність пер-
спективи розв’язання бодай однієї доленосної 
проблеми міста.

 Виборці проігнорували той факт, що депу-
тата Пузиря з ганьбою витурили з «Фронту 
змін». Це сталося через проведення ним 
збору підписів, серед яких виявили численні 
фальсифікації, аж до внесення в списки пріз-
вищ померлих людей. Направду сказати, було 
б справедливим, якби й фракція БЮТ турнула 
мера зі своїх лав, цього разу як зрадника. Бо 
чи не є зрадою для представника «Батьківщи-
ни» політична любов в особистих інтересах з 
БПП? Зверніть увагу: 15 червня Ю. Тимошенко 
проводить форум «Новий курс України», а з 
боку нашого вірного іудівця, пардон, бютівця-
мера — ніякої інформації, наче води в рот 

набрав, замість широко висвітлити в підконтр-
ольній газеті чи хоча б у Фейсбуці цю подію.

Прикро, але наївні виборці ковтнули навіть 
дешеву брехню, якою міський голова для 
виборів прикрасив свою не надто яскраву 
біографію. На презентаційній сторінці міської 
ради він ще досі позиціонує себе як меценат 
дванадцяти громадських організацій (так 
і хочеться запропонувати: «Огласите весь 
список!») З двох одне: або брехнею є меце-
натство, або він приховує доходи, бо, якщо 
вірити е-декларації мера, то в 2015 році благо-
дійну допомогу потрібно було надавати йому. 

Чи скористалася б людина при здоровому 
глузді послугами юриста, якщо б знала, що 
він здатний на обман і шахрайство? Та ніколи! 
А крісло міського голови людині з такими 
якостями довірили, хоча ймовірність непо-
рядності з боку того, хто вже неодноразово 
її продемонстрував, дорівнює ста відсоткам.

Стиль керівництва містом наразі дуже на-
гадує ігорний бізнес, що, як дехто стверджує, 
існував свого часу в Козятині не без причет-
ності чинного мера.

Прийняття важливих рішень — за принци-
пом «російської рулетки», але без будь-якого 
ризику для міського голови: якщо навіть 
стрельне бойовим, то постраждає від цього 
винятково громада.

Ось вам й «інтелектуальна родина» по-
козятинськи. Хоча, може, це тільки нам не 
пощастило. Кажуть же, що в родині не без ви-
родка. Навіть в інтелектуальній. Найголовніше, 
щоб електоральна пам’ять не дозволила знову 
вскочити в халепу. Особливо, якщо ця халепа 
буде балотуватися від «Батьківщини». 

тамара шепелєва, смт 
залізничне

У пенсіонерів свято лиш тоді 
буває,

Коли пан наш президент гроші 
набавляє.

Набавляє не багато — на кіло 
пшона.

Щоб голоду в нас не було, не 
була й війна.

Він турбується про нас, щоб 
менш їли й пили.

Щоб мерщій лягали спати і 
менш говорили.

Було б добре, щоб живіт теж 
угомонився,

А то гарчить і бурчить, як ото 
сказився.

Тож змилуйтесь ви над нами, 
дорогенький тато.

Бо живіт давно забув, коли 
було свято.

Просльозіться, щось набавте 
до пустого гаманця.

Щоб нас вітер не заніс, як 
отого горобця.

Якщо долар — за кордоном, 
одні гривні маєте,

Висилайте, не вагайтесь, де 
знайти нас, знаєте.

Тож надіємось на вас, ждем 
того момента,

А там вип’єм за здоров’я пана 
президента!

в’ячеслав гончарук

Минулої п’ятниці відбулася 28 
(позачергова) сесія міської ради. 
У залі засідань було присутніх 25 
народних обранців.

дохазяйнувалися. Перших 
три питання порядку денного сто-
сувалися змін до міського бюджету. 
Гроші з однієї програми перекидали 
на іншу. Тобто в бюджеті міста є 
фінансова дірка, яку слуги народу 
намагаються латати.

Та потрібно було знайти 200 
тисяч на ремонт системи опалення 
будівлі міськрайонного СБУ. Ще 
— кошти на інсулін міському цен-

тру первинної медицини. Просили 
збільшення фінансування спор-
тивні та приватні організації міста. 
Забравши 100 тисяч з проекту 
пам'ятника афганцям та з проектів 
культури, дірки якось залатали. 
Хоча і не всі були задоволені та-
ким фінансуванням. Адже не до-
фінансована і медична галузь. Та 
вирішили всі недостаючі витрати 
первинної медицини підрахувати 
до наступної сесії.

Наступних три питання порядку 
денного стосувалися питної води, 
реконструкції та ремонту мереж 
зовнішнього освітлення, рекон-
струкції та ремонту вулиць.

Щодо питання питної води, 

то це стосується тільки будинків 
вулиць Грибної та Весняної, що 
на Залізничному. Правда, поки 
що тільки внесенням змін до про-
грами “Питна вода” на 2012-2020. 
Коли програма дасть якийсь 
ефект, не відомо. Поки що з пас-
порта Програми виключили пункт 
6 і додали до програми додаток 3 
та перелік заходів Програми. До 
2020 ще є час. А якщо врахувати, 
що скоро виповниться 3 роки, як 
робили проектну документацію 
водогону Селище-Козятин і крім 
виділення коштів далі справа не 
пішла? Можна зробити висновок, 
що влада не поспішатиме.

Реконструкція зовнішнього 

освітлення розсмішила навіть 
депутатів. Освітлення майже по-
вністю погасло на всіх прилеглих 
вулицях до вулиці Матросова. Пе-
регоріли лампочки, а замінювати 
їх нікому, а можливо й нічим. Про 
яке освітлення може йти мова, 
якщо галузь, за словами на-
чальника управління ЖКГ Євгена 
Малащука, недофінансована на 60 
відсотків від потреби?

Дороги ремонтують діляноч-
ками. Жодну з них не було при-
ведено до належного стану. При-
чина — повна безконтрольність 
дорожніх бригад.

мер підтанцьовує президен-

ту. Розглянули депутати і звернення  
голови Пузиря до депутатів міської 
ради про підтримку звернення Пре-
зидента України Петра Порошенка 
до Вселенського Патріарха Варфо-
ломія і щодо надання Томосу про 
автокефалію Православної церк-
ви в Україні. Як зазначив депутат 
Гвеселіані, це виглядає як підтан-
цівка. Адже президент звернувся 
до Варфоломія, коли Вселенський 
Патріарх сам мав позицію щодо  не-
залежності Української церкви. Про 
незалежність Української церкви 
заговорив через чотири роки свого 
президентства?

Завершилась сесія розглядом 
майнових питань.

влад лісовий

Наше місто розташоване 
на однiй тисячi з гаком гек-
тарів. Основна фiшка — його 
знаковicть в такiй галузi, як 
залiзничне сполучення. Є ба-
гато бомбезних приватних i 
офiсних дворів. Вони стали 
своєрідним культурним цен-
тром. Бiля них люди хочуть 
поряд пройтися, кинути погляд. 
Є такi, я знаю точно, що як би 
ти не дивився — чи з висоти 
пташиного польоту, чи з боку, 
чи опинившись на цiй територii 
— рiзко пiднiмається  настрiй, 
беруться позитивнi емоцi ї, 
спокiй, впевненість. На жаль, 
таких привабливих місць мало...  

У цьому списку красоти, як 
мiнiмум, я знаю два об'єкти. 
Це території, що прилягають 
до міського та районного 
терцентрiв. 

Міський терцентр, де живуть 
люди похилого вiку, сьогоднi 
привернув увагу новобудом. 
Без будь-якого обговорення, i 
явно не для бабусь та дiдусiв, 
зараз намагаються закувати цю 

територiю в огорожу. З метою 
сховати цю красу? I як ця ого-
рожа впишеться у рукотворний 
куточок людського творчого 
пiдходу та працьовитих рук? 
Бiльшiсть городян впевнена, 
що будуть витрачені чималі 
бюджетнi кошти на огорожу. Це 
обiзлить людей, якi там меш-
кають. Адже мiський терцентр 
тепер буде виглядати, як мiсце 
для солов’я, а за фактом така 
собi тюрма. Комфорт — для 
очей персоналу, i аж нiяк не 
для підопічних. Замовником 
огорожi виступає мiська рада. 
Нiхто з чиновникiв навiть не 
хоче думати i виконувати свою 
соціальну призначеність — слу-
жити людям, якi в терцентрi 
живуть. Усе перемішалось. 

Виходить, персонал — осно-
ва, а мешканці — це інстру-
мент. Зуб даю, що зараз 
спецiально облагороджують 
цей об'єкт, щоб не нести ви-
трати потiм при викупленні 
приміщення за балансовою вар-
тістю близькою до нуля. Аби 
побудувати приватне обiйсця з 
комерційною основою? I зро-

бить це не електрик залiзницi, 
а, як мiнiмум, екс-генерал СБУ. 
Cьогоднi викупив за копiйки 
колишню залiзничну аптеку, 
вiдтяпавши значний шмат землі 
біля моргу. А тепер приблизно 
в такому ж ракурсi оком кинули 
i на морг, i на мiський терцентр. 
Інакше б тут не огорожу буду-
вали, а лiфт встановили. Така 
маленька деталь, але в той 
же час дуже знакова в питан-
ні життя i смертi утриманцiв 
похилого вiку, що не можуть 
через фiзичну слабкість вийти 
на вулицю i помилуватися цією 
красою. Про прогулянку на ву-
лицю i мови нема. Вони живуть 
ніби в ув'язненні, заблоковані 
на другому поверсi. У тісних 
кiмнатах по декiлька людей. 
Це натуральне знущання над 
людьми. 

Бо є проект, є розумiння 
того, що життєво важливий в 
терцентрi лiфт! Нiяк не огоро-
жа! 

Але мiськi голови мiняються, 
а пiдхiд залишається садомазо-
хистський, пiдлий, пiдступний, 
зневажливий. Можна пiдбирати 

ще сотні  прикметників, що ха-
рактеризують не людей похило-
го вiку, а чиновникiв. А вони — 
мають свої проекти особистого 
фiнансового збагачення i по-
вної зневаги до людей похилого 
вiку. I це при тому, що нинішній 
голова i депутатський корпус 
— люди з вищою освiтою, 
бiзнесмени. Сам мiський го-
лова з родини лiкарiв, що, 
здавалося б, мав бути бiльш 
гуманним. Але популiзм i жа-
дібність, вiдсутнiсть контролю, 

пiдлабузництво вiд ветеранiв 
АТО дає м iському голов i 
можливiсть вчиняти такi дiї, якi 
є явно ворожими до людей. 

Той, що воював в АТО, i 
пiшов у нинiшню владу — це 
мiнус, а не плюс в нацiональну 
скарбницю. Починаючи вiд 
священика в депутатському 
корпусi i закінчуючи учасника-
ми бойових дiй — нема кому 
постояти за людей з мерiвської 
бiльшостi, яка голосує за всi 
забаганки мiського голови.

2 липня
Невідомі пошкодили замок 

металопластикових дверей за-
пасного виходу. Проникли до при-
міщення магазину в м. Козятин, 
де в одному із кабінетів поцупили 
гроші. Розпочато кримінальне 
провадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ст. 185 КК 
України (Крадіжка). Проводяться 
заходи по встановленню осіб, 
причетних до скоєння злочину.

3 липня
На перегоні Козятин 2 - Бер-

дичів між зупиночними станціями 
Глухівці - Каолінова між за-
лізничними коліями, без ознак 
життя виявлено труп жителя смт 

Глухівці, Козятинського району. 
За даним фактом слідчим відді-
ленням поліції розпочато кримі-
нальне провадження за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 276 
КК України (Порушення правил 
безпеки при експлуатації заліз-
ничного транспорту).

4 липня
За місцем свого проживання 

житель с. Махаринці намагався 
скоїти самогубство.

Надійшло повідомлення від 
жительки с. Кордишівка про те, 
що її знайомому невідома особа 
нанесли тілесні ушкодження. 

5 липня
Поліцейські Козятинського від-

ділення спільно з ВОХР ст. 
Козятин в м. Козятин на вулиці 
Винниченка зупинили автомобіль 
під керуванням жителя м. Козятин 
за порушення правил ПДР. Під 
час візуального огляду багажного 
відділення через вікно було по-
мічено, що всередині автомобіля 
знаходяться металеві конструкції 
зовні схожі на залізничні пові-
тророзподільники. Вказані деталі 
були викрадені з залізничних 
вагонів. За даним фактом слід-
чим розпочато кримінальне про-
вадження. 

