
З хати по 85 гривень
У КоЗятині З’явилися дивні «гаЗовиКи»

kazatin.com

• Трагедія в КозяТині: вТопився 14-річний хлопець
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МаКсон пішов на небо: 
прощалися з героєМ 
МаКсиМоМ олеКсюКоМ

чиМ заКінчився сМіТТєвий 
КонфліКТ у Махаринцях

 У двері приватних будинків Козятина 
стукають чоловіки, які пропонують 
обстежити вентиляцію. З мешканців 
будинків збирають гроші — таких уже не 
один десяток

 Вдалося зв’язатися із самими 
представниками цієї компанії. Вона 
називається «Облгазбезпека». Кажуть, 
що нікого не примушують користуватися 
їхніми послугами

 Що це за дивні «газовики», які з’явилися в 
Козятині та чи можна їм не відкривати двері?   
стор. 3 Жінка, до якої приходили з «облгазбезпеки», 

засумнівалася в їхній добропорядості. гроші 
їм так і не віддала
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 Будинок науки і 
техніки залізничників, 
що на Привокзальній, 
має стару частину. 
Вона називається 
«Аудиторія». Мало 
хто знає, що у свій час 
там був сам Гетьман 
Скоропадський
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в’ячеслав гончаруК

Про початок конфлікту ми 
писали у «RIA-Козятин» № 23 в 
матеріалі «Сміттєвий конфлікт: 
під Козятином скинули сміття з 
іншої області». Коротко: маха-
ринчани розповіли про чотири 
фури на львівських номерах, 
з яких вивантажили та скинули 
сміття біля цегельного заводу.

Через ці відходи в селі роз-
горівся конфлікт — жителі 
заблокували дві фури та ви-
кликали поліцію. Підозрюють, 
що сміття привезли незаконно 
та побоюються наслідків. Це 
сталося 4 червня.

раноК перед сходоМ села
На ранок наступного дня 

до активістів, які залишилися 
чергувати біля машин, почали 
сходитися інші мешканці села. 
Почали думати, що робити далі. 
Люди були обурені, що питання 
ввозу сміття з інших областей 
не обговорювалося на громад-
ських слуханнях.

Почали вимагати пояснень 
у голови села. Але Наталія 
Василюк, посилаючись на по-
гане самопочуття, не вийшла 
до односельців і не пояснила 
громаді, звідки в Махаринцях 
чуже сміття.

Люди не відступилися й зібра-
лися до неї додому. За годину 
вони повернулися від голови з 
листом сільської ради. У заяві 
було написано, що сміття, яке 
було скинуте, заберуть.

До речі, голова села не дала 
відповіді на питання про те, чи 
не буде в Махаринцях сміттєпе-
реробна лінія. Це не влаштува-

ло мешканців. Наступний схід 
села запланували на 18.00. По-
ліцейських, які чергували поруч, 
попередили, якщо на зборах 
не отримають відповідей та не 
буде вирішено, що робити з 
можливим будівництвом лінії, 
то мешканці Махаринців можуть 
навіть перекривати дороги.

до сьоМої вечора проТес-
Туючих не чули

Дощова погода не завадила 
більш як 120 мешканцям зібра-
тися на схід села. Махаринчани 
збирали підписи про те, щоб у 
їхньому селі не було сміттєпе-
реробного заводу.

Одночасно вони збирали під-
писи за відсторонення голови 
села Наталії Василюк із займа-
ної посади. Найбільше турбува-
ло громаду питання про те, хто 
ж таки підписав договір на вивіз 
сміття з іншої області. І що має 
виготовляти на цегельному за-
воді його новий власник.

Час йшов, втомлені активісти 
стали радитись між собою, що 
робити, щоб їх почули, і ви-
рішили їхати блокувати пере-
хрестя в Махнівці.

Козятинські поліцейські пові-
домили громаді, що блокування 
дороги може мати негативні 
наслідки й закликали протес-
туючих діяти в правовому полі.

Коли настав момент, що акти-
вістам терпець увірвався і вони 
поїдуть перекривати згадане 
перехрестя, тут же з’явився 
фігурант, на якого цілий день 
чекала громада, а саме новий 
власник цегельного заводу.

Він розповів, що підприєм-
ство, яке придбало завод, має 

виготовляти на підприємстві па-
лети. Щодо привезеного сміття 
представник «Еко-консалтингу» 
сказав, що в нього є договір на 
вивіз сміття із сільським кому-
нальним підприємством.

Договір підписаний тільки на 
чотири фури. Активісти хотіли 
бачити документи та прізвище 
підписанта угоди.

З документів, які громада 
отримала в електронному вигля-
ді, стало відомо, що підрядник 
розміщує на полігоні сміття 4-го 
класу небезпеки. Договір під-
писаний на 3 роки.

новий голова?
Активісти дізналися, що ди-

ректор місцевого комунального 

підприємства Наталія Гуменюк 
підписала договір. Сказала, що 
документ підписала, не читаючи 
і зробила це під тиском Наталії 
Василюк, тобто голови села.

Сама керманичка села дала 
пояснення:

— Мене обманули, готова від-
мовитись від займаної посади.

На сході села запропонували 
обрати новим сільським голо-
вою Сергія Бенедичука. Але це 
поки не офіційне рішення.

Сергій сказав:
— Ми зробили велику справу. 

Тепер ніхто з грошима не буде 
вказувати, як нам жити. Відпо-
відальність за ситуацію взяла на 
себе поліція. Будуть підводні те-
чії — будемо діяти радикально.

олена удвуд,
МиКиТа панасенКо

До редакції «RIA Козятин» за-
телефонувала мешканка вулиці Ма-
тросова. Вона розповіла, що до неї 
навідалися чоловіки, які перевіряли 
систему вентиляції. Її занепокоїло 
те, що вони представилися праців-
никами не «Вінницягазу», а зовсім 
іншої організації.

Мешканці будинків, до яких 
приходили «газовики», попросили 
змінити їхні імена в публікації.

Ось пані Галина розповіла жур-
налістам, що представники «газової 
служби» прийшли до неї минулого 
тижня майже о п’ятій вечора. Вона 
саме збиралася їхати до центру, 
щоб зняти з картки гроші. Аж тут 
на вулиці побачила двох незнайом-
ців — один молодий із хвостиком, 
інший старшого віку зі зламаною 
рукою. Вони ввічливо привіталися, 
повідомили, з якої організації. Ком-
панія називається «Облгазбезпека». 
А тоді сказали, що хочуть перевіри-
ти систему вентиляції й попросили 
пустити до будинку.

— Я їм кажу: «Заходьте. Але в 
мене газ відімкнений. Бо робимо 
ремонт, тому користуємося плит-
кою», — каже жінка. — Вони за-
ходять до хати. Почали перевірку, 
а тоді один із них каже, що гофру 
на витяжку треба витягувати, і 
замість неї ставити каналізаційну 
сотку. Я йому кажу: «Я хоч і жінка, 
але в ремонтах трохи розбираюся. 
Якщо ми поставимо пластмасу, вона 
швидше займеться». І ще сказали, 
що двійник якийсь треба ставити.

гоТівКою — дешевше?
Далі зайшов хлопець із хвости-

ком і почав оформляти акт. Назвав 
прізвище та ім’я нашої героїні, що її 
неабияк здивувало. А тоді сказав: 
«Платіть 85 гривень!» Жінка відка-
зала, що готівки удома немає й за-
питала, чи можна розрахуватися за 
допомогою банківського рахунку.

— А вони: «А навіщо вам пере-
плачувати? Щоб ви не платили 
комісію, ми вам даємо квитанцію, 
ці акти й на цьому розходимося», 
— продовжує пані Галина. — Я 
наполягала на тому, щоб мені дали 
номер банківського рахунку. Вони 
мені сказали, що підуть перевіряти 
далі, а потім повернуться до мене 
за грошима.

