• У Козятині може побільшати почесних громадян
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Залізнична трагедія
Розповіді очевидців найбільшої аварії 70-х
 У вересні 1973 року на під’їзді до

станції «Козятин-2» вантажний поїзд
зіштовхнувся з електричкою. Більшість
пасажирів першого вагону загинули
 Через те, що у лікарнях району чи не

кожного дня помирали постраждалі
в аварії, той період у народі прозвали
«Чорним вереснем»
 Ми знайшли кількох свідків події.

Катерина їздила на впізнання загиблого
чоловіка і бачила, що відбувалося на
місці катастрофи. А Микола Федорук був
пасажиром електрички і розповів, як все
виглядало зсередини
 Ми згадуємо дивом врятоване немовля,

долю помічника машиніста, якому вдалося
вижити, та інші подробиці найстрашнішої
катастрофи в історії району стор. 5

Близько півстоліття тому від цієї платформи
вирушила електричка. За декілька хвилин
майже шістдесят її пасажирів загинули в аварії

Спогади дисидента
з Білопілля
 Іван Фещук

пережив голод, війну
та ув’язнення у Росії.
Зараз дідусю майже
90 років, але він
продовжує боротися
за незалежність
України
стор.6

Коли зроблять
нормальну дорогу?
 Центральною

вулицею у селі Козятин
курсує маршрутка та
шкільний автобус. Але
тамтешнє покриття у
критичному стані. Хто
за це відповідає і коли
у ремонтників дійдуть
руки до цієї дороги стор.3
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КОРОТКО
Зґвалтував
власну
дитину?

 У Козятині затримали
чоловіка, якого підозрюють у
зґвалтуванні 12-річної доньки.
Про злочин повідомила мама
постраждалої дівчинки. Наразі підозрюваний затриманий і
знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання. Керівник
козятинської поліції Олег Швець
розповів, що в рамках кримінального провадження слідчим
призначено ряд експертиз, батьку оголошено про підозру. У
разі доведення його провини,
чоловікові загрожує до 15 років
позбавлення волі.

Де не буде
газу?
 Козятинська дільниця
ПАТ «Вінницягаз» виявила пошкодження сталевого газопроводу високого
тиску діаметром 108 мм. У
зв’язку з цим, з 15 травня
припинять подачу газу понад трьом тисячам абонентів
деяких населених пунктів
Козятинського району.
У Козятині не буде газу
в районі вулиці Матросова,
а також у селах Титусівка,
Кордишівка, Сокілець, Журбинці, Дубові Махаринці та
Королівка.
Коли газопостачання відновлять, поки що невідомо.

Скільки
містян обрали
сімейного
лікаря?

 Декларації з сімейними лікарями підписали
94% козятинчан. Про це
написали на сайті Козятинської міської ради.
Нагадаємо, первинну медичну допомогу у нашому
місті надають лікарі Центру первинної медикосанітарної допомоги. Він
знаходиться на вул. Незалежності, 75 (колишня
Червоноармійська).
Гарантований пакет
медичних послуг обраного вами лікаря уже
оплачений Національною
службою здоров'я України. Декларація не є юридичним документом і не
підписується «раз і назавжди». Якщо ви вирішили
підписати її з іншим лікарем, попередня декларація
скасовується автоматично.
Ви не мусите підписувати
декларацію за місцем прописки чи проживання.

3

новини

RIA-К, Четвер, 16 травня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

репортаж

RIA-К, Четвер, 16 травня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

Хто може стати новими
почесними громадянами міста

«Як ці водії тільки витримують?» Чому не
ремонтують головну дорогу у селі Козятин

Видатні? Днями висунули імена нових кандидатур на присвоєння звання
«Почесного громадянина Козятина». Ними стали депутат міської ради та колишній
директор залізничного училища. Більшість містян про таких не чули.

Проблемна ділянка. Центральна вулиця села Козятин, якою курсує маршрут №2 та шкільний автобус,
у критичному стані. На балансі сільської ради вона не стоїть. А служба місцевих автодоріг у Вінницькій
області ремонтувати цього року «ямкову» дорогу не збирається

та депутат міської ради трьох
Вра ховуючи відповіді
скликань. За багаторічну працю
містян, робимо висно«Інформація про почесні зван- на залізничному транспорті і
вок, що більшість не
ня “Громадянин міста” для Єв- підготовку кадрів локомотивних
проти присвоєння такого
генія Буравського та посмертно бригад двічі нагороджувався
статусу, але почесні, на
для Юрія Зоргача подана грома- званням «Почесний залізничїхню думку, не повинні
ді, як обговорення кандидатур». ник». З 2014 року – голова
мати таку кількість преСпочатку таке повідомлення територіальної ради ветеранів
ференцій.
прозвучало по міському радіо, а Козятинської дирекції залізничСеред респондентів
пізніше з’явилося у газеті «Козя- них перевезень.
були й ті, хто вважає,
тинський Експрес».
Зоргач – тридцять років пращо таке звання взагалі
Буравський – залізничник цював на посаді майстра, вине потрібне. Міс тяни
кладача, заступника дивважають, що кількість
ректора і врешті дирекпочесних щороку непотора ПТУ-17. За час його
мірно зростає, і через
роботи в училищі була
якийсь час це буде сильоновлена і розширена
но «бити» по міському
матеріально-технічна набюджету.
вчальна база, побудоваЦікаво, що опитані
но чотириповерховий учрідко коли можуть набовий корпус та корпус
звати бодай одне прізз їдальнею, бібліотекою
вище «Почесного грота читальною залою.
мадянина». А мають.
Ми провели опитуван- Юрій Зоргач, колишній директор
Адже звання є вищою
ня сред містян щодо училища залізничного транспорту відзнакою за визнання
цих кандидатів. З-понад
заслуг перед містом і
трьох десятків опитаних знайомим лише чотирьом, одна його жителями.
про покійного Юрія Зор- людина знає депутата особисто.
Також ми запитали респонденгача чули вісім людей, Про обох висуванців – чули тів, кого вони хотіли б бачити
двоє знали його осо- тільки чотири жителя міста.
у лавах почесних. Найчастіше
бисто. Прізвище Євгекозятинчани називали прізвище
Депутат міської ради Євгеній
нія Буравського було Пакет преференцій
відомого у місті окуліста Марини
Буравський
Жваво цю тему почали об- Цитовської. Інші вважають, що
говорювати після оприлюднення сьогодні у місті таких громадян
Хто є серед почесних громадян міста
інформації про пільги, які будуть немає.
За інформацією, опублікова- - Олександр Бойко, священик,
отримувати почесні громадяни
– По загиблому в АТО Олекною на сайті музею історії міс- - Анатолій Ярмоленко, співак;
Козятина. Носії такого статусу сандру Москалюку у мене питань
та, у Козятині серед почесних - Аліна Домбровська та Олена
мають надбавку до пенсії, звіль- не виникає. Щодо Євгена Шевгромадян є:
Білоус, діячі освіти;
нення їх самих та членів їхніх чука, то батьки можуть пишатися
військовослужбовці, які за- - Василь Мельник та Марина
родин, що проживають разом, своїм сином, він герой. Тільки
гинули у зоні бойових дій під Цитовська, лікарі;
від квартирної плати та оплати нехай його матері пояснять, як
час проведення антитерорис- - залізничники, зокрема, Віктор
комунальних послуг. Також їм він під Васильковим опинився,
тичної операції, зокрема Ва- Білан та Микола Порхун;
гарантується безкоштовний про- – міркує житель міста Микола.
дим Наумов, Сергій Кацабін, - військові, які визволяли Козяїзд у громадському транспорті – Яке відношення має пожежний
Віктор Ковальчук та Олександр тин від німецьких загарбників
Козятина, безкоштовний стома- потяг до приватної нафтобази?
Москалюк;
під час Другої світової війни,
толог, тисяча гривень до Дня Покійний Женя може бути Геро- Євгеній Шевчук, пожежник, зокрема, Іван Бойко та Воломіста та поховання за рахунок єм України. У Козятині він - син і
що загинув під час виконання димир Підгорбунський;
громади.
пожежник, якого можна ставити
службового обов’язку;
- Герої Соціалістичної Праці,
На цю тему наші журналісти в приклад. Його іменем можна
- Зоя Вільчинська, історик;
такі, як Яніна Іванова.
також провели кілька опитувань. назвати школу.

Ірина ШЕВЧУК

неї виділили 270 тисяч гривень.

Про погані дороги у Козятині
не говорить, мабуть, лише ледачий. «Не ремонтовані, як після
війни, у вибоїнах, у латках» —
все це, на жаль, реалії. Не є винятком і вулиця у селі Козятин,
яка до декомунізації називалася
Жовтневою. Сьогодні вона носить милозвучну та багатообіцяючу назву — Центральна.
До цієї назви можна підібрати
гарний синонім, наприклад, головна. Але, дивлячись на стан
дороги, можна з упевненістю
сказати, що головні тут ями.
Адже ми не раз фіксували, як
автомобілі, скочивши у вибоїну,
губили на ходу колеса.

«Слід» веде у Вінницю
Журналістка поспілкувалася з
водієм «двійки» Юрієм. За кермом він ще з 1985 року, досвіду
має чимало.
— Я ж людей везу. Дуже
незручно, коли автобус розхитується на вибоїнах. По місту
дороги вже більш-менш. А тут
таке… Ціну квитка підняли з
двох причин. По-перше, цей
рейс вважається міжміським.
По-друге, він пролягає через
ями. Самі розумієте, ремонт
машини зараз дорогий.
На зупинці з народною назвою “Колгосп” люди, які чекали автобус, теж поділилися
враженнями від дороги. Мовляв,
так не годиться. Дорога не придатна для транспорту і її терміново треба ремонтувати. Адже
крім міського маршруту, тут
курсує ще й шкільний автобус з
дітьми двох сіл — Іванковець та
Козятина.
Чия ж тоді дорога? Ми телефонували у козятинську РДА,
ЖКГ, обл- та райавтодор. Виявилося, вона «у руках» новоствореної (з 1 січня 2019-го)
служби місцевих автомобільних
доріг у Вінницькій області (знаходиться у Вінниці, на Соборній,
15А). У них дорога на Центральній має назву траса «С-02-08-06
с. Козятин-Іванківці», протяжністю 4,9 кілометра.
У службі нам відмовили в
отриманні коме нтаря те ле фоном. Попросили направити
офіційне звернення і чекати
відповіді. Так і зробили.
— У службу автодоріг ми
звертались неодноразово. Не
можу нічого планувати, але
якщо буде в області співфінансування, тоді можна буде щось
обіцяти про ремонт Центральної, — додає сільська голова
Катеризюк.

В’ячеслав Гончарук, Олена Удвуд

Що потрібно першочергово змінити у місті?

Ми запитали у козятинчан

Антоніна (86),
пенсіонерка:

Олена (35), у декретній
відпустці:

Володимир
(36), приватний
підприємець:

— Щоб маслозавод
працював. Побудувати
нові заводи, щоб молодь
мала де притулитися.
Щоб створювали нові
робочі місця.

— Хочеться парків з
дитячими майданчиками — Дороги у нас
не лише у центрі. Ще погані. Також треба
хотілося б, щоб ремон- відремонтувати алейки у парку, щоб було
тували тротуари.
приємно там гуляти.

Тетяна (28), у декретній Віктор (67), пенсіонер:
Юрій (29), безробітний:
відпустці:
— Треба, щоб було
— Було б добре,

— Дороги відремонтувати, бо коли
їдеш машиною, постійно ями. А ще побільше парків, ігрових
дитячих майданчиків.

більше порядку. Треба
вчити людей культурі.
Бо самі паскудять, а
потім скаржаться, що
влада нічого не робить.

якби зробили дороги.
Щоб асфальт був рівніший. Більше навіть
не знаю, що тут ще
можна покращити.

Дорога не належить селу
Мешканці села Козятин нагадують про болючу дорожню
тему. Говорять, що їм набридло
бездоріжжя на цій дорозі. Найактивніші з них зателефонували
на гарячу лінію газети: «Підніміть питання ремонту дороги
Центральної вулиці. Ми терпіти
вже не можемо, вийдемо на
страйк і перекриємо дорогу».
— Центральну ремонтували
кілька років тому. Ну, як ремонтували, так, більші ями позакидали, — розповідає місцева жителька Олена. — Цією дорогою
ходить другий автобус. З першого березня вже навіть ціну
квитка підняли через її жахливий стан — у село Козятин 6
гривень (по місту 4 - авт.), а у
Іванківці — 8. Чула, що люди
готові до страйку. Така «їзданина» — суцільне гойдання та
підпригування. Як ці водії тільки
витримують? Цю дорогу взагалі
збираються ремонтувати? Чому
сільська рада не займається
цим питанням?
Щоб розібратися у ситуації,
ми звернулися до голови сільської ради Тетяни Катеризюк.
Вона розповіла, що дана вулиця
не знаходиться на балансі села.
Але два роки тому цю ділянку
шляху ремонтували спільними
коштами. Зробили ямковий
ремонт.
— У нас 39 комунальних
доріг, їхнє освітлення тощо.
Бюд жет села обмежений. І
оскільки дорога не на нашому
балансі, ремонт Центральної
стане нецільовим використанням
коштів сільського бюджету, —
пояснила Катеризюк. — У цьому році заплановано доробити
вулицю Покровську (колишню
Молодогвардійську - авт.), на

Два тижні на ремонт
Коли журналісти збирали матеріали, голова сільради порадила взяти коментар про дорогу
ще у начальника райавтодору
Дмитра Степанишина. До цього ми розмовляли з головним
інженером, який розкрив карти
власника траси.
Виявляється, наступного дня,
після того, як ми направили офіційне звернення, приїздив представник вищезгаданої служби.
— Так, сьогодні відбулося обстеження проблемної ділянки,
— сказав Дмитро Степанишин.