У с. Гурівці з пасовиська вкрали 
козу. Поліція знайшла злодія — 
42-річного місцевого жителя.

6 липня
Невідома особа, представляю-

чись працівником банку під приво-
дом авторизації кредитної картки, 
шахрайським шляхом заволоділа 
грошовими коштами нашої зем-
лячки. За даним фактом слідчим 
відділенням поліції розпочато 
кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 190 КК України (Шахрайство).

7 липня
Під час несення служби з за-

безпечення публічної безпеки та 
порядку в с. Широка Гребля було 
зупинено автомобіль під керуван-
ням жителя с. Широка Гребля. У 
салоні було виявлено дошки. Зі 

слів водія, дані дошки він викрав 
з сільського підприємства.

8 липня
У Прушанці син вчинив насиль-

ство в сім’ї відносно матері. 
У Козятині з території приват-

ного подвір'я поцупили дитячий 
велосипед. Поліцейські знайшли 
крадія — 30-річного козятинча-
нина.

9 липня
Мешканку с. Пиковець обдури-

ли шахраї. Під час обміну грошей 
їй надали фальшиві сувенірні 
папірці.

Жителя міста після тривалої 
сварки побив невідомий — нане-
сено тілесні ушкодження.

вероніка любіч

За інформацією прес-групи 
ПАТ «Вінницяобленерго», СО 
«Козятинські ЕМ» наприкін-
ці червня у селі  Адаліново 
Верхньодніпровського району, 
Дніпровської області загинула 
39-річна жінка. Унаслідок не-
сприятливих погодних умов 
(поривчастого шквального ві-
тру) стався обрив проводу від 
трансформаторної підстанції. 

Зранку жіночка виводила кіз 
на пасовище, не побачивши обі-
рваного провода, зайшла в не-
безпечну зону, де наступила на 
нього та отримала смертельне 
ураження електрострумом. 

Інший випадок стався 4 лип-
ня з мешканцем с. Буцнева 
Деражнянського р-ну, Хмель-
ницької області. Чоловік зірвав 
замок на дверях та проник-
нув у транспортну підстанцію 

(РУ-10кВ). Він наблизився на 
недопустиму відстань до стру-
мовідних частин та отримав 
смертельне ураження електро-
струмом. 

Енергетики впевнені, цього 
могло не статися, якби люди 
чітко усвідомлювали, що пові-
тряні лінії електропередач та 
трансформаторні підстанції є 
джерелом підвищеної небез-
пеки. 

Остерігайтеся обірваних про-
водів, не наближайтеся до них. 
Не накидайте проводи на лінії 
електропередач. Не усувайте 
самовільно пошкодження в 
електроустановках. Не до-
зволяйте дітям влаштовувати 
спортивні майданчики під про-
водами повітряних ліній.

У разі виявлення обірваних 
проводів необхідно зателе-
фонувати за номером 0-800-
217-217.
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Щоб огірКи Не ХВоріли

типу фейлетона

анатолій 
гриценко

Лише на основі 
парламенту, лікві-

дувавши посаду пре-
зидента, не можна керувати 
країною. Саме президент пови-
нен 24 години на добу приймати 
рішення та нести за них відпо-
відальність. 

За його словами, зараз в 
Україні існують два центри ви-
конавчої влади - президент та 

прем’єр-міністр, які між собою 
конфліктують. Це, на його дум-
ку, системна проблема. 

«Можна на основі парла-
менту керувати країною? Я 
категорично проти. Це має бути 
вертикаль, яка 24 години на 
добу приймає рішення, несе за 
них відповідальність, яка має 
прізвище, прізвище президента. 
У парламента прізвища немає. 
Там більше 400 депутатів, якщо 
закон не прийняли, вони всі 
розводять руками, немає з кого 
спитати. А ще вони не ходять на 

роботу, тиснуть по 15 кнопок. 
Ось чому не можна обмежувати 
повноваження президента. І не 
можна обирати голову держави 
в парламенті», - вважає Гри-
ценко. 

Лідер «Громадянської пози-
ції» додав, що зараз у прези-
дента достатньо повноважень, 
які він має через генерального 
прокурора, Національний банк, 
міністра оборони, міністра за-
кордонних справ, голову СБУ, 
секретаря РНБО для того, щоб 
виправляти ситуацію в країні. 

Тому не обов’язково змінювати 
Конституцію. 

«Якщо заговорили про зміни 
Конституції на перспективу, то 
і на перспективу не можна лік-
відовувати посаду президента. 
Якщо ми говоримо про поси-
лення повноважень президента, 
то повинен бути пакет балансів. 
Я пропонував свій варіант Кон-
ституції ще в 2009 році. Там 
передбачалось скорочення пе-
ребування президента на посаді 
до чотирьох років, спрощення 
процедури відсторонення пре-

зидента від посади, коли дві 
третини парламенту можуть 
його відсторонити. Зняття з 
президента ряду невластивих 
повноважень по силовиках, 
передача парламенту для контр-
олю. Передача ресурсів на 
місця не тільки фінансових, що 
є зараз, а і земельних», - каже 
Гриценко. 

Нагадаємо, днями Анатолій 
Гриценко запросив лідерку 
«Батьківщини» Юлію Тимошенко 
на дебати, аби обговорити про-
поновані зміни до Конституції.

Гриценко розповів, чому в Україні не можна скасовувати посаду президента
блог

діана древецька

Милосердя не є 
обов’язковою прикрасою 
фізика або хіміка. Але воно 
обов’язкове для лікаря. Ав-
тор: Андре Моруа.

Хочу розказати тобі, Карле, як 
нещодавно прийшов один пацієнт 
на прийом до лікаря-кардіолога 
Б. Сподівався отримати таку не-
обхідну його хворому серцю до-
помогу, а отримав, уяви, Карле, 
серцевий напад протягом тижня. 
І все чому? Та тому, що попро-
сив, щоб медсестра кабінету, яка 
аж зовсім не обтяжена роботою, 
виконала свої безпосередні 
обов’язки — потурбувалась, щоб 
принесли аналізи Пацієнта в ка-
бінет. Так як Пацієнту тяжко хо-

дити, а особливо по сходах. Але 
лікарка-кардіолог Б., будучи не-
задоволеною скандалом із попе-
реднім Пацієнтом, стала грудьми 
за свою медсестру. Замість того, 
щоб оглянути Пацієнта і зібрати 
скарги, лікарка Б. розпочала 
вичитувати Пацієнтові про свої 
особисті та медсестри посадові 
обов’язки, значно зменшуючи їх 
на свою користь. Звинувачувала 
Пацієнта мало не в усіх смертних 
гріхах, починаючи з часу його 
народження. Відомості про гріхи, 
вочевидь, збирала у торгашок 
на базарі. Благо, базар торгує 
щодня. 

У тебе, Карле, певне, виникає 
риторичне питання: “Хіба входять 
у посадові обов’язки лікарки Б. 
виховувати, читати нотації, обра-
жати молодих і літніх Пацієнтів?!” 

Відповім: при цьому Пацієнт пови-
нен ще й мовчки ковтати брехню 
і образи. А якщо відкрив рота 
для захисту своєї гідності, то лі-
карка Б. одразу закриє його сло-
вами: “Ми це казали не для того, 
щоб ви відповідали нам”. Коли ж 
Пацієнт таки не мовчить, то, на 
думку лікарки Б., у нього поганий 
настрій. При цьому медсестра, як 
улесливий холуй, підхіхікує. 

Хочу сказати тобі, Карле, що 
лікарка Б. говорить про себе ви-
нятково у множині: “Все, що є у 
нас в голові, ми не хочемо, ми 
не будемо”. Таки Ніколай-II! Але 
повернемося, Карле, до подій. 
У підсумку, лікарка Б. Пацієнта 
покарала. Не глянувши навіть на 
ті злощасні аналізи, ЕКГ та інші 
обстеження, зловтішаючись, що 
Пацієнтові стало добряче зле, за-

явила: “Ми не будемо і не хочемо 
надавати допомогу. Ідіть на всі 
чотири сторони”. Карл, ти чув про 
таке?! І не питай у неї про клятву 
Гіппократа, вона давно забула, 
що воно таке. А запитай, за що 
лікарка Б. отримує зарплатню з 
кишень платників податків? Чи не 
за те, що в присутності хворого 
жебрака може 15 хвилин до-
мовлятися по телефону про до-
роговартісний відпочинок? І цим 
показує пацієнту, що його місце 
під плінтусом. 

Чи не тисне корона, лікарко 
Б.? Чи не втомились її нести? 
Хочу сказати, Карле, що є багато 
добрих, чуйних, істинно лікарів, 
які заслуговують на любов і пова-
гу. Ми всі їх знаємо. Але в цьому 
дописі не будемо згадувати їх 
імена. Щоб брудна слава лікарки 

Б. не кидала на них тінь. І на-
останок. “Якщо хворому від роз-
мови з лікарем не стало краще, 
то це не лікар”. (В. М. Бєхтєрєв). 
Хто ж тоді, “лікарка Б.”? 

лікар козятинського розливу

гриценко: президент мав би робити все для 
повернення наших полонених

сонячнобатарейна лихоманка добралася до села Козятин
в’ячеслав гончарук

Про те, що в селі Козятині ма-
ють побудувати сонячну електро-
станцію, розмови точаться давно. 
Сільська влада з цього приводу 
два рази збирала схід села. Та 
обидва рази  громада села була 
представлена значною меншістю. 
Тож позиція переважної більшості 
мешканців сільської громади нам 
не відома. 

Сонячна електроенергія — це 
енергія на перспективу. Та в тому 
вигляді, в якому хочуть її подати 
зараз, вона буде дороговартністна  
Адже в Україні її продаватимуть 
за зеленим тарифом. Тобто со-
нячну електроенергію  будуть 
продавати державі, як альтерна-
тивну екологічну енергію. Ніхто 
з мешканців села до сонячної 
електростанції під’єднатися не 
зможе. Єдине, на що може роз-
раховувати громада, так це на 
робочі місця обслуги станції. Та 
враховуючи, що в селі Козятин 
під електростанцію виділили зе-
мельну ділянку тільки три гектари, 
то й працівників на побудованому 
об’єкті буде незначна кількість. Та 

все одно альтернативні види енер-
гії, це енергія прийдешніх часів. 
Як зазначають екологи, такого як 
сьогодні розвитку альтернативних 
джерел енергії слід було очікува-
ти. Катастрофічне погіршення еко-
логічної ситуації у світі, а також 
необґрунтована економічна за-
лежність від традиційних джерел, 
призвели до того, що вчені почали 
оцінювати енергетичний потенціал 
природних явищ і поступово зна-
йшли методи їх використання. Так, 
зараз людство має можливість 
використовувати енергію сонця, 
вітру, руху води, тепла та ін.

Вiд редакції: Як буде — побачи-
мо. Шкода, що постраждає знову 
пасовисько. Але одним бiльше, 
одним менше… У с. Козятин 
мешканцям не звикати до таких 
подарунків мiсцевої влади. Не за-
резервувала одне пасовисько для 
людської худоби — віддали пiд 
оранку. Iнше віддасть пiд сонячні 
батареї. Яка “хазяйновитiсть”… 
Така собi своєрідна турбота про 
громаду, яка сама вже не знає, 
як її обрала i посадила в крiсло 
голови села.

територія сонячних батарей

Поки Україна не визначить 
шляхи для довготривалого миру, 
будуть нові полонені та засу-
джені. Але з нинішньою владою 
міжнародна спільнота не шука-
тиме такого рішення, будуть че-
кати завершення президентських 
виборів в Україні. 

Про це в ефірі «4 каналу» 
розповів лідер партії «Грома-
дянська позиція» Анатолій Гри-

ценко. 
«Наші громадяни мають бути 

переконані, що держава і пре-
зидент як гарант роблять все, 
від них залежне, щоб люди 
повернулись додому», - каже 
Гриценко. 

Він підкреслив, що президент, 
незалежно від прізвища, є га-
рантом прав та свобод – саме 
того, що зараз обмежено для 

українців, які перебувають в ро-
сійському полоні чи затримані. 
На думку Гриценка, саме прези-
дент має займатись вирішенням 
цих питань. 

