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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу
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Маєш новину?

Завівся маніяк?!
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поліція чекала його смерті? 

тетяна лозінсЬка

На “гарячу лінію” газети “RIA-Козятин” 
останнім часом звертаються перелякані 
мешканці, які впевнені, що в Козятині за-
вівся маніяк. Останній випадок розповів 
співробітник “жертви”. Жінка їхала на ве-
лосипеді з дачі. В районі дев’ятої школи їй 
на зустріч рухався велосипедист. Невдовзі 
вона помітила, що він розвернувся і наздо-
ганяє її. Вона побачила, що він довгов’язий 
і дуже схожий на того нападника, якийзо-
бражений на фотороботі поліцейських в 
одному з номерів нашої газети за 9 серпня. 
Жінка відчайдушно натискала на педалі, 
але відстань не зменшувалася між ними. 
Вона зі страхом звернула в перше чуже 
подвір’я і переслідувач проїхав… В поліцію 
не зверталася... 

Тижнем раніше читачі повідомили нас, що 
невідомий чоловік напав на дівчину в районі 
колишньої військової частини.

Перший випадок стався 25 липня. Вело-
сипедист напав на дівчину, яка рухалась та-
кож на велосипеді по вулиці Валдаєвській. 
Сталося це біля зупинки громадського 
транспорту «ЗНВК №3». Жертва отримала 
такі тілесні ушкодження, що довелося пе-
ребувати тривалий час в обласній лікарні.

На початку серпня поліція склала фото-
робот і звернулася через ЗМІ з проханням 
— кому щось відомо про нападаючого, по-
відомити за телефонами відділку (804342) 
2-24-23, 2-35-28, або в найближчий відділ 
поліції за телефоном 102.

випадки  повторюютЬся
26 серпня ЗМІ Вінниці повідомили, на-

ступне: вінничани підозрюють, що в місті 
працює маніяк, який нападає на молодих 
жінок і дівчат. Злоумисника описують як 
літнього чоловіка з сивим волоссям, ху-
дорлявої статури зростом 170 - 180 см і 
грубувато-хриплуватим голосом. Одягнений 

чоловік в світлі напівспортивні штани з на-
кладними кишенями, а також темну (чорну 
або темно-синю футболку) з написами.

Останній раз підозрюваного бачили 
увечері 25 серпня в посадці біля Гніван-
ського шосе. Очевидець описав випадок 
так: «Вийшов з битою і ліхтариком. Гучним 
окриком відлякав маніяка, який, як ви-
явилося, душив дівчину. З темряви вибігла 
перелякана жертва, молода дівчина років 
25. Поліція приїхала через хвилин 15-20, 
без кінолога. Шанси знайти і затримати по 
гарячих слідах танули з кожною хвилиною 
очікування». У вінницькій поліції не по-
спішають підтримувати версію про маніяка.

То може це один і той самий маньяк, 
який орудує у Козятині і Вінниці?

Як стало відомо, козятинська поліція 
поки що не затримала злоумисника. За-
кликаю всіх до пильності, і прошу не зали-
шатися байдужими, якщо випадково стали 
свідками насилля.

Він на велосипеді полює на велосипедисток
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Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

слово поету

ганьба 

кОЗятинці, ЗбеРіться 
дО кУпи — пОтРібнО 
пРОтистОяти а не 
вдихати дим! 

пРО ГУРівецьких махінатОРів 
Знає вся УкРаїна
денис оверчук, арбітражний 
керуючий

Махінації керівництва порівня-
но невеликого господарства ПП 
"Гурівецьке" набрали великих 
обертів, а, відтак, й розглосу не 
тільки у Вінницькій області, а й у 
всієї України. Набравшись бор-
гів, які, у свій час, у твердій ва-
люті дорівнювали понад півтора 
мільйона доларів, і пустивши їх 
на вітер, керівництво господар-
ства не поспішало повертати ко-
шти кредиторам, головним з яких 
є Публічне акціонерне товариство 
"Акціонерний банк "Укргаз-
банк", що належить державі. 
Взявши на озброєння методи ди-
кого капіталу, що державу можна 
обкрадати, як липку, боржники 
на тривалий час, "забули" про 
свої зобов’язання, нахабно не 
повертаючи борги й ряду інших 
інвесторів, зокрема ПАТ "Аграр-
ний фонд", який також належить 
державі.

В 2014 році Господарським 
судом Вінницької області по ПП 
"Гурівецьке»" було відкрито 
справу про банкрутство, в рам-
ках якої прийнято низку ухвал, 
котрі мали б гарантувати захист 
законних інтересів кредиторів. 
Однак цього не сталося тому, що 
всі, хто гальмує повернення бор-
гів, люблять гроші і що їм інтер-
еси якоїсь там держави. Завдяки 
круговій поруці в різних держав-
них та комерційних структурах 
кошти боржником не поверта-
ються, вони знецінюються, під-
риваючи фінансовий, юридичний 
та моральний авторитет держави.

Керівництво ПП "Гурівецьке" за 
підтримки оплачених покровите-

лів вважає, що йому все дозво-
лено, списуючи свої злочинні дії, 
то на стихійне лихо, яке знищило 
урожай сільськогосподарських 
культур, а то на африканську 
чуму свиней, під вивіскою якої по 
цінах нижчих ринкових продано 
господарське племінне поголів’я 
свиней з явним порушенням су-
дових вимог щодо сплати боргів.

Щорічно ПП "Гурівецьке" 
вело активну господарську ді-
яльність, але й пальцем не по-
ворухнуло, аби розрахуватися з 
кредиторами. Так з липня 2014 
по березень 2018 року господар-
ством через ТОВ "Зернокомплекс 
"Сиваш" відчужено продукції на 
суму понад 27, 5 млн. гривень.

У 2017 році керівник під-
приємства Олена Федорук, 
яка є одним із засновників ПП 
"Гурівецьке", договорами по-
ставки відчужила на користь ТОВ 
"Зернокомплекс "Сиваш" весь 
урожай зернових культур, а це 
близько шістнадцяти мільйо-
нів гривень.

За клопотанням кредиторів Гос-
подарським судом Вінницької об-
ласті ухвалою від 30 травня 2018 
року виконання обов’язків керів-
ника ПП "Гурівецьке" покладено 
на розпорядника майна Дениса 
Оверчука, якому місцеві "вболі-
вальники" за державу та народ 
не дали змоги працювати. Свої 
корективи в рішення Господар-
ського суду вносила державний 
реєстратор Олена Малявчик, за 
що Міністерством юстиції України 
на два місяці позбавлена доступу 
до Єдиного Державного Реєстру. 
Брудну справу на користь ПП 
"Гурівецьке" зробила держреє-
стратор з Одещини, отримавши 

за це пристойного хабара.
Супротив виконанню рішення 

Господарського суду Вінницької 
області чинили місцеві право-
охоронці.

20 червня в рамках досудового 
розслідування слідчий суддя 
Погребищенського районного 
суду Антон Бойко за участю 
прокурора Романа Гаврилюка, 
розглянувши клопотання за-
ступника начальника слідчого 
відділу Погребищенського від-
ділення поліції Калинівського 
ВП ГУНП у Вінницькій об-
ласті Віталія Храбана, прийняв 
ухвалу про накладення арешту 
на майно цього підприємства, а 
головне – про заборону вносити 
до ЄДР будь-які зміни, пов’язані 
з ПП "Гурівецьке" і це після того, 
коли наперекір рішенню Госпо-
дарського суду Вінницької облас-
ті в господарстві формально змі-
нювались керівники, хоч Олена 
Федорук не припиняла керувати 
ним. Сміхотворне рішення По-
гребищенського суду скасоване 
судом вищої інстанції, але час 
авантюристи виграли.

Ці та інші авантюри чинилось 
тоді, коли Господарським судом 
Вінницької області арбітражного 
керуючого розпорядника майна 
Дениса Оверчука було призна-
чено керівником ПП "Гурівецьке", 
якому місцеві ділки не давали 
працювати.

Одним з покровителів гуро-
вецьких авантюристів є бізнес-
мен Олександр Ільченко, який 
на громадських засадах є по-
мічником народного депутата 
України Сергія Мельничука, 
котрий на момент обрання народ-
ним депутатом був командиром 

24-го батальйону територіальної 
оборони "Айдар". Під керівни-
цтвом Ільченка 30 липня ц. р. 
десятки озброєних молодиків 
вдерлися у ПП "Гурівецьке" й 
змусили арбітражного керуючого 
Дениса Оверчука покинути тери-
торію господарства…

Щоб покласти край вседозво-
леності махінаторів та маніпуля-
торів закону, що прикривають 
оборудки керівництва ПП "Гурі-
вецьке", і щоб припинити безчин-
ства, які з року в рік творяться 
ними, Господарським судом 
Вінницької області 8 серпня 
2018 року прийнято ухвалу,  в 
якій, зокрема, сказано: "Вжити 
заходи забезпечення позову шля-
хом накладення арешту на по-
сівні площі зернових та технічних 
культур, а саме: озимої пшениці 
у кількості 259 га, кукурудзи на 
зерно у кількості 456 га, соняш-
нику у кількості 274 га, а також 
на зібраний від вказаних посівів 
урожай із дотриманням усіх 
технологічних циклів по збору, 
обробці та зберіганню відповід-
ного урожаю за погодженням із 

арбітражним керуючим (розпо-
рядником майна) Оверчуком Д.О.,  
що належить на праві власності 
ПП "Гурівецьке"...

Як би не звивались та не ви-
кручувались, гуровецькі махі-
натори, справедливість пере-
може і борги кредиторам буде 
повернуто. А що місцеві пайовики 
в цьому році, можливо, будуть 
скривджені, а потім довго пожи-
натимуть плоди діяльності Олени 
Федорук та її покровителів, то 
вже їхні справи, адже бачили, з 
ким зв’язувались, підписуючи до-
говори оренди.

Про махінації, які творилися 
і творяться керівництвом ПП 
"Гурівецьке" надруковано агру-
ментовану статтю у тижневику 
,"Юридичний вісник України" 
№ 34  24-30 серпня 2018 р. 
"Як махінатори маскуються 
під жертв рейдерського захо-
плення". Редакція ЮВУ  контр-
олюватиме та висвітлюватиме хід 
цієї бюрократично-кримінальної 
плутанини, яка нехтує всі закони, 
ведучи нашу державу шляхом 
хаосу та вседозволеності.

вероніка любіч

Минулого місяця в редакцію 
газети “RIA-Козятин” звернулися 
мешканці вулиці Рєпіна села Ко-
зятин. В своєму зверненні вони 
повідомили, що їхню вулицю не 
ремонтують за відсутності коштів 
в сільраді. Ремонтують дорогу 
тільки тоді, коли гроші на дорогу 
зберуть з громади. 

Після виходу статті в “RIA-
Козятин” сільрада виділила 200 
тисяч (!) на ремонт вулиці Рєпіна і 
100 тисяч на вулицю Чайковсько-
го. Це заслуговує на повагу, адже 
до людей сільська влада дослу-

халась. От тільки виділити кошти 
— то одне. А ще потрібно контр-
олювати якість ремонту дороги.

Вулицю Чайковського вже від-
ремонтували. На сьогодні ця 
дорога має пристойний вигляд. 
Тільки неозброєним оком видно, 
що буде вона такою лише до 
першого дощу. Скільки туди пішло 
матеріалу, тепер  порахувати важ-
ко. Щебінь розгорнули і засипали 
гранвідсівом. 

За схожим сценарієм планують 
відремонтувати дорогу по Рєпіна? 
Сюди завезли щебінь і гранвідсів. 
Серед 111 купок каміння, яке 
висипали на дорогу, є купки по 

300-400 кг. Можна допустити, 
що возив каміння Ашот сюди не 
вантажівками, а кіньми чи крав-
чучкою. Щебню на виділену суму 
явно не вистачає! Будемо наді-
ятись, що ще довезуть. Адже роз-
сипали його тільки до школи №9. 

Щоб була хороша дорога, 
повинна на ній бути відповідна 
подушка. А для цього потрібно 
контролювати підрядника. В таких 
випадках повинна бути активна 
громада, очолювана місцевим 
депутатом чи представником сіль-
ради. Беріть ініціативу в свої руки. 
А вільна преса в правій справі за-
вжди допоможе.

Ашот думає, що ніхто не проконторолює?

дОРОГи дО пеРШОГО дОщУ

Вихідними днями було зафіксовано 
спалювання мазутного ганчір’я на те-
риторії депо Козятина Про це більш 
детально в публікації на стор.4 
“Саботаж з боку залізничників?”

ПАТ Укрзалізниця, куди входить 
залізниця Козятина, є структурним 
виробничим підрозділом. Діяльність 
регламентована законом. Крім того, 
діяльність залізниці з підвищеною зо-
ною ризиків. Як для працівників заліз-
ниці, так і для населення, що мешкає 
поряд. З однієї сторони громаді по-
таланило, що працює такий гігант, як 
залізничний вузол. Сталий прибуток 
задіяних на роботі спеціалістів... Там 
присутні такі професії, як, так звані 
“пердячим паром”, так і висококва-
ліфіковані спеціалісти (навіть в сфері 
айті-технологій).

Беззаперечним є той факт, що бага-
то комерційних структур, наближених 
до залізниці, обслуговують такого 
монстра, який продуктує різні мате-
ріали токсичного походження. Сама 
залізниця їх не утилізує, але укладені 
домовленності з комерсантами, що 
мають ліцензії на таку діяльність.

В Козятині все навпаки! Спрацьовує 
комерційна хитрість підприємців та 
професійна недбалість керівників за-
лізниці місцевого рівня. Для громади 
продукт їх діяльності наступний: ди-
хайте ядючим димом, здихайте асма-
тики, умріть всі, хто хворіє алергією, 
має серцевосудинні захворювання. 
Бігати спортсменам, а пізніше зазнати 
раку струнким та розвинутим?

Проявляючи огидну терплячість 
українців, ми  вважаємо, що це у нас 
шляхетна толерантність. І всі мовчки 
дихають димом.

До відома всіх: чиновники — дер-
жавні службовці, особи, які найняті 
державою на кваліфіковану роботу, 
здебільшого на необмежений термін, 
для виконання постійних обов'язків у 
сфері управління. Вони отримують за 
це від держави постійний статус, чин 
або звання та відповідну платню. 

В Козятині ж чиновники на спалю-
вання мазутного ганчір’я, стерні, від-
ходів різного походження дивляться 
з радістю? Беруть мзду і "паліть, що 
хочете і де хочете"? Тому, що викона-
вець та чиновник, що мав запобігти 
таким діям, не в накладі. В їх карма-
нах шелестять гроші. Їм не вважаєть-
ся це за гріх, злочин не вмінюється. 

На сьогоднішньому етапі розвитку 
громади заперечити їм може лише 
суспільство. Адже, в корумпованій 
владі ліберально демократичні закони 
не діють.

з повагою, тетяна лозінсЬка,
(068)308-01-25,
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Сергій Бенедетчук, успішний  
підприємець, ветеран АТО на 
День села в Махаринцях роздав 
подарунки родинам краян. Всі 
отримали море позитиву і при-
ємні враження, особливо діти.

Про святкування читайте 
в наступному номері “RIA-
Козятин”.

На фото праворуч С. Бе-
недетчук з краянаями під час 
святкування

Фото дня

дмитро рослюк ,1 шк.3кл., 
зібрав 1030 кришечок

борис приніс речі для тих, 
хто потребує

дмитро ковальський (5 клас, школа-
гімназія) та його мама людмила 
ковальська (працівниці "сімейної 
медицини") поповнили склад 
кришечок на 803 штуки (!)

пОЗитив 
У махаРинцях

Це — Григорій Макарович 
Редька. Йому 73 роки, зріст 
155—160 см. Худорлявий, тро-
хи сутулий, очі сірі, волосся з 
сивиною. Може бути не голе-
ний або з бородою

Має вади пам’яті. Може 
пам’ятати село Черняхів (звід-
ки він родом) та завод Ар-
сенал (на якому працював 
багато років).

Зник 26 липня 2016 року 
в селищі Кожанка. Будь-
яку інформацію щодо його 
проживання повідомити за 
телефоном 063-841-92-31, 
067-409-96-09, 099-413-91-77 
або 102

Телефон дружини Раїси 
063-531-92-44.

допоможіть знайти людину 1 млн. 340 тис. з бюджету міста — поліції!
вероніка любіч

Ви тільки почитайте, яке блюз-
нірство. Як звітує міський голова 
Олександр Пузир про придбання 
за гроші міського бюджету нової 
машини за 400 тисяч гривень на-
чальнику поліції: “Міська влада 
завжди підтримувала і буде підтри-
мувати взаємовідносини з право-
охоронними органами, працювати 
на благо Козятина і людей. На 
ваших плечах велика відповідаль-
ність, вкрай складні та благородні 
завдання - захист життя і здоров'я 
людей, прав і свобод громадянина, 
інтересів держави і суспільства, 
ведення боротьби зі злочинністю, 
охорона громадського порядку, за-
безпечення громадської безпеки”.

Протягом 2015-2018 років з 

скарбниці міста місцевому під-
розділу було виділено 1 млн. 
340 тисяч гривень, в тому числі 
цьогоріч 400 тисяч на придбання 
автомобіля.