Наша героїня поїхала за гроши-
ма. Але дорогою її мучили сумніви, 
чи варто віддавати кошти. Коли пані 
Галина повернулася додому, почула, 
що гавкає собака. Визирнула у ві-
кно й побачила тих самих чоловіків.

На всі поради робітників за-
платити готівкою, бо так дешевше, 
пані Галина не реагувала. Зрештою, 
вони написали їй на папірці банків-
ські реквізити, номер телефону й 
пішли.

неправильні ноМери бу-
динКів

Прихід чоловіків Галину збив з 
пантелику, тому вона не поспішала 
йти до банку і платити за наданим 
рахунком. За її словами, жодних 
оголошень про те, що будуть пере-
віряти вентиляційні канали, не було.

Зазвичай такі перевірки про-
водять працівники «Вінницягаз». 
Оглядають витяжки та газові плити 
й перевіряють, чи не йде витік газу 
із труб.

— Чоловіки не мали транспорту, 
пішки ходили від хати до хати, — 
продовжує козятинчанка. — Я не 
розумію, за що вони беруть гроші. 
Яку ж вони роботу зробили? І на 
квитанції дуже дивне формулюван-
ня. А ще дивно, що в них усі наші 
дані є. Вони називають прізвище й 
номер будинку. Але номер будинку 
старий, не той, що зараз. На Ма-
тросова міняли нумерацію понад 
двадцять років тому. У них були 
неправильні відомості.

Прихід перевіряльників насторо-
жив не лише нашу співрозмовницю. 
Сусіди почали теж про це говорити. 
А ще ті самі чоловіки двома днями 
раніше навідалися до колеги пані 
Галини, яка живе на вулиці Івана 
Франка.

— Я не знаю, що мені робити, — 
каже козятинчанка. — Платити ці 
гроші, чи ні? З одного боку, це не 
велика сума, але не хочеться бути 
ошуканою. Добре, якщо це все за-
конно. А як ні?

До управління «Вінницягаз» не 
зверталася.

перевіряли без приладів?
Ми поспілкувалися з іншими меш-

канками вулиці, до яких приходили 
ті самі робітники. Частина з них 
заплатила перевіряльникам гроші, 
частина — ні.

До Олени, сусідки пані Галини, 
чоловіки навідалися вранці близько 
одинадцятої години. Вона була вдо-
ма із сестрою та двома дітьми.

Зайшли до хати, оглянули газову 
плиту, але вентиляційну трубу не 
перевіряли. Жінку здивувало, що 
перевіряльники не мали із собою 
жодних інструментів.

Потім сказали так само заплатити 
85 гривень. Олена відповіла, що 
грошей при собі не має й запита-
ла, чи можна взяти квитанцію чи 

реквізити й заплатити потім. Але 
чоловіки наполягали на тому, щоб 
вона в когось позичила й розраху-
валася одразу.

— Ще вони мені сказали, що 
треба трубу ставити до витяжки, 
— каже жінка. — Я запитала, коли 
будуть перевіряти наступного разу. 
Вони сказали, що через рік. Я за-
питала: «А якщо я не поставлю?» 
Вони мені сказали, що, може, буде 
штраф.

За словами Олени, вона розраху-
валася з чоловіками. Вони дали їй 
копію складеного акту та квитанцію 
з мокрими печатками.

дуМала, що це «вінниця-
газ»

До пані Василини чоловіки на-
відалися приблизно в обід. Вона 
зустріла їх на подвір’ї сусідки. Сама 
попросила їх прийти перевірити, бо 
мала йти в справах.

— Вони прийшли і провели 
огляд, — каже козятинчанка. — 
Нічого не підпалювали, як зазвичай 
роблять, коли перевіряють, чи 
не пропускає. Лише сказали, що 
димар треба підняти. І що щось 
обов’язково треба у вентиляцію 
вставляти. Хлопчина щось там за-
повнював, але не довго. У нього 
посвідчення при собі не було. А 
ще він допитувався, з ким я живу. 
Якось мені стало не по собі від 
цього. Потім підійшов той із пола-
маною рукою, дав мені квитанцію. 
Я, якщо чесно, збиралася заплатити 
через термінал. Бо мала тоді не 
більше ста гривень. Вони не казали, 
що будуть щось відмикати, просто 
сказали: «Для чого вам перепла-
чувати!»

За словами пані Василини, спер-
шу вона навіть не зрозуміла, що 
вони — не представники «Вінни-
цягазу».

— Я ще їх запитала, що це їхні 
понаписували, бо в мене показники 
не співпадають, — продовжує жін-
ка. — Запитала, чи черга велика в 
«Газконторі». А він мені: «Та я туди 
сьогодні й не заходив».

Наша співрозмовниця розраху-
валася з чоловіками. А після їх ві-
зиту зателефонувала до місцевого 
контролера й розповіла про те, що 
трапилося.

— Кажу їй, що ходять і збира-
ють по 85 гривень, — розповідає 
пані Василина. — Вона запитала, 
чи в мене двоконтурний котел. Я 
відповіла, що ні, лише на опален-
ня. «Давала гроші?» — запитала 
контролер. Я відповіла: «Давала». 
Вона почала сміятися. Каже, що 
можна було не платити.

Наступного дня вона зустріла 
цих самих чоловіків на провулку 
Луговому.

— У мене там дочка живе, — 
продовжує Василина. — Я подзво-
нила до неї, попросила подивитися, 
чи підуть вони по хатах. Потім від-
дзвонилася вона й каже, що до неї 
приходили, але вона їм сказала, що 
наймає квартиру.

про КоМпанію
Одній із жінок, до будинку якої 

приходили «газовики», вони за-
лишили реквізити фірми, які вона 
передала журналістам. Виявилося, 
що приватна компанія «Облгазбез-
пека» зареєстрована в Київській об-
ласті, у Переяслав-Хмельницькому. 
Єдиний вказаний номер телефону 
не працює.

Компанія належить киянам Ан-
дрію Барану та Віктору Зозулі. У 
Вінниці зареєстрований підрозділ 
фірми. Адреса реєстрації — вулиця 
Некрасова, 87.

ситуаціяновини

продовження історії. Минулого тижня під Козятином мешканці села 
Махаринці заблокували фури, з яких висипали сміття біля цегельного заводу. 
Цілу ніч жителі чергували коло фур. А потім відбулися збори села. Про них 
читайте в матеріалі нижче

Ми запиТали у КозяТинчан

валенТина (70), 
пенсіонерКа:

— Буду на городі. У 
мене фазенда — ото й 
увесь відпочинок. Бу-
демо полуницю на дачі 
вирощувати, картоплю. І 
думати за вибори.

валерій (65), пенсіонер:

— На городі буду 
відпочивати. У мене 
там такі вправи — то 
із сапою, то з лопа-
тою. Усе по трошки 
садимо, що вміщуєть-
ся на 5 сотках.

володиМир (73), 
пенсіонер:

— На зеленому морі 
буду. Тобто, на городі. 
Уже посадив усю свою 
городину. Оце так і 
будемо ми відпочивати 
влітку цього року.

андрій (30), продавець:

— Швидше за все, 
поїду на море. Але в 
Україні, не за кордон. 
Хоча точно не знаю, 
куди саме. Треба під-
тримувати вітчизняні 
курорти.

ТеТяна (33), 
доМогосподарКа:

— Я вже відпочива-
ла. Їздила до Єгипту. 
Втілила мрію свого 
дитинства. Бачила там 
рибки гарні, природу 
дуже красиву, пальми.

ніна (19), перуКар:

— Поки буду тут, у 
Козятині. А потім поїду 
до Чехії. Зароблятиму 
гроші. Ще точно не 
знаю, куди саме. Такий 
буде в мене відпочинок.

як плануєте відпочивати цього літа?