«Коли йдеться про мінський 
формат переговорної групи, 
гуманітарний аспект, який тор-
кається обміну полоненими, 
президент як мінімум мав би 
зібрати цю групу, яка їде на 

черговий раунд переговорів, 
чітко визначити їм завдання, а 
коли ця група повертається, то 
доповідає. Наскільки знаю я, 
про це говорили учасники Мін-
ського переговорного формату, 
ніхто їх не збирає та лише час 
від часу вони мають можливість 
десь поспілкуватись», - розповів 
Гриценко. 

Він вважає, що коли з укра-

їнського боку немає чіткої ко-
ординації, яку має забезпечити 
президент, люди губляться, і на 
цьому грає Росія-агресор. 

«Я вже чув багато разів, від-
разу після підписання Мінських 
угод, Порошенко казав, що про-
тягом двох тижнів всі полонені 
повернуться в Україну, але за 
словами президента має бути 
реальна дія», - додав Гриценко. 

галина касянівська

Місяць липень - гаряча пора за-
круток консервації на зиму. І заго-
тівля №1 у господинь, це огірки та 
помідори. От тільки масово огірки 
ще не назріли та стали пропадати. 
Хтось вважає, що вина такому 
явищу Чорнобильська катастрофа. 
Інші, що огірки пропадають після 
кислотних дощів. Та справжня при-
чина пропадання огірків - їхня хво-
роба. З якої причини вона виникла 
і як її лікувати, нам допоможуть 
розібратися фахівці рослинного 
світу.

Щоб був хороший урожай огір-
ків, потрібно не допускати, щоб 
вони хворіли. Також потрібно зна-
ти, яка хвороба з'явилася на лист-
ках, стеблах чи корінні рослини. 

Лікувати хімічними препаратами 
рослини потрібно в крайньому 
випадку. По-перше, вони не всі 
дієві. По-друге, серед хімічних пре-
паратів є й небезпечні для здоров'я 
людини. По-третє, не бажано за-
стосовувати хімічні препарати в 
період збору плодів. 

хворобою №1 є борошнис-
та роса. Це захворювання вражає 
не тільки огірки, від нього можуть 
страждати інші овочі. Крім того, 
борошниста роса вражає плодові 
дерева і чагарники, а тому до неї 
варто поставитися вкрай серйозно, 
позбавляючись при перших ознаках. 
Хвороба викликається грибком, що 
оселяється на листках. Проте, якщо 
з борошнистою росою не боротися, 
то вона покриє практично всю над-
земну частину рослин.

Грибок в більшості випадків 
розвивається через різку зміну 
температури, неправильний режим 
поливу (як від надмірної вологос-
ті, так і від пересихання землі), 
при надлишку азоту або дефіциті 
кальцію в ґрунті. Сильно вражена 
борошнистою росою рослина ви-
глядає так, ніби вона обсипана 
борошном. Саме з цієї причини 
захворювання і отримало свою на-
зву. Але варто знати, що спочатку 
на листках помітні лише окремі 
плями білого кольору. Заражені 

рослини починають відставати в 
рості, листя і пагони втрачають 
форму, а якщо хворобу запустити, 
то зовсім відмирають.

Якщо помічено, що огірки по-
шкоджені борошнистою росою, 
не потрібно впадати у відчай! Від 
цього захворювання можна позбу-
тися за допомогою різних засобів, 
у тому числі і натуральних, таких 
як: розведений коров’як, настій 
чорнобривців або відвар хвоща. 
У разі якщо вони не допоможуть, 
можна скористатися 4-5% розчи-
ном порошку залізного купоросу, 
1% розчином бордоської рідини, 
будь-якими іншими препаратами з 
міддю, або 0,5% розчином каль-
цинованої соди з милом. Обробка 
рослин проводиться в кілька етапів 
з інтервалом у тиждень. Більш 
сильні отрутохімікати можна за-
стосувати тільки тоді, коли хвороба 
зайшла занадто далеко, але тільки 
якщо плоди ще не зав’язалися.

Щоб грибок був знищений і не 
продовжував свій згубний вплив, 
обприскуючи огірки, необхідно 
стежити за тим, щоб обраний засіб 
потрапляв на обидві сторони листя. 
Для остаточного одужання огірків 
потрібно на деякий час призупини-
ти використання азотних добрив, а 
краще збільшивши кількість фос-
форних і калійних

оливкова плямистість. При-
чиною появи цього захворювання 
зазвичай стають протяги, знижен-
ня температури до 10-13°С, висока 
вологість і полив огірків методом 
дощування холодною водою. Усі ці 
чинники помітно послаблюють рос-
лину. Крім того, збудники оливкової 
плямистості зберігаються при по-
ганій дезінфекції теплиці та ґрунту, 
на заражених плодах і рослинних 
відходах.

Проявляється хвороба огірка 
шляхом виникнення ран бурого 
кольору, що виділяють рідину. Як 
правило, ранками покривається 
весь плід, що стає непридатним 
до вживання. Слід серйозно по-
ставитися до цього захворювання, 
адже воно здатне знищити врожай 
всього за тиждень.

При перших ознаках ураження 
огірків оливковою плямистістю по-
трібно припинити поливи на п’ять 
днів, обов’язково проводячи прові-
трювання в теплі дні: відкриваючи 
усі двері, кватирки у теплиці, або 
знімаючи плівку з парника. У про-
холодний час необхідно навпаки 
все ретельно закривати, щоб 
температура у рослин вночі була 
не нижче 18-20°С, і 20-25°С вдень.

Рослини і плоди обробляються 
фунгіцидами (20 грам засобу на 
10 літрів води), або 1% розчином 
бордоської рідини по два рази на 
день, з інтервалом у п’ять днів. 
Обприскувати огірки слід тільки 
з обприскувача, відмовившись від 
лійки. Після обприскування росли-
ни необхідно терміново підсушити, 
відкривши кватирки у теплиці з 
одного боку.

 
біла гнилизна. Це вкрай не-
безпечна інфекційна хвороба, яка 
вражає рослини як у теплиці, так 
і на відкритому ґрунті. Вона може 
проявитися на будь-якій фазі розви-
тку, та на будь-якій частині рослини. 
Збудником захворювання є грибок 
Selerotinia sclerotiorum, що вражає 
всі частини огірків: плоди, черешки 
листя, стебла і коріння.

На початку захворювання на 
уражених ділянках плода або 
стебла з’являється білуватий на-
літ, потім він доповнюється чор-
ними крапками. Тканини рослини 
розм’якшуються і стають слизьки-
ми. Під впливом хвороби огірки 
втрачають пружність, в’януть і 
гинуть. Зараження відбувається 
дуже швидко.

Захворювання огірків розви-
вається через різке коливання 
температури, підвищену вологість, 
густоту насаджень, а також не 
своєчасне видалення відмерлого 
і хворого листя. Інфекція зберіга-
ється у вигляді склероцій в ґрунті і 
на рослинних залишках. Поширю-
ється вона виниклими з склероцій 
спорами, а також шматочками 
грибниці. Найбільшої шкоди біла 
гнилизна завдає огіркам в мало-
габаритних плівкових укриттях і 
парниках.

Дозволених для боротьби з цією 
хворобою фунгіцидів немає, а тому 
боротися з нею можна лише з до-
помогою санітарно-профілактичних 
та агротехнічних заходів.

Побачивши перші ознаки захво-
рювання, потрібно знизити воло-
гість повітря шляхом проріджуван-
ня рослин і частого провітрювання. 
Необхідно регулярно видаляти 
нижнє жовтіюче листя, а уражені 
ділянки присипати мідно-крейдо-
вим порошком (крейда сірчано-
кисла мідь в пропорції 1:1), вапном 
або товченим деревним вугіллям. 
Для запобігання розповсюдження 
інфекції акуратно вирізають хвору 
тканину, не шкодуючи захоплювати 
здорову частину.

Поливають огірки виключно у 
вечірній час (переважно з 18.00 до 
20.00 вечора) не дуже холодною 
водою. Ідеальним варіантом стане 
вода кімнатної температури (вище 
20°С). Проводять позакореневе під-
живлення (2 грами мідного купоро-
су, 10 грамів сечовини і один грам 
сірчанокислого цинку розводять у 
10 літрах води).

Обов’язково потрібно дотримува-
тися чергування культур на грядках 
і в теплицях, висаджувати огірки в 
тому ж місці лише через три роки. 
А при поширенні інфекції у тепли-
ці, замініть весь заражених ґрунт.

 
кореневі гнилі. Особливо сильне 
поширення цього захворювання від-
бувається внаслідок використання 
ґрунту, на якому вже росли огірки, 
та при різкому зниженні температу-
ри і при поливі надмірно холодною 
водою. Кореневі гнилі нерідко вра-
жають розсаду у разі неправильної 

посадки, при її додатковому підгор-
танні або заглибленні.

Хворобу огірка можна виявити 
за наступними ознаками: листя 
огірків в’яне, до або під час плодо-
ношення, що помітно після три-
валого періоду похмурої погоди. 
Якщо трохи відгорнути ґрунт, то 
буде видно розтріскування або 
пожовтіння частини стебла біля 
самого кореня.

Методи боротьби з кореневою 
гниллю досить прості. При посадці 
розсади стебло не засипають. Про-
тягом всього літа не підсипають 
землю до стебел і не підгортають 
огірки. 

При виявленні захворювання 
терміново відгрібають землю від 
стебла до самих коренів і обро-
бляють його спеціальним складом: 
три столові ложки крейди (можна 
замінити деревним попелом або 
вапном) і одна чайна ложка мідно-
го купоросу, розводять у півлітрі 
води, добре розмішують. Змочують 
пензель у цьому розчині і обробля-
ють уражені частини стебла.

Крім того, уражені ділянки мож-
на перетрусити крейдою, золою 
або товченим вугіллям і дати під-
сохнути. Поливаючи огірки, поли-
вають тільки ґрунт, не направляючи 
струмінь води на рослину. Темпе-
ратура води для поливу не повинна 
бути менше 24-25°С. Полив слід 
проводити виключно в ранковий 
час – до 11 годин. Рослини, які 
встигли загинути, потрібно вида-
лити разом з ґрунтом і спалити, 
а місце обробити одним-двома 
літрами розчину мідного купоросу 
(2 столові ложки розводять у 10 
літрах води).

алекс ліссітса, президент асоціації 
«український клуб аграрного 
бізнесу», генеральний директор 
імк 

Проводиться досить велика 
кількість різноманітних заходів 
і пропонується маса продуктів з 
метою полегшити життя аграріям. 
Найчастіше у мене складається 
враження, що багато хто на рин-
ку до кінця не розуміє, що це за 
інноваційні розробки, що з ними 
робити, і для чого вони, власне, 
потрібні агробізнесу. Але це вже 
інше питання.

З недавнього часу і я почав 
посилено вивчати інноваційні роз-
робки в багатьох країнах світу, 
в першу чергу, в США, Бразилії, 
Австралії та Аргентині. Після 
останньої поїздки в Аргентину, 
яка, прямо скажемо, не сильно 
просунулася вперед в плані агро-
технологій в порівнянні з США і 
Австралією або навіть з Україною, 
але при цьому стабільно показує 
більш високу врожайність і при-
бутковість на гектар, я відкрив 
для себе одну просту річ. У плані 
інновацій в агробізнесі ми, в Укра-
їні, рухаємося як би і в тому ж 

напрямку, що і наші конкуренти, 
але при цьому переслідуємо різні 
цілі і завдання.

Це мені чимось нагадує обчис-
лення дистанції в Африці місцеви-
ми жителями в годинах або днях, 
а європейцями — в кілометрах. І 
перше, і друге правильно, просто 
відбувається по-різному.

Якщо ближче подивитися на 
новітні інноваційні розробки в 
усьому світі, то вони в основному 
пов'язані зі збільшенням продук-
тивності в сільському господарстві 
або ж створенням штучних про-
дуктів типу м'яса зі стовбурових 
клітин, скорочення використання 
хімії, води та й взагалі скорочен-
ня витрат, ну і цей список можна 
продовжувати.

А тепер давайте подивимося на 
впровадження інновацій в Україні 
за останні роки: контроль витрати 
палива, контроль руху транспорту, 
системи «свій-чужий», тензодат-
чики контролю зерна на поле, 
тендерні майданчики з метою 
недопущення «відкатів», контроль 
руху зерна на елеваторі, дрони-
охоронці і т. д.