— Ми з ним об’їхали також і
дорогу до селища Залізничне.
Це питання вирішиться найближчими днями. Якщо служба
відкриє фінансування, то два
тижні для відновлення Центральної, думаю, нам вистачить.
Також постараємось підключити
і райдержадміністрацію.
Не у цьому році
Коли ми дочекались офіційної відповіді від служби доріг,
виявилось, що у цьому році
Центральну ремонт увати не
збираються. Навіть ямковий
ремонт не входить у їхні плани:
«Перелік автомобільних доріг
загального користування місцевого значення для проведення
поточного дрібного ремонту у
2019 році за рахунок субвенції з
державного бюджету визначався комісійно наприкінці минулого року, за ініціативами Управління дорожнього господарства
у Вінницькій області державної
адміністрації, за участі представників РДА, на умовах співфінансування місцевих громад.
Проте автомобільна дорога «С02-08-06 с. Козятин-Іванківці»
не включена у вказаний вище
перелік», — йдеться у відповіді.

Водій Юрій: «По ямах людей везти не дуже зручно.
Дорога жахлива»

Навіть ямковий ремонт Центральної
у цьому році не запланований
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Замість власного розкішного
будинку прописаний у сільраді
Сімейні драми. Юрій Полішвайко у юності неодноразово чув, що чоловік має посадити дерево, виростити
сина і побудувати дім. Збудував він не один будинок, посадив цілий сад фруктових дерев, виростили з
дружиною трьох доньок. От тільки після смерті дружини життя чоловіка пішло не за сценарієм
В’ячеслав Гончарук

З Юрієм ми познайомилися пізньої осені у селі Весняники. Тоді
наші журналісти привезли для пацієнтів місцевого пансіонату теплий
одяг. Юрій був ходячим, серед 22
інших, прикутих до ліжка. Він сидів
біля телевізора. Розповів нам, як
йому там живеться: «Годують добре, але за паркан не випускають»,
– сказав тоді він. Адміністрація
мала іншу думку з цього приводу.
Там вважали, що для прогулянки
літнім людям вистачить майданчиків
терцентру.
Можливо, ми більше і не зустрілися б з Юрієм, якби не звернення
небайдужих містян, які повідомили
у редакцію, що колишній пацієнт
терцентру ночує на вокзалі. Ми розшукали чоловіка, домовилися про
зустріч, а зустрівшись, попросили
розповісти про себе.
– Я 1938 року народження, маю
42 роки робочого водійського
стажу. З дружиною виростили
трьох доньок. Коли у минулому

році дружина померла, донька обманом відправила мене у терцентр.
Сказала, що їде з чоловіком відпочивати, і що я до її повернення маю
знаходитися у пансіонаті для літніх
людей. Повернувшись, вона не
квапилася мене забирати. Дев’ять
місяців платила за моє перебування,
а потім і платити перестала. З пансіонату мене виписали. Якщо чесно,
я й сам не хотів там бути. Я люблю
свободу. А там, як у тюрмі – за
паркан терцентру ні на крок.
Чому б вам не повернутися
додому через суд? Це ж ваш
будинок.
– Будинок, який ми купили з
дружиною у Царському селі, ми
переписали на доньку, але з усною
домовленістю: “Твій другий поверх,
а наш з дружиною - перший”. Зараз вона зайняла два поверхи,
а мене не пускає. Суд також на
її боці, за документами будинок
належить їй, і я не маю на нього
ніяких прав. Нещодавно я написав
заяву у прокуратуру, щоб хоча б
речі забрати.

Де ви зараз ночуєте?
- Сплю та обідаю у старшої
доньки Ольги. Іноді на свята до неї
приїздять діти з онуками, тоді для
мене там місця немає. Мене ніхто
не виганяє, ні, я сам йду.
Вона так просто відпускає вас
на вулицю?
– Старша дочка у мене хороша.
Але, якщо залишуся я, ніде буде
спати онуку. Мрію знайти собі якусь
хатинку, щоб нікого не притісняти.
У вас є ще одна донька, третя.
У неї також не знайдеться місця
для батька?
– Середня живе в одній з країн
колишньої Югославії. Раз на рік
приїжджає у гості. Скоро має приїхати.
Куди ж вона приїде, якщо
молодша нікого не пускає, а у
старшої затісно?
– Тому і хочу знайти куточок,
щоб вона мала де зупинитися.
А правда, що ви прописані у
Козятинській сільраді?
– Так. Попросив голову сільради
про таку послугу і вона пішла мені

Юрій Полішвайко прописаний у сільраді. Без прописки
не зміг би отримувати пенсію
назустріч. Без прописки я не зміг
би пенсію отримувати. Велике їй
дякую.
Більше ніяких питань Юрію ми
не ставили. Він і сам за декілька
хвилин розповів сумну історію про

те, як з дружиною ростили доньок,
щоб на старості років було біля
кого голову схилити. І про те, що
діти не оцінили батьківської любові
і турботи, виставивши з будинку
рідного батька.

Підопічним терцентру подарували красу
Турбота про людей. У Козятинському міському
територіальному центрі 13 травня відбулася благодійна акція
для людей поважного віку. До її проведення долучились
майстри однієї з перукарень міста Софія Ілліна, Єлизавета
Тітова та Марина Серко. Вони безкоштовно зробили макіяж та
манікюр підопічним терцентру та подарували їм гарний настрій
Олена Удвуд

Наталія Меша відвідує міський
терцентр близько року. Вона
отримала виробничу травму і
втратила 20 % працездатності.
Каже, пенсія маленька, тому жінка
дуже рада, що для людей поважного віку час від часу влаштовують подібні акції. На благодійний
захід її запросила соціальна працівниця Оксана. Вона зателефонувала й запропонувала прийти.
— Ми дуже задоволені, — ділиться враженнями Наталія Меша.
— Велике спасибі керівництву
Територіального центру за те,
що вони про нас піклуються. Ще
й такі послуги — краса. Мені
зробили і манікюр, і брови пофарбували. Дівчатка дуже уважні
та турботливі. Я перший раз брала
участь у подібній акції.
Одна із волонтерок Марина

працює майстром манікюру вже
два роки. Каже, спершу це було
звичайне захоплення, а згодом
стало її професією. До подібних
акцій долучається не вперше.
Близько півтора місяця тому вона
разом з колегами вже відвідувала
підопічних терцентру.
— Це була ідея Софії, — розповідає Марина. — Вона все
організувала. Я робила манікюр,
а дівчата фарбували брови. Ми
не довго вчора були. У мене на
манікюр було троє. А в дівчат
клієнток було значно більше. Ми
вже другий раз туди ходили. Подобається те, що можна поспілкуватися з людьми і є можливість
зробити їм приємне. Подарувати
позитивні емоції.
Софія Ілліна, ініціатор акції,
вирішила стати волонтером після
тренінгу з особистісного розвитку.
Куратори дали учасникам завдан-
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ня зробити щось хороше для людей без матеріальних затрат. Вона
разом з колегами довго радилася
стосовно того, що можна було б
зробити, і вирішила навідатися
до підопічних Територіального
центру.
— Спершу ми хотіли поїхати у
«Будинок матері та дитини», але
треба було домовлятися, бо там
у людей психологічні травми, —
каже Софія. — Тому ми вирішили
піти до терцентру. Уперше провели таку акцію наприкінці березня.
Нам сподобалося. Дуже приємно
робити людям добро, не чекаючи
нічого натомість. Бо зазвичай
людина щось зробила і чекає від
тебе якоїсь подяки.
Волонтери вирішили зібратися
й піти ще раз, хоч через напружений графік роботи часу мають не
так багато.
— Ми робили по мінімуму:

історія
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«Ми бачили розчавлені та рвані тіла.
Мені казали, що ніхто не вцілів»
Трагедія. Майже півстоліття тому, 19 вересня 1973 року, на залізниці нашого міста сталася масштабна аварія:
електричка зіштовхнулася з вантажним поїздом. Загинули десятки людей. Ще більше отримали поранення.
Нам вдалося розшукати свідків тих подій, які розказали, що тоді відбувалося

Дмитро Артемчук

вереснем».

На календарі була середина
вересня. Звичайний будній день.
Катерина, ім’я змінене, тільки-но
провела чоловіка-залізничника
на електричку до Бердичева. Він
поїхав на чергову робочу нараду.
Не пройшло навіть години, як до
бухгалтерії, де вона працювала, зателефонували: «На під’їзді до станції «Козятин-2» сталася аварія. Вам
треба приїхати. Серед загиблих
може бути ваш чоловік».
– Коли ми приїхали на місце,
там вже були солдати і міліція. Одні
рятували поранених, а інші відловлювали мародерів і охороняли територію, – розповідає жінка. – Мій
чоловік їхав у першому вагоні. Від
удару підлога та обшивка вагону
розійшлися і пасажирів притисло
тоннами металу. Ми бачили розчавлені та рвані тіла. Рятувальники
казали, що ніхто не вцілів. Мій
чоловік також. Я впізнала його за
одягом… Після цього я звільнилася
з залізниці, не могла більше там
працювати.
Точну причину аварії Катерина
досі не знає. Але серед містян
поширена думка, що машиніст
вантажного потяга проїхав на червоний колір світлофора і врізався
локомотивом у головний вагон
електропоїзда. Протягом другої половини місяця у лікарнях помирали
постраждалі в аварії. Через це той
період у народі прозвали «Чорним

Врятоване немовля
Відомо, що машиніст вантажного
потяга загинув одразу, а його помічник, який знаходився у задній
кабіні, залишився живим. Відбувся
лише шоком, але на всі запитання
відповідав тільки жестами.
– У першому вагоні було близько
20 загиблих і живе немовля. Його
знайшли, коли салон розрізали
автогеном, – говорить Катерина. –
Вагон стиснуло наче гармошку. Але
там був «острівець» з непошкодженим сидінням. Воно і врятувало малюка. Його одразу забрали медики.
Точну кількість поранених та
загиблих жінка не знає. Говорить
тільки, що лікарні тими днями були
вщент заповненими постраждалими.
Втрата товариша
Миколу Федорука з товаришем
відправили у Козятин-2 ремонтувати
колії. Микола взяв з собою велосипед. Планував на ньому повертатися
додому. Коли чоловік почув скрегіт
коліс і відчув сильний удар, до його
зупинки залишалося всього чотириста метрів.
– Я машинально схопився за
ручку вікна, а за мить почав кудись
провалюватися. Днище нашого
вагону відірвалося від обшивки,
я бачив, як товариша затягнуло у
тамбур. За двадцять секунд настала тиша, – говорить Микола.

– Я вибирався з-під уламків. Поруч
було багато людей. Вони просили
допомогти їм. Для деяких, це були
останні слова, які вони змогли сказати перед смертю.
Розгублений Микола спробував
дістатися до тамбура, щоб допомогти товаришу, але дорогу перегородив інший вагон електрички. Від
сильного удару один вагон налетів
на інший і вщент зім’яв тамбур. Усі,
хто опинився на шляху багатотонної
машини, загинули. У тому числі
товариш Миколи.
– Ми витягали усіх, кого знаходили під уламками. Деяким
допомога була вже не потрібною.
А про врятоване дитя я взагалі нічого не знаю, – продовжує свідок
аварії. – Цікаво, що пізніше залізниця відшкодувала мені збитки:
і за пошкоджений велосипед, і за
костюм, який я віз з собою, щоб
переодягнутися.
На підприємстві, де працював
Федорук, хотіли відправити його на
реабілітацію. Але після обстеження
хірург сказав, що ніяких серйозних
травм у постраждалого немає, тому
потрібно повертатися на роботу:
«А я не міг працювати. У мене все
перед очима стояло. Взяв відпустку,
щоб хоч трішки відійти».
Ми дізналися, що помічник
машиніста, якому вдалося вціліти,
зараз живе за вісімдесят кілометрів від Козятина і про аварію
досі не говорить. Про історію
двох друзів, які запізнилися на

Микола Федорук. Можливо єдиний пасажир першого вагону,
якому вдалося вижити в аварії
електричку на кілька хвилин, тим
самим врятувавши свої життя. Про
немовля інформація, на жаль, відсутня. У лікарні зберігаються дані,

тільки за останні 25 років. Усього
у тій аварії загинуло близько 60
людей. Більшість з яких - жителі
нашого міста.

Для кожної області України буде своя ціна на газ. Яка для Вінницької?
Валерій Чудновський

Волонтерка Софія Ілліна наносить перманентний
макіяж одній з підопічних терцентру. Фото зі сторінки
Козятинського міського територіального центру у
Facebook
корекцію, фарбування брів і манікюр, — розповідає волонтерка.
— Бо, наприклад, для того, щоб
зробити повноцінний перманентний макіяж, треба дуже багато
матеріалу та обладнання. Фізично
ми його все не перенесемо. Ми
прийшли туди насамперед для
того, щоб поспілкуватись. Там жінки у віці. Їм уже треба не стільки
макіяж, скільки увага.
Софія Ілліна очолює потужний

волонтерський рух. Зараз її команда збирає гроші на соціальне
таксі для дітей-інвалідів у Хмельницькому. А минулої п’ятниці вона
разом з іншими волонтерами
висаджувала дерева за будівлею
поліції.
— Усі думають, що за це мають
або гроші давати, або це якісь депутати влаштовують, щоб робити
собі рекламу, — додає Софія. —
Ні, це просто ми від себе.