Фото з сайту міської ради

43
28

35

ірина шевчук

Школи міста розділилися: одні прове-
дуть лінійку у суботу, інші — в понеділок. 
Оскільки цьогоріч святкове Перше вересня 
припадає на вихідний, тож Перший дзвоник 
в деяких навчальних закладах перенесли на 
понеділок.

Як повідомили в Міністерстві освіти Укра-
їни, кожен навчальний заклад може само-
стійно вирішувати коли саме має проходити 
урочиста лінійка.

В Козятині друга школа та ліцей-школа 
запрошують школярів та батьків на уро-
чистості в суботу, 1 вересня на 09.00. Крім 
того, цього ж дня ліцей-школа святкуватиме 
ювілей — 30-річчя.

Школи №3, №5, №1 та ЗНВК №6 відзна-
чатимуть свято знань в понеділок, 3 вересня. 

Окрім цього, на традиційних «лінійках» бу-
дуть присутні першокласники, учні 4-х, 9-х та 
11-х. Час обмежений — не більше півгодини.

Навчальний процес розпочнеться в усіх 
закладах з понеділка, 3 вересня. 

валентина зелінсЬка

Пролетіло тепле 
літо, пронеслось, 

Проскакало, наче стрімкий коник. 
Знову кличе за парти дітей
Урочистий, дзвінкий 1-ий дзвоник. 
Відпочивші всі  і  засмаглі учні
Зустрінуться знову у школі, 
Щоби гризти науки граніт, 
І щоб бути у дружньому колі
Усім тим, хто йде в перший клас, 
Побажаймо легкого навчання, 
Тож учіться дітки на відмінно — 
Це для вас головне завдання. 
Ви — це наше щасливе майбутнє, 
Ви — це  наша гордість і слава. 
Що б ваші батьки й вихователі 
Могли щиро за вас порадіти 
І пишались за ваші старання! 
В добрий час дорогі наші діти! 
З першим вереснем! 
Зі святом навчання!

іванна калина мотик

Друзі, не можна замов-
чувати таку Страшну тра-
гедію під назвою ВІЙНА.

Пам'ятаймо голодуючих 
політв'язнів, військовопо-
лонених, що в муках чека-
ють на звільнення.

ХЛОПЦІ НА «Нулі» жит-
тям своїм оберігають кор-
дон.

Ми повинні це не тільки 
пам'ятати, а й пережити 
разом з хлопцями, страш-
ний шлях, який вони про-
йшли і проходять кожну 
секунду. 

Ви думаєте, що за свят-
куваннями ви закриєтеся 
від війни?

Ні! 
Трагедія зайде в кожну 

хату... В кожну !!!

І вона не постукає:- 
Вона увірветься !

І не обов'язково щоб 
вона називалася ВІЙНОЮ.

кРОваве святкУванняУчіться на відмінно!день знань 1 та 3 вересня
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влада і миКримінал

пОліцейським властива пРОфесійна недбалість

владО, Зжалься над дітьми пО вУл. леРмОнтОва Знак для ЗбОРУ ШтРафів 
чекає на пОРУШників

дзвінок відчаю

кримінальна хроніка
19 серпня
У козятинця вкрали лічильник 

на світло, який був прикріплений 
до його житлового будинку.

21 серпня
Сварилися сусіди, мешканці 

міста, а в селі Козятині односе-
лець погрожував іншому фізич-
ною розправою.

 22 серпня
У жительки Козятині невідома 

особа вночі пошкодила віконне 
скло в її квартирі.

23 серпня
Жительці с. Велике брат по-

грожував фізичною розправою.
В Козятині цього дня сварили-

ся співмешканці. В Глухівцях — 
дві сусідки. В Самгородку сімей-
на сварка за місцем проживання.

 24 серпня
В селі Махнівка сталася ДТП. 

Житель Київської області, ру-
хаючись на автомобілі «Фіат», 
порушив вимоги дорожнього 
знаку, в результаті чого до-

пустив зіткнення з автомобілем 
«Шкода» під керуванням жи-
теля м.Хмельницький. Тілесних 
ушкоджень ніхто не отримав, 
автомобілі зазнали механічних 
пошкоджень.

В Прушанці чоловік вчинив на-
сильство в сім'ї.

 25 серпня
Обікрали приватний будинок в 

місті. Винесли гроші, мобільний 
телефон та господарські речі.

Молодий Чоловік поскаржився 

на вітчима його дівчини, який 
вчиняв сварку.

У Воскодавинцях за місцем 
спільного проживання сварилися 
чоловік з жінкою.

 26 серпня
Обікрали в Козятині будинок. 

Винесли побутову техніку та юве-
лірні вироби.

В селі Козятині конфліктували 
співмешканці.

 27 серпня
До поліції звернулася козятин-

чанка, яку ще 21 серпня ошукали 
шахраї — заволоділи її грошови-
ми коштами з банківської картки.

У селі Сокілець жінка конфлік-
тувала із колишнім чоловіком.

В Куманівці сусід сусіду по-
грожував фізичною розправою.

По всім зареєстрованим ви-
падкам поліцією проводяться 
перевірки та заходи по вста-
новленню осіб причетних до 
скоєння злочинів.

вероніка любіч

Ранок 24 серпня в Козятині розпочався 
зі скандалу в “гральній лотореї” біля 
залізничного мосту. Розгнівані родичі 
одного з відвідувачів травмованого на 
війні солдата ЗСУ частково потрощили 
комп’ютерні ігрові автомати. Ніхто по-
ліцію не викликав — марна трата часу, 
адже, не зрозуміло, кого приїдуть за-
бирати

Згідно свідчень потрепілих, беззапере-
чним є той факт, що цей бізнес контр-
олюють вищі чиновники прокуратури. 
Сумніваємось, що вони сиділи в окопах і 
бліндажах під мінометними обстрілами... 

Нагадаємо: на початку серпня у Ки-
єві на Харківському шосе, 105 також 
було здійснено напад на Національну 
лоторею. (Про це в матеріалі “Дістало! 
Почалися напади на “гральні автомати” 
в №32 за 09.09.2018).

вячеслав гончарук

Стовп чорного диму стояв над містом. Про це 
повідомили на гарячу лінії мешканці Козятина 
у п’ятницю. На перший погляд дим відходив в 
районі нафтобази. Під’їхавши ближче до наду-
маного об’єкта стало зрозуміло, що щось горить 
в районі локомотивного депо. Добравшись до 
місця події, перед очима була невтішна картина. 
Горіло звалище відходів ГММ (горючо-мастильних 
матеріалів при локомотивному депо). Біля дверей 
деповських приміщень стояли троє чоловіків, які 
дивилися як горить багаття з відходами. В при-
ватній розмові з працівниками локомотивного 
депо стало відомо, що загорілося звалище на-
фтопродуктів від того, що хтось зі сторонніх 
осіб кинув недопалок... Погодитись з нашими 
співрозмовниками можна. Не всі ж необдуманими 
поступками затівають щось зле. Тільки почалася 
наша розмова з працівниками депо з невеличкого 
конфлікту. Вони запитали журналіста з фото-
апаратом яке він має право фотографувати на 
закритому об’єкті. Тоді виникає питання: як на за-
критий об’єкт потрапляють особи, які порушують 
правила пожежної безпеки, від чого й відбулось 
загоряння?

На щастя, вогнем нічого цінного не пошкодже-
но. І підприємству шкоди вогнем  ненанесено. Та 
навколишнє середовище, депо і приватний сектор 
від тієї кіптяви постраждали сильно. 

Ми саджаємо дерева, називаючи їх легенями 
міста та стаємо байдужими, коли забруднює-
мо атмосферу необдуманими діями? Не вірити 
залізничникам, що підпал стався через чиюсь 
халатність, ми не можемо. Так само не можна 
виключати, що звалище підпалили навмисно, щоб 
не вивозити непотріб.

соФія шевчук

Як повідомляє прес-служба по-
ліції, до вінничанки зателефонував 
незнайомець та сказав, що її син 
знаходиться у поліції. Чоловік обі-
цяв залагодити справу за гроші. 
Пенсіонерка не роздумуючи від-
дала шахраям 80 тис. гривень.

Загалом за вихідні жертвами 
шахраїв стали троє жителів облас-
ті. Разом у них зловмисники ви-
дурили понад 150 тисяч гривень.

Правоохоронці нагадують, що 
найпростіше «розбити» схему 
шахраїв — це подзвонити своїм 
рідним, про яких іде мова, або у 
поліцію, де можна перевірити ін-
формацію про затримання родича.

Київський приклад 
втілюється на теренах 
КозятинаСпрацювала схема 

«ваш син у поліції»

початок “анти-
автоматної” 
війни

77-річна 
пенсіонерка 
віддала 
шахраям 80 
тис. грн.

саботаж з боку залізничників?

влад повх

Сьогодні є всі під-
стави вважати Мар-

ківці Козятинського 
району селом, де страж-

дають діти. Ще не завершилась 
судовим вироком трагедія, коли 
мама намагалась продати 9-річну 
дитину для подобового жебраку-
вання, як відбулася інша — з тра-
гічнішими тяжкими наслідками. 

Відчим 6-ти річного хлоп-
чика, що мешкає в с.Марківці 
застосував надмірну злочин-
ну жорстокість до дитини. Як 
свідчать лікарі, у малолітнього 
потерпілого термічні опіки серед-
ньої важкості. Термін лікування 
спрогнозовано до 4-х місяців. Чи 
спричинить це каліцтво, лікарі 
передбачити ще не беруться. 
Після обов’язкових медичних про-
цедур в районній лікарні, дитину 
відправлено в спеціалізований 
опіковий центр Вінниці.

Проведеним власним дослі-
дженням без співпраці з поліцією, 
шляхом опитування мешканців 
села нам повідомили про те, що 

відчим і раніше застосовував 
надмірну фізичну силу. Місяць 
хлопець не виходив на вулицю. 
Зі слів матері, був покараний 
за негідну поведінку. В чому це 
виражається, не встановлено. В 
той день відчим послав хлопця 
за папиросами і недорахувавсь 
їх по кількості штук. Саме за це, 
з метою педогогічного впливу, 
скористався відкритим вогнем, 
піддав тортурам. Від отриманого 
шоку хлопець втік до сусіда, який 
викликав швидку медичну допо-
могу і переховував хлопчика до 
приїзду медиків. В цей час відчим 
намагався розшукати по селу 
дитину. Це йому, слава Богу, не 
вдалось.

Як би в подальшому розігра-
лась трагедія, описати складно. 
Важко уявити трагізм ситуації, в 
якій опинилась 9-ти річна дитина 
та сусід, що переховував малого і 
викликав медиків.

В ході опитування один із меш-
канців дав коротке інтерв’ю.

— Своє прізвище я не назива-
тиму. З тих пір, як до нас припер 
та вклинивсь мафік, село, наче 

прокляте. Кругом одні трагедії. 
Хамство, що в ньому від роду. 
Коли трагічно загинув його брат, 
переслідує трагічний рок. З тим 
Пашою з села тільки тим і за-
йняті, що напиханням своїх кар-
манів. Таке не відмолити навіть 
каплицею, яку вони побудували 
із блоків обсцяних колективною 
худобою з розібраних корівників, 
які вони викрали. Скотські напад-
ки на ветерана-кіборга корінного 
мешканця села. Різання резини 
коліс автомобілів, приїхавших до 
його гостей. “Кидання” людей на 
майно. 

Паї — це те, чим живе тепер 
село. Шкода, що люди не пішли 
тоді, як приїжджав “Айдар”, про-
ти його волі. Впору село перена-
звати не в Марківці а в Мафівку. 
Я переконаний, такої ганьби, як 
тепер. не переживає жодне село 
в районі, а, можливо, в Україні. 
На мою думку: у всьому вина ма-
фіка. Аж ніяк не депутата, сусіда, 
тої туртурованої дитини. Село 
перестало бути селом, стало на-
туральним пеклом. По біблії: біда 
біду тягне. А корінь її — мафік.

Село, що стабільно продуктує дитячі трагедії
блог

в’ячеслав 
гончарук

У вівторок 28 
серпня на провулку 

Наумова в Козятині ста-
лося ДТП. О 10.30 не змогли 
розминутися Рено Меган та 
ВАЗ-2199. Іномарка з вули-
ці Незалежності повернула 
в  провулок Наумова. Водій 

ВАЗа, їдучи з центрального 
ринку, пропускав транспорт по 
головній вулиці Незалежності. 
Коли почав рух, за словами 
очевидців, його автівка поко-
тилася донизу і в’їхала в ліве 
крило Рено.

На щастя, ніхто з учасників 
дорожньо транспртної пригоди 
не постраждав. А залізні коні 
поремонтують.

Поцілувалися Рено з ВАЗ-ом
блог

влад повх

Чернички — село в Україні, у 
Вінницькій області, Козятинсько-
му районі. Населення становить 
всього 145 осіб.  Засноване в 
1750 році. В наші дні відмічено 
скорботною ходою або трагедією 
громади, родини, що має початок 
але не має завершення. Колона, 
що розтягнулась на сотні метрів 
26 серпня, складалась з людей 
молодого віку. Несли гроб, в 
силуеті покійного без сумніву вга-
дувався молодий вік... 

не типова аварія. Все почалось 
прозаїчно, а завершилось трагіч-
но.10 липня 2018 року в сусідньо-
му селі Бродецьке, не впоравшись 
з керуванням автомобілем, було 
здійснено зіткнення, в ході якого 
власник машини став жертвою 
злочину, який з часом спричинив 
його смерть. Аварія була не типова 
тим, що власник автівки не був за 

кермом. 

у чому бездіялЬністЬ по-
ліції. Під час брифінгу в поліції 
28 серпня за участю керівника 
досудового слідства Дмитра Ми-
китюка та його підлеглих, жур-
наліста “RIA-Козятин” та родичів 
покійного відбувся конструктивний 
обмін думками про хід проведення 
досудового слідства. Родичі покій-
ного зі старту звинуватили полі-
цію в бездіяльності. Поліцейські 
надали аргументи: що по справі 
визначений підозрюваний в злочині, 
що закріплено процесуально, що 
призначені певні експертизи. За їх 
ствердженнями, затримка є лише 
в судово-медичній експертизі, яку 
вони сподіваються завершити про-
тягом місяця. По їх прогнозам, у 
вересні справу буде процесуально 
передано в суд. 

В свою чергу, родичі покійного 
наполягли визнати їх потерпілими 
по справі. Заявили ряд дуже важ-

ливих клопотань, що мають зна-
чно доповнити досудове слідство. 
(Деталі не розголошуємо, щоб не 
нашкодити слідству).

Як факт, ряд доказів поліцією 
не закріплено процесуально, а 
по факту втрачено і відновити не 
можливо. Але їх можна зафіксу-
вати в якості, так званих, непря-
мих доказів, якщо їх прийме до 
розгляду суд. Є й інші аргументи 
не на користь поліції, які потерпілі 
намагатимуться закріпити в справі 
за допомогою адвоката.

причини промахів. Як не під-
ходь до цієї справи, поліція, одно-
значно, пробуксовує і такі промахи 
по справі є суттєвими і недопус-
тимими. Ми їх опублікуємо після 
вироку суду по справі, якщо такий 
відбудеться. Слідчі поліції, на жаль, 
з реформами втратили спадковість 
набутого досвіду їх попередника-
ми-колегами. Майже всі із них ма-
ють молодий вік, а значить — не 

мають життєвого поліцейського 
досвіду. От ліплять помилки, що 
трагічно відображаються на долях 
людей. Завантаженість шаленою 
кількістю справ. Неорганізованість 
канцелярського забезпечення (що 
було притаманно  міліції) є основою 
корупції. Відсутність транспортних 
можливостей. Невідшкодування за-
трат виглядає приблизно так: при 
окладі 7-8 тисяч гривень слідчий 
поліції до 40 відсотків заробітньої 
платні тратить на вимушені витрати 
по роботі. Є дивним, як живуть мо-
лодий батько з дружиною та груд-
ними дітьми, а якщо, дай Боже, 
декількома. Адже вони виживають. 
По-простому, існують, як соціальна 
одиниця, самостійна родина. 

Добре, коли батьки годують, а, 
якщо немає таких, то вихід один 
— “нахиляти” всіх без винятку по 
справі. Кого на бензин, кого на 
бумагу і все таке, щоб утримати 
і жити родині. ЕКС-поліцейські 
офіцери, що звільнились з по-

ліції Козятина, добре прижились 
в Чехії. Значно чесніше, якісніше 
утримують родини, не балансуючи 
на межі Закону, бути звільненими, 
або, ще гірше, сісти в тюрму.

в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
вулиці Лермонтова. Вони повідоми-
ли, що через погану дорогу на цій 
вулиці до них не хоче їхати ні таксі, 
ні “швидка допомога”. За інший 
транспорт годі й казати. Не лунає на 
вулиці і дитячий сміх... 

Цей дзвінок був дзвінком відчаю. 
А редакція нашої газети для меш-
канців Лермотова була останньою 
інстанцією, щоб достукатись до 
влади.