Виходить, багато наших потуг 
зводяться до того, щоб не допус-

тити крадіжки з боку свого ж пер-
соналу або ж сільських жителів 
і обману з боку постачальників, 
трейдерів, держави. Ясна річ, що, 
не допустивши крадіжки палива, 
хімії, добрив, насіння і зерна 
з поля, ми природно маємо на 
увазі і поліпшення врожайності, і 
скорочення витрат. До 80% інно-
ваційних розробок в українському 
сільському господарстві йдуть від 
зворотного і ставлять за мету, не 
допустити найгіршого, а не нала-
штовані на завдання, як зробити 
краще. А це те ж саме, що про-
раховувати дистанції в днях, а не 
в кілометрах.

Теза про те, що крадуть більше 
у великих компаніях, ніж в дріб-
них, на практиці не підтверджуєть-
ся, тому що крадуть скрізь, біль-
ше того, «кинути» або «розвести» 
великого побояться, а дрібного 
— це навіть справа честі для бага-
тьох так званих «партнерів».

Також не спостерігається ко-
реляція між рівнем доходів і 
бажанням поцупити. Слоган укра-
їнського найманого працівника 
«як ви платите, так ми і працю-
ємо» я б перефразував у «як би 
ви не платили, у сусіда все одно 

краще», що відразу ж дозволяє 
легалізувати несумлінне ставлення 
до своїх обов'язків.

Часто кажуть, що в українців 
менталітет поцупити і обдурити, 
тому вже нічого з цим не зробиш. 
Я абсолютно не згоден з цим, 
більш того, я зустрічав багато 
наших співвітчизників, які навіть 
на низьких зарплатах і важких 
роботах в Німеччині чи Португа-
лії не дозволять собі недбалого 
ставлення до роботи. Я не кажу 
вже про успішних українців з ви-
сокими доходами, яким і в голову 
не прийде зняти з когось «відкат» 
на Заході.

Очевидно, що головні пробле-
ми тут в українських державних 
інституціях, які самі загрузли в 
крадіжці і корупції, а також у сус-
пільстві, яке толерантно ставиться 
до подібних явищ.

Якщо для зміни політиків є ви-
бори, то суспільство потрібно мі-
няти нам з вами, тому Український 
клуб аграрного бізнесу створив 
спеціальну базу обміну даних між 
членами щодо недобросовісних 
співробітників і контрагентів. Усі 
члени УКАБ автоматом будуть по-
відомлені про тих, хто потрапляє в 

чорний список і будуть виключати 
їх зі своїх тендерних та інших 
процедур.

Я впевнений, що це невеликий, 
але дуже важливий крок до про-
зорості та порядності в україн-
ському агросекторі, а інновації 
в підсумку будуть спрямовані не 
на боротьбу з крадіжками, а на 
реальний технологічний прогрес. 
Приєднуйтесь. Пора нам перехо-
дити з днів на кілометри.

Джерело: http://agroportal.
ua/views/blogs/pochemu-
agroinnovatsii-poukrainski-idut-
ot-obratnogo/

чому агроіННоВації по-уКраїНсьКи йдуть Від ЗВоротНого?
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пульс життя наша історія

молодіжна колонка наша гордість

отця олеКсаНдра 
бойКа ЗНали яК 
сВятого

вероніка любіч

На відміну від утриманців Козятинсько-
го міського терцентру, мешканці якого не 
можуть вийти на вулицю через круті сходи 
(адже живуть на другому поверсі), район-
ний терцентр з проживанням знаходиться в 
одноповерховому приміщенні у Вівсяниках. 
Він потопає в зелені, там дуже затишно і 
просторо. Газета “RIA-Козятин” вже згаду-
вала у своїх публікаціях цей пансіонат. Його 
мешканці, коли кореспонденти газети зна-
йомилися із закладом, напрочуд були всі на 
позитиві. Їх влаштовує тут і персонал, і хар-
чування, і всі умови. У спілкуванні із однією 
з мешканців, 86-річною Галиною Фурдигою, 
ми взнали про її життя тут і в молодості.

— Я з 1932 року, — каже пані Галина. — 
Лежала в Махнівській лікарні, а потім сюди 
перевели.

— І де краще? Там чи тут? — запитали.
— Там по-своєму добре було, хоча не 

прали, не купали, але їсти давали. А тут ку-
пають, перуть. Взагалі, все роблять, те, що 
положено. І пазурі відріжуть, і їсти дадуть 
добре і йди собі на прогулянку, на процеду-
ри, масажі. Тут дуже гарна місцина. Взагалі, 
добре, не ображають.

— Звідки ви родом?
— З Садового.
— Розкажіть за своє життя. Що 

пам’ятаєте найбільше?
— Пам’ятаю все з свого дитинства. Як 

залишилась молодою вдовою. Як сина в ар-
мію проводжала. Як його вчила 4 роки. Як 
поїхав у Воркуту, коли ще був Радянський 
Союз. Я два рази туди в гості їздила. Як 
пішла на пенсію, теж туди їздила. Він при-
їжджав кожен рік, бував по 2,5 місяці. А як 
Союз розвалився, він залишився там. А я 
тут. Куди вже забере?

— То ви внуків своїх бачили?
— У мене дві внучки. Вони приїжджали, 

коли в Бердичеві жили. Кожне літо до мене 
приїжджали, як були малі...

— Ви пам’ятаєте щось з часів Другої 

світової війни?
— Пам’ятаю, як тата в армію забрали. 

А мама залишилась з нами. Нас шестеро 
евакуювали. Пам’ятаю, як Сталін воював з 
німцями. Ми все покинули. Ця війна закінчи-
лась, вже ми прийшли додому. Немає нічого 
вдома. Усе розвалили німці. Добре, що ще 
хату не спалили. Бо були такі, що ще й хати 
спалені застали.

— Дуже фізично працювали в моло-
дості?

— Я робила, як проклята. У радгоспі. У 
теплицях робила 15 років. У полі робила, 
знаєте, руки замерзали. Сьогодні крутять 
руки. А потім вже я була заміжня. Чоловіка 
не було, помер молодим. Ми їздили висту-
пати, артистами були. Щоб ви побачили ту 
карточку, ви б мене не впізнали. 

— Ви були в творчому колективі, спі-
вали чи танцювали?

— І співали, і танцювали. Їздили по селах. 
Нас пригощали, нам платили. Нас фото-
графували. Було 15 душ цих артистів. По-
вбирані у гарні костюми. Були такі красиві!

— Щось про голодомор знаєте?
— Пам’ятаю. Голодовка була. Не доїдали, 

їли мерзлу картоплю. Мама копала город, 
бо не було чим орати. Накопали, а картопля 
та заморожена. Ми позбираємо, мама на-
пече цих блінчиків. Такі роки були... 

— Що б ви побажали молодому по-
колінню?

— Хочу побажати їм щастя, здоров’я. 
Щоб вони були крепкі, щоб вони робили, 
щоб їм було дуже добре. 

— А працівникам оцього пансіонату, 
де ви знаходитесь?

— Також, щоб їм було дуже добре. Щоб 
вони були щасливі й здорові. За їх добрі 
серця, щирі душі, за людяність до нас. Вони 
до нас відносяться, як до рідних батьків і я 
почуваюсь тут, як у себе дома. Ми живемо 
тут всі, як родина. Таке затишне подвір’я, 
городина, сіно, дрова. Це найкраще, про що 
я могла мріяти на старіть свого не легкого 
самотнього життя. Я молюся Богу за них.

в’ячеслав гончарук

4 липня минуло 6 років, як відійшов у 
вічність священик Олександр Бойко. Ко-
зятинці його називали благочинний отець 
Олександр.

життєвий шлях . Народився Олександр 
Трифонович в 1917 році на Житомирщині 
в селі Косинів. Революційні події змусили 
родину Бойків з п'ятьма малими дітьми 
переїхати на Рівненщину в село Мирогоща 
Дубнівського району. Його батьки відно-
сились до заможної родини. Та життя в 
ті часи не милувало багатьох. Дитинство 
майбутнього Митрофорного протоієрея 
пройшло не легко, як і все його життя. 
Після повної семирічної освіти хлопець 
вступив до духовного училища при Поча-
ївській Лаврі, яке закінчив в 1939 році. А в 
грудні 41-го, ставши піддияконом, переїхав 
у Київ. Був висвячений в Михайлівському 
монастирі як священик міста Васильків. 
Пізніше був переведений у Покровську 
церкву, де й познайомився з майбутньою 
дружиною Валентиною Федорівною (пле-
мінницею ігумені настоятельки монастиря 
матушки Архелаї). 

Перед звільненням Києва в 1943 році 
в монастир нагрянули гестапівці. Усіх 
погнали на станцію та повантажили в 
товарні вагони і повезли до Німеччини. 
Під Фастовом ешелон потрапив під бом-
бардування радянських військ. І отцю 
Олександру разом з дружиною вдалося 
втекти. Пішки добралися до Козятина, а 
потім до Вінниці.

Після звільнення території від гітлерів-
ців, вінницька паства організувала збір 
теплого одягу, медикаментів та продуктів 
харчування для шпиталів. Потім отець 
Олександр знову потрапив у Козятин, 
якому віддав 62 роки свого життя. 

яким він був і яким запам'ятався 
козятинцям. — Батюшка Олександр 
ніколи ні в чому нікому не відмовляв, — 
каже пані Зінаїда.

А прихожанка Галина пам'ятає його, як 
добру і чуйну людину. Тільки батюшка 
заходив у церкву, всі бігли до нього, щоб 
взяти благословіння. Після літургії (служ-
би Божої) він стареньким прихожанам 
церкви завжди пропонував під’їхати з ним 
автівкою, якою його підвозили. Пані На-

таля розповіла, що один із її родичів, по-
спілкувавшись з батюшкою Олександром, 
потім сказав: “Я говорив зі святим!”

Вірили в чудодійну молитву настоятеля 
Божого храму отця Олександра і за меж-
ами церкви. Якось зателефонували до 
нього в храм з пологового відділення. 
Кажуть, що три дні жінка не може наро-
дити. Благочинний запитав ім’я породіллі і 
сказав, що попросить Господа допомогти. 
Через дві години жінка народила здорове 
дитя!

До нього приходили не тільки за допо-
могою, а й за порадою. Приходили навіть 
з питань, до яких церква тоді не мала 
стосунку. Так людям хотілося отримати 
мудру пораду.

Пригадують очевидці, що перед вибо-
рами президента 1999 року до отця Олек-
сандра додому прийшла група людей. 
Адже з 1990 року священик за станом 
здоров'я пішов за штат. У нього запитали: 
“За якого кандидата потрібно голосувати? 
Там їх 13!” - казали люди. 

— Якщо йдете на дільницю, то голо-
суйте за того, який менше за всіх вам 
обіцяє, - сказав їм настоятель.

Дійсно, тепер ми бачимо, які то були 
мудрі слова.

вічна пам'ять. Кожен рік в день, коли 
отець Олександр пішов служити на небо, 
на землі біля його могили збираються рідні, 
родичі та люди, яким настоятель був близь-
кою людиною. А тим, у кого немає такої 
змоги, підійдіть до Дошки пошани в центрі 
міста. Там ви знайдете фото почесного 
громадянина Козятина Олександра Бойка. 
Пам'ятайте, це один із тих, хто знаходиться 
там не тільки по праву, а й по совісті.

споКійНе життя В 
райсьКому місці 
ВіВсяНиКіВ

пані галина щаслива в свої 86 років.

у пансіонаті все продумано задля зручності його мешканців

проблем не існує для 
мешканців  районного 

терцетру, щоб вийти на 
прогулянку на інвалідному 

візочку 

2004 рік. козятинський музей історії міста. отець 
олександр другий праворуч у рясі священика

його фото розміщене 
на козятинській дошці 

пошани

костянтин зварич 

Більша частина нашого моло-
дого населення хоче відпочивати 
на морі. “Чому?” - запитали ми. 
Представники молодого поко-
ління почали говорити про воду, 
пісок сонечко та коктейлі. 

А як же Карпати? Більшість 
людей кажуть, що не хочуть 
туди, тому що вони дуже ліниві 
і не хочуть бігати по горах. Але 
були і ті, хто хотів поїхати у 
Карпати, а не на море. На жаль, 
не всі можуть дозволити собі 
море або ті самі гори. Про за-
кордонний відпочинок ми навіть 
не говоримо. 