Чим ЗаКінЧився сміттєвий 
КонфліКт У махаринцях

КОРОТКО

інсектициди з 
Козятинщини 
потрапили в 
річку
 У Погребищенському 

районі Вінницької облас-
ті сталася аварія — під час 
транспортування хімічних ре-
човин автомобіль потрапив у 
ДТП та впав в притоку річки 
Рось.

Хімікати вкрали з фер-
мерських господарств Козя-
тинського та Липовецького 
районів. Про це повідомля-
ють у поліції. Частина речо-
вини вигоріла і потрапила в 
водойму. Тепер екологічні 
служби мають оцінити си-
туацію, а правоохоронці 
відкрили та розслідують 
кримінальну справу.

Свій виток річка Рось 
бере у нашій області, у селі 
Ординці Погребищенського 
району. Протікає Київською 
та Черкаською областями. 
Загальна довжина річки — 
378,3 кілометра. Впадає у 
Кременчуцьке водосховище.

Як повідомляють спе-
ціалісти, ситуація із за-
брудненням річки Рось 
контрольована. Про подію 
прозвітували рятувальники, 
екологи та керівництво об-
ласті.

За останніми даними, до 
водойми потрапило близько 
747 літрів різних гербіцидів. 
Аналізи показали, що у воді 
не зафіксовано жодних пе-
ревищень гранично допус-
тимої концентрації хімічних 
сполук. У місці потраплян-
ня води зі ставка у річку 
Рось в селищі Борщагівка 
перевищень норм також не 
виявили.

хто від громади підписав договір за вивіз сміття 
з іншої області? активісти з’ясовують із новим 
власником цегельного заводу

Жінка, до якої приходили з «облгазбезпеки», 
засумнівалася в їхній добропорядності. Гроші їм так 
і не віддала

проблема. У двері приватних будинків Козятина стукають чоловіки, які пропонують обстежити 
вентиляцію. Люди розповідають, що не бачили в них навіть спеціального приладдя. Але з мешканців 
будинків збирають гроші — таких уже не один десяток. Хто ці «газовики»?

З хати по 85 гривень: У КоЗятині 
З'явилися дивні «гаЗовиКи»

Прес-секретар «Вінницягаз» 
Лариса Логінова в коментарі 
журналісту сказала, що інші 
підприємства можуть пропо-
нувати свої послуги в обсте-
женні вентиляційних систем, 
але споживачі не зобов’язані 
на це погоджуватися.
— Ми чули про таку компанію, 
вони нібито перевіряють вен-
тиляційні канали, — говорить 
Лариса Логінова. — Абсолютно 
окрема приватна компанія. На 

їхні погрози відключити газ не 
треба звертати увагу, бо вони 
не мають стосунку до розпо-
дільчих мереж. Люди можуть 
на свій розсуд обрати компа-
нію, яка проведе їм обстеження 
вентиляції. І мають повне право 
не впустити таку організацію.
Лариса також каже, що потріб-
но уважно дивитися на посвід-
чення службовця — звертати 
увагу на те, яку компанію він 
представляє.

Можна не впускати

Одній із героїнь цього мате-
ріалу чоловіки залишили но-
мер телефону для зв’язку. За 
цим телефоном ми зв’язалися 
з Віктором Шумом — пред-
ставником компанії. Ось що 
він сказав:
— Наші робітники мають при 
собі посвідчення, і людина 
завжди може його побачити, 
— каже Віктор. — Мають при 

собі прилад для вимірюван-
ня тяги, який висить у них на 
шиї. Ми ходимо до всіх і про-
понуємо скористатися нашими 
послугами. Людина може від-
мовитися, якщо не бажає, щоб 
саме ми це робити. Ми нікого 
не примушуємо. Надаємо акти 
обстеження вентиляційних ка-
налів та квитанції про оплату 
послуг.

що кажуть в «облгазбезпеці»

роковини 
трагедії
 У неділю, 9 червня, ми-

нуло чотири роки, як трагічно 
загинув на «БРСМ» козятин-
ський герой-пожежник Євген 
Шевчук.

Женя трагічно загинув 
під час ліквідації пожежі на 
території нафтобази в селі 
Крячки, на Київщині. Той 
страшний день забрав мо-
лоде життя Жені Шевчука 
та покалічив ще двох по-
жежників — батька Євгена 
Леоніда Шевчука та колегу 
Петра Сизонюка.

У Козятині на честь героя-
пожежника Євгена встанови-
ли дві меморіальні дошки. 
Йому посмертно вручили 
почесного громадянина міста. 
Він нагороджений орденом 
За мужність ІІІ ступеню по-
смертно.
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в’ячеслав гончаруК,
леся КесарчуК

У день прощання із самого 
ранку біля будинку героя зі-
бралися близькі та друзі, сусіди. 
Не приховували сліз, згадували 
хлопця і від спогадів поринали 
в смуток.

Юнак виріс у Калинівці. Його 
однокласники з болем розпові-
дають про моменти з дитинства.

— Максим провчився з нами 
4 роки. Потім переїхав із бать-
ками в Козятин. Але він часто 
бував у Калинівці — там живуть 
його бабуся й дідусь, — гово-
рить однокласник Олександр 
Пурдій. — Максим любив спорт. 
У дитинстві ми з ним часто лю-
били гуляти, шукали пригоди, 
гралися… Як усі хлопці. Коли 
він пішов в армію — спілкува-
лися менше. Я був за кордоном 
і тепер жалкую, що не часто 
йому телефонував.

у осТанню ніч виходив на 
зв’язоК

Рідні пам’ятають, що Максим 
був спокійною дитиною. Оминав 
суперечки й сам намагався ні з 
ким не сперечатися.

— Максим вчився в Козятині 
в першій школі. Далі оволодівав 
професію водія у Вінниці. Потім 
пішов до армії. Він був хлопець 
скромний, флегматичний, — ді-
литься спогадами двоюрідний 
прадід Григорій Швець. — Мені 
на все життя запам’ятається 
наша остання з ним розмова. У 
минулому році він із батьком са-
див картоплю. Я побачив його, 
зупинився й кажу: «Думай, коли 
мені вже горілку на весілля го-
тувати!», а він дивиться на мене, 
усміхнувся і промовчав. Потім я 
дізнався, що він підписав контр-
акт і йде служити. Про дівчат 
поки не думав.

Поговорили з класним керів-
ником Максима Любов’ю Федо-
рук. Жінка сказала, що він був 
наполегливим і справедливим. 
Намагався добиватися всього 
власними силами.

— Мав хороші досягнення в 
спорті, особливо в стрибках у 
висоту, високі вольові якості. 
Перед роковою ніччю Максим 
вийшов на з’язок майже з усіма 
однокласницями.

сТав війсьКовиМ
У червні 2016 року Максима 

призвали до лав Збройних сил 
України на строкову військову 

службу. Після її закінчення під-
писав контракт і проходив служ-
бу у званні сержанта окремого 
загону особливого призначення 
Національної гвардії України.

Двадцятитрирічний Максим 
Олексюк був бійцем 3-ї роти 
полку «Азов». За півтора роки 
служби проявив себе відпові-
дальним та щирим побратимом. 
Він загинув 7-го червня в бою, 
який тривав майже 4 години.

— Я з Максимом познайомив-
ся безпосередньо на бойових 
позиціях. Це було в січні, — го-
ворить побратим Максима, який 
попросив його не називати. — 
Ми почали гарно спілкуватися. 
Він з усіма ладив і дружив. Він 
мав багато планів на життя, 
зокрема, дуже хотів освоїти 
військову справу і, мабуть, за-
лишитися в частині. Не ховався 
за спинами. Адже там щодня 
відбуваються обстріли, жодні 
мирні ініціативи — не діють. 

Розповідає про день, коли 
Максим загинув.

— Ми облаштовували пози-
цію, потім її почали обстрілю-
вати. Обстрілювали протягом 
години. Ворог застосовував 
ствольну артилерію і всі забо-
ронені калібри, які тільки є. І 
заборонену Мінськими угодами 
ствольну артилерію. Я й мої 
побратими втомилися бути мі-
шенями. Ми всі чекаємо наказів 
про силове вирішення конфлік-
ту, — розповідає військовий із 
позивним “Бродяга”.