Крик душі козятинців нас покли-
кав у дорогу. Прибувши за місцем 
призначення, у журналістів виникло 
питання: “Чому кривій горбистій 
вулиці дали таку назву?” До росій-
ського письменника претензій немає 
абсолютно. Та за логікою назва 
вулиці повинна відповідати самій 
суті. Наприклад, провулок Тупіковий 
чи вулиця Польова, що в селі Козя-
тині. Вулиці ж Лермонтова вдаліше 
підійшла б назва вулиця “Зігнута 
підкова”. 

Мешканцям Лермонтова не до 
жартів. Вони самотужки засипають 
рови, які залишаються від потоку 
води після дощу. Кожну весну ці 
люди, з їх слів, звертаються до 
влади з проханням допомогти. Чи-
новники не відмовляють. Кажуть: 
“Виграємо тендер, то зробимо”. Тен-
дер виграють, а грошей на вулицю 
Лермонтова так і немає. Можливо, 
влада каже правду, що грошей не-
має? Тоді слід запитати в козятин-
ських мужів, куди ділися кошти? 

Згідно плану благоустрою міста 
вулицю Лермонтова повинні були 
відремонтувати капітальним ре-
монтом в 2017 році, на що було 
закладено 456 тисяч 617 гривень. 
Якщо кошти були витрачені на якісь 
інші проекти, то такий факт можна 
розцінювати, як нецільове викорис-
тання грошей. А тієї дороги всього 
30 метрів потрібно. Хоч би з одного 
боку на вулиці зробили заїзд! 

Отож, не хоче на Лермонтова 
їхати ніякий транспорт. Крутий 
горб, що тільки каміння вилітає 
з-під коліс. А дітки, які зібралися 

гуляти, мріють не про дитячий чи 
спортивний майданчик, а щоб спо-
кійно зійти з крутого горбочка і не 
впасти. А якщо впасти, то хоч би не 
побити коліна. 

галина касянівсЬка

Про ремонт дороги  по вули-
ці Шевченка, який проводила 
адміністрація часів міського 
голови Олександра Гвелесіані, 
до 200-ліття письменника не за-
асфальтували.Нинішня влада не 
збирається ту дорогу доробляти. 
Такий перебіг подій не влаштовує 
мешканців вулиць Шевченка, 
Коцюбинського, Маяковського, 
провулку Партизанський. Люди 
обурені. Вони неодноразово 
зверталися в міську раду. Крім 
обіцянок можновладців справа 

далі не йшла. Скривджена гро-
мада звернулася з письмовою 
заявою до міського голови Олек-
сандра Пузира. Там заяву взяли 
до відома, тільки чомусь забули 
поставити на ній вхідний номер. 
Коли мешканці перерахованих 
вулиць не дочекалися відповіді 
від очільника міста, звернулися 
знову. На цей раз стали вима-
гати, щоб заяву зареєстрували. 
От тільки зафіксували в заяві не 
день попереднього візиту, а день 
13 серпня, коли прийшли із за-
явою вдруге. Станом на яьогодні 
відповіді з міської ради так і 

немає.
Міський голова тих часів Гве-

лесіані, прокоментував газеті, 
що задум дійсно був, зробити 
вулицю Шевченка повністю від 
вулиці Підгорбунського до вулиці 
Коцюбинського. 

— Дорогу зробили туди, куди 
вистачило коштів, — каже він. — 
Ми могли заасфальтувати всю ву-
лицю. Зробити дорогу, як модно 
говорити тепер, чорною до вулиці 
Коцюбинського. Але скільки вона 
простояла б? Сезон, два — 1 не 
більше. Але мені не соромно за 
ту ділянку дороги, яку зробили. 

Вона стоятиме ще багато років.
Дійсно станом на сьогоднішній 

день ділянка дороги вулиці  Шев-
ченка, що не ремонтувалася не є 
самою гіршою в місті. Тільки це 
заслуга самих мешканців вулиці, 
які вистиляють її самотужки. До-
даткових грошей на ремонти до-
ріг зараз дійсно немає. Їх можна 
було б знайти, якби влада менше 
святкувала на Різвяно-Новорічні 
свята, Івана Купала, День Міста 
та витрачала на машини полі-
цейським. Єдине, що заклали на 
18 рік — грейдування по вулиці 
Шевченка. Іншими словами: за 

54 тисячі дорожники повитягають 
з дороги каміння, яким мешканці 
вулиці закидали ями на дорозі. 

Якщо у влади є розум, то нія-
кого грейдування на вулиці Шев-
ченка проводити не буде. Якщо 
відмовитись від всіх запланованих 
грейдувань на 2018 рік, то можна 
нашкребти на недоремонтовану 
ділянку дороги вулиці Шевченка.

А взагалі, назви вулиць Неза-
лежності, Грушевського, Шевчен-
ка пов’язані з українською куль-
турою і незалежністю. До таких 
вулиць з боку влади повинна бути 
першочергова увага.

галина касянівсЬка

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 
зателефонувала жінка, гостя нашого 
міста. Вона повідомила, що кожен раз 
проїжджаючи через Козятин, вона зупи-
нялася біля кафе “Княгиня Ольга” і пила 
каву. 28 серпня, проїжджаючи Білоцер-
ківською трасою, на каву не потрапила, 
бо побачила знак “стоянка заборонена”.

Інформація повністю підтвердилися 
— дійсно там вже є такий знак. Мешканці мікрорайону кажуть: 
“Висить близько місяця”. Хто почепив, ніхто не відає.

Проаналізувавши ситуацію, з’ясовуємо, що основна маса водіїв 
на знак не реагує. Зупиняються навіть під ним. Законослухняні пе-
реїжджають на інший бік дороги. Щодо продажу напоїв, вся тор-
гівля від поставленого знаку не страждає. Так кажуть продавці.

Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися до начальника відділу 
міського господарства та благоустрою Івана Вовкодава. 

— Ми до дорожніх знаків, які розміщені по даній трасі, ніякого 
відношення не маємо, — сказав чиновник.— Цим займається 
служба автодору.

Можна допустити, що знак поставили для безпеки руху. Тоді 
виникає, питання, чому такий же заборонний знак не поставили 
біля торгівельної точки напроти? Там також проносяться на швид-
кості машини.

вУлицю Шевченка не РемОнтУють, бО ШУкають кРайньОГО
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здоров’япозиція

Не стало підполковника міліції Василя Бурлаченка 
підстУпний діабет не спитьпам’яті кОЗятинськОГО ШеРлОка хОлмса

ЗамОвляйте в небесній канцеляРії щастя!

кУпатися чи ні?

на деяких на дОШці хОчеться плюнУти

тетяна лозінсЬка 

Сімейний лікар Зоя Віталіївна 
Науменко-Чачашвілі працює в 
Комунальному підприємстві “Козя-
тинський міський центр Первинної 
медико-санітарної допомоги Козя-
тинської міської ради”, її кабінет 
№7 (номер моб. тел: 096-901-77-
23). Сьогодні наше інтерв’ з нею 
про підступну хворобу з назвою 
“цукровий діабет” — ЦД.

— Скільки є на обліку по 
Україні людей, які хворіють на 
цукровий діабет?

— На цукровий діабет, згідно 
даних Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я, страждає 6-8% від 
популяції. В Україні це приблизно 
2,5 млн осіб. Реально людей, які 
знають про свою хворобу — 1,5 
млн. 

— Чому так?
— Неточні дані про реальну 

кількість українців і статистичні 
дані, люди не звертаються за ме-
дичною допомогою.

— Як держава дбає про та-
ких хворих?

— Цукровий діабет (ЦД) — це 
системне захворювання, яке ви-
никає через абсолютну (тип 1) 
чи відносну (тип 2) недостатність 
інсуліну, яка спочатку викликає 
порушення вуглеводного обміну 
(стан хронічної гіперглікемії), а 
також усіх видів обміну речовин, 
чим спричиняє ураження всіх 
функціональних систем організму.

Про хворих держава турбується 
і, людям, які хворі 1 типом діа-
бету, тобто, є інсулінозалежними, 
безкоштовно видає інсулін. Тому, 
що він є життєвонеобхідним.

Людям, що страждають 2 типом 
ЦД, які потребують таблетованих 
форм для лікування, згідно дер-
жавних програм (реамбурсація 
Постанова №1303) ліки теж ви-
даються за рецептом лікаря без-
коштовно.

— Що потрібно знати про 
прояви хвороби? На що по-
трібно звернути увагу?

— Діагноз встановлюється при 
наявності підвищеного цукру кро-
ві. Тобто, щоб дізнатись є у вас 
діабет чи ні, обов’язково слід зда-

ти аналіз крові на цукор, краще 
натщесерце. В нормі він має бути 
3,3-5,5 ммоль/л (цифри можуть 
незначно відрізнятись в різних 
лабораторіях, в залежності від ре-
активів, з якими вони працюють).

Якщо у людини є скарги на 
підвищену спрагу, надмірне ви-
ділення сечі, немотивований зуд 
шкіри, різку втрату або підйом 
ваги — слід здати аналіз крові.

Діагноз ЦД може бути підтвер-
дженим визначенням глікованого 
гемоглобіну, який свідчить про 
рівень глюкози або компенсацію 
діабету протягом останніх 120 
днів. Також є аналізи на С-пептид 
і інсулін крові, які підтверджують 
чи спростовують діагноз ЦД.

— І як діяти, якщо виявили 
підвищення цукру? 

— Лікар порадить, треба при-
йом на огляд. Слід звернутись 
до лікаря, щоб в залежності від 
стану здоров’я, він міг призначити 
лікування. Якщо є сумніви, діабет 
це чи інша патологія, слід зробити 
тест толерантності на глюкозу:

— тим, у кого є тимчасові по-

рушення вуглеводного обміну 
(цукор в сечі, у вагітних, підви-
щення цукру в крові після їжі до 
9,9 ммоль/л, реактивне зниження 
цукру крові);

— у кого є фактори ризику ЦД, 
а  саме спадкова схильність, над-
мірна вага, патологічні вагітність 
і пологи, викидні, багатоводдя, 
токсикози вагітних, маса новона-
роджених понад 4,0 кг; ураження 
периферичних судин, артеріальна 
гіпертензія, хронічні інфекції, дер-
матопатії, гіперліпідемія (підвище-
ний холестерин крові), підвищена 
сечова кислота крові, ретиноматія 
(враження на очному дні), з не-
відомої причини;

— 20-24 тиждень вагітності.
Про те, як правильно проводити 

це обстеження розповість медич-
ний персонал — треба звернутись 
у лікувальний заклад.

— Ваші побажання, як ліка-
ря, козятинчанам?

— Дуже сподіваюсь, що ті, хто 
прочитавши цю інформацію, за-
дасться питанням: "А який цукор 
крові у мене?“ Підуть і здадуть 

аналіз крові на глюкозу. Якщо він 
підвищений — зразу ж на прийом 
до лікаря, щоб правильно вибрати 
тактику лікування.

Латинське прислів’я каже: “Гар-
но діагностований — гарно про-
лікований”. Тож доброго Вам 
здоров’я. Турбуйтесь про себе, 
своє майбутнє — отож, бережіть 
здоров’я, адже правда — чим 
раніше виявити хворобу, тим 
простіше з нею боротись вам і 
лікарю. Тому дослухайтесь порад 
спеціаліста і слідуйте їм!

тетяна лозінсЬка

вибирай, де на козятинщині. У завід-
увача Козятинським міжрайонним відділом 
лабораторних досліджень Леоніда Ящука 
запитали про якість води на ставках Козя-
тинщини, куди більшість населення їде від-
почивати. Він розповів газеті “RIA-Козятин”, 
що здійснювався моніторинг якості води у 
водоймах міста Козятина, які населенням ви-
користовуються  для відпочинку та рибалки. 

— З травня по серпень щомісячно від-
бирались проби води на фізико-хімічні та 
бактеріологічні показники в ставку біля 
стадіону «Водокачка» в ставках №1, №2 на 
Талимонівці, ставок №5 біля с. Сокільця, — 
завірив Леонід Олександрович. —

По фізико-хімічних показниках вода від-
повідала нормам і вважається чистою. По 

бактеріологічних показниках 58% проб 
води не відповідали нормативам безпеки 
по індексу лактозопозитивних кишкових па-
личок та коліфагах. Найбільш бактеріально 
забрудненою вода була в липні у водоймі 
“Водокачка” зі сторони села Козятин, на 
ставку №1, №2 Талимонівка. В ставку №5 
– перевищення нормативів спостерігалось 
у 2-5 разів. Разом з тим, у воді водойм не 
виділялись збудники патогенних кишкових 
паличок та холероподібних вібріонів. У 
ставку №2 «Талимонівка» 2 рази на місяць 
відбирались проби води на виявлення хо-
лероподібних вібріонів починаючи з травня, 
які не виявили загрози поширення холери.

моз не рекомендує чорне та азов-
сЬке моря. У воді на українських пляжах  
зафіксоване понаднормативне мікробне за-

бруднення. Зокрема, в нерекомендований 
список були внесені пляжі Чорного моря в 
зоні Затоки та села Курортне, що у Одеській 
області. Громадян, які проводять свій час на 
курортах Азовського моря попередили, що 
під забороною купання на маріупольських 
міських пляжах «Центральний», «Лівобереж-
ний» та «Піщаний».

небезпечні пляжі на вінниччині. Під 
заборону потрапили і вінницькі зони відпо-
чинку. Не рекомендується купатися на трьох 
пляжах  «Хіміку», «Гонти»,  «Центральному» 

та Вишенському озері. 
В “ЧОрНОМУ СПиСКУ реКреАцІйНА 
зОНА М. Бершадь, р. Дохно Рекреаційна 
зона м. Бершадь р. Берладинка, м. Іллінці р. 
Соб Рекреаційна зона "Вареник", м. Гайсин, 
р. Соб, смт. Копайгород, Барський район, р. 
Немія, біля районного будинку культури, м. 
Хмільник, р. П. Буг, зона парку відпочинку 
ім.Т.Шевченка, м. Хмільник, р. П. Буг, біля 
рятувального посту КП «Хмільниккомунсер-
віс», м. Хмільник, р. П. Буг, зона мікрорайону 
Сидориха, м. Хмільник, міський ставок, м. 
Іллінці , р. Соб

тетяна лозінсЬка

Одна гарна знайома переслала 
мені звуковий ряд каналу “Ера 
водолія”. Прослухавши уважно, я 
вирішила з вами поділитися, на мою 
думку, потрібною інформацією, яка 
має позитивно вплинути на ваше 
життя. 

Коли в житті щось відбувається, 
спробуй одну практику - не говори 
про це нікому, коли аж до болю 
свербить розповісти. Щось трапля-
ється - збережи це в собі, тоді ти 
збережеш всередині себе силу і 
потенціал цієї події.

Так само коли хтось намагається 
втягнути тебе в свої розповіді - 
зберігай спокій і стеж за своїми 
емоціями, не дозволяй їм керувати 
тобою і залучатися до чужої емо-
ції. Це помітять навіть оточуючі - в 
якому ореолі сили і загадковості ти 
почнеш перебувати, а насправді ти 
просто зберіг себе, чи не розтра-
тивши для більш цінних подвигів, 
ніж пустоплюйство.

днк сприймає людсЬку 
мову. Вчені прийшли до приголо-
мшуючого висновку: ДНК (дезокси-
рибонуклеїнова кислота -довга за-
кручена молекула, яка перебуває в 
хроматині кожної клітини) сприймає 
людську мову. Її «вуха» прямо-таки 
пристосовані до уловлювання зву-
кових коливань.

Молекули спадковості отримують 
і акустичну, і світлову інформацію. 
Навіть мовчазне читання доходить 
до клітинних ядер по електро-
магнітним каналам. Один текст 

оздоровлює спадковість, а інший 
її травмує.

Молитовні слова пробуджують 
резервні можливості генетичного 
апарату. Прокляття руйнує хвильові 
програми, а значить, порушує нор-
мальний розвиток організму.

За допомогою словесних думок-
форм людина творить свій генетич-
ний апарат. Наприклад, дитина, яка 
взяла від батьків певну програму, 
починає бешкетувати, лихословити. 
Тим самим, він руйнує себе і своє 
середовище - як соціальне, так і 
психологічне. І котиться ця «снігова 
куля» з покоління в покоління.

Так що генетичному апарату зо-
всім небайдуже, про що ми дума-
ємо, говоримо, які книги читаємо. 
Все вкарбовується в хвильовий ген, 
тобто хвильову генетичну програ-
му, яка змінює ту чи іншу сторону 
спадковості і програму кожної 
клітини. Так, слово може викликати 
рак, а може вилікувати людину. 
Причому ДНК не розбирає, спілку-
єтеся ви з живою людиною або з 
героєм телевізійного серіалу.

важливо, що говорите і ду-
маєте. Слова формують нашу 
реальність! І від того, що ви гово-
рите залежить ваше життя. Говоря-
чи «нічого собі!» ви для себе не 
отримаєте нічого

Коли кажете «я взагалі нічого 
не чую (не бачу, не відчуваю 
і т.д.) !!!» привертиаєте на себе 
хвороби очей, вух, носа.

Говорячи і думаючи - «Я тов-
ста» - ви отримуєте плюсом зайві 
кілограми.