У Асоціації газового ринку
повідомили, що через запровадження нових тарифів
для «Укртрансгазу» (у тексті
йдеться, що це абонплата дочірній компанії «Нафтогазу»)
з 1 травня в кожному регіоні
країни діятиме своя ціна на
газ для побутових споживачів. Кінцева вартість газу в
травні мала бути фіксованою — 8247 гривні за тисячу
кубів. Але, за інформацією газовиків, цього місяця
ціна газу коливатиметься від
7737,65 до 8432,93 гривні за
тисячу кубометрів.
Д ля Вінницької о блас ті
травнева ціна встановлена на
рівні 8378,45 гривні за 1000
кубометрів. Орієнтовно, вартість 1 кубометра газу складатиме 8,37-8,38 гривні. У

червні ціна за газ мала бути
також фіксованою: 8627,01
гривні за тисячу кубів. Але
буде коливатися від 8117,72
до 8 813,00 гривні за 1000
кубів газу.
Червнева ціна для Вінницької області буде встановлена
на рівні 8 758,52 гривні за
тисячу кубів. Орієнтовно,
вартість 1 кубометра газу
складатиме 8,75 гривні. Як
у же повідомлялося, раніше «Нафтогаз» з 1 травня
знизив вартість газу для населення. Таке рішення було
прийняте через зниження
цін на європейському ринку.
Прем'єр-міністр Володимир
Гройсман раніше виступав за
відставку глави НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва в разі, якщо той відмовить
знизити до квітня 2019 року
ціни.
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Як дисидент з Білопілля бореться
за незалежність України

Особистість. Іван Фещук пережив голод та війну. Потрапив до російської тюрми за заклики зробити Україну
незалежною ще в 1956 році. Більшу частину життя прожив на Луганщині, у Стаханові. Зараз змушений тікати від
репресій російських окупантів, у так званій «ЛНР»
Леся Кесарчук

Козятинський край «заполонили» дощі. Іван Фещук в теплому светрі іде мені назустріч.
Він приїхав до села Білопілля
віднедавна. До цього багато
років жив у Луганській області
у Стаханові (після декомунізації — Кадіївка - авт.). Зараз, це
окупована територія ЛНР.
У село на Вінниччині дідуся
покликала рідна племінниця
Ольга. Вона ще на початку ескалації військового конфлікту
покинула містечко. Місцеві у селі
називають Івана Фещука переселенцем. Насправді, він родом
з Білопілля, і лише сивина видає
його розлуку з домом.
Живе у 100-річній хаті
Дідусь має блискавичну пам'ять
і без прикрас оповідає про своє
життя
— Я народився 1932 року. У
родині нас було четверо дітей.
Моя найстарша сестра померла
через Голодомор. Я вижив завдяки тому, що мама обміняла
дорогий подарований диван на 10
пляшок молока.
Мати важко працювала, а батько пройшов Першу світову війну.
Його довго вважали загиблим.
Він був у полоні в Німеччині. У
1919 році повернувся в Білопілля.
У мене ще збереглися фото нашої родини, проходьте в хату, я
все покажу, — запрошує Фещук.
Хатинці дідуся Івана понад 100
років. Це старенька, біла мазанка
із голубими дубовими вікнами,
обкладена черепицею. Такі хати
нині є експонатами у музеях.
Усередині зберігається стара
скриня, ікони з позолоти, старі
фотографії, а ще піч. Племінниця дідуся ніяковіє через безлад,
стару підлогу і стіни. Іван Фещук
знаходить фото батьків 1905
року і далі продовжує розповідати.
— Мені було 9 років, як у
Білопілля увійшли німці. Три
класи закінчив під час німецької
окупації. Я і мій друг дитинства
Коля Гаврилюк почули, як німець
шукав курячі яйця. Він пропонував обміняти їх на бензин. Я
прибіг до мами, взяв яйця та й
пішов міняти. Сусіди теж винесли. Німець щедро поналивав
всім бензину. Ще радіо витягнув
з машини. Наш сусід вирішив ще
забрати машину. Той зрозумів
і втік.

Мали розстріляти
Розкажіть, як ви потрапили у
російські табори?
— У 1954 році мене призвали
в армію і забрали в десантно-повітряні війська. На той час я мав
спеціальність вчителя фізики і
математики. Разом зі мною призвали моїх однокурсників, що
теж звалися Іванами. Так ми три
Івани служили в Острові, Псковської області.
У 1956 році в Угорщині почалася революція, нас хотіли туди
відправити. Я і мої друзі відмовилися бути там жандармами. Я
сказав, що Україна підневільна і
ми не підемо у чужу країну окупантами. Потім я почав писати
листівки, що Україна повинна
бути незалежною. Воювати в
Угорщину ми не підемо, — сказав Іван Фіщук.
Згодом Іван з товаришами
утворили підпільну організацію
та шукали для її роботи приміщення. Попросив знайомого
українця з хімічного загону дозволити збиратися в його домі.
А він виявився завербованим
КДБістом.
— Я цього не знав і дав йому
свою листівку. У особовому
відділі на мене завели справу.
Якось серед ночі забрали у відділок. Там мені кажуть, дослівно:
«Ваша карта бита – викладайте
весь план! Ви і ваш друг з Житомира домовилися десантуватися
в Угорщину. Разом з угорцями
вигнати наші війська. Потім поїхати до “Бандерівщини” і звільнити Україну». Але це брехня.
Я такого плану не мав, мені це
повісили. Винесли вирок – розстріл за двома статтями - 58.10 і
58.11, як організатору.
Бачив камеру, де сидів Ленін
Івана Фещука не розстріляли. З
ним пішли на угоду. Він відмовився згадувати Угорщину, відрікся
своїх слів та листівок в обмін на
життя. Радянська Феміда змінила
обвинувачення, кинула Фещука за
грати під ярликом «бандерівець».
Спочатку Псковська в'язниця, далі
слідчий ізолятор «Петербурзькі
хрести».
— Там сидів Сергій Корольов.
Я бачив, як йому розбили щелепу під час допитів. Мені нічого
не зламали, але бити — били.
Я втрачав свідомість. Уже у Петербурзі з «хрестів» я перейшов
у внутрішню в'язницю — бачив
камеру, де сидів Ленін. Пробув у

Прес-центр
Козятинської
районної
ради
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На Козятинщині з
професійним святом
привітали медичних
сестер

10 травня в актовій залі Козятинської
ЦРЛ відбувся святковий захід з нагоди
Всесвітнього дня медичних сестер.
Щирі слова вітань линули на адресу
людей, які у найтяжчі моменти життя приймають на себе частину людського горя,
полегшують страждання та спільно з лікарем повертають здоров'я і радість буття.
Всесвітній день медичних сестер відзначається 12 травня за рішенням Міжнародної організації Червоного Хреста.
Свято започатковане з моменту об’єднання
сестер милосердя зі 141 країни в професійну громадську організацію - міжнародну
раду медичних сестер. Хоча фактично
святу вже більше ста років, офіційно воно
засноване тільки в 1971 році.
Головний лікар Козятинської ЦРЛ Олександр Кравчук зауважив, що медсестра –
це не просто професія, а стан душі, здатність співчувати чужому болю та готовність
щохвилини допомагати. Найчастіше, саме

Прес-центр Пам’ятаємо.
Перемагаємо».
РДА

Урочистості з нагоди
74-ї річниці Перемоги
у Другій світовій війні

Дідусь-дисидент Іван зберігає сімейні фото і реставрує їх. У Білопіллі чоловік живе в
100-річній хатинці-мазанці
ізоляторі п'ять днів.
Піс ля того ме не пе р е в е ли у мордовський табір для
політв’язнів. Зі мною сиділи Юрій
Шухевич, всесвітньо відомий
композитор Василь Барвінський.
Тут перебував і кардинал Йосип
Сліпий. Після мене прибув Левко
Лук’яненко, — каже Іван.
Чоловік відсидів сім років. Далі
повернувся у рідне Білопілля.
Лише на Донбасі дали роботу
Іван Фещук намагався влаштуватися вчителем. Коли ж поглянули, що він сидів у в'язниці
за політичними статями — розводили руки, в області теж відмовили. Навіть у столиці давали
зрозуміти, що для такого як він

роботи немає. Радянська влада
не терпіла політв'язнів. Завдяки
сестрі йому все-таки вдалося влаштуватися вчителем у Стаханові
Луганської області.
— Я там пропрацював вчителем півстоліття. Одружився, маю
двох синів. Мені найбільше боліло, що на Сході цуралися української мови. Я заледве її вивчив.
Намагався викладати уроки українською, захищати незалежність
України, а потім вислуховував
різні докори від керівництва. І це
вже в часи незалежності.
Іван Фещук проводив політику
українізації, писав публікації на
історичну тематику, організовував патріотичні заходи. Став
почесним членом Конгресу українських націоналістів у Стаханові.

Отримав орден «За вітчизну» від
Угорщини.
Зараз, у свої 87 років, він бачить, як у Стаханові відбувається
повне знищення усього українського.
— У нас у місті їздять з портретом Сталіна і Леніна. Знищили
пам'ятник Шевченкові. Проводили
обшук у квартирі мого сина, бо
вся наша родина — це для влади ЛНР як кістка в горлі. Але я
не здамся, мене після таборів і
в'язниці уже ніщо не злякає, —
сказав Іван Фещук.
Дисидент назавжди хотів би
залишитися у Білопіллі, проте
вирішив повертатися назад в
окуповане місто. У нього там
залишилась 90-річна дружина,
діти та онуки.

9-го травня по всій Україні вкриваються
весняними квітами і величні пам’ятники, і
скромні обеліски.
74 роки Перемоги! «Пам’ятаємо. Перемагаємо». Ми пам’ятаємо, якою страшною
трагедією для людства була Друга світова війна. Ми пам’ятаємо, що агресора
зупинили об’єднані нації. Ми пам’ятаємо:
той, хто захищає свою землю, завжди
перемагає. Ця пам'ять робить нас сильними. Вона - запорука неминучості нашої
перемоги. 9–го травня ми відзначаємо
особливий день для кожної людини нашої землі.
Із традиційної урочистої ходи з нагоди 74-ї річниці перемоги над нацизмом
у Другій світовій війні та покладання
квітів до пам’ятників, розпочалися міськрайонні заходи, присвячені знаменній
даті - 9 травня, у якій взяли участь голова райдержадміністрації Юрій Слабчук,
керівник апарату райдержадміністрації
Юрій Студоляк, міський голова Олександр
Пузир, голови та активісти районних
громадських організацій, ветерани війни,
воїни-афганці, учасники АТО та ООС,
чорнобильці, трудові колективи підприємств, установ та організацій, представники Козятинської райдержадміністрації та
міської ради, учнівська молодь, жителі та
гості Козятинщини. Зустрілися різні поко-

від медсестер залежить успішність проведених лікарями маніпуляцій і, як наслідок,
зцілення пацієнта. Від себе особисто та
від народного депутата Петра Юрчишина Олександр Миколайович подякував
медичним сестрам лікувальних установ
району за відданість справі, милосердя,
професіоналізм, а також вручив Подяки
від парламентаря.
Зі словами щирих вітань до присутніх
звернувся керуючий справами виконавчого
апарату районної ради Анатолій Колісний:
«Важко уявити собі медицину без медичних сестер, які постійно поряд з пацієнтом,
які допоможуть, підтримають, іноді навіть
добрим словом значно покращать самопочуття. Дякуємо вам за нелегку працю.
Нехай ваша робота завжди приносить
вдячність від людей! Міцного вам здоров’я,
успіхів і лише позитивних моментів».
- Ваш професіоналізм і чуйність повертають людям впевненість у власні сили та
віру в життя, завдяки ваші турботі пацієнти
долають свої недуги, - зазначив голова
райдержадміністрації Юрій Слабчук. –
Щиро зичу вам міцного здоров’я, безмежного щастя, визнання і поваги.

Медична сестра – це не лише виконавець лікарських призначень, а повноважний учасник лікувального процесу, перший
і головний помічник лікаря, виконуючий
святу і прекрасну місію – спасіння, збереження, підтримку, захист здоров'я і життя
людини.
Долучились до поздоровлень голова профспілки Козятинської ЦРЛ Надія
Станіславчук, в. о. головного лікаря Козятинського РМЦ ПМСД Ольга Радецька,
головний лікар Козятинської районної
стоматологічної поліклініки Андрій Пірожок, головна медична сестра Козятинської
районної лікарні Олена Кальноока.
З нагоди свята кращих медичних сестер
нагородили Подяками Козятинської районної державної адміністрації та районної
ради, Грамотами Департаменту охорони
здоров’я, а також Грамотами від керівництва ЦПМСД та стоматологічної поліклініки.
Чудові емоції подарували всім присутнім
у залі аматори сцени Козятинського району
- Марія Лобода, гурт «RE'STart», Олександр
Кривулько, Євгенія Лукасевич, Олексій
Пугач та гурт «Непосиди», вокальний ансамбль «Чарівниці», Єлизавета Розізнана.

ління людей, аби засвідчити повагу до героїв фронту і тилу та разом згадати про
воїнів, які віддали життя за Батьківщину.
– Досить багато часу минуло від незабутнього травня 1945-го, проте пам’ять
про величний подвиг визволення і перемоги у Другій світовій війні, ціною мільйонів життів, вічно жива у наших серцях.
І ми – онуки героїв-визволителів - своїми
помислами, прагненнями і добрими справами повинні зміцнювати дорогоцінний
мир на українській землі, - сказав у своєму виступі Юрій Слабчук.
Хвилиною мовчання вшанували пам'ять
усіх, хто не повернувся з війни. Після
завершення офіційної частини, усіх ветеранів запросили на традиційну «польову
кашу».
Ми дякуємо тим, хто в тяжких випробуваннях, на фронті і в тилу, не шкодуючи сил і самого життя отримав Велику
Перемогу над нацизмом. Ваша сила духу,
любов до Батьківщини, самовідданість і
героїзм завжди будуть для нас прикладом

рення нових зачісок, стильного одягу та
«body art».
«Пролісок» дарує не тільки чисте лісове повітря, поряд є озеро, а ще збираємо
суниці, спостерігаємо за сірими чаплями
(представниками Червоної книги), що
мають свою колонію поряд із дитячими
будиночками.
Адміністрація табору чекає не тільки
своїх «пролісян» (тих, хто уже не один
рік має за правило – три тижні відпочинку у рідних стінах), а й тих, хто бажає
знайти собі нових друзів - обіцяємо незабутні враження від відпочинку.
Затишні будиночки, охайні алейки,
ігрові та спортивні майданчики, аерохокей, більярд, теніс, футбол та волейбол,
весела музика, шалені розваги, смачне
та вітамінізоване меню, а найголовніше –
доброзичливі та досвідчені вожаті – ось
неповний перелік того, що отримають
ваші діти!
За путівками до табору звертатись:
відділ освіти, сектор молоді та спорту,
відділ культури та туризму Козятинської
райдержадміністрації, сільські ради та за
місцем роботи, сільгосппідприємств.