прощання
Незважаючи на палюче сонце, 

на центральній площі міста було 
досить людно. Дехто стояв на 
колінах, дехто підбігав до рід-

них, обнімав, просив вибачення.
— Максим Олексюк для нас, 

азовців, став бойовим товари-
шем, близьким другом, якого 
можна назвати братом. Кожен 
із нас буде згадувати його з 
посмішкою бо він був життєра-
дісним хлопцем, — сказав друг 
Максима з позивним «Білий». 
— Він був впертим, але добрим 
і розуміючим. З тих бійців, кого 
не втримаєш на тилових по-
зиціях. Максим завжди рвався 
в бій захищати країну, перема-
гати ворогів. Так сталося в цю 
рокову ніч.

Військовий говорить, що Мак-
сим не мав у цей день виходити 
на бойову позицію, але він сам 
виявив бажання допомогти 
хлопцям облаштовувати позиції.

— Максим прожив коротке 
життя, але воно було яскраве 
й наповнене сенсом, — гово-
рить побратим Когут. — Він 
розумів ризик і знав, що він йде 
на війну. Залишився воїном до 
останнього подиху. Він став тим 
щитом, який дозволяє вам із 
нами будувати сім’ю, народжу-
вати й ростити дітей, засинати 
в теплому ліжку. Ми не маємо 
права забути тих, хто віддав 
своє життя за нашу свободу.

герої не вМираюТь
Після виступів побратимів мо-

литву провів благочинний отець 
Роман Масира з трьома церков-
нослужителями. Поховали Мак-
сима Олексюка на «Алеї Слави» 
міського кладовища.

Під час погребіння тіла про-
гримів салют від побратимів. У 
воїна залишилися мама Ірина та 
брат Андрій, який навчається в 
десятому класі.

в’ячеслав гончаруК

На рейці, яка слугувала від-
бійником для пішохідного мосту, 
меценати Боровський та Тарасюк 
облаштували лавки. Поруч поста-
вили лавку закоханим. Зробили 
вони її зі знанням справи. Люди, 
які сидять на ній, мають нахил до 
коханого чи коханої.

Перші гості запідозрили щось не 
те. Казали, лавку тільки поставили, 
а вже поламали. Тепер люди зна-
ють, що та лавка для закоханих та 
поцілунків.

На задньому плані поставили па-
латку, в якій розмістили три гральні 
столи. Назвали приміщення на від-

критому повітрі шаховий клуб. Біля 
нього окуте сріблястим ланцюжком 
росте «Дерево мрії», де закохані 
мають загадувати бажання і мають 
закривати свої почуття на замки 
для вічного кохання.

приверТає увагу
Ближче до лавки закоханих - 

декорація з живими барбарисами, 
разом з закупленими кленами з 
декоративного питомника Власова. 
Називали двома словами «Алея 
мрій»

Відкриття «Алеї мрії» відбулося 
в четвер, 6 червня. Присутні, серед 
яких був міський голова Олександр 
Пузир, повісили не дерево мрій 

жовто-блакитні стрічки. Зі слів 
очільника міста стало відомо, що 
ближче до дня поцілунків біля 
лавки закоханих поставлять пару 
декоративних голубів. На алею 
закоханих завертає подивитися 
козятинська молодь і гості нашого 
міста.

Місяць до дня поцілунКів
Ми запитали думку щодо алеї у 

наших землячок Аліни та Тетяни. 
Вони сказали, що в Козятині для 
молоді таке вперше. Обов’язково 
прийдуть у Всесвітній день поці-
лунків який відбудеться рівно че-
рез місяць 6 липня. Зараз дівчина 
одна. Місяця, мабуть, вистачить не 

тільки Аліні, а всій нашій молоді 
знайти свою половину і замкнути 
велике кохання на ланцюжку де-
рева мрії.

Ідея створити в на-
шому місті щось для 
молоді у власника ма-
газину кулінарії «Ти-
нок» назріла давно. 
Подав підприємець за-
яву до міської ради на 
виділення земельної ді-
лянки. Тільки депутати 
міської ради не хотіли 
витрачати бюджетні 
кошти на «Алею мрій». 
Реанімував цікавий мо-
лодіжний проект викон-

ком міської ради. А підприємець зі 
своїм колегою Сергієм Тарасюком 
втілили свою ідею в життя.

новинивтрата

герой. У Козятині 9 червня оголосили день жалоби. Місто прощалося з 23-річним воїном Максимом 
Олексюком, позивний “Максон”. Хлопець загинув у ніч на 7 червня від прямого попадання 
артилерійського снаряду в бліндаж. Він та ще один боєць від поранень померли в лікарні

десятки містян прийшли на прощання із Максимом 
олексюком. Героя проводжали, стоячи на колінах

Мама героя гладила чоло сина і плакала. Для неї цей 
день — найважчий у житті

військові за традицією проводжали героя в останню 
дорогу пострілами в повітря

Жінки, дівчата, діти і старенькі бабусі не приховували 
емоцій та жалю за юним воїном

маКсон пішов на небо: прощалися 
З героєм маКсимом олеКсюКом

У Козятині з’явилася лавочка закоханих

лавка закоханих в дії. Її відкрили 
неподалік залізничного вокзалу

павло горбансьКий, 
поліТичний оглядач

Те, про що говорили, тепер уже 
офіційно: наш земляк Володимир 
Гройсман разом зі своєю політич-
ною силою «Українська стратегія 
Гройсмана» братиме участь у до-
часних виборах до Верховної Ради, 
що мають відбутися 21 липня.

7 червня у «Мистецькому ар-
сеналі» столиці пройшов з’їзд, де 
200 делегатів форуму затвердили 
партійну програму, визначили 
напрямки діяльності нової пар-
тії і прийняли рішення щодо її 
участі у парламентських виборах. 
А Прем'єр-міністр України Во-
лодимир Гройсман, який очолює 
список на дострокових виборах 
до парламенту, особисто пред-
ставив свою команду і першу де-
сятку партії «Українська стратегія 
Гройсмана».

Зберегти позитивну динаміку 
розвитку економіки і забезпечи-
ти економічне зростання на рівні 
5–7% у державі, що має бути ре-
інвестовано в якість життя укра-
їнців; подальша децентралізація і 
зміцнення громад; становлення 
в Україні справжнього середнього 
класу; інвестиції в освіту — під-
тримка вчителів, які виховують 
цінності і дають знання дітям — 
першочергові задачі, над якими 
буде працювати представлена 
команда.

Програма політпартії земля-
ка і чинного Прем’єра також 
передбачає зменшення ставок 
податків і розширення бази 
оподаткування, зростання мі-
німальної та середньої зарплати 
та перехід до трирівневої сис-
теми пенсійного забезпечення, 
а також низку інших ініціатив 
у інших сферах життя українців. 
Важливий напрямок роботи со-
ратників Гройсмана — деокупа-
ція Криму та частини Донбасу, 
яку нині контролюють російські 
гібридні війська.

Представляючи команду, іні-
ціатор реформи децентралізації 
Володимир Гройсман згадав свій 
досвід міського голови Вінниці, 
коли масштабні зміни у місті та-
кож розпочались з довіри людей і 
формування команди муніципалі-
тету, яка мала якісно та оператив-
но вирішувати існуючі проблеми: 
«Я згадую, коли мені було 28 ро-
ків. Я дуже хотів робити все для 
того, щоб в моєму рідному місті 
якість життя змінилася, щоб ми 
відправили у минуле байдужість 
і небажання змін. Тоді я вийшов 
до людей і сказав: «Якщо ви дові-
рите мені, я зроблю все залежне 
від мене, щоб наше місто про-
цвітало». У мене була можливість 
сформувати прекрасну команду. 
Ми в постійному діалозі з людьми 
почали робити ці зміни і вони 
стали відчутними».