Говорячи - «я худну» - ви купу-
єте хвороби і починаєте відчувати 
себе гірше, так як слово «худну», 
від слова «худ». Замініть цю фразу 
на - «Я струнка» - і тоді ця дум-
коформа почне позитивно впливати 
на вас.

Говорячи «У мене немає гро-
шей», ви відповідно ніколи не 
будете в фінансовому достатку. 
Дуже допомагає залучати фінанси 
фраза - «До мене легко і часто 
приходять гроші!» І як тільки ви 
не будете перешкоджати своїми 
негативними думками процесу здій-
снення заявленого, так ви відразу 
відчуєте, як легко для вас відкри-
ваються нові можливості приходу 
грошей в гаманець.

Говорячи у відповідь на подяку - 
«на здоров'я!» - ви віддаєте своє 
здоров'я!!! Тим самим пропонуючи 
іншому - на, візьми моє здоров'я! 
Заміна цих слів є - дуже приємна і 
душевна фраза. Коли говорять «дя-
кую», відповідайте - «ВО БЛАГО».

Використовуючи приставку «біс» 
в словах ви залучаєте біса в своє 
життя. 

Слова «У мене начебто нічого 
немає» - програмують на відсут-
ність чогось в вашому роду.

Говорячи «мені потрібно», «мені 
треба» - ви проживаєте життя з по-
треби і під впливом обставин, тим 
самим позбавляючи себе можли-
вості бути господарем свого життя. 
Ці слова добре б замінити на «я 
вибираю».

Говорячи дитині «ти дурень» 
- він буде у вас погано вчиться. 
Тому, як ви самі створили його не 

розсудливим!
Говорячи близькій людині - «очі 

б мої тебе не бачили», «ти 
дістав мене», «відчепися від 
мене», «зникни з мого життя» 
- ви програмуєте розрив відносин 
з цією людиною. Не дивуйтеся, 
якщо чоловік ваш, або дитина по-
тім піде з сім'ї, або чого ще гірше з 
життя. Але саме так працює закон 
Всесвіту. Чого ви просите, то вам і 
приходить! 

Згадайте казку, коли дружина 
сказала своєму чоловікові «так 
щоб ти провалився!» То саме це, 
в ту ж секунду і сталося. Адже це 
не випадково! Це сила слів і думок, 
вселенські закони.

Говорячи дитині «Ти впадеш, 
ноги поламаєш, шию скрутиш”, не 
дивуйтеся, якщо з вашою дитиною 
станеться саме це!  Потім ви кажете 
«адже я казала, що буде саме так». 
Це ви самі залучили негативну 
ситуацію в життя вашого близько-
го, а значить і в свою.

Говорячи про чоловіків «всі 
чоловіки ... .. ,, немає жодного 
нормального!» - так воно і ви-
ходить, що кожний наступний у 
вашому житті чоловік, буде вам 
приносити лише одні страждання 
та гніву.

Говорячи людині - «я тебе не 
переварюю!» - ви отримуєте 
проблеми з шлунково-кишковим 
трактом.

«Ти у мене на шиї сидиш!» - 
отримуєте остеохондроз.

«Серце кров'ю обливається», 
«У мене трохи серце не зупи-
нилося» - вважай, що замовили 

в небесній канцелярії хвороби з 
серцем.

руйнуєте своє біополе. І ще 
одна важлива інформація. Лаючи 
людину, засилаючи прокляття, на-
зиваючи образливими словами, впли-
ваєте не лише на ї біополе, але і на 
своє! Ви руйнуєте свою тонку енергію 
і накликаєте те ж саме прокляття на 
себе і своїх дітей! Краще стриматися! 
А свої емоції випустити в крику в лісі, 
тим самим знявши напругу з себе і 
отримавши масу приємних відчуттів 
у всьому тілі.

працюютЬ і хороші слова та 
думки. Створюючи і випускаючи 
на свободу позитивну думку, ви в 
результаті отримуєте позитив в житті, 
як добрих людей і приємні подій. За-
мінюючи негативні думки і слова на 
позитивні, ви створюєте навколо себе 
простір любові і позитиву і в цьому 
випадку, все негативне буде обхо-
дити вас стороною. А вимовляючи 
слова «Я люблю» і «БлагоДарю» ви 
міняєте і впливаєте на весь світ. Да-
вайте якомога частіше дарувати 
посмішку, любов, вдячність і про-
щення створюючи чисті енергії 
світла в нашому Всесвіті.

Негативних слів, які впливають 
на наш життєвий сценарій дуже 
багато, але тепер я думаю, ви і самі 
зможете їх відстежити в своїй про-
мові і не дозволите їм взяти верх 
над вашим життям! Повірте, тільки 
лише змінивши мислення і мову, ви 
кардинально з «невдалого» зможе-
те змінити своє життя на щасливе і 
радісне.

Слова і думки впливають на наше життя. Змінивши мислення і мову, ви 
кардинально з «невдалого» зможете змінити своє життя на щасливе і радісне

микола панасюк, 
підполковник у відставці

Працелюбним батькам Василя 
Бурлаченка у страхітливих умо-
вах вдалося виростити та вихова-
ти п’ятьох дітей і дати їм путівку 
в життя. У 1937 році Василь роз-
почав навчання у місцевій школі. 
Але по закінченню 4-х класів 
прийшла нова біда - українські 
землі опинилися в полум’ї Другої 
світової війни. Довелося пере-
жити і фашистський окупаційний 
режим, уникнути примусового ви-
везення на роботу до Німеччини.

У 1944 році, після визволення 
Вінниччини від окупантів, Василь 
поступає на навчання до Гайво-
ронської фабрично-заводської 
школи, по закінченню якої роз-
починає трудову діяльність на 
Гайворонському паровозно-ре-
монтному заводі — слюсарем, і 
одночасно навчається у вечірній 
школі. У 1949 році призивається 
на строкову військову службу і 4 

роки свого життя віддає захисту 
Батьківщини - моряком Балтій-
ського флоту. Після демобілізації 
направляється на навчання до 
Могилівської транспортної шко-
ли міліції, по закінченню якої, у 
званні лейтенанта, розпочинає 
службу у лінійному відділі міліції 
на ст .Коростень на посаді опе-
ративного уповноваженого. 

3 1953 року працює в Козя-
тині,  у лінійному відділі міліції 
слідчим на ст.Козятин. У Козя-
тині знаходить свою половинку 
і одружується з Валентиною 
Максимівною (яка минулого року 
відзначила своє 85-річчя Дня на-
родження).

Зарекомендувавши себе сум-
лінним та перспективним спів-
робітником, Василь Дмитрович 
направляється на навчання до 
Київської вищої школи міліції, де 
стаціонарно навчався з 1961 по 
1964 р.р., а після закінчення за-
кладу з відзнакою був призначе-
ний на посаду старшого слідчого 

відділу міліції 
ст.Козятин.

На  с л ідч і й 
с тез і  Василь 
Дмитрович пе-
ребував і всю  
подальшу служ-
бу - начальни-
ком слідчого 
відділення, за-
ступником на-
чальника ЛВВС 
зі слідства. Він 
був дійсно про-
фесіоналом своєї справи. 

Специфічні злочини у сфері 
вантажних та пасажирських пе-
ревезень розкривалися ретельно 
та бездоганно, навіть коли по 
слідах злочинів доводилося до-
ходити від Чопа аж до Владивос-
тока, Кушки і т.д.

У своїй роботі Василь Дми-
трович у першу чергу суворо до-
тримувався законності та невід-
воротності покарання за скоєне, 
проявляючи при цьому людяність 

та не порушуючи права людини. 
І цьому навчав своїх підлеглих 
(а їх у нього було десятки – від 
Шепетівки до Миронівки), і вони 
йому були вдячні за те, а також і 
я, автор цих рядків, який розпо-
чинав службу в міліції під керів-
ництвом В. Д. Бурлаченка.

У 1988 році у званні підполков-
ника міліції Василь Дмитрович 
Бурлаченко пішов у відставку. 
Василь Дмитрович разом з Ва-
лентиною Максимівною вирос-

тили та виховали двох чудових 
синів – Олександра та Євгенія 
(які, як і батько здобули вищу 
юридичну освіту і працювали 
в правоохоронних органах, а 
нині вже у відставці), мав трьох 
онуків.

3 серпня 2018 р. на 90 році 
закінчилось земне життя Василя 
Дмитровича. Хай земля йому 
буде пухом. Світлий його образ 
збережений у наших серцях.

зліва на право: андрій гончарук, микола панасюк, олександр родюк, василь 
бурлаченко, алім осадчук, микола мельничук. 1982 рік, 7 листопада

алЬона тир

Переважна більшість людей 
вважають, що на дошці пошани 
повинні бути достойні люди. До 
багатьох із них питань дійсно не 
виникає. Тільки останнім часом 
з козятинською дошкою пошани 
відбуваються якісь дивні речі. Нею 
бавиться міський голова Олек-
сандр Пузир. Від його рішення 
залежить: кому там бути, а кому 
ні. І часто його рішення з думкою 
громади, ой як, не збігаються.

директор училища. На фото, 
що на дошці пошани колектив на-
вчального закладу “ Козятинське 
міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту”, 
директором якого Андрій Стецюк. 
Міський голова що не знає, що цей 
керівник, щоб його підлеглі краще 

розуміли, застосовує фізичну силу? 
Навіть постраждалі педагоги ви-
кликали поліцію та пресу! Про це 
є свідчення в ютюбі, в журналі ви-
кликів служби “103”.

місЬкрайонний суд. Віднос-
но правосуддя в Україні пересічні 
громадяни вважають, що його не-
має. Можливо, козятинські судді 
зовсім інші і вони достойні бути на 
дошці пошани? Може й так. Тільки 
в колективі цього суду є судді, які 
не стоять на боці справедливості, 
а діють з позиції сили: “Я суддя, 
а ти хто?!” 

Ось декілька життєвих прикла-
дів. На свадьбі  в Козятині друзі 
нареченого побили музиканта. 
Конфлікт виник з того, що гість 
заказав пісню Володимирський 
централ, а музикант хотів за за-
мовлення платню. Ціна конфлікту 

— музикант в лікарні. Свадьба 
влітку о 20-ій без музики і без 
третини гостей. Музикант на своїх 
кривдників подав до суду. І став 
він в суді позивачем, а весільний 
батько, що постраждав, як від дій 
музиканта так і від дій відповіда-
ча, став в цій справі за рішенням 
судді свідком. Не взяв суддя до 
уваги, що свідок працює на під-
приємстві тижнями, а суд компен-
сує за повісткою тільки час коли 
свідок перебуває в приміщенні 
суду. Де брати недостаючі годи-
ни свідкові до місячної норми, 
суддю не інтересувало. Весільний 
батько взяв на себе сміливість за-
мість судового засідання поїхати 
на роботу, оскільки суд часто 
переносили і суд не компенсував 
втрачені за поїздку години. Суддя 
безцеремонно оштрафував свідка 
на 100 гривень за неповагу до 

суду. Звичайно, поважати суд де 
проголошуються рішення Іменем 
України, повинні всі і весільні 
батьки тоже. Тільки немає по-
ваги до чоловіка в мантії, який за 
статтями судочинства не помічає 
статей Конституції. Адже суд це 
орган де в першу чергу повинна 
встановлюватися справедливість. 
За козятинський суд цього не 
скажеш. Тож на дошці пошани їх 
розмістили не за заслуги перед 
громадою, а за активну співпрацю 
з органами місцевого самовря-
дування та з нагоди 27-ї річниці 
незалежності України. Щоб за-
лишитись на дошці пошани і в 
слідуючому році треба й надалі 
співпрацювати з владою. 

Дошка пошани в міського 
голови наче іграшка? Може 
так статись, що й на 28-у річницю 

Незалежності України Дошка По-
шани буде поновлена.людьми, які 
не вкладають в бізнес, а тільки 
заробляють на ньому?

Тільки в голову не вкладається, 
як можна на Дошці Пошани роз-
міщати пам’ятника загиблим чи 
алеї слави. Дошка Пошани це ті , 
ким пишаємось. Пам’ятники, це ті, 
кого пам'ятаємо. 

лист у номер
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спорт на позитиві

гордість нашого краю

визнання народження юних поетес

президент України  
нагородив нашого 
президента!

нсж України 
— Гончаруку

ярослава бігун почала писати вірші

6:0 на кОРисть наШОГО “мОнОліта”!

артур (18), студент:
— Їздив в Туреччину по 

приватних справах. Поїздка 
вдалася, ще й добре від-
почив.

ірина (35), приватний 
підприєме
цЬ:

— Чудово відпочили на 
морі в родинному колі.

вадим (17), приватний 
підприємецЬ:

— З першої зарплати ку-
пив ноутбук. Дивлюся цікаві 
фільми.

олЬга (41), приватний 
підприємецЬ:

— Дозріли мною вирощені 
овочі та фрукти. Це дійсно 
велика радість.

ларіса (32), агент по рекламі:
— В Козятині з’явилося 

радіо ОкейFM-Козятин. Це 
велика радість!

ірина (26), в декретній відпустці з 
сином данюшиком (1):

— У нас є все те, що потрібно 
для радощів. Хороший чоловік. У 
нього життєрадісна дружина. Рос-
туть щасливі діти.

ми запитали у козятинчан що позитивного сталося у вас на минулому тижні?

Мілана Кузьмич, Влада Сікорська, Іванна Коцут, Лідія 
Хоченкова побували на Одеському фестивалі

Козятин-Жмеринка: 4:4

катерина ходюк
 
21-23 серпня на базі СК 

“Краян” в Одесі проводився 
I-ий Всеукраїнський фестиваль 
з художньої гімнастики «Одеса 
— мама ». Всього у змаганнях 
взяли участь 18 команд з Одеси, 
Миколаєва, Чернівців, Ізмаїла, 
Козятина, Дніпра, Южного, Кро-
пивницького. У залі  панувала 
атмосфера дружби, взаєморозу-
міння, емоцій, дух суперництва. 
Гімнастки продемонстрували 
свою силу, красу, грацію. 

Серед учасників гідно виступи-

ли наші землячки. Дівчатка під 
керівництвом Лариси Миколаївни 
Чернишенко змагалися в різних 
вікових категоріях. Протягом 
трьох днів юні гімнастки змага-
лися в різних вправах з булава-
ми, стрічкою, м’ячем, кругом. 

Загалом спортсменки про-
демонстрували досить високі 
результати. У своїх вікових гру-
пах Мілана Кузьмич (вихованка 
ДНЗ№1) виборола I місце, Ві-
олета Юрченко (ЗНВК І-ІІІ ст. 
ім. В.М.Підгорбунського), Влада 
Сікорська (спеціалізована школа 
І – ІІІ ступенів № 1 ім. Т. Г. Шев-

ченка) вибороли II місце,  Іванна 
Коцут та Лідія Хоченкова (за-
гальноосвітня школа I-III ступенів 
№5 )  — III місце.

Щира подяка виноситься бать-
кам гімнасток за фінансування 
поїздки.

Діти — наше майбутнє, а 
спорт здоров̀ я нації. Хай вам 
щастить, юні королеви грації та 
краси!

P.S. Щира подяка батькам 
гімнасток і за  участь у воло-
нетрському русі по допомозі 
воїнам ЗСУ.

тетяна лозінсЬка

Президент Пе-
тро Порошенко 
підписaв укaз про 
н a г о р о д ж е н н я 
д е р ж a в н и м и 
в і д з н a к a м и  з 
н a г о д и  Д н я 
Незaлежності. Се-

ред нагородже-
них - президент 
«Медіa Корпорaція 
«RIA» Олександр 
Човган.. Йому при-
своєне почесне 
звання "Заслуже-
ного журналіста 
України".

Я к  й д е т ь с я 
у тексті Указу, 
зa знaчний осо-
бистий внесок у 
держaвне будівни-
цтво, соціaльно-
е к о н о м і ч н и й , 
н a у к о в о -
технічний, куль-
т у р н о - о с в і т -
н і й  р о з в и т о к 
Укрaїни, вaгомі 
трудові здобут-
ки тa  високий 
професіонaлізм. 
Нагадаю, на ра-
хунку Олександра 
Човгана багато 
ефективних ме-
діа-проектів - га-
зета "RІА", сайт 
"20 хвилин", Дом.
RІА, Авто. RІА та 
інші.

Гімнастки пРиїхали З наГОРОдами

в’ячеслав гончарук

Поетеса-початківець Яросла-
ва Бігун почала писати цього 
літа вірші. Талант  шестиклас-
ниці школи-ліцею спостерігався 
й раніше. Та, як каже вона 
сама, раніше не було натхнен-
ня. А цього літа, складаючи 
нотатки про початок навчаль-
ного року, у неї вийшло щось 
подібне до поезії. Трохи підра-
вила написане по римі і вийшов 
вірш, який вона так і назвала 
“Перше вересня”.

В таланавитої школярки 
є багато тем, які вона хоче 
розкрити в своїх віршах. І як 
патріотка своєї держави, тема 
№1 у неї — припинення війни. 
Адже серед загиблих воїнів, 
що воювали на сході України, є 
й герой, який вчився в її школі. 
Це Віктор Ковальчук...

Хоча у Ярослави улюблений 
предмет це трудове навчання, 
вона дуже любить природу 
і тварин. Тож хоче написати 
вірш про свого домашнього 
улюбленця котика.