Ласкаво просимо у «Пролісок»
На вулиці травень, а отже, зовсім
скоро пролунає останній дзвінок для
учнів. Увесь навчальний рік вони сиділи у
школі за партами, а вдома – найчастіше
за монітором комп’ютера або в екрані
свого телефону.
Зараз у наших дітей пріоритетним є не
активний відпочинок на свіжому повітрі, а
пасивне проведення дозвілля у товаристві
гаджетів, ще й у закритому приміщенні.
Тому для батьків саме час задуматись
про оздоровлення та цікавий літній відпочинок для своїх чад. Психологи рекомендують обов’язкову зміну обстановки.
Районний комунальний заклад оздоровлення та відпочинку «Пролісок»
запрошує до себе усіх, хто прагне
багатьох різноманітних розваг, мріє
про живе спілкування, бажає постійно
чути не тільки сучасну музику, а й звуки
живої природи, планує брати участь
у спортивних змаганнях, вивчити нові
танцювальні масовки та стати учасником казкових пригод, містичних історій,
спробувати себе у ролі моделі для ство-

Зміни: І зміна - 15.06.-05.07.
ІІ зміна - 08.07.-28.07.
Вартість путівки 5500 грн, або 262 грн
за добу.
Додаткова інформація за телефонами:
(097)-562-40-22,(063)-775-89-12 директор Бортник Олександр Анатолійович

ЩИРО ВІТАЄМО
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
начальника фінансового управління РДА
Світлану Цезарівну ВЕЛЬГУС (19.05),
завідувача сектору у справах молоді та
спорту РДА
Валерія Станіславовича ШВЕЦЯ (19.05),
депутата районної ради
Івана Івановича МАХИБОРОДУ (21.05)
З ювілеєм
секретаря Вовчинецької сільської ради
Ірину Андріївну КОЗЯР (21.05)
Шановні жителі Козятинщини!
Щиро вітаємо вас з Днем Європи, який згідно з Указом Президента України святкується
в Україні щорічно у третю суботу травня. Це
свято в черговий раз нагадує нам, що Європа
починається не за кордоном України – вона
починається у серці кожного українця. Відзначаючи цей день, ми підтверджуємо своє прагнення стати частиною європейської спільноти.
І цей вибір є вільним і усвідомленим. Тому
цього дня давайте побажаємо собі терпіння
та рішучості у справі становлення України як
дійсно Європейської держави. Здоров’я вам,
дорогі земляки, здійснення планів і задумів,
миру, достатку, благополуччя кожній родині!
19 травня - День пам’яті жертв політичних репресій
Цієї неділі ми вшановуватимемо світлу
пам’ять жертв політичних репресій – усіх тих,
хто постраждав під час правління комуністичного режиму на території України. Клеймо
«ворогів народу» лягло в ті часи на тисячі
родин. Мільйони людей загинули в результаті
терору і сфабрикованих звинувачень, були
розстріляні без суду і без слідства, відправлені до таборів та заслань, позбавлені своїх
громадянських прав.
З кожним роком свідків тих трагічних подій
меншає, однак нашим завданням є зберегти
пам’ять про жертв політичних репресій та не
допустити будь-яких проявів тоталітаризму й
негуманного ставлення до людини у наші дні.
Адже честь та гідність людини є тією головною засадою, без якої неможливо будувати
вільне та розвинене суспільство.
Схилімо ж голови і помолімося за вічний
спокій тих, хто загинув унаслідок політичних
репресій, а також за визволення та повернення додому сучасних в’язнів.
Вічна пам’ять загиблим, честь і слава живим
героям!
З Днем банківських працівників України
Ефективна робота банків сьогодні – є
невід’ємною частиною економіки держави,
також це величезна праця, знання, досвід банківських працівників – економістів, менеджерів, адміністраторів, касирів та багатьох інших,
неоціненний досвід ветеранів, які заслуговують
щирих слів подяки і найкращих побажань.
У цей святковий день вітаємо всіх банківських працівників Козятинщини та висловлюємо впевненість у тому, що ваш професіоналізм і наполеглива праця сприятимуть
підвищенню добробуту українського народу,
зміцненню та розбудові фінансово-кредитної
системи не лише району, а й всієї держави.
Міцного здоров’я вам, взаєморозуміння та
злагоди і нехай кожен новий день дарує вам
радість життя, втілює надії та сподівання
краще.
З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації
Юрій СЛАБЧУК
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Чергове співоче дарування
з дев’ятої школи
Звітний концерт. Кожен рік з цієї школи виходять творчі і співочі особистості. Дмитро Плотніцький,
Віктор Дабіжа, Микола Аліфіренко. У цьому році Марія Дацюк. Маючи багато друзів з усього району,
вона запросила їх на свій сольний виступ під назвою «Душі криниця - правди джерело»
В’ячеслав Гончарук

Розпочали концертну програму найменші помічники Марії,
танцюристи 3-4 класів, колектив «Долоньки». Діти виконали
хо р е о г р а ф і ч н у ко м п о з и ц і ю
«Приречена», але присутні у
сільському будинку культури,
де проходив захід, нагородили
колектив лише скупими аплодисментами.
Тільки після того, як один із
ведучих нагадав публіці, що за
хороший виступ треба більше
аплодувати, аудиторія «прокинулася».
У наступному номері свого
творчого звіту одинадцятикласниця була солісткою шкільного
хору. Слова відомої радянської
мелодії «День Победы» переробили і вийшла нова пісня з
назвою «Слава Україні».
Щоб іменинниця трішки відпочила, на сцені її замінив гурт
«Зорецвіт». Колектив виконав
пісню «Міс яць» і «Вільний
птах». Артисти цього ансамблю
представляють різні регіони

Козятинського краю: Віталіна Бальшанек з Миколаївки,
Дмитро Мануілов з Махнівки,
Віктор Дабіжа - Козятин.
Марія брала участь у персональних концертах кожного
з виконавців цього ансамблю.
Вони ж у свою чергу відгукнулись взаємністю і прийшли з візитом до неї. Після відпочинку,
школярка знову вийшла на сцену. У її виконанні прозвучала
пісня «Зелен клен» у сучасній
обробці.
Товаришує Марія Дацюк і з
Миколою Аліфіренком. Коли
обоє вчилися у школі, то були
друзями не розлий вода. Тепер
Микола - студент у іншому
місті, у нього менше часу для
спільної творчості і зустрічей з
подругою. Можливо саме тому
для свого дуетного виступу
вони обрали пісню «Тримай».
Між двома номерами Марії та
Миколи виступила Каріна Тупчій
з «Гімнастичним етюдом».
А аматорський колектив
Профспілок України «Камертон» у своїй пісні сказав прямо

«Розлук не буде».
На завершення творчого звіту
Марії Дацюк її привітали однокласники та педагоги школи,
виконавши авторську пісню
«Про Машу». Також дівчинка
отримала подарунок від сільської ради.
Керівник районної о світи
Аліна Діденко, крім грамоти і
сертифікату-премії, подарувала
іменинниці валізу. Діденко вірить, що Марія підкорить Європу, а там без валізи ніяк.
Піс ля церемонії вру чення
подарунків, слово надали Марії: «Своїми досягненнями я
завдячую трьом жінкам: своїй
мамі, вчителю музики у школі
і керівнику Козятинської освіти
Аліні Діденко. Без них нічого
цього не було б».
Після короткого виступу дівчинки, ансамблі «Камертон» і
«Зорецвіт» заспівали пісню «У
долі своя весна».
Це був останній акорд творчого звіту Марії Дацюк. Попереду - випускний вечір і невідома дорога у самостійне життя.

Марія Дацюк і Віктор Дабіжа з піснею «Чорнії брови,
карії очі»

Козятин приймав чемпіонат області з плавання
Спортивні здобутки. На базі басейну «Дельфін» 10–11 травня відбувся Літній чемпіонат Вінницької
області з плавання. Змагалися 85 спортсменів з Вінниці та Козятина. Місцеву дитячо-юнацьку спортивну
школу представило восьмеро плавців
Олена Удвуд

Представниця команди Козятинської дитячо -юнацької
спортивної школи Олександра
Новіцька близько шести років
займається плаванням. Дівчина
довго шукала себе у спорті, говорить, хотіла самореалізуватися. Цікавилася різними видами,
серед них і легка атлетика. Та
найбільше до душі їй припало
плавання. Каже, їй подобається
відчуття води та атмосфера,
коли занурюєшся у басейн.
Юна плавчиня вже має здобутки. Нещодавно брала участь
у Зимовому чемпіонаті, який
проходив у Вінниці. Там двічі
виборола перше місце. Потім
змагалася на турнірі, присвяченому пам’яті Марії Гавриш,
де зайняла три других місця.
Підтримує і мотивує її тренер
Катерина Лемберг. Саме вона
допомогла підготуватися до об-

ласних змагань.
— Вони для мене особливі,
тому що це фінальні змагання у
сезоні, — каже дівчина. — Під
час тренувань ми пробували
з тренером різні способи. Я
плавала з обважнювачами. На
змаганнях пропливла 100 метрів вільним стилем і 100 метрів
комплексного плавання. Це —
комбінація усіх стилів. Треба
плисти по 25 метрів батерфляєм, на спині, брасом і вільним
стилем. Стометрівку вільним
стилем я пропливла за 1 хвилину 9 секунд. У мене бували
і кращі результати. Можливо,
цього разу вийшло так, бо вода
трішки холодна.
Інший учасник, Володимир
Назаренко приїхав на змагання
з Вінниці. Хлопець теж займається плаванням шість років.
Спочатку відвідував «Маяк»,
потім перейшов до Палацу дітей та юнацтва, бо там, каже,
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надають кращу підготовку.
— Я плавав на спині 50 метрів, — ділиться враженнями
Володимир. — Проплив за 37,50
секунди. Раніше брав участь у
змаганнях у Вінниці і в Хмельницькому. Думаю, що переможе
наша команда. У нас усі добре
плавають.
На літньому чемпіонаті вперше
виконали норматив І дорослого
розряду Олексій Філіпович (50
метрів у стилі «батерфляй» та
100 метрів вільним стилем), Яна
Штукель (50 метрів вільним стилем) та Вікторія Ковель (50 метрів вільним стилем). Норматив
ІІ дорослого розряду виконала
вільним стилем Анастасія Рихлінська на дистанції 50 метрів.
З а р е зул ьт ат а ми з м а г а н ь
першість виборола Вінниця.
Серед козятинчан перше місце
вдалося посісти лише Олександрі Новіцькій на дистанції
200 метрів вільним стилем. На

дистанціях 100 метрів вільним
стилем та 100 метрів комплексного плавання дівчина стала
третьою. Ілля Заєць на дистанції

100 метрів у стилі «батерфляй»
посів друге місце. Діана Федорук у стометрівці брасом стала
третьою.

Усе почалося з мультика. Юна
козятинчанка вивчає японську
Талановита дитина. Каріна Тупчій знає, що таке «хіраґана» та «катакана». Кілька місяців тому тринадцятирічна
дівчинка почала вивчати японську мову без допомоги репетиторів чи курсів. Усе, що їй для цього знадобилося,
— вільний доступ до мережі Інтернет
Олена Удвуд

Японією Каріна Тупчій почала
цікавитися вже давно. Раніше навіть мріяла там жити. Найбільше
дівчинці подобається тамтешня
культура.
— Там люди багато уваги приділяють своєму здоров’ю, — каже
Каріна. — Хоч у них країна досить розвинена, але вони роблять
усе, щоб зберегти природу. Там
люди живуть довше, ніж в Україні,
бо вони ведуть здоровий спосіб
життя.
Минулого року на уроках зарубіжної літератури дівчинка познайомилася з творчістю поета
Мацуо Басьо та прочитала кілька
японських міфів.
Згодом викладачка зарубіжної
Оксана Роман влаштувала у школі
№ 9 «Літературну кав’ярню» —
творчий вечір, на якому збираються любителі читати. Темою обрали
Японію.
— На «Літературну кав’ярню»
ми запрошуємо усіх охочих, —
розповідає Каріна. — Приносимо
з собою чай, цукерки, печиво. Ми
збираємося, обговорюємо наші
улюблені книги, дивимося короткометражки, фільми про якусь
країну. Це дуже цікаво. Минулого
року, коли була тема про Японію,
дівчинка з 11 класу Ліза Роман
розповідала про японське аніме.
Ідея вивчати японську з’явилася
несподівано. Ліза, подруга Каріни,
порадила їй подивитися мультикианіме «Бездомний бог» і «Шарлотта». У кількох серіях дівчинка
почула пісні японською мовою.
Вони так її захопили, що без жодних вагань Каріна вирішила оволодіти новою іноземною мовою.
— Мені мультики не дуже сподобалися, — зізнається дівчин-

ка. — Вони були про японську
культуру, пригоди героїв, про те,
як вони живуть у Японії та як долають різні чари.
З чого все почалося
На одному з сайтів Каріна прочитала, що спершу потрібно мати
базовий словниковий запас та вміти правильно читати. У інтернеті
вона знайшла сайт www.lingohut.
com. На ньому можна обрати
мову, якою хочеш оволодіти, читати слова та фрази, які стосуються
конкретних тем, а також прослухати вимову.
— Перше слово, яке я вивчила
японською — «конічіва», — каже
Каріна. — Воно означає «привіт».
Я завела собі окремий зошит і
почала виписувати базу фраз.
Коли пишу якесь слово, наприклад, кольори, я стараюся писати
символи, щоб тренувалася рука. У
мене є фломастери з пензликами.
Вони дуже зручні. Зверху над
словом часом олівцем надписую
українськими літерами, як його
правильно читати. Зараз я закінчила на кольорах, днях тижня
і місяцях.
Каріна має два електронних
підручники з граматики. Коли
вирішила вивчати японську, дуже
довго шукала разом з мамою
Ларисою книжки. Проте з підручниками в Україні проблема. Адже
японська не така популярна у нас,
як китайська.
— Спершу я не поставилася до
цього її захоплення серйозно, —
зізнається мама дівчинки. — Коли
побачила, що вона налаштована
рішуче, взялася шукати репетитора. Але у Козятині таких немає.
Є лише з німецької, англійської,
польської. Почали шукати літературу. Я ніколи не думала, що так

Японський міф про бога грому

Перший день чемпіонату. Юнаки виконують заплив на
спині на дистанції 50 метрів

Наостанок Каріна поділилася з
нами своїм улюбленим міфом.
Бог грому жив вгорі і правив світом. Коли одного разу він гуляв
країною Лотосів, він почув дивні звуки, які лунали знизу. Там
було пекло. Коли він озирнувся, то побачив озеро грішників.
Бог вирішив допомогти одному з них, бо бачив, що він дуже
сильно хотів вибратися на гору.
Бог грому побачив на одному
з райських лотосів павутинку
і почав потихеньку простягати її вниз до пекла. Грішник,
який горів у пеклі, схопився за
павутинку і почав лізти нагору.