Хочу всіх попросити звернути 
увагу на оголошення з дешевими 
подорожами. У більшості випад-

ків, це обман. Одна людина роз-
казала, як вона повелась на таке 
оголошення. Гроші заплатила, а 
в аеропорту немає рейсів і гроші 
не хочуть повертати. Кажуть, 
що це проблеми авіалінії. А там 
кажуть, що це проблеми самого 
турагентства. 

У нашому місті багато людей 
обирають для відпочинку ставок 
“Талемонівка”, бо там є пляж, 
лежаки і гойдалки для дітей. 
Але іноді козятинці можуть ви-
рішити поїхати у сусідні села 
Титусівку або Черепашинці.

Тому якщо у молоді не ви-
стачає грошей на море і гори, є 
можливість спокійно відпочити 
недалеко від свого міста.

Від редакції: Не головне  
— де, головне — з ким!

в’ячеслав гончарук

Другий рік поспіль мешкан-
ці Козятинщини свято Купала 
відзначають в селі Журбинці. 
Цього року він припав на субо-
ту, 7 липня. Відбувся цей захід 
на каскаді ставків лівої притоки 
річки Раставиці. Скільки людей 
відвідали святкові гуляння, не 
відомо навіть за приблизними 
підрахунками. Адже ротація 
святкуючих відбувалася постій-
но, починаючи з 19-ої до 22-ої 

години. Самі учасники гулянь 
називають цифри більше тисячі.

Урочистості в Журбинцях були 
початком святкувань 144 річниці 
міста Козятина. 

На поляні біля лісочка роз-
горнули намети зі своєю про-
дукцією народні умільці. Трохи 
далі розгорнулося шашличне 
містечко. Ближче до ставка 
розташувалася сцена і зона 
театрального жанру. На сцені 
виступали художні колективи 
Козятинського краю та приїжджі 

артисти. 
Майже в центрі театральної 

зони влаштували майданчик для 
спортивних розваг. Для любите-
лів полювання, щоб не збивався 
в мисливців приціл, влаштували 
конкурс з дартсу. 

Переможці та учасники спор-
тивних конкурсів як призи 
отримали туристичні килимки, 
рибальські вудки та скакалки.

Дівчата на воду пускали віноч-
ки, а хлопці чи чоловіки змага-
лися у водних запливах.

Захоплюючим дійством на 
святі було змагання верхолазів 
(зніми свій подарунок від Купа-
ла). По оголеному стовпу атлети 
забирались до свого призу. 
Коли почало сутеніти, розвели 
багаття, через яке пізніше стри-
бали відчайдухи і закохані пари.

Від початку свята і до його за-
вершення вправно несли службу 
правоохоронці, МНСники, пра-
цівники медицини та служба 
рятування на воді. Свою місію 
вони виконали. А от з туалетами 

в їх кількості організатори і в 
цьому році прорахувались.

Іншим негативним явищем, 
на думку відпочиваючих, було 
“Шоу літака” та “Салют” захід 
ефектний та неефективний. Щоб 
витрачені кошти з різних шоу 
пішли на інсулін чи на проекти, 
на які коштів не вистачає, люди 
зрозуміли б.

До транспорту в цьому році 
питань не виникає. Єдиний мінус 
— 20 гривень за проїзд — до-
рогі квитки.

де Хоче ВідпочиВати молодь?

приЗоВі місця серед шаХістіВ Забрали гості

деНь міста роЗпочаВся В журбиНцяХ

дмитро артемчук

У суботу, 7 липня, в приміщенні 
бібліотеки залізничного училища 
міста відбувся шаховий турнір 
“Козятин RAPID-2018”. Прибули 
інтелектуали з Києва, Калинів-
ки, Хмельницького, Жмеринки, 
Житомира, Бердичева, Вінниці, 
Козятинського району та міста 
Козятин. Усього в турнірі, який в 
нашому місті вже став традицій-
ним, взяли участь 72 спортсмени. 
Наймолодшому учаснику змагань 
виповнилось 6 років. Найстаршо-
му шахісту — 78! 

Шахові турніри, як правило, 

проходять за круговою системою. 
Коли кожен учасник зустрічається 
з кожним. Та коли змагається така 
кількість учасників, такі турніри 
проводять за швейцарською сис-
темою. Пари учасників змагань ви-
значають за жеребом і проводять 
кількість турів. 

Крім чоловіків, у змаганнях 
взяли участь представниці слабкої 
статі та 19 дітей і юнаків віком від 
6 до 15 років. Переможець ви-
значається за кількістю набраних 
очок у всіх проведених турах.

Найкраще виступив житомиря-
нин Сергій Охріменко. Він удосто-
єний першого місця. На другому 

місці вінничанин Микола Боднар. 
Третім призером став Любомир 
Михалець з Хмельницького.

Вдало на цих змаганнях ви-
ступили козятинські шахісти. 
Дев’ятеро спортсменів були ви-
знані кращими на турнірі. Вони 
отримали пам’ятні нагороди. Це 
Ілля Поліщук, Анатолій Добржан-
ський, Ігор Хуторний, Володимир 
Закорчевний, Микола Лукомський, 
Микола Петрукович, Ілля Лазарук, 
Олександр Іонов, Віктор Бузько.

Cпеціальними призами “Козятин 
RAPID 2018” були нагороджені 
четверо юнаків, серед яких учень 
школи №1 Дмитро Томчак. 

Фото з соцмереж
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 продам
  1 ê³ìí. êâ. Â³ííè÷åíêà,25, áåç ðåìîíòó 063-178-82-43
  2-õ ïîâåðõîâå ë³æêî òà 2-õ ñïàëüíå ç ìàòðàöàìè. 093-416-15-88
  3-õ ë. áàíêè. 068-519-07-04
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè 
- 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêòèâí³ êîëîíêè 50 Âò. 097-857-41-51
  Àëþì³í³ºâ³ á³äîíè, ñòðóáöèíè, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ á/ó, ñóïóòíèêîâèé 
ðåñ³âåð ÂÌÂ-8004 Super. 063-207-40-79
  Áàãàæíèê àâòî, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ, äâà ñêàòà 175/14 á/ó, ïàëàòêà 
áðåçåíò êðóãëà. 067-386-48-35
  Áàíàíîâà ïàëüìà âèñ.1 ì. 096-370-12-26
  Áàíàíîâ³ ÿùèêè, âàçîí Àëîº 5 ðîê³â. 2-06-91, 093-246-22-76
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ 2 øò., 10 ñåê. òà 7 ñåê. 063-113-22-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áäæîëèí³ ìàòêè, â³äâîäêè, ñ³ì¿, ë³êóâàëüí³ íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó 
30%, ï³äìîðó 20%, ãåìîãåíàò íàòèâíèé ³ êîíñåðâîâàíèé ìåä, ïèòíèé 
ìåä, âîùèíà. 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîêîñà íîâà, ìëèí ïîòóæíèé, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, 
áîëãàðêà íîâà, ßâà-350, ñâàðêà 300 À, áåíçî-åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 
Âò, áàëêè äåðåâÿí³, ðåéñè Ç-55, êàì³íü, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ á/ó. 068-
216-34-20
  Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
  Áåòîíîì³øàëêà (íå ðîáî÷à), ãàçîâà ïëèòêà á/ó, âîðîòà ìåòàëåâ³, 
áîðîíè âàæê³. 067-294-80-85

  Á³äîí àëþì³í³ºâèé, êàñòðþë³ åìàë³ðîâàí³ íà 5 â³äåð, áóòë³ ñêëÿí³, 
ê³ìíàòíà ìåáëåâà ñò³íêà «Ïîëüøà», êèëèì 2 õ 3 ì, áåíçîêîñà. 063-344-
14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 500 øò. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Âàííà ñòàëåâà 1500 õ 700 á/ó, óìèâàëüíèé ç øàôîþ òà äçåðêàëîì, 
âñå â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, 
êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-
44 Ñåðã³é
  Âåëîñèïåä ÷îë. Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-751-54-
88 Îëåêñàíäð
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà ð³çíîãî â³êó. 097-236-76-40
  Â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü. 067-365-66-28
  Â³êíà á/ó, ôàðôîðèâèé óìèâàëüíèê, â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, 
àóä³î-êîëîíêè, ï³àí³íî, ïëàñòèêîâà âàãîíêà 8 êâ.ì., çèì. æ³íî÷å ïàëüòî 
ð.48, 2 äåðåâÿí³ êðîâàò³. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Â³êíà, ïîäâ³éíå ñêëî â ãàðíîìó ñòàí³ 59 õ 142 - 3 øò., 117 õ 142 - 3 
øò., 51 õ 138 - 2 øò. 063-152-73-96
  Âóëèêèê ç áäæîëî-ñ³ìÿìè, ñèñòåìè Äîäàí. 067-163-28-26 Îëåã
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, º äåðæ. àêò 
âóë.Äîâæåíêà 105 à. 093-050-15-50
  Ãàçîâèé áàëîí, æîêàðäîâèé êèëèì 1.70 õ 2.70 (ñèí³é), íàá³ð 
âèêðóòîê, ñåðïè, øâåëåðà, íèòêè äëÿ âÿçàííÿ, êíèãè ïî øàõìàòàõ, 
õðóñòàëüí³ ôðóêòîâíèö³, ñàëàòíèö³ ç êîëüîðîâîãî ñêëà (æîâòà, ñèíÿ), 
õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà (Àáäóëàºâ, Áàêèåâ), òóðìàí³ºâ³ íàìèñòà (æ³íî÷å, 
÷îëîâ³÷å), ñïîðò. êîñòþì ð.54. 093-850-01-60
  Ãàçîâ³ ïëèòè «Âåñòà» òà «²äåëü», âàííà ÷àâóííà, íàêðèòòÿ äëÿ 

êðèíèö³, ì³äíèé ïðîâ³ä ñåìèæèëüíèé 18 ì., 2.4 ìì., àëþì³í³ºâèé ïðîâ³ä 
60 ì. 2 ìì. 093-031-24-52, 067-889-49-67
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, 
âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-61, 067-277-16-73
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 2-õ ïîâ. âóë.Ê.Ìàðêñà (á³ëÿ ÏÌÊ), ð. 6 õ 9 ì, íà 2 
áðàìè. 096-779-60-83
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðàæ öåíòð ì³ñòà 063-178-82-43
  Äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. õ 3.3 ñì. ê³ìí., áî÷êà çàë³çíà, ðîçêëàäóøêà 
äëÿ â³äïî÷èíêó. 098-597-13-15
  Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, ÊÏÏ - Ç²Ë 130, êîëåñà äî ÃÀÇ-66, ñòóï³öè 
çàäí³ äî ÃÀÇ-66. 068-704-95-73
  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 - ñîôà â ãàðíîìó ñòàí³ 2.00 õ 0.80 ç êîðîáêîþ äëÿ çáåð³ãàííÿ 
á³ëèçíè. 097-966-44-02
  Äèâàí ð. 2 ì õ 1.60 ì, â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-749-37-32
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 + ñóìêà  ( â ò.÷. ëþëüêà) «GEOBY». 063-629-
25-28
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë³òíÿ «×³êî», êðèíè÷í³ ê³ëüöÿ. 093-481-73-57
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äèòÿ÷å ë³æêî «Ôåðàð³», òà øàôó 063-178-82-43
  Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 097-365-08-52
  Äîðîæêè á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì 
îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí Âåñíà íåðîáî÷èé, 
ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè. 097-643-40-14
  Åëåêòðî äóõîâêà íîâà. 2-10-17, 093-022-75-64, 096-335-01-12
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî Êîìáàéíà ÄÎÍ. 067-940-97-37
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750. 097-154-49-36
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 480 
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåëåíà ëþöåðêà. 097-904-25-48
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.
Öåíòðàëüíà 91 (Æîâòíåâà) á³ëÿ ìàã.«²ðèíà». 096-932-42-16, 096-
394-53-27
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робота та оголошення реКлама та оголошення
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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
Потрібен водій на грузовий автомобіль 
категорії "С", "Е", з/п висока. 067-412-
55-44
На роботу потрібен продавець, кухар з/п 
гідна. 096-115-18-11, 093-596-40-46
Потрібні вантажники. 2-12-36, 067-131-
65-99
Потрібен приймальник вторсировини на 
склад. 096-372-03-80, 093-884-69-74
На постійну роботу в Козятині потрібен 
охоронець, вік 20-45 років. 063-299-33-35
На постійну роботу потрібен столяр. 073-
218-92-48
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
хлопець кухар - піцайоло (досвід не 
обов'язково), офіційно, графік 2/2, з/п 4 

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

всіма зручностями. 068-024-89-19

Зніму 1-кімн. кв. 073-299-43-37

Здам офісне приміщення від 
власника по вулиці П. Орлика. 