Ще наша героїня любить по-
дорожувати. Нещодавно їздила 
до рідних у столицю України. 
Дуже сподобалась екскурсія в 
зоопарк. 

— З одного боку подивитися 
зблизька на звірів інтересно, 
— каже вона. — А коли заду-

муєшся, що звірі знаходяться в 
неволі, хочеться їх відпустити.

На питання, яка у дівчини 
мрія, вона, не вагаючись, від-
повіла: “Я хочу щоб в моїх 
подруг Даши Повар та Влади 
Чащиної в житті було все чу-
дово. Даша пише вірші вже 2 
роки…”

На питання, звідки у неї 
талант писати вірші. Вона від-
повіла що це від батька Сергія. 
Він раніше також писав вірші...

перше вересня
Перше вересня — це школа,
Перше вересня — це клас,
Перше вересня назавжди,
Вчителі всі люблять нас.
Хоч ми і не слухались,
Бігали, стрибали,
Уроки в школі 
Проводить не давали —
Директрису нам нову дали.
Молоду, струнку брюнетку,
Спокійну, мудру й щедру.
Ще в нас дуже класний — 
Керівник.
Він усім допомогати звик.
Завжди усміхнена й розумна.
До кожного знайде підхід.

про війну
На Донбасі війна почалась.
Всі боялись, ховались.
Надіялись, що їх захистять.
В голові було лиш одне:
Мир, злагода й зелена тра-

вичка.
Діти з Богом говорять кож-

ного вечора.
В надії, що все закінчиться.
А вони все руйнують, хви-

люють.
Вбивають всі сни, руйнують 

всім мрії.
Руйнують дитинство дітей.
Ну як тут кожної ночі не 

плакать,
В думці, що ось-ось 
Закінчиться наше життя...

В середу 22 серпня на Козятин-
ському стадіоні “Локомотив” від-
бувся турнір пам’яті Олександра 
Тітарчука. Взяли в ньому участь 
середня і молодша групи ФК 
“Козятинські леви” та ветеранські 
команди “Локомотив” Козятин - 
”Локомотив” Жмеринка. 

Спочатку на футбольне поле 
вийшли діти  Між собою зіграли 
спортсмени 2007-2008 та 2009-
2010 років народження. В цьому 
матчі молодість взяла верх над 
досвідом. Перемогли восьмирічні 
“левенята” з рахунком 5:3. За-
вершивши свій поєдинок, “леви” 
обох груп зайшли в підтрибунне 
приміщення, щоб вивести на поле 
ветеранів футболу. Почалась свят-
кова церемонія турніру. 

На початку памятного заходу 
виступив хор ветеранів “Про-
метей”, де є солісткою  дружина 
Олександра Тітарчука — Ніна 
Тітарчук. Ветерани розповіли, 
яким вони знали Олександра Іва-
новича Тітарчука, як футболіста 
і працівника на роботі (помічник 
машиніста, машиніст локомотива, 

інструктор теплотехніки). Згадали, 
яким він був прекрасним чолові-
ком, батьком, дідусем.

Організували турнір дружина 
футболіста Ніна Дмитрівна, донь-
ка спортсмена, що відійшов у ві-
чність Ела Олександрівна Коваль-
чук і онук легенди козятинського 
“Локомотива” гравець “Моноліта” 
Олександр Ковальчук.

Коли церемонія відкриття турні-
ру добігла кінця, учасники матчу, 
привітавши один- одного, розпо-
чали гру.

Тайм, який тривав 25 хвилин, 
жвавіше провели козятинці. Вони 
й повели в рахунку. 1:0, 2:0. Ці 
два голи низом в кут воріт, як 
і в молоді роки, провів Леонід 
Бондарчук. Господарі поля могли 
зробити рахунок 3:0 та зайвий 
пас зіграв на руку гостям. І тут 
же спрацювало футбольне пра-
вило: не забиваєш в чужі ворота 
— отримаєш гол у власні. При 
рахунку 2:1 команди пішли на 
перерву. 

В другому таймі Сергій Ящук 
забив третій гол у ворота жме-

ринських ветеранів.Та в їхній 
команді також є зірки, які сяяли 
на футбольному олімпі. Анатолій 
Бадрак не забув, як самотужки 
витягувати команду. Дубль в 
його виконанні зробив рахунок 
3:3. Лідер атак козятинців Леонід 
Бондарчук забиває жмеринчанам 
свій третій м’яч, виводячи свою 
команду знову вперед 4:3. 

Та прихильники футболу вва-
жають, що в цьому матчі спра-
ведливим підсумком буде нічия. 
Чи відчули настрій вболівальників 
самі футболісти, сказати важко. 

Та на останніх секундах зустрічі 
гості відігрались і рахунок в грі 
став 4:4.

Слід відзначити що в жме-
ренській команді виступали два 
футболісти, яким по 70 років. А 
третьому віковому футболісту 
Валерію Амоцькому виповнилося 
73 роки. Козятинські спортсмени 
трохи молодші від команди супер-
ника. Та кількістю футболістів, що 
в гостей вийшли на заміну, вони 
вирівняли вікове становище на 
футбольному полі.

Козятикським вболівальникам 

цей турнір дуже сподобався.
Як зазначила дочка Олександра 

Тітарчука Ела в коментраі газеті 
“RIA-Козятин”, про ідею турніру 
не готова щось сьогодні розпо-
відати. 

— Та основну ціль ставила, 
щоб у нашому місті більше було 
самого футболу, — каже вона. 
— Адже зараз в Козятині одна 
гра “Моноліта” на два тижні. Хочу 
виразити слова подяки козятин-
ським і жмеринським футболіс-
там, що приїхали і провели гру в 
спеку, а не у футбольну погоду.

Козятинські “Леви” 25 серпня 
в місті Гнівань брали участь 
в турнірі на кубок ”Gnivan 
Sammr”. Крім них змагалися 
ще сім спортивних колективів 
з Вінницької області. Це госпо-
дарі змагань команда “Гнівань”, 
ДЮСШ Бар, “Темп” Вінниця, 
ФК “Юніор” Вапнярка, команда 
Села Строїнці Томашпільського 
району, команди Сутиски і Ко-
белецьке Тиврівського району.

Наші земляки, забивши 32 
мячі і пропустивши 6 голів у 
власні ворота, фінішували на 
турнірі третіми. Команда з Козя-
тина була самою молодшою на 
турнірі. А Данило Кущак — на 
два роки молодшим від учасни-
ків з інших команд. 

Поступилися наші маленькі 

спортсмени господарям турніру 
футболістам “Гнівані” з ра-
хунком 1:2. Ще однієї поразки 
з рахунком 1:3 наші земляки 
зазнали від ще одного пред-
ставника Тиврівського району 
команди смт Сутиски. З фут-
болістами вінницького “Темпу” 
“Леви” розійшлися миром 1:1. 
Мають у своєму активі козятинці 
чотири перемоги. З мінімаль-
ним рахунком 1:0 вони пере-
грали сильну команду “Юніор” 
з Вапнярки. ДЮСШ міста Бар 
вони забили 6 сухих м’ячів. Ще 
більший рахунок 8:0 був зафік-
сований в зустрічі з командою 
села Строїнці. А з командою 
села Кобелецьке наші “Леви” 
розібрались з не футбольним 
рахунком 14:0.

За підсумками всього турніру, 
ще, як його називають, “Літній 
кубок Гнівані”, чемпіонами ста-

ли 9-літні футболісти “Гнівані”. 
Срібні нагороди у спортсменів 
смт. Сутиски. Бронзові призери 

— “Леви” з Козятина
Від редакції: Вітаємо левів! Ви 

прославляєте Козятинщину!

В п’ятницю 24 серпня в Козятині 
стартував чемпіонат Вінницької 
області з футболу (2018-2019 рр.). 
Учасниками стали спортсмени 
місцевий “Моноліт” та Ладижин-
ський “Авангард”.  Ця цікава гра 
завершилась розгромом гостей з 
рахунком 6:0!

Обидва футбольні колективи 
— старожили вищої ліги обласної 
першості. Слід відзначити, що 
козятинські футболісти розпо-
чали новий сезон в комбінованій 
коричнево-білій спортивній формі.

З перших хвилин поєдинку мо-
нолітовці обрали атакуючий фут-
бол. Вони так затисли ладижинців 
на власній половині поля, що ті 
рідко переходили на половину 

суперника. Перший небезпечний 
момент виник біля воріт госпо-
дарів. В ситуації, коли простіше 
було забити м’яч у ворота “Моно-
літа”, гості умудрились прогавити 
супер-шанс і на табло лишити 
нулі. Козятинці швидко прийшли 
до тями і більше не дозволяли 
таких вольностей супернику. 

Скоро територіальна та ігрова 
перевага “Моноліта” втілилась в 
забиті м’ячі. Спочатку Олег Єро-
менко після дриблінгу (обводки 
кількох суперників) обманув даль-
нім ударом воротаря ладижинців. 
Голкіпер гостей надіявся, що м’яч 
летить повз ворота, а кругленький 
зрадницьки пірнув у ворота. 

Ще двома голами в першому 

таймі відзначився Олексій Твере-
зенко. При рахунку 3:0 команди 
пішли відпочивати.

Друга половина зустрічі не 
змінила ситуації на полі. Андрій 
Хрищенюк, відгукнувшись на 
прострільну передачу з правого 
флангу, забив четвертий м’яч. 
А Олександр Ковальчук довів 
рахунок забитим м’ячам до  роз-
грому суперника 5:0. Після цього 
монолітовці стали куражитись і 
марнувати гольові моменти. 

Шостий гол прихильники козя-
тинської команди таки побачили. 
З одинадцятиметрової позначки 
без шансів для стража воріт 
“Авангарда“ його зробив Андрій 
Веретинський. Рахунок 6:0 про-

тримався до кінця зустрічі.
Ставити оцінки гравцям — ро-

бота тренерів. Та не можна не 
відзначити в цій зустрічі гру Олега 
Єроменка. Другий матч поспіль він 
виконує роль блукаючого форвар-
да. Через такі дії Олега, захист 
суперника має грати в лінію. Або 

сам суперник повинен переходити 
до гри напівтотального футболу. 
Маючи поставлений удар з обох 
ніг, Ероменку не потрібно під-
лашовувати м’яч під ударну ногу. 
Це універсальний гравець, який 
може вдало діяти на будь якій ді-
лянці поля!

Матч 2 туру чемпіонату Вінниць-
кої області з футболу Козятин-
ський “Моноліт” буде грати на 
своєму полі. Це стало відомо 
після того, як суперник козятин-
ського клубу Вінницький “Фе-

нікс” не знайшов відповідного 
поля. Вінницькі футболісти ви-
рішили свою домашню гру про-
вести на козятинському стадіоні 
“Локомотив”. Відбудеться цей 
матч 2-го вересня о 13 годині.

вінницький матч перенесли в козятин

леви пРиїхали З бРОнЗОю

тетяна лозінсЬка

Мій незамінний колега, штат-
ний кореспондент “RIA-Козятин”, 
який входить в склад Національ-
ної спілки журналістів України, 
В’ячеслав Гончарук отримав По-
чесну Грамоту від секретаріату 
Вінницької обласної організації 
спілки журналістів України. 

В’ячеслава нагородив голова 
обласної організації НСЖ Василь 
Паламарчук за цикл актуальних 
тематик спортивної тематики, 
що знаходять схвальний відгук у 
читачів. 

Прошу всіх приєднатися до 
привітань. Бажаю колезі гострого 
пера і міцного здоров’я! А всім 
журналістам раджу брати приклад 
з таких фахівців, як Гончарук, 
який ніколи не кривить душею у 
своїх публікаціях на будь-яку тему. 

сторінку підготував в’ячеслав гончарук

фУтбОльна ГРа пам’яті ОлександРа тітаРчУка
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продам 
  2 ëþñòðè (á³ëà, áåæåâî - êîðè÷íåâà), äåðåâÿí³ äâåð³ íà 2 ïîëîâèíè, 
ñêëîïàêåòè 2-õ êàìåðí³ 5 øò.  093-091-22-38, 096-467-88-94
  2 òåëåâ³çîðè JVC ä³àã. 52 ñì. 1 700 ãðí., Samsung ä³àã. 36 ñì. 1 200 
ãðí. 097-288-06-63
  2 øàôè, äèâàí, êðîâàòü, êð³ñëà,ñòîëè, êèëèì. 073-060 48-91, 098-
515-93-37
  2-õ ïîâ. ë³æêî ç ìàòðàöàìè â äîáðîìó ñòàí³ 4 000 ãðí. 063-383-47-
70, 097-796-92-72
  3 ê³òí³ êîçè ³ êîçëèêà, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-514-03-88
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ ïåðåîôîðìëåííÿ).  
093-631-89-49, 099-259-73-37
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, ÷àñíèê îçèìèé. 067-490-63-31, 093-407-29-05
  Áàòàðåÿ 7 ðåáåð â õîðîøîìó ñòàí³. Çåì.ä³ëÿíêà 0,75 ãà , ñ.Ãóð³âö³. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Honda», îðèã³íàë, íåäîðîãî, 2.5 êÂò. 067-
935-88-67, 067-779-03-96
  Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð «Ìóñòàíã» 2.5 - 2.8 êâ. (íà ãàðàíò³¿). 2-82-19, 
063-716-34-16
  Áåíçîïèëêà á/ó í³ìåöüêîãî âèð-òâà 1 200 ãðí. 096-779-60-83
  Á³äîí àëþì, áóòë³ íà 20 ë., 5 ë., ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè 2 øò., âèòÿæêà 
êóõîííà á/ó, êèëèì 2 õ 3, øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, ñòîëÿðíèé ³íñòðóìåíò 
(ð³çíèé). 063-649-90-85, 063-344-14-45, 098-600-82-43
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40 - 400 øò. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Áðèòàíñüêà â³ñëîâóõà ê³øå÷êà. 098-589-55-25
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 6 - 9 ðîê³â, äîáðèé ñòàí³ 800 ãðí. 096-450-95-16
  Âåëîñèïåä í³ìåöüêèé ãóä³ðàéò, ÷îðíèé, ã³äðàâë³÷í³ ãàëüìà, àìîðò. 
ñ³äëà, âèëêà, ðàìà àëþì³í³ºâà. 098-525-00-25
  Âºòíàìñüê³ ïîð³ñí³ ñâèí³. 097-180-71-50
  Â³ç â õîðîøîìó ñòàí³ ñ.Ëîç³âêà. 097-402-27-06
  Âîðîòà ãàðàæí³. Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñÿö³â. 063-688-97-14
  Âóã³ëëÿ (Êîçÿòèí), øâåéíà ìàøèíêà 800 ãðí., ñºòêà ðàáèöÿ 6 ìì. 
12 ìåòð³â, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, òåëüôåð, áàÿíà á/ó, áàÿí áóäøòàò, 
êàðòîïëÿ äð³áíà 4 ãðí./â³äðî, âåëèêà 3 ãðí./êã. 063-695-30-20
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó ³ìïîðòíà, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-368-56-12
  Ãàçîíîêîñ³ëêà, àëþì³í³ºâà ëîòêà 2 -õ ì³ñíà. 096-508-46-34
  Ãàðàæ 2-õ ïîâ. 9 õ 6  âóë.Ïîä³ëüñüêà 9 (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), çåìëÿ 
ïðèâàòèç., º ñâ³òëî, âîäà, íà 2 áðàìè. 096-779-60-83
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé òà çàöåìåíòîâàíèé, âóë.
Êîíäðàöüêîãî, êîîï. Æèãóë³. 097-643-35-23
  Ãàðàæ â öåíòð³ âóë.Ðîçè Ëþêñåíáóðã. 063-178-82-43
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï «Æèãóë²», á³ëÿ îõîðîíè, íåäîðîãî. 096-57-61-
236, 063-72-403-19
  Ãí³é - ïåðåãí³é äîìàøí³é. 098-280-55-27
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿, 
ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098-312-99-81
  Äâåð³ äåðåâÿí³ 2 õ 1 ì., äåøåâî, ô³ëîí÷àò³ íàðóæí³. 097-441-62-50, 
063-696-39-08
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò V Êâò. 
093-375-06-61
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 098-333-36-21
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Anex Sport 3 â 1, (àáñòðàêö³ÿ) 10 000 ãðí. 093-702-
55-49
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Ïåã Ïåðåãî (²òàë³ÿ 3-õ êîë³ñíà) â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â 
2 500 ãðí., äèòÿ÷å àâòî-êð³ñëî «Ñàéáåêñ» â³ä 6 ì³ñ. äî 8 ðîê³â 3 000 
ãðí. 063-427-43-15
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà, êðîâàòêà â ãàðíîìó ñòàí³, ñèñòåìíèé áëîê «Asus». 
063-258-89-10, 097-690-30-42
  Äèòÿ÷à ñò³íêà, äîáðèé ñòàí 290 ñì. 096-757-05-02
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 
067-892-37-11
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â³ä 7 äî 12 ðîê³â ; áàíêè á/ó 3-õ, 1-íî, 0-5 ë. 
063-855-05-03, 096-345-48-78
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ³ìïîðòíèé ï³äë³òêîâèé, íåäîðîãî. 098-007-97-30
  Äèòÿ÷èé ë³òí³é â³çî÷îê, ÷åðâîíîãî êîëüîðó ó õîðîøîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 
097-365-08-52
  Äîìàøí³ ðå÷³: ìåáë³, ñò³íêà â çàë 4 ì., äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, òóìáî÷êà, 
ë³æêî 2-õ ñïàëüíå, 1-ñïàëüíå, òåëåâ³çîð, ïîáóòîâà òåõí³êà. 097-135-
71-72
  Äîñêà ñóõà äóáîâà 0.3 êóá. ì. 067-779-03-96
  Äðîâà, ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà, ìåòàëåâèé êóõîííèé ïîñóä, ñêëîòàðà, 
îïðèñêóâà÷, òàð³ëêè. 096-364-80-30
  Åë. äâèãóí 4 ÊâÒ, 1420 îá./õâ., çàï. ÷àñòèíè ÊÏÏ àâòî Ìîñêâè÷, 
êàðäàí + 2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï 
òà ³íøå. 096-450-95-16
  Åëåêòðî ïëèòà 4-õ êàìôîðíà 2011 ð.â., ñòîëè, ñò³ëüö³ â õîðîøîìó 
ñòàí³, õîëîäèëüíèê á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 063-881-70-70
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Çâàðþâàëüíèé íàï³â-àâòîìàò Bester MAG Power MP 1500, ïëèòêîð³ç, 
ïàÿëüí³ ëàìïè. 063-280-25-26
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà, âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷ íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, ï³ä çàáóäîâó. 093-704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé 
ï³ä¿çä, âîäà, ñâ³òëî. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063-272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë (öåíòðàëüíà 

âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ áëîêè ï³ä 
ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ñ.Ñèãíàë, öåíòð, íåäîðîãî. 098-306-63-98
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., çàðåºñòðîâàíà â 
Äåðæçåìêàäàñòð³ Óêðà¿íè, ð-í «101 êì.». 098-229-02-52, 063-
696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà 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 ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-
259-73-37
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 18,6 ñîò. â ð-í³ «Ïîëÿ ×óäåñ». 067-87-54-752
  ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êàðòîïëåêîïàëêà ïîëüñüêà, ôðèçà äî Ò-40 òà ÌÒÇ. 068-
025-47-74
  Êàðòîïëåêîïàëêà. 099-600-20-24
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 073-463-42-51
  Êàðòîïëÿ Áåëà Ðîñà âåëèêà, ãàðíà, ÷èñòà, òà äð³áíà, òåðåá³ëêà 
êóêóðóäçè ðó÷íà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ Áåëà Ðîñà. 067-199-86-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî 35 ãðí./â³äðî. 097-555-10-06
  Êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî. 098-227-63-60
  Êàðòîïëÿ âåëèêà îïòîì ñàìîâèâ³ç. 063-649-90-85, 063-344-
14-45, 098-600-82-43
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 10 ì³øê³â. 063-691-57-55 Àíàòîë³é
  Ê³íü. 063-311-90-77, 068-128-65-33
  Êîçà ä³éíà ³ êîçåíÿò 2 ì³ñ. 093-445-29-76 Ðèòòà
  Êîçà ä³éíà. 068-518-35-30
  Êîçà ìîëî÷íî¿ ïîðîäè, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ñ.Ñîê³ëåöü. 050-
871-57-90, 096-097-44-39
  Êîçî÷êó 4 ì³ñ., êîçà íåäîðîãî. 097-872-26-30
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë ç ïîëèöåþ â ³äåàëüíîìó ñòàí³ ç äâîìà 
âè¿çäíèìè òóìáî÷êàìè. 063-475-38-44
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîíòåéíåð 5 ò. íà ö/ðèíêó. 096-037-00-67, 093-427-67-40
  Êîðìîð³çêà äåøåâî ç äâèãóíîì 380-220 íà çàë³çíîìó ñòîë³ 
500 ãðí. 068-002-79-71
  Êîðîâà 10 ðîê³â, äâ³ òåëè÷êè. 097-776-38-58
  Êîðîâà á³ëà ñåìåíòàëêà ç 5 òåëÿì. 068-753-39-56
  Êîðîâà äîáðà. 063-648-20-99
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì ñ.Á³ëèë³âêà. 097-549-75-96
  Êîðîâà ñ.Ñîøàíñüê. 096-065-23-05
  Êîðîâà ò³ëüíà 5 ì³ñÿö³â, ç ï‘ÿòèì òåëÿì. 068-760-51-08
  Êîðîâà ò³ëüíà ç 2 òåëÿì. 068-973-07-06
  Êîðîâà õîðîøà ç 2 òåëÿì, íåäîðîãî. 093-405-50-69
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà 3 ì³ñ. ò³ëüíà, íåäîðîãî, ñ.Áëàæ³¿âêà. 
097-355-32-18
  Êîðîâè 3 ³ 5 òåëÿì, îòåëåí³, ÷îðíî - ðÿá³. 097-693-09-24, 
063-174-01-32
  Êîðîâó 2 øò. 068-762-82-70
  Êîñòèë³ êàíàäñüê³ 2 øò., íàñàäêà äëÿ óí³òàçà 30 ñì. ç 
ï³äðó÷íèêàìè, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, êîìïëåêò äëÿ â³äïî÷èíêó 
(4 ñò³ëüö³ ³ ñòîëèê) âñå â õîðîøîìó ñòàí³. 063-371-88-89, 098-
373-23-83
  Êîòåë ÊÑ-100 á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³, ïëîùà îá³ãð³âó 100 
êâ.ì. 067-308-10-99
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé êîìïëåêò, 
ðèáàöüê³. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîëÿ ìîëîäîãî õîðîøîãî, ïðîñòî¿ ïîðîäè, àáî îáì³íÿþ íà 
òàêîãîæ. 096-963-73-52
  Êóõîííèé ãàðí³òóð ñàëàòîâîãî êîëüîðó: ãàç. ïëèòà, 
ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà, âèòÿæêà (ìîæëèâî âñå îêðåìî). 097-
622-89-52 Àëëà
  Ëèñò ìåòàëåâèé 6 ìì. 1500 õ 3000. 093-767-69-07
  Ë³æêî 1-ñïàëüíå äåðåâÿíå, òðþìî, ñò³ë îá³äíèé, åëåêòðî 
äóõîâêà. 097-135-71-72
  Ë³æêî Ôåðàð³, øêàô. 063-178-82-43
  Ë³éêà äëÿ âíåñåííÿ ì³íäîáðèâà ÌÂÄ-07 íîâà. 067-697-93-02
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìàãàçèí 20 êâ.ì., íà òåðèòîð³¿ ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 
äåøåâî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Ìåáë³ á/ó. 097-690-36-78
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìîòîáëî÷íà êîïàëêà, íåäîðîãî. 068-045-20-79
  Ìîòîð äî ìëèíà. 093-411-05-52
  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Ïàé ïøåíèö³ ñ.²âàíê³âö³ 4 000 ãðí./1 ò., âèñîêîâðîæàéíèé 
îçèìèé ÷àñíèê «Ëþáàøà», êàðòîïëÿ. 068-216-34-20
  Ïàëàòêà êðóãëà (áðåçåíò). Çàï÷àñòèíè ÂÀÇ á/ó òà íîâ³. Ñêàòè 
175 õ 14 á/ó. Îïðèñêóâà÷ « Êàñêàä» 10 ë. á/ó. Áàãàæíèê àâòî. 
067-386-48-35
  Ïàëüòî - êóðñàíòà, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé, ðàä³îëà, ìàãí³òîôîí, 
ÄÂÄ, êóõ. - êîìáàéí, ñàìîâàð, ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ïàíåë³ æåëåçî - áåòîíí³ 6 ì õ 1.5 ì. 063-406-15-10, 098-
662-92-30
  Ïàðàëîí 1.82 õ 0.62 õ 0.09 ì., åë. äâèãóíè 0.75/3000 3-õ 
ôàçíèé òàêîæ â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí ³ ìîëî÷íîãî ñåïàðàòîðà, åë. 

÷àéíèê 20 ë., ðó÷íà ëåá³äêà «Æàáêà», àâòîêëàâ í/æ. 096-467-88-03
  Ïàñ³êà - ðàìêè ç âîùèíîþ 7 øò., íîæ³, ñèòî íà â³äðî, êîðìóøêè, 
çáèðà÷³ ïèëüöè, ÿùèêè. 096-364-80-30
  Ï³àí³íî «Àêîðä» â õîðîøîìó ñòàí³, áåçïåðåá³éíèê íîâèé. 063-553-
64-78
  Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ïîëîâà, ë³æêî äèòÿ÷å, òóìáà. 063-605-75-51
  Ïîðîñÿòà 13-15 êã. ìÿñíî¿ ïîðîäè, êàáàí÷èêè ïî 25 êã. 097-555-10-06, 
068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ³ ñêîðîñïºëêè ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí âàãîþ 15-18 êã. òà âàãîþ 10-12 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà. 067-745-12-24
  Ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïîëîòåíöå, òþëü, âàçîíè «Àëîº». 2-12-24, 093-
884-86-66
  Ïðàëüíà ìàøèíêà BOSH, òåðì³í åêñïëóàòàö³¿ 4.5 ðîêè, äèñêè äî êîëåñ 
ÃÀÇ 3110 íîâ³. 097-209-68-89
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Zanusi â äîáðîìó ñòàí³, æ/á øïàëè 10 øò. 097-
756-75-59
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 4 000 ãðí. 068-002-79-71
  Ïøåíèöþ. 063-293-20-08
  Ïøåíèöÿ 2 ò. âðîæàé öüîãî ðîêó 4 100 ãðí./1 ò. 067-453-32-60 Ñàøà
  Ïøåíèöÿ 3 ò., 4 000 ãðí./1 ò., êàðòîïëÿ ï³âòîíè 3 ãðí./1 êã. 067-940-
41-22, 063-675-93-04
  Ïøåíèöÿ òà êóêóðóäçà. 093-677-47-25
  Ïøåíèöÿ ôóðàæíà ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
  Ïøåíèöÿ. 098-404-88-47
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
  Ðèíâè êîðè÷íåâ³, ïëàñòìàñîâ³ 6 øò. ïî 3 ì., òà êð³ïëåííÿ. 093-599-
42-44
  Ðîëèêè á/ó ç Í³ìå÷÷èíè, äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 096-463-00-56
  Ñâàðî÷íèé àïàðàò ïîëóàâòîìàò íîâèé, êîçà òà äâîº êîçåíÿò. 097-
739-31-39
  Ñ³íî ñ.Íåïåä³âêà. 098-094-30-71
  Ñêëÿí³ áàíêè ð³çíî¿ ºìíîñò³, ñóë³¿, ïîñóä (òàð³ëêè, ÷àøêè, áëþäöÿ), 
âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³, â³äðà, ìèñêè, òàçè, áàë³¿, ðàêîâèíó, ìÒÿñîðóáêó, 
åëåêòðîäóõîâêó,  ñàí÷àòà äèòÿ÷³, ðîçêëàäóøêó, îä³ÿëà âàòí³, ìàòðàñ, 
ñò³ë ðîçêëàäíèé âåëèêèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé, ñåðâàíò, øàôó, òóìáó ï³ä 
òåëåâ³çîð, çåðêàëî-òðþìî, ïåíàë êóõîííèé, øàôó êóõîííó, øàôó íàñò³ííó 
íàâèñíó, ñòîëèê êóõîííèé, àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà ðàðèòåòíà, êîìîä 
ðàðèòåòíèé, ïîëè÷êà, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè, ãîäèííèêè, 
êàðòèíè), â³øàëêè, âåëèêó ë³éêó-ïîëèâàëüíèöþ, ñàäîâèé ³íâåíòàð (ëîïàòè, 
ñàïè, ãðàáë³, êîñó), ïëèòêîð³ç, êîðçèíè, âóã³ëëÿ, äðîâà. 097-425-76-87
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â. 067-422-36-17
  Ñò³ë ïèñüìîâèé , ñò³ë ðîçêëàäíèé, ñò³ëüö³. 063-280-25-26
  Ñò³íêà ÌÄÔ 3 øêàôà (ïîñóäíèé, êíèæíèé, äëÿ îäåæ³), äåøåâî. 063-
393-62-01
  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
  Ñòðåìÿíêó 3ì, áî÷êó 200 ë çàë³çíó, á³äîíè, äî¿ëüíå â³äðî (àëþì³íºâå), 
ïëèòêîð³ç, öåãëà á/ó.063-280-25-26
  Òàáóðåòêè íîâ³, íåôàðáîâàí³ ç ñìåðåêè. 067-795-17-34
  Òåëèöÿ 1.6 ðîêè, ò³ëüíà 3.5 ì³ñ. 096-755-00-10
  Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 098-264-55-62, 098-441-04-44
  Òåëè÷êà ãàðíà íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Òèòàíîâ³ äèñêè R14 4 õ 114 íà Øåâðîëå Ëà÷åò³ 5 000 ãðí. 068-016-
40-73
  Òþêè ëþöåðíè - 20 ãðí./1 òþê, ñ.Êàøïåð³âêà. 096-207-70-48
  Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
  Òþêè ìàë³ ñîëîìè ÿ÷ì³íêè òà ïøåíèö³. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  Òþêè ÿ÷ì³íí³ ìàë³. 098-779-77-81
  Óìèâàëüíèê, êðàí, òóìáà ç äçåðêàëîì. Áàòàðåÿ «Êåðì³» Ãåðìàí³ÿ 500 õ 
500. Ïðèõîæà 250 õ 210 õ 45, óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  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
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé. 096-200-41-12
  Öåãëó ÷åðâîíó, ñèë³êàòíó á³ëó, ðåéñè á\â. 067-462-87-91, 073-060-
52-14
  Öåíòðîôóãà Àóðèêà, á/ó êë³òêà äëÿ ïîïóãàÿ, ãèðÿ 16 êã. 2 øò., ñò³ëüö³ 
áàðí³, õðîì á/ó, áîêàëè ïèâí³ 0.5 ë. 063-393-53-06
  Öóöåíÿò í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
  Öóöåíÿò òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ. 068-962-60-64, 097-792-04-40
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øíóð â äîáàâêó. 
098-503-53-71
  Øèôåð á/ó íåäîðîãî 50 ëèñò³â. 096-600-50-86
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé îðòîïåäè÷íèé, 
ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Øêàô, äèâàí, âóã³ëëÿ ÀÊ, äîñêè, ñåðâàíò. 097-341-00-58
  Øê³ëüíà äèòÿ÷à ïàðòà ç ñò³ëü÷èêîì 1-4 êëàñ 600 ãðí. 063-296-30-12
  ß÷ì³íü 3 ì³øêè ³ â³äðî. 098-992-40-27, 093-704-06-26
  ß÷ì³íü 700 êã. ñàìîâèâ³ç. 093-766-64-23, 096-450-98-72
  ß÷ì³íü, ïøåíèöÿ 4 000 ãðí./1 ò. ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 096-600-34-02
 Ïîðîñÿ âàãîþ 50 êã. (êàáàí÷èê), êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ãðí./1 êã. (800 êã.). 
068-082-41-18
 Â³äõîäè ç ãðàí³òíèõ ïëèò. 097-941-73-18 îëåêñàíäð

 ãàðàæ íà êîîïåðàòèÂ³ «æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. ÌîæëèÂèé òîðã 063-
615-33-70
 ñîëîÌ’ÿí³ òþêè ñ.Âåðíèãîðîäîê. 096-303-62-23
 õîëîäèëüíå òà òîðãîÂå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ Ìàãàçèí³Â òà áàðó. 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., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-33-70
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Êàòóêîâà. 063-277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., 2-é ïîâ., ðåìîíò, ºâðîâ³êíà, áàëêîí, ïîâí³ñòþ óòåïëåíà, 
ï³äâàë, ð-í ó÷èëèùà, á³ëÿ áóäèíêó çóïèíêà ìàðøðóòîê. 096-934-80-14, 
093-885-32-80
  1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêî 25, òåðì³íîâî, áåç ðåìîíòó. 063-
178-82-43
  1-ê³ìí. êâ., 36.9 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 098-
271-42-22
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-
442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Î.Êîøîâîãî (ÏÐÁ), 36.6 êâ.ì., 5 ïîâ., óòåïëåíà, ºâðî 
áàëêîí, ðåìîíò, íîâà åëåêòðèêà, ñàíòåõí³êà, íàòÿæí³ ñòåë³. 097-374-43-23 
Âîëîäÿ, 097-566-92-56 Àëºâò³íà.
  1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 38 êâ.ì., ÏÐÁ. 096-585-
77-45, 067-792-32-59 Íàòàøà
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 38 êâ.ì., (áóäèíîê íàâïðîòè ìàã.«Ãðîø), ³íä. 
îïàëåííÿ, íå êóòîâà, 7 ïîâ., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-406-22-13, 097-
590-77-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-
846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí òà â³êíà, ç 
êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. 4/4 ïîâ., 38/29 ì, ÖÅÍÒÐ âóë.Â³ííè÷åíêî 25, æèëèé ñòàí, ³íä.
îïàëåííÿ, ïîòðåáóº êîñìåò. ðåì, íå êóòîâà Ö 12 òèñ. Òîðã ï³ñëÿ îãëÿäó. 