Але коли він майже дістався до
Раю, то побачив, що за ним лізло
дуже багато грішників, які також
хотіли вибратися з пекла. «Не
лізьте! Це мій шанс потрапити
до Раю!» — почав кричати він.
Сам він був дуже великим грішником, бо за життя убив багато
людей. І, будучи у пеклі, скоїв
ще один гріх — став егоїстом.
Тому його покарали: павутинка,
якою він намагався видертися
на гору, обірвалася.
— Цей міф про те, що багато людей, які мають шанс, не завжди
правильно його використовують, — пояснила Каріна.

важко знайти книжку. Ми були у
книгарні на Хрещатику, там нам
нічого не змогли показати. А от
з китайської підручників багато.
Але ми знайшли сайт, де можна
замовити.
Мовні особливості
Якщо ми користуємося однією
абеткою, кирилицею, то японці
мають їх аж чотири. Це — хіраґана (округлі ієрогліфи), катакана
(загострені ієрогліфи), кандзі
(ієрогліфи, запозичені в Китаї) та
ромадзі (абетка, за допомогою
якої японські слова можна записати латинкою).
— Як у Канаді у деяких регіонах говорять лише англійською,
а в деяких — французькою, так
само в Японії використовують
різни види абетки, — каже Каріна. — У одному алфавіті звуки
поєднані, в іншому — кожен знак
— це окремий звук. Його вчити
досить важко.
У китайській мові один знак позначає окреме слово. Натомість,
в японській ієрогліф — це сполучення звуків. Зазвичай, скільки
у слові ієрогліфів, стільки і голосних звуків.
— Зараз я пишу хіраґану,
— розповідає дівчинка. — Він
найрозповсюдженіший. Я ще не
повністю його знаю. Застосовую
його, коли вивчаю слово, для
того, щоб потім було легше вивчати абетку. Чим більше елементів має ієрогліф, тим складніше.
Деякі символи великі, їх можна
зрозуміти. Якщо символи дрібні,
то їх складно писати.
Встигнути все
Окрім вивчення іноземних мов,
Каріна ще й захоплюється малюванням. Талант батьки розгледіли
у ній ще у зовсім юному віці. Хист
до цього передався їй від батька
Олега. Він теж гарно малює і у
початковій школі допомагав дочці
з завданнями з малювання.
— Вона, коли була маленька,
ми купували альбом, — згадує
мама Лариса. — То було їй на
один вечір. Вона і малювала, і
робила аплікації. Їй це дуже подобалося, тому ми її відправили в
художню школу.
— Я почала займатися в художній школі з третього класу, —
каже Каріна. — Малюю гуашшю,
іноді пастеллю, але менше, бо
для цього потрібне спеціальне
полотно. А ще люблю створювати
картини за номерами аквареллю.
Ще одне захоплення Каріни,

Так ієрогліфами системи хірагана виглядають слова
«Козятин» (аркуш ліворуч) та «Україна» (аркуш
праворуч)
без якого вона просто не уявляє
свого життя — спортивна гімнастика. У нашому місті вона почала
займатись цим видом спорту однією з перших. Було дуже важко
і навіть з’являлися думки про те,
щоб покинути, але коли захистила
перший розряд, з’явився новий
стимул.
— Якщо ще трошки постараюся, буду кандидатом у майстри
спорту, — додає Каріна.
— Усі її ідеї я підтримую, —
каже мама дівчинки. — У мене
може бути своя думка, я можу не
погоджуватись, але я все одно її
підтримую. Це звичайна моя дитина. У мене немає відчуття, що
вона обдарована. Я не вважаю,
що в мене зірка вдома. Немає
дитини, яка не має таланту. Талант
є у кожного. Його просто треба
розгледіти.
Зараз більшість Каріниного часу
займають тренування з гімнастики.
А ще вона встигає на відмінно
вчитися у школі. Інколи доводиться виконувати домашні завдання в
поїзді чи автобусі, коли їздить на
змагання. Тому японською наразі
займається не так інтенсивно, як
хотілося б. Але вже має плани на
літні канікули.
— Часом я взагалі не займаюся, — каже дівчинка. — Бо під
кінець навчального року дуже

багато роботи. Коли починала, і
в мене був перший ривок, я більше приділяла часу. Але на літо в
мене плани великі. Я хочу довершити базу знання зі слів, вивчити
символи і, може, буду починати
вчити граматику. Поки я дивилася у деяких книжках правила.
Складно, але, думаю, коли буду
застосовувати це все на практиці,
воно дійде до автоматизму.
Поради одноліткам
Усім, хто хоче опанувати іноземну мову, Каріна радить відкинути
будь-які сумніви. Усе, що потрібно
— це поставити собі мету і крок
за кроком рухатися до втілення
задуманого в життя. Адже нові
знання розвивають кругозір.
— Якщо людина думає: «Та ну,
я не зможу це зробити. Це не для
мене», то в неї нічого не вийде,
— каже дівчинка. — Але якщо
мотивувати себе, все вийде.
На думку Каріни, не варто зациклюватися, якщо ви не маєте
вчителя, до якого могли б звернутися. Якщо є бажання, цього
вже достатньо, аби мати позитивні
результати.
— Треба вчити мову не для
того, щоб поїхати в ту країну, а
для себе, — радить Каріна. —
Кажуть, якщо ти знаєш мову — ти
відкриваєш новий для себе світ.
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 2 ë³òí³õ êîëåñà á/ó 195/65 - 16Ñ Ìèøåë³í - Àãèëåñ.
097-297-81-71
 Àáî çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà âåëèêîìó
áàçàð³, áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, ðóêàâèö³, ìèëî
ãîñïîäàðñüêå. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà øîòëàíñüêî¿
ïîðîäè, ãîëóá³ º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïî 1 000 ãðí. 097793-55-95
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Àäëåð ñåðåáðèñòèé ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé. 096-45874-21, 063-604-26-79
 Àëþì. ïðîâ³ä 300 ì. 3-õ æèëüíèé ä³àì. 2.5 ìì., 2
áî÷êè ïî 200 ë. ìåòàëåâ³, âåëîñèïåäè Ñàëþò, Ìóñòàíã,
ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë.
âñå íåäîðîãî. 093-940-96-11, 068-334-66-72
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè,
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó 20 ðåáåð. 063-268-76-17
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 15 ðåáåð. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 098-045-52-67
 Áäæîëèíèé ë³êóâàëüíèé áóäèíî÷îê, áäæîëè ç âóëèêàìè
³ áåç, ïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íåöü». 097-085-77-51
 Áäæîëîñ³ì‘¿, áäæîëîïàêåòè ñèñòåìè «Óêðà¿íêà». Ïåòðî
²âàíîâè÷. Ðóæèí. 096-120-98-37
 Áäæîëîñ³ì¿, ïàêåòè íà Óêðà¿íñüêó ðàìêó. 093-051-7669 Êîçÿòèí
 Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð, åë.ëîáç³ê,
áîëãàðêà, ³íêóáàòîð íîâèé, ßâà-350, áåíçî.åë.ñòàíö³ÿ,
çâàðêà, äâåð³ ÍÄÑ, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà àáî
ì³í³-òðàêòîðà. 068-216-34-20
 Á³äîí àëþì³í³ºâè÷, âèòÿæêà êóõîííà, øâåéíà ìàøèíêà
Îðøà, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. ð.54-56, êèëèì 2 õ 3 ì. 063344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
 Á³äîí ìîëî÷íèé á/ó, øïàëè äåðåâÿí³. 097-323-85-75

 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Áî÷êà 200 ë., òðóáè äëÿ çëèâíî¿ êàíàë³çàö³¿, àñáåñòîâ³
òðóáè, äðàáèíà ìåòàëåâà, ìåòàëåâà êàí³ñòðà. 063-20740-79
 Âàííà ÷àâóííà 1.70, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³,êàáåëü
àëþì. 60 ì. 2 õ 2.4, áî÷êà áåíçèí, äèçïàëèâî 200 ë.,
âåëîðàìà Óêðà¿íà. 093-031-24-52
 Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè, ìåáë³ â ê³ìíàòó, äèâàí,
ñàìîêàò, ðîëèêè. 063-736-47-20
 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé. 097-738-62-07
 Âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé Í³ìå÷÷èíà â äóæå äîáðîìó
ñòàí³, õîëîäèëüíèê Äíåïð, âåëîðàìà, ñò³íêà äèòÿ÷à
øê³ëüíà. 096-412-34-14
 Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé «Ardis» äóæå ãàðíèé ñòàí. 063321-41-15, 097-567-08-10
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ äèçàéíåðñüêà â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íà
çð³ñò 1.67 + êàáëóê 5-7 ñì., ðîçì³ð 42 íà ì³í³àòþðíó
òà ñòðóíêó ä³â÷èíó, º øëåéô, ñóêíÿ ëåãêà íà ò³ë³ íå
â³ä÷óâàºòüñÿ. 097-318-60-81
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, âåëèêî¿ ïîðîäè. 093-038-62-16
 Âèïóñêíà ñóêíÿ êîë³ð á³ðþçà 8-13 ðîê³â, ó ³äåàëüíîìó
ñòàí³. 093-442-61-42, 096-312-34-41
 Â³êíà äåðåâÿí³ á/ó 1 õ 1.45. 097-362-81-21
 Â³êíî ì/ï 2.04 õ 1.38 2-õ êàìåðíèé ñêëîïàêåò á/ó 1
800 ãðí. 063-223-53-04
 Âóëèêè Äàäàíè. 096-630-56-28
 Ãàçîâà ïëèòà á/ó â äîáðîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 067269-76-00
 Ãàðàæ âåëèêèé ³äåàëüíèé ñòàí. 063-276-07-38
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ï³ñëÿ ðåìîíòó (ïåðåêðèòòÿ,
óòåïëåííÿ), áåç ÿìè. 093-430-38-47
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé â ðîçáîðêó ï³ä Âîëãîâñüêó ìàøèíó
ð-í Òóíåëÿ. 063-695-43-45
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-01326-80, 068-077-20-37
 Äà÷à íà Òàëèìîí³âö³, àêâàð³óì 300 ë. 097-509-27-40
 Äà÷à ð-í ²íòåðíàòó. 067-306-12-35
 Äâà 3-õ òîííèõ êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æå÷êà ç ìàòðàöîì

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

â³ä 5 ðîê³â. 063-605-75-51
 Äâà íåðîçêëàäíèõ á/ó êð³ñëà, ñâàðî÷íèé òðàíñôîðì.
ÒÑ-ÇÍ 2.5, 220/380, êíèãè ïî ñïåö.ðîáîòàõ, òðóáè í/æ
Ä33,38,68, òðóáè àëþì. Ä.6.8, ºìí³ñòü í/æ 85 ë., 6 ë.,
ë³òåðàòóðà ïî ðàä³î. 096-453-34-86
 Äâåð³ 2.20 õ 0.80 - 1 øò., äâåð³ 2.0 õ 0.65 - 2 øò.,
â³êíà 1.30 õ 0.82 6 øò., â³êíà 1.44 õ 0.70 - 10 øò. óñå á/ó.
098-803-25-41
 Äâåð³ ï³ä¿çäí³ áðîíüîâàí³ á/ó. 098-272-82-53, 093017-48-48
 Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25 (Ä 21). 068-704-95-73
 Äâèãóí, êîðîáêà, ðåñîðè, ãóð ³ ò.ä. 093-756-39-33,
067-430-79-37
 Äâ³ ïðàëüí³ ìàøèíêè «Ìàëþòêà» íîâ³. 073-310-90-74,
096-219-94-51
 Äèâàí êóòîâèé ð. 2.70 õ 1.60 (êóò íà ïðàâó ñòîðîíó),
âèðîáíèê «Á³ëîðóñ³ÿ» 3 500 ãðí. 067-786-55-12
 Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â äîáðîìó ñòàí³, äîðîæêà
ïðîòèñêîëüçàííÿ íà ÃÀÇ 51-53. 063-384-31-13
 Äèñêè àâòî Ëàíîñ R13, Ôîëüöâàãåí R14 ï³äõîäÿòü íà
ÂÀÇ. 067-369-13-23
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Adamex Vicco R5, â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
2 â 1, â êîìïëåêò³ âñå º. 063-462-61-20
 Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä ç áàòüê³âñüêîþ
ðó÷êîþ, êîìïþòåðíèé êóòîâèé ñò³ë. 063-504-03-49, 067801-66-93
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Äðîâà ðóáàí³, âàííà á/ó 1 200 ãðí., áîðîíà 500 ãðí.,
ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øàôà 3-õ äâåðíà 850 ãðí.,
êèëèì 1.4õ2 ì. 350 ãðí., êàí³ñòðà 20 ë., ëþëüêà ç ëîçè
200 ãðí., êíèæêîâà øàôà 200 ãðí., ìÿñîðóáêà ÷àâóííà
150 ãðí. 093-753-73-25
 Äðîâà òâåðäî¿ ïîðîäè, äóá ³ ÿñåí, ìîæëèâà äîñòàâêà.
063-143-61-18
 Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
 ªâðî-â³êîíöå á/ó 75 õ 45 ñì., ðåâîëüâåð òðàâìàòè÷íèé
Àëüôà. 068-753-33-53
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063392-93-20, 098-974-29-35