Знаходиться під охороною, площа 
17 кв.м(кабінет). Ціна договір-

на. Звертатись за телефонами: 
+380938816236, +380676047242 Терміново потрібна доглядальни-

ця за бабусею, яка знаходиться в 
с.Зозулинці. 067-385-45-82, 067-

998-47-48Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 3-х кімн. кв., центр вул.
Грушевського 74, 3 пов. 097-742-95-

90 Вадим

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

067-442-17-71Здам в оренду в центрі торгівель-
ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 427590
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ремонт
Токарні роботи, с.Самгородок. 096-560-
08-04
Виконуємо ремонтні роботи по місту Козя-
тин. 093-205-12-66
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000 - 4 500 грн.. 063-157-59-96 Олексій
На постійну роботу в компанію "Технотоп" 
потрібні продавці-консультанти, касир 
(досвід не обов’язковий). Офіційно. Зар-
плата 9000 грн. 097-276-97-97
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
На роботу запрошуються офіс-менеджер, 
оператор КП і помічник 063-298-50-60
На постійну ,а також як додатковий 
заробіток ,запрошуються на роботу май-
стер з монтажу вікон та дверей, а також 
майстер по замірам. З/п висока    067 960 
96 93, 063 384 02 03 
Охоронці в м. Київ. Терміново! Вахта 15/15, 
20/10, 30/15 днів. Житло та харчування 
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 
Запрошується адмістратор в тиринажерний 

зал. 093-730-51-90
В перукарню "Орхідея" потрібен майстер 
манікюру та перукар. 063-102-92-37, 097-
845-19-85
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
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928 
На роботу запрошуються: водій ЗІЛ-130, 
Оператор - касир; бухгалтер; кухар - кон-
дитер. Ми гарантуємо: офіційне працев-
лаштування. Середня заробітна плата  
6000 -7000 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80

На постійну роботу в компанію Тех-
нотоп потрібні продавці-консультанти, 
касир(досвід не обов*язковий).Офіційно.
Зарплата 9000 грн. 097-276-97-97

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 

м.Козятин, поверх: 1/-, ч/б. Цiна: 250000, тел.: 
(097) 612-64-56 

 Тяжилiв, поверх: 1/-. Цiна: 1160950г, тел.: (063) 
275-40-08 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

7.3. Товари для дiтей продам 

Дит.коляска-книжка Sigma S-R-5aF. Цiна: 780, 
тел.:(067) 796-41-70 

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

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

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
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  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063-272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., âóë.Ïîïîâè÷à, ïîðÿä ãàç, êàíàë³çàö³ÿ.. 093-422-
42-84, 093-051-76-69
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 141. 093-405-50-69
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, òîðìîçí³ 
êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. â ãàðíîìó ñòàí³ ìîæíà ï³ä çàáóäîâó ç 
äîêóìåíòàìè. 093-937-65-00
  Çåì. ä³ë-êà 70 êâ.ì., á³ëÿ âõîäó â öåíòðàëüíèé ðèíîê (ð-í 
â³éñüêîìàòó), º äåðæàâíèé àêò. 097-431-23-10
  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
  Çåì. ä³ëëÿíêà 8 ñîòîê ïî âóë. Ääæåðåëüíà (êîëèøíÿ Ê³ðîâà) 2 õâ. 
â³âä çóïèíêè «Äåïî» 073-407-68-50, 063-871-79-28, 097-674-88-91
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà. 097-135-71-72
  ²íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, ìÿñî ÿº÷íî¿ ïîðîäè êóðåé Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ï³âí³ 
íà ïëåìÿ, êóð÷àòà äîáîâ³ ³ ï³äðîùåí³. 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Êàðòîïëåêîïàëêà ðîòîðíà 5 000 ãðí. 099-600-20-24
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 073-026-55-19, 096-224-01-71
  Êèëèì 2.5 õ 3.5. 073-144-14-97
  Êèëèì á/ó òåìíî - âèøíåâèé 1.5 õ 2. 067-502-10-70
  Ê³çî÷êà 3-ãî îêîòó, êîçåíÿòà â³ä ìîëî÷íî¿ êîçè. 098-228-54-21, 
063-296-91-94
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Ê³íü ðîáî÷èé íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-227-64-67, 068-041-47-47
  Êîëüöà êðèíè÷í³ 2 øò., ä³àì.65 ñì. 097-722-16-07
  Êîðîâà - ïåðâ³ñòêà, ñïîê³éíà òà ãàðíà äî ìîëîêà, 2 ì³ñ. ò³ëüíà. 
067-456-21-80
  Êîðîâà äîáðà ò³ëüíà 5 òåëÿì. 068-760-50-68
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì 22 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 3 òåëÿì ñ.Ïëÿõîâà. 096-350-73-48
  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 ÷îðíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì, êîçî÷êà 4 ì³ñ. 093-405-50-69
  Êîðîâà. 068-762-82-70
  Êîñ³ëêà ñèãìåíòíà 1.9. 096-727-31-58
  Êîñòèë³ êàíàäñüê³ 2 øò., êîëÿñêà ³íâàë³äíà äëÿ äîðîñëèõ, íàñàäêà 
äëÿ óí³òàçó, êîìïëåêò äëÿ â³äïî÷èíêó «Ï³êí³ê» (4 ñò³ëüö³ òà ñò³ë) â 
óïîêîâö³ íîâèé. 063-371-88-89
  Êîòåë á/ó ÊÑ-100 â ðîáî÷îìó ñòàí³ íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-604-
53-09
  Êðîë³ äîðîñë³ òà ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Êóòîâèé ìÿêèé äèâàí, ôîðòåï³àíî ÷îðíîãî êîëüîðó. 068-058-13-11
  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
  Ëîøà 1.4 ðîêè 360 êã. (êîáèëêà) 10 000 ãðí. 096-983-19-84, 098-
603-57-23
  Ëþöåðíà íà êîðíþ 9 ñîò., ð-í Á³ëà Êàçàððìà. 067-319-91-24
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìàòðàö 2 õ 1.60. 063-496-95-14
  Ìåòàëåâèé ïîñóä, êàñòðþëÿ 15 ë., 20 ë., ñóë³ÿ, â³äðî åìàë³ðîâàíå, 
ìàãí³òîôîí Ìàÿê, ðàä³îëà - Ðåêîðä, ÄÂÄ, êîñòþì ÷îë., ðîçêëàäóøêà. 
096-364-80-30

  Ìèñëèâñüêèé ñåéô. 097-136-45-50, 097-754-07-51
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì òà ï³äâàëîì 6 õ 8 ì., º äåðæ. àêò 
ð-í 3 øêîëè. 093-597-56-21, 096-570-39-62
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï.Òóíåëü, êàïîò áàãàæíèêà ³ ñêëî çàäíº äëÿ ÂÀÇ 
2101, êðóãè 250 ä³àì. 096-144-73-10
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï.Òóíåëü, êàïîò áàãàæíèêà, ñêëî çàäíº ÂÀÇ 
2101. 096-144-73-10, 098-928-71-59
  Ìîéêà íîâà ÌÂÄ-0þ7. 067-697-93-02
  Ìîëîäíÿê íóòð³é 2 ì³ñ. 098-518-50-04, 073-073-39-14
  Ìîëîäíÿê íóòð³é ñàìö³ ³ ïîð³ñí³ íóòð³¿. 068-762-90-33
  Ìÿêèé óãîëîê, 2 êð³ñëà, äèâàí  â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-507-91-77
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Íîâèé êîìïëåêò äèòÿ÷î¿ ïîñò³ë³ (ïîäóøêà, íàâîëî÷êà, êîâäðà, 
ï³äîä³ÿëüíèê, ïðîñòèðàäëî íà ðåçèíö³, çàõèñò, áîðòèêè, êèøåíÿ, 
áàëäàõ³í) - 1 200 ãðí. (ôîòî Viber) 063-504-05-28, 073-118-92-39
  Ïàíåë³. 063-530-83-82
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïàñ³êà, ðàìêè ç âîùèíîþ, êîðìóøêè, çáèðà÷³ ïèëó, 2 íîæ³, ñèòî 
íà â³äðî, ðàìêè ïóñò³ óêð., êàñòðþëÿ äëÿ ìåäó 20 ë. 096-364-80-30
  Ïîãð³á â öåíòð³, DVD â³äåî, òåëåâ³çîð Tomson á/ó ðîáî÷èé, 
á³áë³îòåêà «Âñåìèðíàÿ ëèòåð-ðà» 1973 ð. 130 òîì³â. 096-054-77-67, 
093-246-14-51
  Ïîäóøêè, îä³ÿëî, äèâàí, õîëîäèëüíèê, áàíêè ñêëÿí³, âóã³ëëÿ, äðîâà. 
097-425-76-87
  Ïîëêè êíèæí³ 2 øò. 26 õ 42 õ 80, òóìáà ïðèêðîâàòíà 36 õ 48 õ 63, 
äçåðêàëà áåç ðàì íîâ³ (1.20 õ 0.35; 1.10 õ  0.40). 093-681-01-44
  Ïîðîñÿ 200 êã./45 ãðí. ìÿñíî¿ ïîðîäè, âèãîäîâàíå íà íàòóðàëüíèõ 
õàð÷àõ ñ.²âàíê³âö³. 068-216-34-20
  Ïîðîñÿòà - ñêîðîñïºëêè ìàëåíüê³, Ëàíäðàñè, ìÿñíî¿ ïîðîäè. 
096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà (êàáàí÷èêè) ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-14 êã. ñ.²âàíê³âö³. 097-555-
10-06, 068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà 15-18 êã. Äþðîê - Ïåòðåí. 097-474-42-11, 063-260-09-52
  Ïîðîñÿòà âåëèêà á³ëà ïîðîäà ïî 18 êã. 098-626-82-10, 073-326-
41-56
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè «Ìàêñòåð». 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 15 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-444-96-90
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 20 êã. 098-289-93-97
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 063-496-95-14
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-478-87-18
  Ïðàëüíà ìàøèêà «Ñàòóðí» ó â³äì³ííîìó ñòàí³ íàï³âàâòîìà. 063-
939-84-67
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ñàòóðí» ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íàï³âàâòîìàò. 
093-583-68-54
  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 20 êâ.ì., ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ, íåäîðîãî. 063-258-89-
10, 097-690-30-42
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîí - àðì³ðîâ. 2000 õ 60 õ 20 ñì., êîòåë 
áåçäèìîõîäíèé ãàçîâèé. 096-727-43-90
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ðåëüñè Ç-55 2 øò. (äîâæ.4ì20ñì), øâåéíà ìàøèíêà Ñèíãåð, ìåáëåâà 
ñò³íêà, äèâàí. 096-192-68-08
  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
  Ñâèí³ 30-35 êã. Ëàíäðàñè. 098-645-80-12
  Ñîêîâèæèìàëêà - øèíêîâêà, ðèáàöüêèé ñò³ëü÷èê, ðþêçàê. 063-
191-23-75
  Ñòàëü êðóã ä³àì. 10-12 ìì. 093-431-48-86, 097-098-00-19
  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
  Ñóøèëêà äëÿ ôðóêò³â, ðèíâè âåëèêîãî ðîçì³ðó, áàíêè, áóòë³, îòë³âè 
ç æåñò³ íà áóäèíîê. 068-786-06-31
  Òà÷êà ñàäîâà. 063-064-05-28
  Òåëèöÿ 1 ð³ê. 068-546-01-03
  Òðþìî íà 3 äçåðêàëà ³ òóìáî÷êà, ñó÷àñíà â õîðîøîìó ñòàí³. 067-
729-81-13
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, åìàë³ðîâàíà 
äèòÿ÷à âàííî÷êà, 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
  Òóðí³ê, æóðí. ñòîëèê, êîëîíêè 2 ïàðè. 063-622-50-43
  Òóøêè íóòð³é, ïîð³ñí³, ñàìêè - íóòð³é. 063-694-20-04, 098-348-13-87
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ». 063-530-83-82
  Ó÷àñòîê 20 ñîò. ñ.Êîçÿòèí ð-í Òåïëèöü. 096-757-07-46, 063-648-
68-03
  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
  Ó÷àñòîê ñ.Êîðäèø³âêà, 47 ñîò., ï³äâåäåíà âîäà â öåíòð³ ñåëà. 097-
494-15-89, 063-510-74-69
  Ó÷èëåíèé àâòî ïðè÷³ï ð.1.30 õ 2.3 ì. 093-431-48-86, 097-098-00-19
  Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 2-õ ÿðóñíà 
«Óìêà». 063-775-56-96
  Öóöåíÿòà Ëàáðàäîðà, êîë³ð ÷îðíèé. 097-188-11-12
  ×àñíèê ó âåëèê³é ³ ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç äîñòàâêîþ îçèìèé «Ëþáàøà» , 
îã³ðêè äîìàøí³, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-216-34-20
  Øèôåð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî ð.114 õ 108; 114 õ 87,135 õ 14. 
097-773-32-78, 063-691-86-92
  Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé, êðîâàò³ ïîëóòîðí³ 2 øò., êèëèì íàòóðàëüíèé 2 
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õ 3, õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-427-54-42
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øêàô, âàííà ÷àâóííà, ïðàëüíà ìàøèíêà, øèôåð. 096-797-91-89
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. Ìîæëèâèé òîðÃ 
063-615-33-70
 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-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., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 
067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà (ÏÐÁ). 067-456-93-43
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 32 êâ.ì., 
íåäîðîãî. 097-576-29-44, 093-743-16-36
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ., ñòàí æèëèé. 093-890-
90-37, 063-740-98-52
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-34, 068-760-51-03
  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, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 093-017-
75-82, 067-847-67-19
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, íåäîðîãî. 063-617-10-14
  1-ê³ìí. êâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò, 1 ïîâ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí.êâ., 2/5, öåíòð. 093-786-37-45, 096-702-37-22
  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., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., 1/2, ì/ï â³êíà - äâåð³, íîâà ñàíòåõí³êà, áåç 
ðåìîíòó, ñàðàé, ïîãð³á, âóë.Âàñüêîâñüêîãî 21. 093-800-66-77, 095-
425-36-54