Багато хто пам’ятає, як непро-
сто було звільняти місто від 
стихійних ринків, відкривати 
«Прозорі офіси», запускати швей-
царські трамваї і перетворювати 
врешті-решт Вінницю на ком-
фортне місто, в якому людям 
приємно жити. Викликів у цен-
тральній владі було незрівнянно 
більше, проте молодий Прем’єр 
добре навчився «тримати удар».

Безперечно, це вміння згодить-
ся йому і в майбутньому, адже 
він рішення прийняв і формує 
тепер уже свою «збірну команду» 
України: «Сьогодні мені 41 рік. 
Для мене це надзвичайно відпо-
відальний період, бо я відчуваю 
свою відповідальність за нашу 
країну. Я знаю, що ми можемо 
робити справжні зміни, які ма-
ють бути відчутні для кожного. 
Я більше не хочу і не буду грав-
цем чужої збірної. Де я витрачав 
дуже багато часу, щоб долати 
перешкоди, багато перепон, які 
віддаляли, а не наближали нас 
до тих змін, які хотіли люди. Тому 
вирішив сформувати власну ко-
манду «Українська стратегія», яка 
знає, як це зробити, знає, у чому 
проблеми і як їх вирішити, щоб 
вони більше не виникали. Коман-
да, що вміє приймати рішення і 
втілювати їх, і добре розуміти всі 
виклики, що перед нею стоять», — 
так пояснив своє рішення Воло-
димир Гройсман балотуватись 
до парламенту разом зі своїми 
соратниками.

У першій десятці партії разом 
з Володимиром Гройсманом, 
який очолив список, ще двоє ві-
нничан — секретар міської ради 
Павло Яблонський, який відпо-

відатиме за блок, пов'язаний з 
децентралізацією та місцевим са-
моврядуванням, а також бойовий 
офіцер, екс-комбат батальйону 
«Миротворець» Андрій Тетерук, 
який займатиметься національ-
ною безпекою та обороною 
в команді «Української стратегії 
Гройсмана».

Також у команді нашого земля-
ка є четверо чинних міністрів, які 
пліч-о-пліч працюють із ним уже 
три роки в Кабміні: Лілія Грине-
вич, Павло Петренко, Олександр 
Саєнко та Євген Нищук. Крім 
того, у першій десятці представ-
ниця кримсько-татарського на-
роду Еміне Джапарова (питання 
деокупації Криму та частини 
Донбасу), екс-заступник міні-
стра фінансів Сергій Марченко 
(відповідатиме за економіку та 
фінанси), а також Віктор Єлен-
ський (опікуватиметься питання-
ми релігії).

За словами Володимира Грой-
смана, він разом з соратниками 
йде на вибори, аби будувати кра-
їну, в якій зможе себе реалізувати 
кожен: «За наступні 5 років ми 
маємо створити умови для ста-
новлення в Україні справжнього 
середнього класу. Середній клас 
в моєму розумінні — це не якісь 

багатії, а це — український вчи-
тель, лікар, фермер, підприємець. 
Ті люди, які сьогодні формують 
основу нашої держави. Країна для 
мене — не просто місце на карті. 
Це 45 млн людей з можливостя-
ми. І кожен матиме змогу себе ре-
алізувати — від дитини до літньої 
людини! Я хочу, щоб українські 
родини возз’єдналися, щоб діти 
зростали в повноцінних родинах, 
а не говорили зі своїми батьками 
через месенджери. Але для цього 
нам потрібно приймати спільні 
ефективні рішення».

Міністр освіти та науки Лілія 
Гриневич додала, що зараз Укра-
їні дуже потрібні «вартові змін», 
щоб ті реформи та трансформації, 
які розпочаті, не були знищені: 
«Найбільша тривога — що вся 
пророблена робота, всі зусилля 
і трансформації, які зазнали ми 
та в які вклав свою енергію наш 
народ, стануть жертвами по-
літичної доцільності. На жаль, 
маємо вкрай незрілу політичну 
культуру. Стало поганою тради-
цією говорити, що все зроблене 
до нас — це зло, і робити щось 
з нуля, замість розвивати те, що 
вже розбудовано… Звісно, від 
себе я говорю передовсім про 
трансформації в сфері освіти та 
науки. Одна слабинка на цьому 
шляху — і праця десятків тисяч 
людей буде знівельована. Цього 
не можна допустити. Тому по-
трібні «вартові змін». Це люди, 
готові захищати результати праці, 
яка вже була зроблена, і яка ще 
мусить бути зроблена».

А Еміне Джапарова підкресли-
ла, що аби задуми були втілені 
у життя — усім потрібно дуже 
багато працювати. Але команда 
«Української стратегії Гройсмана» 
має три ключових фактори для 
того, щоб це стало дійсністю: ві-
зію, досвід і головне — потужне 
бажання зробити Україну не про-
сто місцем на карті.

У першій десятці партії «Українська 
стратегія Гройсмана» — троє вінничан
блог
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дМиТро арТеМчуК

Для когось із мешканців пере-
несення зупинки викличе певні 
незручності. Наша співрозмовниця 
пані Люба каже, що не хоче про-
їжджати свій будинок. Розповідає 
про магазин, який скоро відкри-
ється якраз там, куди «переїде» 
зупинка.

— Якщо перенесуть зупинку, 
мені доведеться проїхати свій 
будинок і повертатися до нього, 
— каже жінка. — Зупинку хочуть 
перенести тому, що комусь дуже 
хочеться, щоб автобусна зупинка 
була як можна ближче до дверей 
магазину, що скоро відкриється в 
нашому районі.

Незадоволених, що зупинку об-

лаштують в іншому місці, є багато. 
Наприклад, мешканці багатоквар-
тирних будинків вулиці Катукова 
не хочуть, щоб зупинку перене-
сли. Усім їм доведеться в такому 
разі пройти зайвих 100 метрів. 
Але окремі жителі вулиці Пере-
моги, навпаки, за перенесення 
зупинки громадського транспорту.

Пан Євгеній, з яким ми позна-

йомились біля «Абсолюту», ви-
словив свою думку.

— Люди тут ні до чого, — каже 
він. - Це витівки власників магази-
нів. Пам’ятаєте, що зупинка біля 
пошти була навпроти Телекому. 
Побудували «Візит» та перене-
сли зупинку автобуса прямо під 
двері магазину. Власники мага-
зинів не можуть усвідомити, що 

покупця потрібно запрошувати 
якісним обслуговуванням та при-
вабливими цінами. У магазин, де 
якісно надають послуги, покупець 
пройде зайвих сто і двісті метрів. 
Туди, де його обрахували та ще й 
нагрубили, не кожен відважиться 
зайти вдруге.

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипроблема

переговори. Між мешканцями мікрорайону біля залізничного училища виникають суперечки щодо 
перенесення зупинки автобуса біля «Господарочки». Одних таке рішення обурює, інші вважають, що це крок на 
зустріч людям. Ми запитали обидві сторони

автобусна зупинка автобуса біля «господарочки». Її 
можуть перенести в інше місце

Мешканцям Катукова доведеться повертатися, 
проїхавши свій будинок. Вони не хочуть це робити

долю автобУсної ЗУпинКи 
мають вирішити люди

За коментарем ми звернули-
ся до відділу преси та інфор-
мації Козятинської міської 
ради. Там нам повідомили, 
що рішення про перенесення 
зупинки буде розглядатися.
— Зупинку поки ще не пере-
носять, — каже Наталія Росін-
ська, начальник відділу. 
— Наскільки мені відомо, там 
немає правильного заїзного 
каналу, тому транспорт за-
важає один одному. Там не 
дотримані всі умови. Це і є 
підставою для перенесення 
зупинки.
Також за коментарем ми 
звернутися до Євгенія Ма-
лащука, начальника управ-
ління житлово-комунально-
го господарства. На момент 
звернення він перебував у 
відрядженні.