 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, öåíòð.
063-392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. 093-925-93-81, 097-324-14-63
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. âóë.Ãîðüêîãî á³ëÿ îçåðà. 093-09096-90, 067-151-15-98
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ
ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 11.34 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10,
068-860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà 64, çàòèøíå
ì³ñöå, äî ì³ñòà 15 õâ. õîäó. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 19 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 26 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 068860-50-40 ï³ñëÿ 18:00
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå
ì³ñöå 55 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Çåì. ä³ë-êà ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, 12 ñîò. çåìë³
(íàâïðîòè âîºíêîìàòó, á³ëÿ ïðîêóðàòóðè) - 448 000 ãðí.
093-587-13-52 Ñåðã³é
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 7.5 ñîò., ç óñ³ìàäîêóìåíòàìè,
ïðîâ.Ñåðá³íà. 063-393-36-68
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó. 068-003-72-85
 Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 6 ñîò., âóë.Êàòóêîâà, º
ôóíäàìåíò òà äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî áóäèíêó. 097254-55-49
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà,
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
 Çåðíî, ï³äêîïóâà÷ áóðÿêà 3 ò.ñ., ïðè÷³ï 2 ÏÒÑ 4. 096007-52-67
 ²íäè÷åíÿòà ïðîñò³ äîìàøí³. 067-456-45-12, 093-87831-44
 Êàëüÿí ªãèïåòñüêèé íîâèé, ïîâíèé êîìïëåêò ç ñóìêîþ.
063-276-07-38
 Êàðòîïëåêîïàëêà, êàðòîïëåñàäæàëêà íà äâà ðÿäêà äî
ìàëîãî òðàêòîðà, ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèðòâà. 098-826-20-26, 063-774-02-91
 Êèëèì 2 õ 3 - 600 ãðí., òðèëÿæ - 250 ãðí., øâåéíà
ìàøèíêà - 800 ãðí., äèâàí íîâèé - 5 000 ãðí., ñò³ë
ðîçêëàäíèé - 300 ãðí., ñò³ë æóðíàëüíèé - 150 ãðí. 097323-85-75
 Ê³ìíàòíèé êóòî÷îê, ô³îëåòîâèé, ãàðíèé ñòàí, ñò³ë òóìáà. 063-296-18-79
 Êîáèëà 14 ðîê³â 16 000 ãðí., òåðì³íîâî, êîñ³ëêà äî
ìîòîáëîêà ðîòîðíà 3 000 ãðí. 096-717-76-77
 Êîáèëà 7 ðîê³â. 098-832-38-78
 Êîçà ç êîçåíÿòàìè (êîçî÷êà òà êîçëèê áåç ðîã³, øóò³)
íåäîðîãî. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 063-598-85-90
 Êîëåñà ïåðåäíå, çàäíº äî âåëîñèïåäà, áî÷êè çàë. 200
ë., 150 ë., àðìàòóðà, ïðóòè, êðóãëÿê, ðåëüñè 12, 24, äîñêà
äóá, îñèêà, êðóãëÿê, òðóáà çàë. ä³àì. 40 ìì., 20 ìì. 093020-22-95, 093-031-24-52
 Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà çàë³çíà, äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì.
ç çàìêîì, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
 Êîìï’þòåð ñòàö³îíàðíèé: ïðîö. ïåíò³óì 4, 3, 3 ÃÃÖ,
ÎÇÓ 1.Ãá, â³í÷åñòåð 250 Ãá, ìîí³òîð 19« Ñàìñóíã. 063462-61-20
 Êîíòåéíåð 5 ò., öåãëà ÷åðâîíà òà á³ëà. 073-060-52-14,
067-462-87-91
 Êîðîâà 2 ì³ñ. ÿê ðîçòåëåíà. 063-273-73-71
 Êîðîâà ç 2 òåëÿì, äîáðà, àëå äî¿òüñÿ íà òðè öèöüêè.
068-007-21-31
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì, ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-900-25-45
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 Êîðîâà ç 4 òåëÿì. 068-027-48-68
 Êîðîâà ç 5 òåëÿì, 2 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Âåðíèãîðîäîê.
067-492-89-78
 Êîðîâà ç òåëÿì, ò³ëüíà òåëèöÿ, äî¿ëüíèé àïàðàò,
ñ.Á³ëèë³âêà. 096-429-69-66, 097-108-04-15
 Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 22 000 ãðí. 096-77201-94
 Êîðîâà íà îòåëåí³ 7 òåëÿì, ñ.Ìàðê³âö³. 063-190-79-34
 Êîðîâà ðèæî - ðÿáà (ïåðâ³ñòêà). 096-713-45-50
 Êîðîâà ðîçòåëåíà, òåëè÷êà 3 ì³ñ. 067-169-17-28
 Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. 097-549-75-96
 Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç 3 òåëÿì, 8 ì³ñ. ò³ëüíà. ñ.
Ôëîðüÿí³âêà. 097-582-23-37
 Êðîâàòü äèòÿ÷à + ñòîëèê + øêàô÷èêè. 097-766-52-10,
093-411-24-01
 Êðîëåíÿòà 1.5 ì³ñ. 50 ãðí., êðîëè÷êà ê³òíà àáî ç
êðîëåíÿòàìè. 097-511-11-24
 Êðîë³â, íóòð³é, ìîëîäíÿê, âåëîñèïåä ç ìîòîðîì
(áåíçèí), ãîðíèé âåëîñèïåä. 096-350-73-41
 Êóçîâí³ ç/÷àñòèíè (Ëàíæðîíè, àðêè ³ ò.ä.), äî
ÂÀÇ 2121 «Íèâà», áåíçîíàñîñ îá³ãð³âà÷à, òîðñ³îíè,
àìîðòèçàòîðè äî «Âîëèíöÿ» ËÓÀÇ, ìîòîð
«Ìîñêâè÷à-408». 093-756-39-33, 067-430-79-37
 Êóêóðóäçó. 097-248-30-54
 Êóõíÿ 2.10 ì â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà Ardo,
êóõîííèé êóòî÷îê. 063-296-18-79
 Ëèñò ôàíåðè òîâù.20ìì., øâåëåð ¹10;12 á/ó, áî÷êà
200 ë. çàë³çíà, áî÷êà 220 ë. àëþì³í³ºâà, êîðèòî (êóçîâ)
àëþì. 1.2 ì. õ 1.20 ì. õ 0.4 ì., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå,
âîäà), åë.êàëîðèôåðè 220 Âò, 380 Âò. 093-756-39-33,
067-430-79-37
 Ëèñòîâå çàë³çî 1.80 õ 1 ì - 2 ìì., òðóáè 76 ìì. äîâæ.
3.6 ì., òåíè äëÿ åë. ïëèòîê, ïðàñêà âîäîçâîëîæ. íîâà,
íàá³ð (ïëèòà, êîë³ñíèêè, 2 äâåðåé), îöèíêîâàíà áàë³ÿ
50 ë. ³ íî÷âè íîâ³, øâåéíà ìàøèíêà, ïîëîòåíöåñóøêà,
âîäÿíèé îöèíêîâàíèé áàê 200 ë., ïëàñòèê 1 õ 1.40, ÄÑÏ
20 ìì. 1 õ 2. 096-412-34-14
 Ëþöåðíà íà ïîñ³â, áî÷êà ìåòàëåâà 200 ë., ç/÷àñòèíè
Âîëãà, Ìîñêâè÷, Îïåëü Âåêòðà, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., º ãàç,
ñâ³òëî, äåðæ. àêò. 096-983-18-68
 ÌÁ 12 ê.ñ. (Çîðÿ) äèçåëü, âîäÿíå îõîëîäæåííÿ,
êóëüòèâàòîð 7 ëàï äî ìîòîáëîêà ÷è ì³í³-òðàêòîðà ,
êàðòîïëåêîïàëêà 1 ðÿäíà äî ìîòîáëîêà, ïðè÷³ï 1-îñíèé
äî ìîòîáëîêà (óñèëåíèé 350-500 ÊÃ). 068-652-58-45
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí.
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì.,
êîëüîðîâ³ ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83
Ñåðã³é
 Íàêîâàëüíÿ, ãîðíî ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà.
097-369-60-59, 063-829-40-41
 Íóòð³¿ 3.5, 5 ì³ñ. 097-015-99-57
 Ïàðêåò 15 êâ.ì. 063-042-05-93
 Ï³àí³íî Óêðà¿íà. 097-931-00-82
 Ï³äðîùåíèõ êóð÷àò ôîðâåðê, ôàâåðîëü, ÷îðíèé
îðï³íãòîí. 097-893-74-92
 Ïëèòêà êåðàì³÷íà ãëàçóðîâàíà 300 õ 200 õ 7 ìì. - 18
øò., â³äåîìàãí³òîôîí, ðàìè ç³ ñêëîì, äâåð³ äëÿ ïàðíèêà
á/ó. 098-542-94-77, 093-998-06-58
 Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî Ò-40, ÞÌÇ.
097-256-32-65
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè âàãà 10-11 êã. 096-772-01-94
 Ïîðîñÿòà ìàë³ 7-8 òèæí³â. 063-174-01-32, 097-69309-24
 Ïîðîñÿòà ñ.Âåëèêå. 097-824-17-75
 Ïîðîñÿòà. 097-827-81-95
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àòëàíò á/ó 3 000 ãðí.
063-223-53-04
 Ïðèõîæà, òóìáî÷êè ï³ä âçóòòÿ 4 000 ãðí. 093-885-3082, 096-431-96-84
 Ïøåíèöÿ, ñîÿ, ãàç. ïëèòà, êîòêè ãëàäê³ òà øïîðîâ³,
êóëüòèâàòîð äî ì³í³-òðàêòîðà. 068-024-27-05
 Ïøåíèöÿ. 068-045-20-79
 Ïøåíèöÿ. 098-524-97-56, 098-524-97-55
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
 Ñåðâàíò - 1 000 ãðí., ñîôà - 600 ãðí., ïîñóä (òàð³ëêè,
êàñòðþë³, ÷àðêè, áîêàëè, ôóæåðè). 097-323-85-75
 Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà. 096-906-54-31
 Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà,
ñò³ë âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè,
ñóë³ÿ ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95,
093-031-24-52
 Ñîþ. ñ.Æóðáèíö³. 097-239-92-05
 Ñòîëèê 3 ð³âíÿ º øóõëÿäè ³ ïîëèö³ (ìîæíà
âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ êîìïþòåðà ³ äî øêîëè ó÷íÿì) 150
õ 60 ñì. 096-160-11-65
 ÒÂ òóìáà - 300 ãðí., êèëèì 3 õ 2 ì. - 800 ãðí.,
íàñîñíà ñòàíö³ÿ «Wender»-SJWm|10Í.Ì - 2 000 ãðí., âóë.
Äæåðåëüíà 52/2. 063-896-77-23
 Òåëåâ³çîðè 2 øò., îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêè
ð.33-35. 093-911-80-76
 Òåëèöÿ ò³ëüíà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîðîâà íà îòåëåí³.
098-039-45-26 ï³ñëÿ 14:00
 Òèðñà äóáîâà ç ï³ëîðàìè. 093-756-39-33, 067-43079-37
 Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé «Ñàìñóíã», ³íôðà-÷åðâîí³
îá³ãð³âà÷³ ó âèãëÿä³ êàðòèí, áàíêè 3-õ ë. ïî 10 ãðí. 097207-88-44
 Õîëîäèëüíèê á/ó 1 200 ãðí. 093-811-81-85
 Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á/ó, õîëîäèëüíèê ACG Ñàíòî

á/ó îáèäâà ðîáî÷³, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó, áóôåò,
òðþìî á/ó, 2 âåëîñèïåäè æ³í. á/ó íà õîäó, 4 íåðîáî÷³
åë.ìîòîðè, 2 ãëóá³íí³ íåðîáî÷³ åë.ìîòîðè, 2 áî÷êè íà 50
ë. á/ó, ôîðòåï³àíî. 068-652-58-45
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ â äîáðîìó òà ðîáî÷îìó ñòàí³,
òåëåâ³çîð «Soni». 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 ×àâóííà ïëèòà ç ïëàòôîðìàìè íà ï³÷êó. 073-310-9074, 096-219-94-51
 ×åðâîíèé áóðÿê 8 ãðí./1 êã. 073-310-90-74, 096-21994-51
 ×åðâ’ÿêè Êàë³ôîðí³éñüê³ äëÿ ðèáàëêè. 097-751-80-75
 Øàôà ç äçåðêàëîì âñåðåäèí³ (ã.50, â.2.00, ø.1.40),
êîë³ð ñâ³òëà îëüõà, êîìîä (ã.45, â.1ì, ø.1.90), êîë³î
ãîð³õ, âñå â ãàðíîìó òà íàëåæíîìó ñòàí³, óìèâàëüíèê +
í³æêà, áåç îòâîðóï³ä êðàí, êîë³ð á³ëèé «Òþëüïàí». 093024-07-25
 Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà íîæíà. 093-017-71-21
 Øèíøèëà ç êë³òêîþ, ä³â÷èíêà. 068-683-81-70, 093563-81-40
 Øèíøèëè, ÷àéíèé ãðèá. 096-124-95-62
 Øîòëàíäñüêèõ òà áðèòàíñüêèõ êîøåíÿò (çàëèøèëîñü
2-º õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêà). 093-583-68-60
 Øïàëåðè â³í³ëîâ³ äåøåâî, åë. ÷àéíèê 20 ë.,
ðàä³îëà, ñò³ë ñëþñàðíèé, ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà,
äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, òðóáà à/ö ä³àã.150, íàñîñíà
ñòàíö³ÿ ²òàë³ÿ, áàê 70 ë. 096-467-88-03
 Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
 Øòàíãåëüöèðêóë³ á/ó 200, 300, äðåëü ðó÷íà 2-õ
ñêîðîñíà, êîíòóð çàçåìëåííÿ â êîìïëåêò³, ïðåñ ñîêîâèæèìàëêà í/æ, øëàíã í/æ íîâèé ãàôð. 15, 20,
óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê ïî çâàðþâàëüíèõ ðîáîòàõ. 096453-34-86
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-55983-23
 ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â ç äîìàøíüîãî ñàäó, âåëîñèïåä
«Òóðèñò» á/ó ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà. 093-756-39-33, 067430-79-37
 ß÷ì³íü, ÿ÷ì³íü ïîñ³âíèé òðàâíåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 097239-92-05
 Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Ãàðàæ öåãëÿíèé â öåíòð³ ì³ñòà ç äîêóìåíòàìè. 067-79595-41
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
 Êîôåìàøèíè íîâ³ òà á/ó. 067-795-95-41
 Ó÷àñòîê â öåíòð³, âóë.Íåæàëåæíîñò³. 067-795-95-41
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Øèôåð á/ó. 063-107-13-06 Ñàøà
 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., 3 ïîâ., âóë.Â³íí³÷åíêî 25, áåç ðåìîíòà.
067-795-95-41
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1\5 áóäèíêó ç ³íä. îïàëåííÿì.
096-84-69-081, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 5 ïîâåðõ, áåç îïàëåííÿ. 096-8469-081, 093-547-13-92
 1-ê³ìí. êâ., 42 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé,
âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39, 096-454-08-79
 1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, áàëêîí, âìîíòîâàíà êóõíÿ, öåíòð. 063-398-83-24,
097-137-22-97
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, êèëèìàìè,
º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé äëÿ ìîòîöèêëà. 096585-77-45, 067-792-32-59
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5/5. 073-075-28-48
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí
òà â³êíà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ,
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë,
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, ê³ìíàòè îêðåì³, 2 ëîäæ³¿, 1
ïîâ., 54 êâ.ì. - 500 000 ãðí. 093-563-75-57 Ñàøà
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), âñ³ çðó÷íîñò³,
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ,
òåðì³íîâî. 063-554-18-81, 067-264-80-25
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà.
095-455-94-27
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç³ çðó÷íîñòÿìè. 073-06050-43, 063-274-30-61
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò,
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, íàÿâíå ï³äâàëüíå
ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð, 4 ïî. 098-585-28-33, 050417-79-70
 3-õ ê³ì.êâ. 1-èé ïîâåðõ, 64 êâ. ì 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., õîðîøèé æèëèé ñòàí, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ., ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, ³íä. îïàëåííÿ. 067-94041-22, 063-675-93-04
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 (á³ëÿ òàíêó). 098090-29-22
 3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 073-304-69-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-