093-631-90-00
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 5/9. 063-296-91-33
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-
25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ 
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì.  093-631-89-49, 099-259-
73-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó, â äâîð³ êîíòåéíåð 5 ò. - 
260 000 ãðí. 067-406-33-89
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, õîðîøèé æèëèé ñòàí, ç ìåáëÿìè, 
íåäîðîãî âóë.Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1/5, 51.8 êâ.ì., öåíòð ì³ñòà. 063-294-97-77
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 48.9 êâ.ì., (23.3 êâ.ì./14.4 êâ.), ð-í 
øêîëè ¹3, ³íä. îïàëåííÿ, óòåïëåíèé áàëêîí (5.5 õ 1.2), 
ï/ï â³êíà, ³íòåðíåò, êîíäèö³îíåð, ñòàí æèëèé, íå êóòîâà, 
åë.ë³÷èëüíèê (äåíü-í³÷), ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 1 ñîò., º 
ãàðàæ. 063-286-78-05, 096-026-42-45
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 
063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Î.Êîøîâîãî 
52. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ. 3-õ ïîâ. áóäèíêó, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ íîâ³, ëàì³íàò, º âåëèêèé 
ï³äâàë, áàëêîí, ÷àñòêîâî ìåáë³, òåðì³íîâî. 063-406-22-13, 
097-590-77-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í 5 øêîëè, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,  
ì/ï â³êíà, âåëèêèé ï³äâàë, ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-
406-22-13, 097-590-77-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ó ñàìîìó öåíòð³, ãàðíèé æèëèé 
ñòàí, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, íå êóòîâà, (ìîæëèâèé 
îáì³í íà 3-õ, 4-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê, ðîçãëÿíó âàð³àíòè). 
063-189-86-17
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, 
ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî. 063-277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 14. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, ïîâíèé ôàðø. 067-910-43-59
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-554-18-81
  2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â 
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, 
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, 
íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 
063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 9/7. 093-627-24-49
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12 êâ.18. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  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., ê³ìíàòè îêðåìî, ï³äâàë, êóõíÿ ï³ä çàìîâëåííÿ, 
Ãåðìàíñüêèé êîòåë, òåðì³íîâî. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, ñàðàé, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ òà äà÷ó, 4 ñîò. 
íà Ïëàíîâîìó. 063-296-30-12
  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., òåðì³íîâî, çðó÷íå ïëàíóâàííÿ. 098-525-00-25, 
093-090-94-10
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì «Ìèð», á³ëÿ 
1 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 ò. 
êîíòåéíåð. 067-406-33-89, 067-693-30-67
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 44 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ ìîæëèâî 
ï³ä îô³ñ ç ãàðàæåì. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, óòåïëåíà. 063-
296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-92-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 38.1 êâ., 1 ïîâ., ç ðåìîíòîì, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ïîãð³á. 097-843-00-27
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-
05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-657-38-84, 063-259-41-94
  3-õ ê³ì. âóë. 8-à Ãâàðä³éñêà (ÏÐÁ). Çàã. ïëîùà: 55,5 ì2; 
æèòëîâà 40,1 ì2. Ï³ä ðåìîíò! Íå óãëîâà. ²íä. îïàëåííÿÖêîòåë 
Í³ìå÷÷èíà. 2-é ïîâ, 4-õ ïîâ. áóäèíêó. ª ï³äçåìíèé ï³äâàë-
ïîãðåá. ñ/ó ðîçä³ëüíèé. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 
Äîêóìåíòè ãîòîâ³. 12000 ó.î. (067) 549-61-62.
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 55 
êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 êâ.ì., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 55 êâ.ì., öåíòð (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿), 
4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-406-22-13, 
097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  ³íä. îïàëåííÿì. 
099-738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (â³ä õàçÿ¿íà), 1 ïîâ., íå óãëîâà, 
òåïëà, ñâ³òëà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â âàíí³é òåïëà ï³äëîãà, äâà áàëêîíà 
çàñò³êëåí³, âåëèêèé ãàðäåðîá, äâ³ êëàäîâêè, ðåìîíò, äîáð³, 
äðóæí³ ñóñ³äè. 063-187-18-82, 067-990-07-43
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
66.5 êâ.ì. 067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ 
- ì/ï, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ç íàäâîðó óòåïëåíà. 093-732-42-
02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 063-298-50-60
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âñ³ ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, âåëèêèé êîðèäîð, 
âàííà, òóàëåò - ðîçä³ëüí³, äâ³ ëîäæ³¿, âîäà, ãàç, ñâ³òëî - 
ë³÷èëüíèêè, íå óãëîâà, òåïëà, 3 ïîâ., âåëèêèé ï³äâàë, òèõèé 
äâ³ð, ïîðó÷ äèò. ñàäîê, øêîëà, áàçàð, ìàãàçèíè, ìîæëèâèé 
îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, íåäîðîãî. 063-530-81-25, 
096-249-49-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-735-41-
57, 073-058-43-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà 
ï³äëîãà, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, íîâà ïëèòêà, ñàíòåõí³êà, 
ëàì³íàò, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì. 063-506-86-82
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 65 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-

31-57
  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. 063-641-90-25
  Àáî îáì³íÿþ ãàç. áóäèíîê 85 êâ.ì., ð-í Á³ëà Êàçàðìà íà 1-2-õ ê³ìí. 
êâ. ç äîïëàòîþ. 093-002-60-19, 067-599-29-07
  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 ïîâ., ð-í Öàðñüêå ñåëî« 15 ñîò. çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç âíóòð³øíüîãî 
îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè â 
íàÿâíîñò³. 063-303-18-33
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 209, æèòëîâà, 101,6 
êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-61-
81,067-583-68-94
  Áóäèíîê 58 êâ.ì., ñ.Áëàæ³¿âêà (öåíòð ñåëà), ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âîäà â áóäèíêó, ãîñï. áóä³âë³, 46 ñîò. ãîðîäà ïðèâàòèç. 068-082-
41-18
  Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., âîäà, òóàëåò - â 
áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 097-523-09-50
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., ãàç, âîäà, 16 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ïîãð³á. 097-
323-85-75
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå. º ñàä, ãîðîä 30ñîò, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
099-120-85-79
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. 
063-773-28-96
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 
096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç ãàçó, âîäà ï³äâåäåíà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, çåì. 
ä³ë-êà, ïîãð³á, ëüîõ, Ìóðîâàíî Êóðèëîâåöüêèé ð-í ñ.Ðîçäîë³âêà. 
097-188-33-87
  Áóäèíîê â Êîçÿòèí³, 83 êâ.ì., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, âàííà, ãàðàæ, 
ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä, ñàäîê, âåëèêèé ó÷àñòîê, íåäîðîãî. 063-628-
93-81
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), âóë. Ëþáàðñüêà, ãàç, 
âîäà, ãîðîä âèõîäèòü äî ð³÷êè ³ ë³ñó, ãîñï. áóä³âë³. 097-465-17-30, 
096-867-24-83
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â 
áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã. ïëîùà 60 ñîòîê. ª ñàðàé 
äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-782-13-75
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, âåëèêèé 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. àáî îáì³í íà 3-õ - 4-õ ê³ìí. êâ. 063-773-
28-96
  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.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ., 78 êâ.ì., 10 ñîò., âñ³ 
çðó÷íîñò³, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á. 
2-23-74, 0687-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 

êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65 (ÏÐÁ), ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 067-
772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-571-31-21, 
098-294-71-53, 063-462-73-43
  Áóäèíîê ãàç, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, áàíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà 11. 063-969-57-39, 093-050-
93-06
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í 5 øêîëè ÏÐÁ), 8 ñîò. çåìë³, ñàäîê, ïîãð³á, 
ñàðàé, íåäîðîãî. 063-296-30-12
  Áóäèíîê ãàç. (ð-í á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., êðèíèöÿ, ñàäîê, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë âóë.Êîøåâîãî 18, 
â 2 êì. â³ä öåíòðà, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, 
ãîðîä, ñàäîê. 095-769-97-36
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà äåðåâà. 093-920-65-29, 
097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê º ãàç, ïðèáóäîâè, ïîãð³á, 10 ñîò. ãîðîäà, âóë.
Ìàòðîñîâà 238. 067-386-48-35
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç âåðàíäîþ, óòåïëåíèé, ãàç., º ï³÷íå îïàëåííÿ, óñ³ 
ãîñï. ñïîðóäè, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ôðóêòîâèé ñàä, ãîðîä îãîðîæåíèé 
ïàðêàíîì, ñ.²âàíê³âö³. 063-649-90-85, 063-344-14-45, 098-600-
82-43
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 18. 093-
065-11-35
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, âóë.Ã.Ìàéäàíó 120. 093-212-75-97
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ãàðàæ, 
ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.  067-796-11-99, 073-109-
52-11
  Áóäèíîê Êîçÿòèí âóë.Òðóäîâà 25, ðåàëüíîìó ïîêóïöþ òîðã. 
063-695-30-20
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (íåïîäàë³ê öåíòðà), 6 ñîò., 3 ê³ìíàòè, 
57.8 êâ.ì., ãàðàæ, êðèíèöÿ, ñàðàé íà 3 â³ää³ëåííÿ, ï³÷íå òà ãàç. 
îïàëåííÿ. 098-456-73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-
592-71-62
  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 íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç. 
067-761-98-56
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 10 

ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ï-ê Âèøíåâèé 4, æèòëîâèé ñòàí, øàç, âîäà, ñâ³òëî. Êóõíÿ, 
âàííà-ºâðîðåìîíò 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê ïî âóë. Çîðÿíà 71, ð-í ÏÐÁ. 098-450-77-74
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
353-58-16
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, 
ïîãð³á. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Ë³ñîâà. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, 
ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 
063-275-01-40, 063-545-41-58
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (86 êâ.ì), öåãëÿíèé, ïîêðèòèé øèôåðîì, ïîâí³ñòþ 
ìåáëüîâàíèé (4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êëàäîâêà), âóë.Âîäîêà÷íà (â öåíòð³ ñåëà, 
äî àâòîáóñó òà ñ³ëüðàäè (êëóáó) - 100 ìåòð³â). Ãîðîä 11 ñîòîê, äåðåâà 
(ãîð³õè, àáðèêîñ, âèøíÿ), êóù³ (ìàëèíà, ÷åðâîíà ³ ÷îðíà ñìîðîäèíà). 
Ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, ñòàâîê. Ãàç, åëåêòðèêà, ï³÷êà. 097-425-76-87
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, 84 êâ.ì., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå. 067-415-23-49
  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, ãàç, âîäà, çåìëÿ 0.63 ãà, íåäîðîãî, îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå. 063-691-57-55 Àíàòîë³é
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á - âñå öåãëÿíå, 
ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ ñòàâ. 096-450-95-16
  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 öåíòð ñåëà. 098-992-49-38
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-875-62-53
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, 
õë³â, ñàäîê, ïîðÿä ñòàîê, 42 ñîò. çåìë³. 050-356-51-88, 098-962-17-70
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 
ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 098-880-12-25
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 
êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 127 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä 
äà÷ó. 063-105-17-52
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., â áóäèíêó âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, ñàðàé àáî 
îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà 
â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, çàã. ïëîùà 58 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 16, 
3 ê³ìíàòè, êîðèäîð, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, òóàëåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 097-028-69-02, 096-117-86-56, 2-32-46
  Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, áóäèíîê, ñêâàæèíà, ñâ³òëî, ñàäîê. 093-054-52-
19, 2-07-19
  Äà÷à. ì. Êîçÿòèí, âóë. Á³ëîöåðê³âñüêà, êîîï. «Âèøåíüêà» 6 ñîòîê. 
ÄåðåâÒÿíèé áóäèíîê ç ïîãðåáîì Öï³ä ðåìîíò, º åëåêòðèêà. Êîëîäÿçü íà 
ó÷àñòêó. Ôîòîãðàô³¿ â³äïðàâëþ ïî çàïèòó! 52 000 ãðí. (067) 549-61-62.
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 5 ñîò. ì.Êîçÿòèí, áóäèíîê öåãëÿíèé, îïàëåííÿ ï³÷íå, 
âîäà/ö, º ñâ³òëî, â ñåðåäèí³ áóäèíêó ïîãð³á, ð-í Òàëèìîí³âêà. 093-785-
79-12
  Ìàãàçèí 42 êâ.ì., âèñ. ïîòîëê³â 4.20 ì., ñâîÿ êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò, 
öåíòð./ âîäà, â öåíòð³. 063-393-53-06

  Ìàãàçèí ãîòîâèé â öåíòð³ 30 êâ.ì. 093-704-31-57
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 
067-444-20-19
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó 55 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.×àïàºâà, 2 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç + ï³÷íå, ö/âîäîïðîâ³ä â áóäèíêó, ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-249-92-50, 068-712-35-52
  Ï³â áóäèíêó âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ïîðó÷ çàë. âîêçàë, â áóäèíêó 
- ãàç, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âàííà, òóàëåò, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, òóàëåò. 097-324-66-56, 093-407-32-42
  Ï³â áóäèíêó, ãàðàæ, ãîðîä, ð-í 3 øêîëè Êîçÿòèí. 098-854-
22-31
  Ï³â áóäèíîêó ð-í Á.Êàçàðìè, ìîæëèâî íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 098-384-88-74
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï 
â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 
098-222-98-20, 093-091-02-55
  Ñàäèáà ñ.Æóðáèíö³ ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè íà áóäèíîê, àêò íà 
çåìëþ â öåíòð³ ñåëà 20 000 ãðí. 068-002-79-71
  Ñòàðèé áóäèíîê íå æèëèé, ó÷àñòîê 10 ñîò., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 
íîâèé ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 097-740-22-42
  ×àñòèíà áóäèíêó 70 êâ.ì., íîâîáóäîâà, êîìóí³êàö³¿ âñ³ íîâ³, 
òåðì³íîâî. 098-525-00-25
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, 
êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. 
îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., 
ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. 
ïðèâàòèç. 067-604-53-09, 063-177-75-52
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³, òåïëèé, 
3 ê³ìíàòè, òåïëà ï³äëîãà â ïðèõîæ³é òà âàíí³é, ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ñàðàé, ïîãð³á, 
âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, òåðì³íîâî. 063-187-
18-82, 067-990-07-43
  ×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 íîâîáóäîâà 65 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³ç. 
ñèñòåìà íîâ³. 093-090-94-10
  ×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, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. 
(ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 093-
427-55-10 ï³ñëÿ 18:00

  аВТомоТо
  Daewo Lanos SX 2005 ð.â., 1.6, 16 êë., ãàç-áåíçèí, ÃÓÐ, 
òèòàíè, çèìîâà ðåçèíà, 4 ñêëîï³äéîìíèêà, êîíäèö³îíåð, ñàëîí 
ïåðåøèòèé, äîáðèé ñòàí. 068-766-05-18
  VOLVO S 40 2004 ð.â., ÷îðíèé, 1.8 ë., ÃÁÎ (4-ãî ïîêîë³ííÿ), 
ïîëüñüêà ðåºñòðàö³ÿ, õîðîøèé ñòàí - 67 000 ãðí. 093-767-
69-07
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³. 097-136-45-50
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 21013 áåæåâà, 1984 ð.â., íà õîäó, ç ôàðêîïîì. 068-
330-68-43
  ÂÀÇ 2104 ãàç, áåíçèí, 1992 ð.â., òåðì³íîâî â äîáðîìó ñòàí³. 
067-724-59-81, 098-819-01-56
  ÂÀÇ 2105 ãàç-áåíçèí, íà õîðîøîìó õîäó. 098-767-47-50
  ÂÀÇ 2106 â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-766-64-23, 096-450-98-72
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робота та оголошення реКлама та оголошення

робоТа
Бош Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує 
на роботу: менеджер з підбору авто зап-
частин, автослюсаря, автомийника, шино-
монтажника. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На роботу потрібен водій. 067-366-41-21, 
063-291-40-52
На роботу потрібен продавець, кухар, бар-
мен з/п гідна. 096-115-18-11, 098-573-99-
92, 073-181-54-02
На роботу потрібен продавець. 073-124-23-
63, 067-978-86-68
Запрошується на роботу слюсар, механік 
з/п від 8 000 грн. 063-145-76-77
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 
067-920-67-94
На склад вторсировини потрібен приймаль-
ник. 096-372-03-80, 093-884-69-74
Терміново на роботу в мед.заклад потрібна 
дівчина (жінка) з умінням добре друкувати 
на компю'тері. 067-735-73-17

Здам в оренду магазин "Аблосют" 
2 пов. вул.Перемоги 41, 130 кв.м.. 

097-449-53-15

Продам будинок без газу, вода 
підведена, госп. будівлі, гараж, 

зем. діл-ка, погріб, льох, Муровано 
Куриловецький р-н с.Роздолівка. 