  2-õ ê³ìí. êâ., 39.9 êâ.ì., öåíòð, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-558-68-42
  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 öåíòð³. 067-657-38-84, 063-259-41-94
  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., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-060-50-
43, 063-274-30-61
  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, ³íä. îïàëåííÿ. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 
28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, 
³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 063-390-36-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, âóë.Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-
687-31-90
  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., (ð-í 3 øêîëè), 5 ïîâ., 62 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
º ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë - 468 000 ãðí. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 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.Ã.Ìàéäàíó â öåíòð³, ñåðåäíÿ, íå óãëîâà. 097-261-
22-58, 067-445-72-42, 095-610-05-62
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-
18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., º ãàðàæ, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 063-293-14-19
  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., ñìò.Çàë³çíè÷íå â õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî ìåáë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì, 10 ñîò. ãîðîäó. 
067-600-19-74, 093-795-17-07 Àíäð³é
  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, 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 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
  3-õ ê³ìí. êâ., ÷óäîâå ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, çàòèøíà, âìîíòîâàíà 
ïðèõîæà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, áàëêîí - ëîäæ³ÿ çðîáëåíà ÷óäîâî, ñòîëÿðêà, 
ïàðêåò, âàííà ï³ä ñàóíó, òóàëåò îáêëàäåíî ïëèòêîþ, êóõíÿ ïëèòêà, çàã. 
ïëîùà 66.1 êâ.ì., 8 ïîâ. 067-940-41-22, 063-675-93-04 Ãàëèíà
  4-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Â.Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 097-190-00-13, 063-775-89-33
  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
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ì/ï 
â³êíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-
63-78
  Àáî îáì³íÿþ äîáðîòíèé, æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè â ñ.Êîçÿòèí³ íà íåâåëèêèé æèòëîâèé 

áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí³. 063-881-70-59, 096-466-24-15
  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
  Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.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. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-384-01-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. âóë. Îäåñüêà, 
25. 093-018-61-81
  Áóäèíîê 50 êâ.ì., ãàç, ðåìîíò, 4 ñîò. 067-347-96-95
  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 63 êâ.ì., ãàç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 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 74 êâ.ì., 16 ñîò. ãîðîäó, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ. 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 75 êâ.ì., Êîçÿòèí, ãàç, âîäà, 10 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ñàäîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, çóï.Îñòðîâñüêîãî. 068-753-34-61
  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 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 â ð-í³ 5 øêîëè, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, 6 ñîò. 093-123-51-09
  Áóäèíîê â ñ. Ïðóøàíêà. 097-344-14-56
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãîñ. áóä³âë³, êðèíèöÿ, â ê³íö³ ãîðîäà 
ð³÷êà, ñòàâîê, ïîðó÷ ìàãàçèí òà 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 â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 097-12-86-115, 073-428-52-88
  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.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.Ïðîëåòàðñüêà 100, ãàç, âîäà, àñôàëüò, ð-í «Ãëîáóñ». 
067-772-36-78
  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. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 
097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 
âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ãîð³õè, ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³. 097-056-
19-78, 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Òèòóñ³âêà, 35 ñîò., ñàäîê, ñàðàé, ãàðàæ,, âèã³äí³ óìîâè. 
098-225-69-05 Ñåðã³é
  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. 093-065-11-35
  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 âóë.Ñåðá³íà (ð-í â³ää³ëåííÿ çàë. äîðîãè), ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ 
áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäêîì, ïîãð³á, ãàðàæ, äâà ñàðà¿. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 093-460-73-70
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïî âàø³é ðîçóìí³é ö³í³ ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 050-328-43-98
  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 ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ç õë³âîì. 
096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âñ³ äîêóìåíòè ãîòîâ³. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ ë³ñ, âñ³ äîêóìåíòè â ïîðÿäêó 
- 50 000 ãðí. 097-659-28-17
  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.²âàíê³âö³ òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.Çåëåíà 10 (4 êì. äî öåíòðà 
ì.Êîçÿòèí), çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì, 10 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, äâ³ð 
àñôàëüòîâàíèé, âñ³ çðó÷íîñò³. 067-368-56-14, 2-23-74
  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 ïîäâ³ðÿ. 097-425-76-87
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19, º ãàç, ãîðîä, ïîãð³á, ñàðàé. 063-
414-84-50
  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 ç ìåáëÿìè òà óñ³ìà íàäâ³ðíèìè ïîáóäîâàìè, º ãàç. 
097-997-03-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íåäîðîãî. 093-808-76-35
  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, öåãëÿíèé, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà â áóäèíîê, 
êðèíèöÿ â äâîð³, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðÿä ñòàâîê, çðó÷íèé 
ï³ä¿çä. 098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 71 
êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38,  063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë.1-Òðàâíåâà 32, º ãàç, âîäà, âàííà, 54 êâ.ì., 2 
ê³ìí., ïðèõîæà, âåðàíäà, êóõíÿ, 4 ñîò. ãîðîäà, ñàðàé, ïîãð³á â áóäèíêó. 
068-860-68-86 Îëåêñàíäð
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
097-839-18-09, 098-831-13-04
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, º ñàä, ãîðîä 37 ñîò., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê 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 139 000 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 öåãëÿíèé 40 êâ.ì., ñâ³òëî, ïàðîâå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 

ä³ë-êà 28 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 7. 093697-
63-96, 097-535-68-78
  Áóäèíîê öåãëÿíèé íà âåëèêó ðîäèíó, 3 ñàðà¿, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç. 
îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, âåðàíäà, ñ.Ïëÿõîâà âóë.Øê³ëüíà 
36. 063-523-80-94
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Äà÷à â Áåðäÿíñüêó òåðì³íîâî, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 067-430-02-80
  Äà÷à ç áóäèíêîì íà Ïàëåìîí³âö³. 2-40-78
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó ç áóäèíêîì. 096-054-77-67, 093-246-14-51
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó êîîï. «ßáëîíüêà», º öåãëÿíèé áóäèíîê 6 õ 
4, ï³äâàë, îãîðîæà.093-631-91-16
  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, 3 ê³ìíàòè, öåíòð ì³ñòà âóë.Êóëèêîâñüêîãî 4/1, º 
ó÷àñòîê, ãàðàæ, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 098-466-44-27, 050-705-
41-75, 093-893-23-89
  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
  Ñòàðèé áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 5.5 ñîò., â ãàðíîìó ì³ñö³ ð-í 
ó÷èëèùà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, êóù³. 097-341-00-58
  Òåðì³íîâî êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóëèö³ Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó.063-513-56-57, 097-44-30-308.
  ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïî âóë. Â³ííè÷åíêà.
Çðîáëåííèé ðåìîíò.²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, 
ë³÷èëüíèêè íà âñå. Íà òåðèòîð³³ áóäèíêó º ãàðàæ òà çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà. 067-298-04-95
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12
  ×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
  ×àñòèíà öåãëÿíîãî áóäèíêó â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí Â³ííèöüêî¿ îáë., 
3 ê³ìí., çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè + ë³òíÿ êóõíÿ 
ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 067-604-53-09
 ïîëîâèíà áóäèíêó, Ãàðàæ, êóñî÷îê Ãîðîäó, ð-í 3 øêîëè Ì.êîçÿòèí. 
098-854-22-31

  аВтомото
  MITSUBISHI GL 1989 ð.â., 1.8, ãàç-áåíçèí. 063-532-02-67, 
098-002-15-20
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 067-378-00-56, 063-
829-38-28 Æåíÿ
  ÂÀÇ 2101 1975 ð.â., äâ. 1.5 063-992-03-10
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-136-45-50, 097-
754-07-51
  ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., ñòàí íîðìàëüíèé, íà õîäó. 063-274-78-18
  ÂÀÇ 21013 1987 ð.â., á³ëà, ñòàí õîðîøèé, íîâà ãóìà, 
àêóìóëÿòîð, êàï. ðåìîíò äâèãóíà 20 000 ãðí. 098-060-70-16
  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 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 2109 ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1992 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 067-
915-29-96
  ÂÀÇ 2115 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  ÂÀÇ 2115 2007 ð.â., ïðîá³ã 92  òèñ. êì., â õîðîøîìó ñòàí³. 
067-278-43-14
  Äî ìîòîöèêëà Óðàë, ÌÒ, Ê-750 ÑÑÐ êàìåðè ³ ìîòîð äî 
ìîòîöèêëà ÌÒ ³ íîâèé ìîòîð. 097-154-49-36
  ²Æ Ïëàíåòà - 5 10 000 ãðí. 097-527-19-76, 093-436-05-16
  Êóçîâ Òàâð³ÿ, äîêóìåíòè íà Òàâð³þ. 063-992-03-10
  Ìîïåä «Êàðïàòè». 068-046-27-41, 063-985-49-54
  Ìîïåä Ãåðìàíñüêèé 3-õ ñêîðîñíèé Ñ³ìñîí 38 êóá.ñì. â 
äîáðîìó ñòàí³, çàï÷àñòèíè Ì-2141. 067-345-41-77
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ 1991 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76
  Ìîòîöèêë «Âîñõîä». 068-046-27-41, 063-985-49-54
  Ìîòîöèêë Ìóñòàíã 75 êóá. â õîðîøîìó ñòàí³. 063-523-80-94 

Âàíÿ
  Ìîòîöèêë óðàë â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³. 097-154-49-36
  ÌÒÇ-80, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 098-060-70-16
  Ïëàíåòà - 5. 068-546-01-03
  Ñêóòåð SKU - Ìîòî íà õîäó, àëå ïîòðåáóº ðåìîíòó íåâåëèêîãî 5 
000 ãðí. 063-348-00-79
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î AF-27 â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 5 000 ãðí. 063-305-
96-60 ²ãîð
  Ñëàâóòà 11.03 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 098-
563-16-51
  Ò-40 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 096-427-77-64
  Òàâð³ÿ íà õîäó 16 000 ãðí. 067-368-56-14, 2-23-74
  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 Ò-40. 067-943-87-12
  Òðàêòîð, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 068-762-96-61
  Ô³àò Êðîìà 1988 ð.â., ãàç-áåíçèí, îïåëü Àñòðà 1999 ð.â., äèçåëü. 
067-938-34-42, 063-424-79-30
  Ôîðä Ñ³ºðà ãàç-áåíçèí, âàðèòè, ôàðáóâàòè íå ïîòð³áíî ç 
äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê. 098-007-84-33
  Øåâðîëå Îìåãà, äâ. 1.6,ñèð³áðÿíèé 2005 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-523-80-94