732-42-02, 098-575-79-40
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè),
âîäà ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-75531-34
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ. 063-641-90-25
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ.
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18,
073-463-34-76
 3-õ ê³ìí.êâ. 3/9, â öåíòð³, ñêëîïàêåòè, ³íä. îïàëåííÿ,
âóë. Ïóøê³íà, 28. 093-812-85-65
 4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà,
îïàëåííÿ, 2-õ ïîâ. ãàðàæ. 096-176-45-23
 4-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, íå êóòîâà, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ñóïóò. àíòåíà, 80 êâ.ì., 5/5,
ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78, 063-189-75-26
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», çàã. ïëîùà 235 êâ.ì.,
êðèíèöÿ, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. îïàëåííÿ, êîòåë
òâåðäîïàëåâíèé, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñàäîê, öåãëÿíèé
ñàðàé 5 õ 10 ì. 068-056-55-94
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ïî âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïë. 209,
æèòëîâà - 101,6 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 16,6 ñîò. ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-11-86, 067-58-36-894
 Áóäèíîê 2-õ ïîâ., õîðîøèé öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ,
ñàðàé, 3 ãàðàæà, ñàóíà, çåì. ä³ë-êà 20 ñîò., ð-í Öàðñüêå
ñåëî 093-704-31-57
 Áóäèíîê 37 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ.
068-003-72-85
 Áóäèíîê 6 õ 9 âóë.×åõîâà 14, ç 2-ìà çåì. ä³ë-êàìè ïî
7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà Ïàïàí³íà, ñàíòåõí³êà, âàííà, ì/ï
â³êíà, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé. 097-523-09-50
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., 15 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêà 27 (33). 2-13-13, 063-248-20-08
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàç.îïàëåííÿ,
âîäà òà ñàí.âóçîë â áóäèíêó, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 15. 063-384-05-03
 Áóäèíîê 8 õ 8 ì. ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11,
º 10 ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, âðåìÿíêà.
063-675-67-19
 Áóäèíîê 83 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 3 ê³ìíàòè, º ñâ³òëî,
ãàç, âàííà, âîäà ç³ ñêâàæèíè, ãàðàæ, ñàðà¿, çåì. ä³ë-êà 8
ñîò., ïëîäîâ³ äåðåâà. 097-318-60-81
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³, 4 ñîò. çåìë³.
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 â ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âîäà,
ãàç, 57 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 8.4 ñîò. çåìë³, ïî
ïåðèìåòðó îãîðîäæåíî áåòîííîþ îãîðîæåþ, º ïëîäîâ³
äåðåâà. 063-026-75-03
 Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí ç óñ³ìà ãîñï.áóä³âëÿìè,ãàçîì,
0.25 ãà çåìë³. 097-997-03-23
 Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 073-428-52-88
 Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, º âîäà, ãàç., ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á 130 000 ãðí. 097-82950-50
 Áóäèíîê âåëèêèé ð-í ó÷èëèùà, 90 êâ.ì., ãàç, âîäà â
áóäèíêó, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. ç³ âñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè. 097-545-03-70, 097-304-05-98
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà (Ïàðõîìåíêî) 112, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, ì³ñöå ï³ä
ïîñòðîéêó ãàðàæà, 5 ñîò.çåìë³, â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ,
ì/ï â³êíà, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, äîêóìåíòè íà ðóêàõ.
096-772-27-55, 093-465-45-20
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà, º ãàç, êðèíèöÿ, ì/ï â³êíà, íà
ó÷àñòêó ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³ ç ìàíñàðäîé. 068-498-93-74
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á,
15 ñîò. çåìë³. 096-394-91-37
 Áóäèíîê âóë.Ïåðåìîãè 13 (ð-í ó÷èëèùà),
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 6 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
ë³òíÿ êóçíÿ. 093-282-30-49
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º
íåâåëèêèé ñàäîê. 097-327-93-64
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, òåëåôîí, ïîòðåáóº ðåìîíòó, ð-í

Á³ëà Êàçàðìà, òåðì³íîâî. 063-896-77-60, 063-896-77-35,
096-566-64-53, 097-029-05-79
 Áóäèíîê ãàç. ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, âóë.Ìèðó
ñ.Êîçÿòèí. 099-010-91-42
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ãðóáêà, ë³òíÿ
êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà,
ôðóêòîâ³ äåðåâà òà êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
 Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2
ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï
â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿,
ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí
æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà).
097-223-77-75 Ìèêîëà
 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 ãàç., ãîðîä 22 ñîò., ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ,
ñ.Êîçÿòèí âóë.Äóá³í³íà 19. 063-296-29-70, 068-053-47-49
 Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, âåëèê³ ïðîñòîð³
ê³ìíàòè, ó÷àñòîê 13 ñîò., çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ. 097-54503-70, 097-304-05-98
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ãàç, âîäà, âàííà, òóàëåò, ñàéíà,
ìîëîäèé ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ñìò.Çàë³çíè÷íå Êîçÿòèí ²².
067-598-29-10
 Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í
3 øêîëè. 093-704-31-57
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Áëàæ³¿âêà, 72 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 36 ñîò. çåìë³.
067-301-09-41
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ,
òåðì³íîâî. 098-880-12-25
 Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ ,
ãîðîä, ñàäîê, âàííà, òóàëåò, àðòåç³àíñüêà âîäà àáî
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 096-573-18-14, 097-324-68-77
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà ç ðåìîíòîì. 068898-10-84, 098-702-68-18
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5
êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç,
âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà
82.3 êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì,
ïîãð³á, ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., âîäà, ãàç,
çðó÷íîñò³, ÷àñòêîâî ºâðî-ðåìîíò, 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³,
ãîðîä 11 ñîò. 098-293-77-21, 093-766-22-76 Îëåêñàíäð
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-10-700-47
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà,
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 ñîò.
ïðèâàòèç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097703-28-56, 063-260-10-01
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, âàííà. 097-740-9772, 093-786-37-42
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âõîäà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95,
093-031-24-52
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.çåëåíà 1, õë³â, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ íà 2 ïîëîâèíè, êðèíèöÿ, çåì.ä³ë-êà 18 ñîò.
ïðèâàòèç., ïîðó÷ ë³ñ ³ çóïèíêà ìàðøðóòêè, äî öåíòðà
ì.Êîçÿòèí 4.5 êì. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 4, öåãëÿíèé, 75
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ,
ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ çóïèíêà àâòîáóñà àáî îáì³í
íà êâàðòèðó, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï.
áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-82960-34 Ìèêîëàéîâè÷
 Áóäèíîê ñ.Ìåäâåä³âêà, çàã. ïëîùà áóäèíêó 70 êâ.ì.,
çåì. ä³ë-êà 58 ñîò., ãàðàæ, 2 ïîãð³áà, ë³òíÿ êóõíÿ, âåëèêå
ïîäâ³ð’ÿ, ñàäîê 113 400 ãðí.063-383-94-06 Íàòàë³ÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìèêîëî¿âêà, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., 3
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 16 травня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

451373

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

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Здам приміщення в оренду 50
кв.м., центр міста. 097-759-18-66
Магазин Багата Комора дорого
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, ячменю, вівса. 067-430-02-80,
097-405-78-33
Здам приміщення 100 кв.м., центр
міста, повна інфраструктура.
067-252-69-68

451336
450986

447264

Охорона. Вахта. Херсонська, Миколаївська областi. Потрiбнi
чоловiки. Проживання надається. (095)110-87-55, Тел.:(096)18352-60, (099)342-21-69

АВТОМОТО

 SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà
Óêðà¿íñüêèõ íîìåðàõ. 093-481-74-05, 098-800-77-03
 ÂÀÇ 1118 (Êàëèíà), 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé
ñòàí. 098-270-07-01
 ÂÀÇ 21011 â ÷óäîâîìó ñòàí³ (ðîáèòè í³÷îãî íå
ïîòð³áíî), ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-874-21-46
 ÂÀÇ 21053 2000 ð.â., Ã.Á., ïðîá³ã 140000, ÊÏÏ 5. 067682-30-91, 063-775-69-05 Àíàòîë³é
 ÂÀÇ 21093 1994 ð.â., 1.5 áåíçèí, ïðîá³ã 102000,
ãàðàæíå çáåð³ãàííÿþ 067-500-14-70, 067-693-14-70
 ÂÀÇ 2112 â õîðîøîìó ñòàí³ 2007 ð.â., ãàç-áåíçèí.
093-279-47-80
 Äâèãóí ßÌÇ-236, êîðîáêà, ñêàòè, ðåñîðè, ãóð ³ ò.ä.,
ÌÀÇ-500. 093-756-39-33, 067-430-79-37

451348

Охорона, подобово по м.Вiнниця, охорона заводу, потрiбнi чол.
та жiн. Тел.:(068) 941-31-02, Вiктор

451343

449939

На роботу в охорону по Вiн., Хмельницькiй, Київськ.обл.потрiбнi
охоронцi. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87

ê³ìíàòè, îêðåìî êóõíÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 40 ñîò.
çåìë³, ñàäîê, âèíîãðàäíèé, ãàðàæ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ.
067-274-48-66, 063-496-73-66
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà,
ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 42
ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 098962-17-70
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò,
âàííà, á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
 Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà. 098-461-92-92
 Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, ïîãð³á, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 15
ñîò. 093-153-21-72
 Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì.,
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò.,
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125 000 ãðí
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³,
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-34967-88
 Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè)
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó,
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí.
097-753-65-54, 096-932-45-12
 Áóäèíîê óòåïëåíèé 84 êâ.ì., âáóäîâàí³ ìåáë³,
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ðåìîíò, ³ìï.êîòåë, âñ³
çðó÷íîñò³, 6 ñîò. ãîðîäà, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òðîòóàðíà
ïëèòêà, áàçàð, 4 øêîëè, äèò.ñàäîê ïîðó÷. 063-694-06-39,
096-454-08-79
 Áóäèíîê õîðîøèé, çàòèøíèé, íà ð³âíîìó ì³ñö³, çåìë³
6 ñîò., 65 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, âåëèêà êóõíÿ, ñàí.âóçîë, ³íä.
îïàëåííÿ - êîòåë, ºâðî-ðåìîíò, º ñàäîê, êóù³ ÿã³ä, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-264-80-29
 Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì.,
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâå îáëàäíàííÿ äðóãîãî
ïîâåðõó ìàíñàðäè. ì.Êîçÿòèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à,
çåì. ä³ëÿíêà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä,
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 950 000 ãðí. 067705-00-22 Äìèòðî
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ìîæëèâèé îáì³í íà
êâàðòèðó ç äîïëàòîþ, ãàðàæ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç.
068-271-40-31, 2-85-33
 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 ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.

 ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., 67000 ïðîá³ã, ãàç-áåíçèí 32
000 ãðí. 097-174-72-08
 Êàìàç 53-20, 54-10. 097-362-81-21
 Ìàçäà 626 1987 ð.â., ãàç-áåíçèí, â ðîáî÷îìó ñòàí³.
093-481-74-05, 098-800-77-03
 Ì³í³ - òðàêòîð. 097-128-74-54 Þðà
 Ìîñêâè÷ 407 1961 ð.â. 063-042-05-93

 Ìîòîöèêîë ÌÒ, Êàñ³ê, Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, âñ³
çàï÷àñò³. 097-154-49-36
 ÌÒ-11 Äíåïð 1985 ð.â., 14500 ïðîá³ã, ì.Êîçÿòèí - 10
000 ãðí. 063-279-93-90
 Îïåëü Àñòðà 2008 ð.â., óí³âåðñàë, 1.3 òóðáî äèçåëü,
ñ³ðà, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ. 093-095-17-57, 096737-40-40

451350

Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33

449441

Робота

Продам будинок вул.Грушевського
155, зі всіма зручностями, 10 сот.
землі, можливо викуп.
067-753-67-42

449943

451210

Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-15449-36
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Будівельні - ремонтні роботи. 097-324-06-14
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71

Ì³÷óð³íà. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà,
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ,
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä
âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì.,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ì/ï åíåðãî
çáåð³ãàþ÷³ â³êíà, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ, êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò
- âàííà â áóäèíêó, ãàðàæ öåãëÿíèé, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, 12 ñîò., ñàäîê, îãîðîæà, öåíòð âóë.Ì³÷óð³íà 23.
067-409-35-37
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
 Áóäèíîê öåíòð, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 4 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî
ï³ä á³çíåñ. 093-704-31-57
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 24 êâ.ì., ä³ëÿíêà 4 ñîò., º ïëîäîâ³
äåðåâà, ìåòàëåâà çàãîðîæà, öåãëÿíèé áóäèíîê áåç
âíóòð³øí³õ ðîá³ò. 093-631-91-16
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, ç áóäèíêîì. 097-931-00-82
 Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. á³ëÿ ìàëåíüêîãî áàçàð÷èêà, ï³ä
çàáóäîâó. 093-704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. + áóäèíîê æèëèé, ãàç, êîíâåêòîð,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ñàä, ïîáëèçó ñòàâîê, íåäîðîãî.
095-808-54-65
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê, ñàðàé,
ãàðàæ, öåíòð âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1 (á³ëÿ øêîëè ¹2).
098-466-44-27, 050-705-41-75, 093-892-32-89
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ë³òí³é äóø, ìîæëèâî â ðîçñòðî÷êó (ïåðøèé
âíåñîê 50% â³ä âàðòîñò³ áóäèíêó). 098-707-26-10
 Ï³â áóäèíêó â ñ.Äóáèíà (2 êì. â³ä ñìò.Áðîäåöüêå),
100êâ.ì., ãàç, âîäà â áóäèíêó, ïîãð³á, 2-à ñàðà¿,ñàäîê,
ãîðîä; 25 ñîò. çåìë³. 70 000 ãðí. 097-390-09-23; 063581-16-17
 Ï³â áóäèíêó ãàç. ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, óòåïëåíèé,
º ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, äîãëÿíóòà çåì. ä³ë-êà 10
ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 83/1, ð-í Øâåéíî¿ ôàáðèêè. 093785-79-17
 Ï³â áóäèíêó ç ôóíäàìåíòîì ï³ä çàáóäîâó, çåì. ä³ë-êà,
ãàç, âîäà, âóë.Íåçàëåæíîñò³. 096-898-35-34, 063-89676-90
 Ó÷àñòîê 20 ñîò. ð-í ÏÌÊ. 093-704-31-57
 Ó÷àñòîê ç íîâîñòðîéîì 11 õ 14, 0.8 ãà, ãàç, ñâ³òëî,
âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 12.
063-107-12-33
 ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24

449252

ремонт

Продам магазин по вул.8Гвардійська 2-А, 20 кв.м. площа магазину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

449028

231-31-36 Ирина
Вантажник(з/п-7000грн), компресувальники, водії навантажувачів,
цементовозів,бетоновозів та самосвалів.
Вахтовий метод роботи. Заробітна плата при
співбесіді. Житло надаємо. м. Київ. тел.:
0674019592

451165

На роботу в Універмаг потрібен баріста. 093252-30-74
На склад вторсировини потрібен працівник.
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-288-4272, 093-884-69-74
В новий заклад запрошуються працівники:
кухар, бармен, сушист, офіціант, з/п висока.
063-307-61-02
На роботу потрібні працівники на посаду:
"Столяр" та "Помічник столяра". 073-21892-48
На роботу потрібен бармен та офіціант в кафе
"Esperanto".063-676-53-02
У цілодобовий магазин потрібні продавець та
касир. 067-609-10-49, 093-925-92-67
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На постійну роботу в Національну лотерею
м.Козятин потрібен касир - оператор та охоронник. 063-299-33-35
На роботу потрібен офіціант, вчасна з/п,
гнучкий графік, а також наймаємо працівників
на літній сезон. 093-599-68-33
В магазин "Обжорка", в р-ні ПРБ, потрібен
касир-оператор, офіційне працевлаштування,
повний соц. пакет. 2-84-00, 063-45-22-802
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми
гарантуємо: соціальний пакет, високу
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093678-53-01
Покоївка (з/п 8000 грн), кухар (з/п 10000 грн)
на роботу в прем'єр готель "Русь". Графік роботи позмінний. Можливе проживання. Тел.:
(044)2894515
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий
метод роботи, харчування та проживання і
доставка на місце роботи за рахунок роботодавця. 0952872944; 0677869928
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу
різноробочих, зарплатня гідна. 097-364-4650
На роботу в "Кулінарія Тинок" запрошується
кухар, продавець зі знанням п.к. Ми
гарантуємо: соціальний пакет, високу
заробітну плату. тел. 067-430-02-80, 093678-53-01
Адміністратор на постійну роботу в хостел у
м.Києві. Терміново. Зп від 8000грн + %. Житло надається. Офіційне працевлаштування.
Тел.: 0993894544, 0968848555
На роботу в магазин "Продторг"
запрошується різноробочий, помічник кухаря. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, середня заробітна плата 7000-8500
грн (з податками), 8-годинний робочий день,
компенсація харчування. 067-430-02-80, 093678-53-01.
В салон краси "Інфініті" потрібен майстер
манікюру, офіційне працевлаштування. 063-

449959

451351

450618

робота

451339

451391

451372

450619

451340

450877

445600

448579

12

 Ñêóòåð. 096-439-84-27
 Ôîëüöâàãåí Ò4, 2000 ð.â., 1.9 äèçåëü, ãðóç-ïàñ, á³ëèé.
063-180-51-46, 063-311-92-08
 Ôîðä Ñ³ºðà 1992 ð.â. - 40 000 ãðí. 067-257-69-89
 Õîíäà Ä³î Ëåàä 100 êóá. 063-042-05-93
КУПЛЮ
 Àâòî ãàðàæ ìåòàëåâèé â ðîçáîðêó. 096-612-24-13
 Á³íîêëü ìîæíà íîâèé àáî á/ó. 073-310-90-74, 096219-94-51

 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Ãàçîâ³ áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ñòàð³ ïðàëüí³ ìàøèíêè,
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 093-583-68-60
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð.
097-904-20-43
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

449941

449960

14

реклама

449964

449962

450475

450474

МіНЯЮ

 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 097-54503-70, 097-304-05-98
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. â ì.Êîçÿòèí³, 75 êâ.ì.,
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 5.5 ñîò. íà 1-ê³ìí. êâ., ç
äîïëàòîþ. 098-743-36-30
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451167

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó
÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â,
áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå,
ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè ãîëóáîãëàçèõ êîòÿò (ñ³àìñüêèõ)
2.5 ì³ñ. 063-617-05-10
 Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîòåíÿò 2-õ õëîï÷èê³â òà ä³â÷èíêà
ìèøîëîâè. 098-225-48-33, 063-776-11-19, 063-598-85-90
 Â³ääàì öóöåíÿòêî (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè, ñòåðèë³çàö³ÿ
çà ì³é ðàõóíîê. 063-784-17-02, 099-753-32-80
 Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 093884-86-66
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, ñåð³ÿ
ÀÂ ¹016041 â³ä 01.12.2010 ð. íà ³ìÿ Ìóëÿð Âàëåíòèíè
Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
 Çäàéäåíî áîðò çàäí³é àâòîìîá³ëüíèé äî ïðè÷³ïà. 068683-81-70, 093-563-81-40
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ãðóøåâñüêîãî 155, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî âèêóï. 067-75367-42
 Çäàì áóäèíîê ãàç, âîäà, ð-í Á³ëà Êàçàðìà, íà òðèâàëèé
òåðì³í, ìîæëèâî ç ïðàâîì âèêóïà, òåðì³íîâî. 063-896-7760, 063-896-77-35, 096-566-64-53, 097-029-05-79

 Çäàì áóäèíîê ñ.Ïóñòîõà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098843-78-22
 Çäàì â îðåíäó áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 6 ñîò. ãîðîäó. 093-762-03-76
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ
àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-62848-49
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 30 êâ.ì. âóë.Ì³÷óð³íà
17. 097-346-90-40
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ìàãàçèíà 10-15 êâ.ì., âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45 (á³ëÿ Ïðèâàò áàíêó). 067-920-58-10
 Çäàì ãàðàæ á³ëÿ òóíåëÿ. 096-739-60-07
 Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 09370-56-105
 Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî 1-ê³ìí. êâ., íà òðèâàëèé
òåðì³í, ð-í ÏÐÁ àáî 3 øêîëè. 093-114-94-28

450996

 Çåðíî äåñü 1 òîíó ÿ÷ì³íü àáî ïøåíèöþ. 063-14361-18
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 063-143-61-18
 Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
 Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063143-61-18
 Êîíòåéíåð 3-õ ò. àáî 5 ò. 093-583-68-60
 Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³,
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè,
áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ï³ð’ÿ 160-170 ãðí. á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³,
ãîð³õè, ïîäóøêè, ïåðèíè. 067-103-89-90 Íåëÿ
 Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí.,
60 ãðí., ñòàð³ òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³
ïëèòè â áóäü ÿêîìó ñòàí³, âîëîññÿ äîðîãî. 097-581-2955, 067-103-89-90
 Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
 Ðåçèíó íà R 15 Ñ òà R 14 Ñ, ìîæíà 2 ñêàòè. 093297-19-24
 ×îáîòè - ñàïîãè ÷îëîâ³÷³ , íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè ÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
 Àâòî Áóäü ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. 063-5-85-2350, 097-648-46-69

451349

449254

450421

449961

451020

 Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì
55-63 ðîê³â äëÿ ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 09689-71-941
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, â
í³÷íó çì³íó. 093-125-63-44 Ëåíà
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ, ÷åðåç äåíü ì.Êîçÿòèí. 097300-31-13
 Øóêàþ ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³, ïðèáèðàëüíèö³. 096690-89-64
 Øóêàþ ðîáîòó íÿí³. 068-961-05-53
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 16 травня 2019 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

RIA-Kозятин

RIA-К, Четвер, 16 травня 2019

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 095-103-96-71

449077

450994

16

Розміщення Реклами

Українські анекдоти:)
450473

Сто мільйонів, виділених
на ремонт доріг,
витратили на сто тисяч
знаків "Погана дорога"
***
- Тату, що таке парадокс?
- Ну, це просто, синку:
наприклад, годинник
може йти, коли лежить, і
стояти, коли висить...
***
Сильний чоловік - це не
той, у якого все добре. Це
той, у якого все добре,
незважаючи ні на що...

451284

450989

449459

ГОРОСКОП
з 16.05 по 22.05

Погода у Козятині
четвер, 16 травня

п'ятниця, 17 травня

субота, 18 травня

неділя, 19 травня

+ 15 0Ñ	 + 17 0Ñ
+ 23 0Ñ	 + 19 0Ñ

+ 16 0Ñ	 + 18 0Ñ
+ 21 0Ñ	 + 19 0Ñ

+ 16 0Ñ	 + 18 0Ñ
+ 23 0Ñ + 19 0Ñ

+ 14 0Ñ	 + 16 0Ñ
+ 22 0Ñ + 19 0Ñ

понеділок, 20 травня

вівторок, 21 травня

середа, 22 травня

+ 15 Ñ	 + 18 Ñ
+ 26 0Ñ + 21 0Ñ

+ 17 Ñ + 17 Ñ
+ 22 0Ñ	 + 18 0Ñ

+ 15 0Ñ + 15 0Ñ
+ 20 0Ñ + 18 0Ñ

0

0

0

(093) 766-18-41

0

Овен
Овни звідусіль отримують мотивацію,
однак їм бракує внутрішнього відпочинку. Ви готові звернути гори, але існує чимало
дрібниць, які так чи інакше стоять на шляху до
цих гір. Розв'яжіть всі проблеми, які вам заважають рухатися вгору. Приділіть час собі та оцінці
власних пріоритетів. Все вдасться!
Телець
Тельці можуть впевнено сказати, що почали нову сторінку у своєму житті. Зміни
рідко приносять задоволення одразу ж, тому не
зосереджуйте увагу на дрібницях та негативі. Зараз
чудовий час для нових рішень та натхнення, тому
користуйтесь моментом.
Близнюки
Новий тиждень для Близнюків видасться доволі складним та насиченим
на події, однак не варто розганятися та намагатись встигнути все. Правильно визначте
найважливіші завдання і займіться ними перш
за все, а вже тоді розбирайтесь з дрібницями.
Рак
Романтична натура Раків вимагає до себе
більше уваги, тому зараз краще не намагатись віддати себе у різні сфери, а зосередити
увагу на чомусь одному: або близькі, або робота.
В іншому випадку вам просто забракне сил бути
всюди та з усіма.
Лев
Леви цього тижня бачать чимало
цілей і зовсім не бачать перешкод.
Такий ентузіазм викликає захват і занепокоєння, адже імпульсивність та відданість
можуть швидко позбавити вас енергії ще
до того, які всі справи з величезного списку
будуть зроблені.
Діва
Діви можуть цього тижня знайти
собі нове заняття, яке приноситиме
не лише задоволення, а й додаткові гроші.
Не соромтесь братися за щось, що вам не
притаманне.
терези
Терези поступово вливаються у нове
середовище, яке приносить більше
позитивних емоцій. Попереду ще чимало хороших змін. Але не варто забувати про сім'ю та
близьких, які також потребують вашої уваги.
Скорпіон
Скорпіони відчувають себе втомленими і
новий тиждень для представників цього
знаку буде доволі складним. Але це не означає,
що варто опускати руки та ображатися на весь світ
через несправедливість.
Стрілець
Стрільці живуть від емоційного підйому до
падіння, намагаючись знайти собі опору та
стимули. Але пора припинити очікувати
мотивації від когось, адже це ваше життя і воно
у ваших руках. Зберіться, оберіть ціль і рухайтесь
до неї без виправдань.
Козеріг
Козероги відчувають, як удача бере їх за
руку та веде прямісінько до цілей. Тому
хапайте можливості та не лінуйтесь, адже зараз
чудовий шанс для нових звершень. Звісно ж, не
варто забувати про холодний розум.
Водолій
Водолії потребують чогось нового і незвичайного, тому їм пора виходити з
зони комфорту та наважуватись на те, що раніше
здавалось неможливим. У вас все вдасться, можливо, не одразу, але точно дії будуть виправдані.
Риби
Зорі радять Рибам цього тижня якомога більше часу присвятити спілкуванню зі своїм оточенням та близькими. Вам піде на користь свіжий погляд на
деякі речі. До того ж, робота нікуди не втече,
адже ви й так все контролюєте.