що кажуть у мерії?

юрій слабчуК: реМонТ доріг 
– основний пріориТеТ на 
поТочний ріК

Їх планується відремонтувати 
рекордну за останні роки кількість – понад 23 км, 
і в цьому напрямку район активно співпрацює з 
управлінням дорожнього господарства Вінницької 
ОДА, яким на дані цілі виділено близько 17 млн. 
грн. з державного дорожнього фонду.

На Козятинщині активно реалізується комп-
лексна програма «Ремонту та утримання автомо-
більних доріг загального користування місцевого 
значення Козятинського району на 2016-2020 р.р.». 
З квітня на дорогах району здійснюється комплекс 
робіт, спрямованих на підтримку їх транспортно-
експлуатаційного стану. 

Ще в минулому році визначено пріорітетні 
напрямки, де найбільш пошкоджені дороги. Ко-
зятинською райдержадміністрацією були надані 
пропозиції управлінню дорожнього господарства 
Вінницької облдержадміністрації щодо спрямуван-
ня на їх ремонт коштів державного дорожнього 
фонду. Не менше 15% співфінансування мають 
надати місцеві бюджети. 

Тепла погода допомагає дорожникам не збавля-
ти темпи з ремонту дорожнього покриття в районі 
– як державного, так і місцевого значення.

Згідно програми з квітня Козятинською філією 
«Райавтодор» в районі розпочато ремонт автомо-
більних доріг місцевого значення, на які відкрито 

фінансування. Станом на 1 червня 2019 р. вико-
нано об’єм робіт: автомобільна дорога від пере-
хрестя міста Козятин до села Миколаївка на суму 
1, 230 млн. грн; по селу Лопатин на суму – 2,2 
млн. грн.; ділянка село Козятин до залізничного 
переїзду – на суму 1,530 млн. грн.; Козятин –  ст. 
Козятин-2 на суму 1,522 млн. грн.; Пляхова – Не-
педівка –  на суму 550 тис. грн. 

За словами начальника Козятинської філії 
«Райавтодор» Дмитра Степанишина, в третьо-
му кварталі планується  відремонтувати ділянку 
автомобільної дороги по селу Білопілля на суму 
більше трьох мільйонів гривень, ділянку дороги по 
селу Гурівці на суму 1,5 млн.грн., а також закінчити 
ремонт дороги від міста Козятин – ст. Козятин-2 
(ділянка протяжністю 900 м). 

Всі ремонтні роботи проводяться за рахунок 
державного дорожнього фонду та коштів місцевих 
бюджетів на розвиток автомобільних доріг загаль-
ного користування місцевого значення по Козятин-

ському районі. З районного бюджету планується 
виділити на дані цілі 500 тис. грн.

Водії вже встигли оцінити якість відремонтова-
ного покриття, зокрема, під час огляду головою 
райдержадміністрації Юрієм Слабчуком проведен-
ня ремонтних робіт по с. Лопатин, водії зупинялися 
та дякували, зауважуючи, що ця дорога не ремон-
тувалася десятки років.

– Стан доріг це не просто обличчя громад – це 
соціально-економічна необхідність життєдіяльнос-
ті, – переконаний Юрій Олексійович. – Тож цьому 
постійно приділяється увага влади та доклада-
ються чималі зусилля для ремонту та відновлення 
дорожнього покриття. Ремонт є лише тимчасовим 
заходом, що запобігає подальшому руйнуванню 
дорожнього полотна та зменшує ризик виникнен-
ня аварійних ситуацій. Одним з першочергових 
завдань я вважаю якісний стан  доріг і особисто 
здійснюю контроль обсягів та якості виконаних 
робіт.

 
ЖурналісТів КозяТинщини привіТали з 
професійниМ свяТоМ

Це свято щороку відзначається в Україні 6 черв-
ня – у день прийняття Спілки журналістів України 
в 1992 році в Міжнародну федерацію журналістів.

День журналіста – це особливий день. Адже 
свобода слова, незалежна преса, достовірна 
інформація є головними атрибутами відкритого 
демократичного суспільства. Ці поняття мають ве-
лику цінність для кожного громадянина, що прагне 

жити вільно у вільній державі.
Голова райдержадміністрації Юрій Слабчук, 

заступник голови райдержадміністрації Ігор Бу-
лавський привітали представників засобів масової 
інформації Козятинського краю з нагоди Дня 
журналіста.

- На вас покладені надзвичайно відповідальні 
завдання щодо інформування суспільства. Ви не 
лише повідомляєте про події, що відбуваються в 
нашому районі, впливаєте на розвиток суспільних 
процесів, допомагаєте зрозуміти проблеми та труд-
нощі сьогодення, - зазначив Юрій Олексійович.. 
Він побажав журналістам, щоб за будь-яких об-
ставин вони залишалися чесними, відповідальними 
й високопрофесійними. Були завжди послідовними 
і пам’ятали про своє головне покликання – слу-
жити істині, утвердженню добра, злагоди і миру 
в суспільстві. 

Після вітальних слів голова райдержадміністра-
ції вручив грамоти та квіти винуватцям свята.

прес-центр 
рда

відбулось засі-
дання бюдЖеТ-
ної КоМісії

11 червня за участі 
голови районної ради 

Віктора Слободянюка відбулось за-
сідання постійної комісії районної 
ради з питань бюджету, фінансів, 
комунального майна, економічного і 
соціального розвитку.

Депутати розглянули порядок ден-
ний 29 позачергової сесії, яка відбу-
деться 14 червня, та проекти рішень.

До порядку денного включено 
7 питань, серед яких і питання Про 
внесення змін до рішення 27 сесії 
районної ради 7 скликання № 02-27-
07  від 21.12.2018 р. «Про районний 
бюджет  на 2019 рік». Зокрема, 
нарешті передбачається довгоочіку-
ване  розподілення невикористаних 
коштів районного бюджету станом 
на 1 січня 2019 року, цільових коштів, 
додаткових надходжень, спецфонду. 
За словами начальника фінансового 
управління Світлани Вельгус вільний 
оборотний залишок, який можна 
розподілити, складає трохи більше 
9 млн. грн  Загальна сума витрат, які 
пропонується спрямувати сесією – 14 
млн. 394 тис. 584 грн.

Детально депутати розглянули про-
ект рішення з даного питання.

Емоційно обговорювали суму та 
призначення коштів, які передбачені 
для відділу освіти, а це 400 тис. для 
проведення ремонтних робіт та 200 
тис. на підготовку класів за програ-
мою «Нова українська школа». Але 
згідно розрахунку, наданого відділом 
освіти, виходить, що більшість шкіл 
взагалі не отримають жодної копійки, 
адже кошти передбачаються лише 
для придбання фарби, утримання 
шкільних автобусів, придбання плитки 
для ЗНВК №9 та Юрівського ЗНВК, 
технічне обслуговування газопроводу. 

Голова районної ради Віктор Сло-
бодянюк наголосив, що дані кошти 
потрібно все ж таки спрямувати на 
проведення ремонтних робіт та ска-
зав надати райраді розподіл перед-
бачених у проекті рішення коштів в 
розрізі навчальних закладів.

Депутат Олена Іванчук покинула 
засідання бюджетної комісії, не до-
чекавшись її завершення, оскільки на 
її думку воно тривало надто довго. 
Свою позицію показала і депутат 
районної ради, голова бюджетної 
комісії Аліна Діденко, яка також не 
діждалась закінчення засідання, во-
чевидь маючи важливіші справи, хоча 
мала б його проводити.

 Свою продуктивну роботу депута-
ти матимуть змогу продемонструвати 
на засіданні 29 позачергової сесії в 
п’ятницю.