  КупЛЮ
  Áóäèíîê â ð-í³ 4 øêîëè äî 260 000 ãðí. 068-175-15-26
  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
  Ãàçîâèé êîòåë Ëóãàíñüêèé ë³âèé, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-994-44-50
  Äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, îöèíêîâàíå çàë³çî, òþêè 
ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
  Äèòÿ÷ó êðîâàòêó. 063-737-55-34
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54
  Äîðîãî âîëîññÿ, ïàðèêè ³ øàíüîíè. 068-275-55-17 Ðóñëàí
  Äîðîãî çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³, ñòàòóåòêè, ³êîíè. 063-896-75-77
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-
671-67-65
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
  Ë³ñ - êðóãëÿê. 067-369-13-23
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  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
  Ïîääîíè (ïàëºòè). 093-668-77-43
  Ïøåíèöþ 500 êã. ìîæíà ç äîñòàâêîþ. 063-184-44-94
  Ðåäóêòîð äî ãàç. áàëîíà.  063-523-80-94 Âàíÿ
  Ñ³íî 067-264-80-25
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàç. êîëîíêè, 
ïîäóøêè, ïåðèíè, åë. ìîòîðè, ïðîâîäà, êàáåëÿ, ãîð³õè, ï³ðÿ, áóäü-ÿêèé 
õëàì. 068-275-55-17 Ðóñëàí
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà íà áóäèíîê. 068-519-07-04, 063-289-
24-74
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 063-255-
40-84, 098-704-92-09
  ×îëîâ³÷èé âåëîñèïåä á/ó íà æ³íî÷èé. 097-722-16-07

  раЗное
  Àäì³í³ñòðàòîð-ïðèáèðàëüíèöÿ â ì³í³-ãóðòîæèòîê, áåç øç. Íàäàºìî 
æèòëî. Çíàííÿ ÏÊ. Ïðèáèðàííÿ, êîíòðîëü ³ îáë³ê. Ã/Ð âàõòîâèé, 

ïîíåä³ëüíèé. Ç/ï â³ä 6500 ãðí/ì³ñ, â³ä 1600 ãðí/òèæäåíü + ïðîæèâàííÿ 
+ áîíóñè. 066-406-74-09, 063-794-02-00 Yourhostel.kiev.ua
  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
  Â³ääàâ â äîáð³ ðóêè êîòèêà «Ìóð÷èêà» òåìíî ñìóãàñòîãî ³ äâ³ êèö³ 
ìèøèíîãî êîëüîðó íàï³â ïóõíàñò³ Ìîòþ ³ Ë³çó. 063-284-19-23
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîøåíÿ, õëîï÷èê, ðóäèé, ïóõíàñòèé, âèñëîâóõèé. 
093-798-99-08
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, òðèêîë³ðíèõ, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü 
â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, ÿê³ ïðèíîñÿòü â ä³ì äîáðîòó 
³ ùàñòÿ, äóæå ãðàéëèâ³, ö³êàâ³ òà íàâ÷åí³, ¿äÿòü âñå - íå ïîæàëêóºòå. 
093-459-21-36
  Â³ääàì öóöåíÿò â õîðîø³ ðóêè. 097-751-80-75
  Âîä³é íà áåòîíîçì³øóâà÷. Ðîáîòà â ì. Êè¿â. Âàõòîâèé ìåòîä. Íàäàºìî 
æèòëî. Ñîö.ïàêåò. Ç/ï â³ä âèðîá³òêó. Òåë.: 0688319241 
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÍÄ ¹7547605 íà ³ì’ÿ ªâòóøåâñüêèé 
Àíäð³é Ïàâëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹016811 íà ³ì’ÿ 
Þçîïîëüñüêà Äàð’ÿ Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà ìàéíîâèé ïàé ÷ëåíà 
êîëåêòèâíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ï³äïðèºìñòâî (ìàéíîâèé 
ñåðòèô³êàò), ñåð³ÿ Â² VIII ¹008558 íà ³ì’ÿ Âîëèíåöü Ãàëèíè Ìàðê³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çâàðíèêè, ñëþñàð³-ìîíòàæíèêè, àðìàòóðíèêè, ñàíòåõí³êè íà 
ï³äïðèºìñòâî. Çàðîá³òíà ïëàòà âèïëà÷óºòüñÿ 2 ðàçè â ì³ñÿöü. Íàäàºìî 
æèòëî òà õàð÷óâàííÿ. Òåë.: 0632629759, 0965862545   
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, âóë.Êîòîâñüêîãî 7. 
067-772-36-78
  Çäàì áóäèíîê ç ãàçîì, áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð. 063-383-79-18
  Çäàì áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà 115. 063-
804-94-80, 067-565-78-48
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  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 âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ. 097-762-17-87, 093-732-60-43
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 063-344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  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 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 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 
096-555-73-71
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 
096-555-73-71
  Çíàéäåíî ïðàâà òà òåõ òàëîí íà ³’ìÿ Áîíäàðåíêî Ìèõàéëî 
Âîëîäèìèðîâè÷ çâ.çà òåë. 093-903-94-61
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 093-633-29-78, 096-840-01-15
  Çí³ìó ê³ìíàòó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-453-53-47, 050-160-27-94
  Çí³ìó òåðì³íîâî êâàðòèðó. 063-372-31-41
  Çí³ìó1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ñ³ìåéíà ïàðà. 098-776-30-91
  Êè¿âñüê³é îõîðîíí³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ îõîðîíö³ , æ³íêè òà ÷îëîâ³êè.Âàõòà 
15/15, 21/7.Ñîö.ïàêåò,çàðïëàòà ñâîº÷àñíî,áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. 
Òåë.: 0971733982
  Îõîðîííèêè ïîòð³áí³ îõîðîíí³é ô³ðì³ íà âàõòó. Âàõòà 20/10 àáî 
30/15. Õàð÷óâàííÿ òà ïðîæèâàííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë.: 067-420-64-49, 
095-285-81-19
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 50 ð. äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ (íå ï’þ, íå 
ëàþñü). 063-523-80-94
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 073-42-17-255
  Ïîêð³âåëüíèêè, çâàðíèêè ÏÂÕ ìåìáðàíè (íàâ÷àºìî). ²íîãîðîäí³ì 
îïëà÷óºìî æèòëî, ïðî¿çä ³ äîáîâ³. Ðîáîòà ïî âñ³é Óêðà¿í³. Äîñâ³ä÷åíèõ 
çâàðíèê³â â³äïðàâëÿºìî â ªâðîïó. Òåë.: 0501025641, 0674352673 
  Ïðèáèðàëüíèöü/ïîñóäîìèéíèöü çàïðîøóºìî íà ðîáîòó  â ÒÊ 
«Áóêîâåëü» (²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáë.). Çàðïëàòà âèñîêà. Ïðîæèâàííÿ òà 
õàð÷óâàííÿ áåçêîøòîâíî. Òåë.:  0673443693 
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, äîñòîéíà îïëàòà. 
063-814-18-69
  Øóêàþ ìàéñòðà îáðîáèòè àâòî ïîâí³ñòþ, òàêîæ äíî Øåâðîëå Îìåãà.  
063-523-80-94 Âàíÿ
 çí³Ìó òåðÌ³íîâî êâàðòèðó 063-372-31-41
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середа,  18 ЛипНя

 + 17 0С    + 20 0С
 + 24 0С    + 22 0С

вІвторок, 17 ЛипНя

 +  16 0С   + 20 0С
 +  23 0С   + 21 0С

  поНедІЛок, 16 ЛипНя

 + 16 0С    + 20 0С
 + 23 0С    + 21 0С

субота,  14 ЛипНя

 +17 0С     + 20 0С
 +24 0С     + 21 0С

п'ятНиця, 13 ЛипНя

   + 19 0С   + 22 0С
   + 27 0С   + 22 0С

НедІЛя, 15 ЛипНя

+ 16 0С   + 20 0С 
+ 22 0С   + 21 0С

четвер,  12 ЛипНя

+ 17 0С    + 23 0С
+ 28 0С    + 24 0С

Погода у Козятині 

P
D
F

скануй#

42
53

27

41
76

20

428094

(0
93

) 6
68

-7
7-

43
Ро

зм
іщ

ен
ня

 Ре
кл

ам
и

брифінг з силовиками

жіноча консультація

овен 
Прийшов час очистити власну ауру та 
подбати про сприятливу атмосферу в 

оселі. Зробіть генеральне прибирання, роз-
беріть шафи, антресолі, позбудьтеся мотлоху.

телець 
Сприятливий тиждень для початку 
нових стосунків та створення сім’ї. 

Залиште роботу на потім.
близнюки 
Збагачуйте себе новою корисною 
інформацією, спілкуйтеся з авторитет-

ними для вас людьми. Надихайтеся, не бійтеся 
фантазувати й озвучувати свої ідеї.

рак 
Тиждень гармонії та повного заспоко-
єння. Зірки радять розслабитися й на-

солоджуватися життям. Постарайтеся якомога 
більше часу приділяти улюбленим заняттям.

лев 
Левам зірки радять триматися подалі 
від токсичних людей та конфліктів. 

Удача не на вашому боці, тому високий ризик 
потрапити в неприємну ситуацію.

діва
Дівам зірки радять трішки занизити 
свої амбіції та повчитися у старших. 

Спілкуйтеся з колегами, питайте, радьтеся. 
терези 
Не бійтеся змін і нових поворотів долі. 
Думки матеріальні, тому налаштуйте 

себе на позитивну ноту. Вірте в свої сили, й 
все задумане збудеться.

скорпіон 
Нові обставини повністю змінять ваш 
світогляд. На багато речей ви подиви-

теся зовсім іншим поглядом. 
стрілець 
Шлях на Олімп зовсім нелегкий. Зірки 
попереджають, тиждень може вияви-

тися досить важким.
козеріг 
Ви настільки боїтеся покинути свою 
зону комфорту, що забули відчуття 

пізнання чогось нового й невідомого. Минуле 
не повинне бути перешкодою на шляху до 
вашого майбутнього.

водолій
Водоліям зірки радять подбати про 
своє здоров’я. Активний темп життя, 

великий обсяг роботи й нової інформації не 
сприяють зміцненню імунітету.

риби 
Навчіться балансувати між сліпим 
виконанням обов’язків, гіперпра-

целюбністю та бажанням приємно провести 
особистий час.

ГОРОСКОП
з 12.07 по 18.07
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13.07.18 в приміщенні приймального відділення Козятинської ЦРЛ відбудеться консульта-
тивний прийом жіночого населення спеціалістами Подільського регіонального онкодиспан-
сера, лікарями онкологом, мамологом з виконанням УЗД молочних залоз та щитовидної 
залози. 

адміністрація лікарні.

Та й щоб розповісти, потрібно 
було взяти дозвіл у Анастасії 
Федорівни — доньки господа-
ря млина. Тепер її немає серед 
нас. А внуки нині покійної баби 
Стасі знають про млин менше, 
ніж ми... 

музей хліба став музеєм в кінці 80-тих років. 

Жахливо, на Козятинщині, виявляється, 
правовий  режим держави та Конституція 
України не діє абсолютно. У нас є тому 
документальне підтвердження за під-
писом начальника Козятинського відді-
лення поліції та Калинівського місцевого 
прокурора м. Козятина. Людину покусали 
собаки в Козятині, що спричинило сер-
йозні травми і довготривале лікування, 
яке проходить понині. Прокурор, судячи 
з відповіді на скаргу потерпілій, дану 
пригоду відповідно до діючих криміналь-
но-процесуальних вимог не зареєстрував. 

А це тягне за собою юридичні наслідки. 
Людина не може пройти судмедексперти-
зу та реалізувати захист у суді.

У зв’язку з цим, в редакції пройде 
брифінг з потерпілою. Просимо долу-
читися представників прокуратури, СБУ, 
поліції. У кого є питання, пов’язані з 
кримінальним провадженням та відмовою 
поліції в реєстрації, мають можливість 
долучитися. 

Дата проведення - 11 серпня 2018 року 
о 10 годині в приміщенні редакції (вулиця 
Незалежності, 39).