097-188-33-87

На роботу потрібні: різноробочі, 
працівник шиномонтажу, зби-

ральниці грибів, продавець, елек-
трозварювальник. З/п від 300 грн 
в день. Вахтовий метод, житлом 

забезпечуємо. Місце роботи- Ки-
ївська обл., м.Фастів.Телефону-

вати з понеділка по п'ятницю за 
тел.098-634-12-45 з 8.00 до 17.00 

год

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

067-442-17-71
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68
Продам будинок вул.Зоряна 71 

(Пархоменко), є газ, терміново. 
067-152-27-23

Терміново у зв'язку із закриттям 
перукарні розпродуємо обладнан-
ня, інструменти, косметику для 
манікюру та багато іншого. 063-

105-00-46, 098-672-13-10

Продам участок з документами 
під забудову, 10 км. від Козятина 

с.Вернигородок. 097-560-60-65
Продам 2-х пов. будинок вул.Біло-

церківська (поруч кафе "Стопка"), 
266 кв.м., всі зручності, заг. площа 
зем. діл-ки 1662 кв.м. 093-018-43-

43 Володимир

Продам будинок вул.Грушевського 
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі 

всіма зручностями, 10 сот. землі. 
067-753-67-42
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рЕмоНТ
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зроблю як і сно :  шпакл івку  ст і н , 
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25
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2-х кімн. 4/4 пов., 38/29 м, ЦЕНТР 
вул. Вінниченко 25, жилий стан, 
інд.опалення, потребує космет. 

рем, не кутова – 12 тис. Торг піс-
ля огляду. 093-631-90-00
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На постійну роботу в Козятині потрібен охо-
ронець, вік 20-45 років. 063-299-33-35
На роботу потрібен пекар пиріжків. 063-
629-26-26
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібна 
прибиральниця, графік 2/2. 063-157-59-96 
Олексій
В кафе на постійну роботу потрібен 
офіціант, помічник кухаря, прибиральниця 
з/п висока. 093-870-73-22
Потрібні: бухгалтер, водій, продавець, пе-
кар, різноробочі. 093-759-33-86, 063-615-
56-02, 067-509-08-00
На роботу потрібен повар та бармен 093-
955-71-83, 098-026-41-46
В кафе "Хуторок" на роботу потрібні 
офіціанти 093-145-82-34
Требуется каменщик, сварщик, монолитчик. 
Заработок высокий, оплата стабильная.
Работа в Киеве. Проживание за счёт пред-
приятия. Также нужны другие специально-
сти. Формируются бригады.Все детали по 
телефонам 067 220 32 31,  063 266 70 72, 
044 578 18 98. 

Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання 
і доставка на місце роботи за рахунок ро-
ботодавця. Тел.: 0952872944; 0677869928
В кафе "Хуторок" на роботу потрібні 
офіціанти 093-145-82-34
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
різноробочих. 097-364-46-50
На роботу в магазин "Продторг" запро-
шуються, різноробочий, оператор-касир, 
помічник кухаря. Ми гарантуємо офіційне 
працевлаштування. Середня заробітна плата  
6000 -7000 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора" 
запрошується:
Продавець (за фахом агроном, зооінженер, 
ветеринар) Ми гарантуємо: офіційне пра-
цевлаштування. Середня заробітна плата  
7000 -8000 грн (з податками). 8 - годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 0936785301
Запрошується майстер з нарощування вій 
та майстер нігтевого сервісу. 063-102-92-37
Охоронники на постійну роботу. Графік 
роботи вахтовий: 7/7 або 15/15. Заробітна 
плата від 4500грн. Телефонувати  з 9:00 до 
18:00. 
тел.: 0675248532 Вадим Михайлович
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1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Глухiвцi, поверх: 

5/5/-, площа: 55/-/-. Цiна: 210000, тел.: 
(063) 637-46-79 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.

ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53 
8. Автомобiлi 
8.1. Продам або обмiняю 
Мерс-Бенц-609, 1993 р/в, колiр жов., 

об'єм двиг.: 4000, пробiг: 542, торг, вантаж-
ний. Цiна: 161735, (097) 188-63-76 

8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 
Автономери. Дублiкати номерних знакiв 

на всi види транспорту, на авто вiтчизняного 
та закордонного виробництва. Тел.:(067) 
760-70-60 

9. Робота 
9.1. Пропоную 
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.

та жiн. Безкошт.консультацiї. Оформл.вiз 
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Ел.монтер, електромонтажник. Буд-во, 
рем., реконстр., пересон. лiнiй ел.передач 
Тел.:(068) 441-17-90 

Охоронники по Вiнницi та Вiнницькiй 
областi, вахта. Тел.:(098) 007-25-05 

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 
18. Юридичнi, страховi та фiнансовi по-

слуги, фондова бiржа 
18.1. Пропоную 
Кредит за 20 хв. до 100000 без передо-

плат. Без довiдок i поручителiв. Консульт. 
Тел.:(073) 320-43-67 

22. Хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - 

Великий вибiр Наборiв для творчостi з серiї 
"Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Карти-
ни за номерами, фарби, лаки, iнструменти, 
збiрнi моделi, гравюри, пластика, тiсто для 
дiтей, мозаїки, конструктори, та багато iнш. 
https://kramnicya.com.ua
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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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» 432244
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30 серпня 2018р.

№35 (1005)

Свідоцтво про державну 
реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації 
серії ВЦ №1013-371ПР 
від 23.05.2018 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а
Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 
097-369-69-64

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 5000 прим.
Замовлення №180335

  ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, äîáðèé ñòàí. 096-804-47-51
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç, ñèíÿ, òèòàíîâ³ äèñêè, ³äåàëüíèé ñòàí. 
063-694-94-35, 098-725-96-53
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà, ÷îðíîãî 
êîëüîðó 098-800-77-03, 093-481-74-05
  Çàï÷àñòèíè íà ÇÀÇ Òàâð³ÿ: êàïîò, çàä. ëÿäà, ïåð. äâåðêà, çàìîê 
çàæèãàííÿ, çàäí³ ôàðè. 063-691-85-81, 096-078-63-24
  Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ìàçäà 929 ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, åë. ï³äéîìíèêè ñò³êîì, òèòàí, â 
õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-186-30-23
  Ì³í³ Êîìáàéí Âîëüâî 1130 â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-976-
00-28
  Ìîñêâè÷ ÈÆ êîìá³ 1991 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 068-025-47-74
  Ìîòîöèêë Àëüôà - ïàòð³îò, ÐÌ-110-4 ïðîá³ã 1200 êì., ñòàí 
â³äì³ííèé, ïåðøà ðåºñòðàö³ÿ. 068-762-96-64
  Ìîòöèêë ÈÆ Ïëàíåòà 4 â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  ÌÒÇ-80 1987 ð.â. 067-193-31-36
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 27. 093-411-05-52
  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î, 50 êóá. 093-411-05-52
  Òàâð³ÿ 15 000 ãðí. 2-23-74, 0687-368-56-14
  Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³. 097-
577-26-86
  Ô³àò Ñêóäî 2008 ð.â., 2.0 HDI ïàñàæèð, 8 ì³ñöü, ³äåàëüíèé ñòàí. 
098-600-83-18
  Ôîëüöâàãåí Ïàññàò (ñàíòàíà) â³äì³ííî¿ Í³ìåöüêî¿ ÿêîñò³, â 
îðèã³íàë³ âñå ð³äíå, íå áèòèé (íîâèé ãàç), âëàñíèê. 067-795-18-10, 
063-504-03-24
  Ôîðä Ñ³ºðà 1986 ð.â., óí³âåðñàë, íà õîäó. 098-225-46-10
  Ôîðä Ñ³ºðà ãàç-áåíçèí, òîí³ðîâêà, ôàðêîï, ö/çàìîê, âàðèòè, 
êðàñèòè íå ïîòð³áíî. 098-007-84-33
  Ôîðä Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 äèçåëü, ïåðåäíüîïðèâîäíèé, 125 
ê.ñ., ñèíüîãî êîëüîðó, ãðóçîâèé â/ï 1 ò. â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-
27-92, 098-026-42-45
  Ôîðä Òðàíçèò 2003 ð.â., äèçåëü 2 ë., îäèí âëàñíèê, ³äåàëüíèé 
ñòàí. 097-431-61-00 Ñàøà
 êîÌáàéí äæîíä³ð 330 õîðîøèé ñòàí. 096-303-62-23

  КупЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó  ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Áóäèíîê ï³ä âèïëàòó â ì.Êîçÿòèí àáî ñ.Êîçÿòèí. 093-091-92-95
  Áóäèíîê, ï³â áóäèíêó, àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí³ áåç ïîñåðåäíèê³â. 
096-618-50-32
  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
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà 
êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-

65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65
  Êàðòîïëþ äð³áíó 20-30 ì³øê³â; ëèñòè îöèíêîâàíî¿ æåñò³. 2-30-
43, 097-255-51-60
  Êâàðòèðó àáî áóäèíîê â öåíòð³ íåäîðîãî. 063-398-83-24
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 
72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàðñüê³ ìîíåòè. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà 
êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 
073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 
097-529-10-20
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñ³ê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 
096-467-88-03
  Ñêëÿí³ áóòë³. 093-409-34-54
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ùèíè ³ äèñêè «Ñëàâóòà» â íåðîáî÷îìó ñòàí³, ì³êðîâîëíîâó ï³÷, 
çàï÷àñòèíè äî Ò25, àâòî áàðêàñ. 050-666-95-92, 068-841-09-49
 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
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., 
º ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 

098-008-22-31
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³, öåãë. 
áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81
  Áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä. 
îïàëåííÿì. 068-739-90-98

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé 
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ 
âèâåçåì. 097-904-20-43
  Áóä³âåëüíèêè, çâàðþâàëüíèêè, ìóëÿðè, ð³çíîðîáî÷³, áåòîíÿð³, 
îõîðîíö³ òåðì³íîâî íà ðîáîòó â ì. Êè¿â. Âàõòà. Æèòëî íàäàºòüñÿ. 
067-188-84-94
  Âàíòàæíèê. Ìîæëèâî áåç äîñâ³äó ðîáîòè (íàâ÷àºìî). Ç/ï â³ä 
10000 ãðí. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî. ÐÎÁÎÒÀ 
â ì. ÊÈ¯Â! 067-496-90-50
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè 2-â³ á³ëåíüê³ êèö³ òà êîòèêà. 097-872-26-80, 
093-583-37-93, 2-48-65
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. 098-278-77-61
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâîãî 1.5 ì³ñ. êîòèêà, á³ëèé ç ñ³ðèìè 
ïëÿìàìè, íàâ÷åíèé, ¿ñòü óñå, äóæå ëþáèòü ë³âåðíó êîâáàñó. 093-
459-21-36 Òà¿ñà
  Âîä³¿ êàò Ñ (Ì³êñåð), çâàðþâàëüíèêè, ñëþñàð³ ïîòð³áí³ íà 
ðîáîòó â ì. Êè¿â. ²íîãîðîäí³õ çàáåçïå÷óºìî æèòëîì. Áåçêîøòîâíå 
õàð÷óâàííÿ. Òåë.: 0674692656 Äìèòðî
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà çàïèñîì ñåð³ÿ 
ÍÀÍ ¹026185 1.2092 ãà íà ³ì’ÿ Ëàâðåí÷óê Âàñèëü Âàñèëüîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó (äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä.), 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78

  Æ³íêà øóêàº ðîáîòó (äîì.ðîá³òíèö³, äîïîìîæó ïî ãîñïîäàðñòâó), 
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 067-192-67-78
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 063-694-06-39
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ç ìåáëÿìè òà çðó÷íîñòÿìè. 097-710-
21-05
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ç ºâðî - ðåìîíòîì, äîðîãî. 093-488-
78-48
  Çäàì áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà. 097-110-25-73
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  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, âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ º. 093-732-60-43
  Çäàì ãàðàæ. 099-218-44-69
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-35-39, 067-
170-96-34

  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ îäíîìó õëîïöþ. 093-731-64-70
  Çí³ìó 1- ê³ìí. êâ. ç ìåáëÿìè, àáî áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè íà òðèâàëèé 
òåðì³í. 067-506-52-50
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., áàæàíî â öåíòð³, íà äîâãèé òåðì³í (ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè), ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóþ. 073-326-47-41, 
097-358-08-40
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â æèëîìó ñòàí³ ç ìåáëÿìè, íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, 

÷èñòîòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 093-827-86-32
  Êè¿âñüê³é îõîðîíí³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ îõîðîíö³ , æ³íêè 
òà ÷îëîâ³êè.Âàõòà 15/15, 21/7.Ñîö.ïàêåò,çàðïëàòà 
ñâîº÷àñíî,áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ.Òåë.: 0678947177 
  Ìîëîäà ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå æèòëî â öåíòð³. 063-496-88-13, 
098-270-05-89
  Îõîðîíö³, áóä³âåëüíèêè ð³çíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, âàíòàæíèêè. 

Âàõòîâèé ìåòîä. Æèòëî íàäàºòüñÿ. Ðîáîòà â ì. Êèºâ³. 067-968-43-57
  Ï³äñîáí³ ðîá³òíèêè ïîòð³áí³ íà áóä³âíèöòâî . Îïëàòà 40 ãðí/ãîä, 
ðîçðàõóíîê 2 ðàçà íà 
  Ïðàö³âíèêè äëÿ îáëàøòóâàííÿ öåãëÿíî¿ êëàäêè (380 ñì) ïî 
ö³í³ 600-650 ãðí êóá ì., òà ïåðåãîðîäîê ïî ö³í³ 150 ãðí  êâ.ì., íà 
áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíêàõ ó ì. Êèºâ³. Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. 
Îïëàòó ãàðàíòóºìî. 0965453888
  Ðîáî÷³ íà âèðîáíèöòâî â ºâðîïåéñüêó êîìïàí³þ. Ã/ð- 5-òè äåííèé 
àáî âàõòà. Ìîæëèâî áåç ä/ð (íàâ÷àºìî). Ç/ï â³ä 12000 äî 26000 ãðí. 
Îô³ö³éíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Íàäàºìî æèòëî. ÐÎÁÎÒÀ â ì. ÊÈ¯Â! 
067-496-90-50 
  Ñ³ìåéíà ïàðà çí³ìå êâàðòèðó àáî áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàíòóºìî ñâîº÷àñíó îïëàòó. 098-776-30-91 Àëëà
  ×îëîâ³ê 48 ð.,ð³ñò 175, ñòðóíêèé, ïðàöüîâèòèé, ïàñ³÷íèê, 
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñèìïàòè÷íîþ æ³íêîþ áåç ø/ç äëÿ ñòâîðèííÿ ñ³ì‘¿. 
096-963-73-52
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ, ð-í ÏÐÁ. 096-037-00-67, 
093-427-67-40
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³. 098-
312-99-81
  Øóêàþ íÿíþ äëÿ ä³â÷èíêè 3-õ ðîê³â, óìîâè ïðàö³ òà îïëàòà ïî 
òåëåôîíó. 097-809-19-41
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67, 063-053-36-17
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ГОРОСКОП
з 30.08 по 05.09

овен 
В и  і д е а л ь н о  в и к о н у є т е  в с і  с в о ї 
о б о в ’ я з к и .  П о ч а т о к  т и ж н я 

запам’ятається на все життя, адже на вас 
чекає доленосна зустріч.

телецЬ 
Ви стали вельми успішною людиною, 
але випробування все одно не за-

лишають ваше життя. Але, якщо доля дала 
їх, значить, є потреба перенести випробу-
вання гідно.

близнюки 
Новини здалеку порадують на початку 
тижня. Скористайтеся усіма шансами, 

які надає доля.
рак 
Раки стали занадто вразливі. Майже 
весь тиждень ви мучитимете себе. Але 

варто зазначити, що абсолютно всі образи 
безпідставні, ніхто не бажає вам зла.

лев 
Левам краще не слухати свій внутріш-
ній голос. Це просто накручування та 

страх залишитися ні з чим. Краще не піддава-
тися паніці, тоді все буде добре. 

діва
Багато чого ви очікували від цього 
тижня. Але він пройде дуже спокійно. 

Хоча, якщо ви почнете цінувати те, що маєте, 
ось побачите, що світ навколо вас наповне-
ний дивами. 

терези 
Терези, будьте готові до великих 
витрат.  Намагайтеся грамотніше 

розподілити свій сімейний бюджет, щоб у 
подальшому не виникало суттєвих проблем.

скорпіон 
Випадкова сварка може зіпсувати 
стосунки на все життя. Будьте акурат-

нішими з тим, що говорите і кому говорите.
стрілецЬ 
Все складається дуже непогано. Спра-
ви пішли на покращення і ви що є сили 

підете до нових звершень.
козеріг 
Припиніть боятися труднощів. Якщо 
страх і надалі буде головним вашим 

супутником, нічого з ваших задумів не вийде.
водолій
Занадто багато таємниць навколо 
вашої персони. Благі наміри не будуть 

виправдані. Позиція «менше знають – міцніше 
сплять» незрозуміла вашим рідним/

риби 
Саме собою нічого не зробиться. 
Приділіть вдвічі більше уваги своєму 

проекту, інакше ризикуєте втратити все. Адже 
іноді для досягнення цілей не потрібно весь 
свій час, сили, здоров’я віддавати роботі..
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на прохання прихилЬників конкурсу міні-
міс-2018,

 конкурс продовжено до 1 грудня! 
візЬмітЬ участЬ на kazatin.com! 
виберітЬ найкращих! 
їх обличчя прикрасятЬ календар на 2019 рік!