сКлиКаєТься 29 позачергова 
сесія районної ради 7 сКли-
Кання

Відповідно до розпорядження 
голови районної ради, 14 червня в  
сесійній  залі  районної  ради о 10:00 
год. відбудеться пленарне засідання 
29 позачергової сесії Козятинської 
районної ради.

На сесію запрошується голова 
районної державної адміністрації, за-
ступники голови районної державної 
адміністрації, начальники управлінь і 
відділів районної державної адміні-
страції, перший заступник керівника 
Калинівської місцевої прокуратури 
Вінницької області, представники за-
собів масової інформації.

З порядком денним можна озна-
йомитись на офіційному сайті Козя-
тинської районної ради - http://krr.
gov.ua

 ТолоКа у «пролісКу» - спіль-
ниМи зусилляМи гоТували 
Табір до приїзду діТей

Зовсім скоро у дитячому таборі 
«Пролісок», що у селі Йосипівці, роз-
почнеться перша оздоровча зміна.

Тож з метою прибирання території 
закладу до «Проліску» завітав колек-
тив районної ради на чолі з Віктором 
Слободянюком, сільські, селищні 
голови, працівники райдержадміні-
страції та структурних підрозділів та 
гуртом взялись за роботу.

В ході суботника було проведено 
благоустрій клумб, газонів, окопу-
вання дерев, підрізка кущів та гілок 
дерев, висаджено квіти, приведено 
у належний вигляд алеї та альтанки, 
пофарбовано гойдалки, утилізовано 
сміття. Проводилось прибирання і в 
будиночках.

За словами учасників толоки, наве-
дення ладу в таборі перед початком 
літнього сезону стало вже традицією, 
адже усі знають, що роблять гарну 
справу та долучаються до забезпе-
чення гарного відпочинку для діток.

Адміністрація та колектив закладу 
висловили щиру подяку за допомогу 
у благоустрої території табору.

 
Нагадуємо розклад змін та контак-

тну інформацію:
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 теле-

фонами: 
(097)-562-40-22,(063)-775-89-12 ди-

ректор Бортник Олександр Анато-
лійович

прес-центр 
Козятинської 

районної 
ради 

інформує

ЩИРО ВІТАЄМО
з днеМ народЖення!

секретаря Махнівської сільської ради
Нелю Дмитрівну 
МАЛІВАНЧУК (15.06),
директора районного центру соціальної 

служби для дітей, сім’ї та молоді
Ігоря Васильовича 
ГАСЮКА (16.06),
головного спеціаліста з мобілізаційної 

роботи РДА
Оксану Павлівну 
САДОВУ (19.06),

з ювілеєМ!
директора ТОВ «Агродім-Іва» с. Ко-

зятин
Віктора Івановича 
САГАЙДУ (16.06),

Нехай доля шле вам добро і щастя, 
міцне здоров’я та достаток, а віра, надія 
та любов будуть вірними супутниками на 
вашому життєвому шляху. Хай тепло і за-
тишок родинної оселі надійно захищає вас 
від негараздів, а в майбутньому –  чекає 
ще багато наповнених корисними справами 
і земними радощами років.

З ДНЕМ ДОНОРА!
шановні ЖиТелі КозяТинщини!

Щороку 14 червня вся міжнародна 
спільнота відзначає всесвітній день донора 
крові. Донорство – важлива громадська 
діяльність, вона допомагає зберегти люд-
ські життя. Щосекунди у людей будь-якого 
віку і походження може виникнути потреба 
в переливанні крові, тому цей день дає 
можливість висловити вдячність людям, які 
добровільно здають свою кров.

Святкування Всесвітнього дня донора 
крові спрямовано на те, щоб зміцнити 
розуміння суспільством необхідності іс-
нування і розширення донорства крові, 
а також залучення нових донорів. У цей 
день звертається увага на необхідність 
регулярної здачі крові для запобігання її 
нестачі.

Шановні донори! Дякуємо вам за до-
бро, милосердя і чуйність! У ваших руках 
життя людей і ви рятуєте їх, поділившись 
частинкою своєї крові. Нехай ваше власне 
здоров'я завжди буде на висоті. Хай ваш 
безкорисливий вчинок буде винагородже-
ний довгими роками життя, нескінченним 
щастям і благополуччям!

 
Шановні працівники закладів охо-

рони здоров’я Козятинського району!
Прийміть найщиріші вітання з Днем 

медичного працівника!
Напередодні вашого  професійного 

свята  хочемо висловити щиру подяку за  
вашу працю, повернуте пацієнтам здоров’я 
та надію,  за людяність та співпереживан-
ня. Ваші щирі серця і теплі руки рятують 
життя, дарують віру у зцілення.

Приємно усвідомлювати, що медичні 
працівники району, навіть в непростих 
умовах сьогодення, працюють ефективно, 
не знижують обсягів і якості медичної 
допомоги, впроваджують нові методики 
лікування й профілактики захворювань.

Дорогі медичні працівники! Низький 
уклін вам за вірність благородному покли-
канню і обов'язку. Ваша професія не знає 
свят і вихідних, вимагає великого терпіння, 
мужності, душевної чутливості. Ще Гіп-
пократ сказав: «Любов до медицини йде 
пліч-о-пліч з любов’ю до людини». Ми від 
самого народження довіряємо вам найдо-
рожче - своє життя і здоров’я. І ви в будь-
який час дня і ночі приходите на допомогу

Бажаємо вам людського щастя, доброго 
здоров'я, благополуччя і затишку в роди-
нах, мирного неба, професійних успіхів. 
Нехай ваша праця збагачується новим 
досвідом та добрими справами, а кожен 
прожитий день сповнюється гордістю за 
обрану професію, шаною і повагою вдяч-
них жителів нашого району.

З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації               

   Юрій СЛАБЧУК 
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олена удвуд

Будинок звели в 1909 році. 
Про це свідчить напис, викладе-
ний цеглою на фасаді. Раніше 
він носив назву «Аудиторія». 
Попри те, що споруда 110-літ-
ньої давнини, вона не має ста-
тусу пам’ятки архітектури.

Будівля зведена за п’ять ро-
ків до початку Першої світової 
війни. Після революції 1917-го 
почалися бурхливі роки для 
українських земель — черго-
ва боротьба за незалежність. 
Свідком тих подій була й «Ау-
диторія».

ісТоричний еКсКурс
У березні 1917 року утворила-

ся Центральна рада. У листопа-
ді 1917 року вона проголосила 
Українську Народну Республіку.

Павло Скоропадський разом 
з армією УНР стримував наступ 
більшовиків на українські землі. 
У квітні 1918-го вчинив держав-
ний переворот і взяв владу у 
свої руки. Його проголосили 
Гетьманом Української держави.

геТьМан у КозяТині
Гетьманів Скоропадських в 

історії нашої країни було двоє. 
Перший — Іван, в 1708–1722 ро-
ках був Гетьманом Лівобережної 
України й до Козятина не має 
жодного стосунку.

Другий — Павло. Він керу-
вав Українською державою, 
яка проіснувала від квітня до 
грудня 1918 року. Саме він був 
у Козятині. У книжці «Павло 
Скоропадський. Спогади. Кінець 
1917-грудень 1918» неодноразо-
во згадується наш залізничний 
вузол. Тут розміщувалися його 
військові частини.

«Ми з керівником штабу гу-
ляли платформою. Поїзд уже 
подали, чекали лише його від-
правки. Я заявив Сафонову, 
що веду корпус не на фронт, 

а вирішив пробитися на Козя-
тин, Вапнярку (…) Через 8 діб 
я доїхав до Козятина», — так 
описує Скоропадський приїзд до 
нашого міста.

з’їзд вільного КозацТва
У роки національно-визволь-

ної війни в Україні та на Кубані 
були створені міліційно-військові 
формування, які називалися за-
гонами вільного козацтва.

Саме в Козятині Скоропад-
ський відвідав один зі з’їздів 
цього формування. Ось що 
він згадує про цю подію: «На 
станції Козятин я був на з’їзді 
вільних козаків Бердичівсько-
го повіту й бачив, як сильно 
місцеве населення цікавиться 
встановленням цієї організації».

— Чи правда, що з’їзд прово-
дився в приміщенні Будинку на-
уки й техніки залізничників? — 
запитали ми директора Музею 
історії міста Лілію Макаревич.

— Такою інформацією я не 
володію, — відповіла Лілія 
Макаревич. — Жодних фото-
графій, на яких зображений 
Скоропадський поблизу чи в 
самому клубі, немає. В «Ауди-
торії» дійсно проводились різні 
зібрання. Але на той час то був 
не єдиний заклад культури в 
місті. Функціонував ще клуб при 
Учкпрофсожі. Він знаходився 
біля товарної станції, що була 
на вулиці Винниченка. Там, де 
зараз міський архів. До нашого 
часу не зберігся. Коли визволя-
ли Козятин, у споруду влучили 
снарядом.

З тим самим питанням ми 
звернулися до історика Зої 
Вільчинської. Вона підтвердила, 
що Скоропадський дійсно був у 
стінах Будинку науки й техніки 
залізничників.

— Так, це правда, — розпо-
віла телефоном краєзнавиця. 
— Є документальні підтвер-
дження, які засвідчують той 

факт, що з’їзд вільного козацтва 
проводився саме в приміщенні 
«Аудиторії».

позбувся речей
Коли влада перейшла до Ди-

ректорії УНР, Скоропадський 
тікав із Козятина до Києва. Під 
час спроби сісти в переповнений 
вагон, у нього поцупили речі.

«Ледь-ледь дістався до две-
рей товарного вагону, підняв 
руки, щоб покласти свої речі, 
які лежали в сухарних солдат-
ських мішках, і в цей час відчув, 
що в обидвох кишенях моїх 
рейтуз хтось порпається», — 
написано в «Спогадах».

Скоропадський позбувся на 
козятинському вокзалі три тися-
чі рублів, револьвера, паспорта 
та годинника.

за радянсьКої влади
Як зазначає Зоя Вільчинська 

в одній зі своїх статей, в 1921 
році Будинок науки й техніки 
залізничників націоналізували.

Директор Музею історії міста 
Лілія Макаревич поділилася з 
нами копією доповіді секретаря 
Козятинського Райнаркому за 
період із 3 березня до 15 квітня 
1923 року.

Згідно з документом, «Ауди-
торія» була обладнана сценою. 
Поблизу приміщення розташо-
вувався парк. У клубі демон-
струвалися кіно та спектаклі для 
залізничників, а також проводи-
лися з’їзди та зібрання делега-
цій селян та робітників. Сцену 
обслуговували професійні ак-
тори. При клубі функціонувало 
два оркестри та хоровий гурток.

Окрім «Аудиторії» на той час 
у місті було ще два заклади 
— вищезгаданий клуб при Уч-
кпрофсожі та сільбудинок.

сучасний сТан
Сьогодні Будинок науки й 

техніки знаходиться на балансі 

Козятинської дирекції залізнич-
них перевезень.

Зала, де колись був Скоро-
падський, знаходиться на пер-
шому поверсі. Її освічують три 
старовинні люстри, встановлені 
на початку минулого століття. 
Перед сценою раніше була ор-
кестрова яма.

— Ми її демонтували 3-4 роки 
тому, бо вона була в аварійному 
стані, — розповідає Наталія 
Стрижаківська, директор.

А ще був екран, який опус-
кався. На ньому транслювали 
фільми й мультфільми ще за 
радянських часів. Але його теж 
демонтували, бо він був ава-
рійним.

— Тут крутили мультики «Ну, 
постривай!», — згадує дирек-
тор. — Тут були всі випуски. 
Пам’ятаю, ми сюди приходили 
в мороз. І діти мої тут, можна 
сказати, виросли. Вони відвід-
ували різні гуртки.

На другому поверсі кілька 
кабінетів та художня майстерня.

У закладі працює лише п’ять 
осіб. За словами директора, 
раніше в колективі був 21 пра-
цівник. Але люди почали звіль-

нятися, бо їх не влаштовувала 
зарплата.

— Тому в нас лише один 
гурток залишився — художній, 
— продовжує Стрижаківська. — 
Ним керує Наталія Степанюк. Це 
єдиний безкоштовний гурток у 
всьому місті. Це цього року так. 
Ще минулого було два гуртки, 
позаминулого — чотири.

До 2013 року в залі прово-
дилися огляди художньої само-
діяльності серед аматорських 
колективів залізничників.

— Перший тур проводився в 
нас, — каже директор. — Тут 
виступала Козятинська дирекція. 
Другий був у Києві. З’їжджалися 
з усієї Південно-західної. А на 
третій — з усієї «Укрзалізниці».

А ще щороку проводилися но-
ворічні ранки для дітей. Проте 
цьогоріч за браком персоналу 
поставити виставу не вийшло.

— Раніше я писала сценарії, 
поки не стала директором, — 
каже Наталія Стрижаківська. 
— Потім уже почала Олена 
Брезденюк цим займатися. Кос-
тюми шили за свої кошти. Про-
сили в керівників матеріальної 
допомоги.

олена удвуд

Шестирічна Аня Баранчук за-
ймається танцями вже другий 
рік. Батьки віддали її для того, 
щоб у дівчинки була розтяжка й 
гарна постава. Мама каже, перші 
два заняття плакала й ходити не 
хотіла, на третьому сподобалося. 
На звітному концерті танцювала 
танець із парасольками у япон-
ському стилі.

— Як на мене, він для дітей 
трохи заскладний, — каже Окса-
на, мама юної танцівниці. — Кос-
тюми в нас дуже гарні. Їх шили з 
клубу. Ми лише здавали кошти, 
а швею шукав будинок культури. 
Шкода, що викладач від нас йде. 
Вона гарно займається з дітьми.

«виходиТи на публіКу не 
боюся»

Дмитро Слубський займається 
танцями в стилі хіп-хоп. Хист до 
цього виду мистецтва відкрив у 
себе півроку тому. Каже, його 
вже давно запрошували на гур-
ток, але спершу він відмовлявся. 
Коли ж вирішив піти, зрозумів, 
що це йому до душі. На концерті 
разом зі своїм колективом тан-
цював під пісню Дмитра Монатіка 
«То, от чего без ума».

— Виходити на публіку вже 
не боюся, — каже хлопець. — 
Перші рази було страшно. Але 
багато виступав і кожен наступ-
ний раз боявся все менше. Ми 
вже виходили на сцену в Умані, 
Глухівцях і рідному Бродецькому. 
У нас дружний колектив. Ми всі 
з однієї школи. Тому нам легко 
порозумітися.

КоМп’юТери й Танці
П’ятнадцятирічна Софія Па-

ламарченко мріє стати про-
грамістом. Проте захоплення 
комп’ютерами не заважає їй 
передавати емоції мовою тіла. 
Уже сім років дівчина вивчає 
різні стилі: хіп-хоп, джаз-фанк, 
українські народні та танці 
народів світу, балет, модерн. 
Останній їй імпонує найбільше.

— Виступів багато, треба пе-
реодягатися швидко, — розпо-
відає Софія. — Коли встигаю, 
коли ні. Часом одягаємося за 
лаштунками перед самісіньким 
виходом. Мені трохи складно 
поєднувати різні стилі. Хіп-хоп 
— це не моє. Складно всі рухи 
виконувати. Мені подобається 
модерн. Бо він плавніший, ба-
гато рухів із розтяжкою. У цьо-
му стилі ми показуємо танець 
«Крик душі».

осТанній КонцерТ
На постановку цього номера 

хореографа Олену Поночовну 
надихнула історія життя незря-
чого скрипаля із Козятина. Але 
у своєму виступі вона зобрази-
ла його глухо-німим.

— Він намагається за до-
помогою скрипки достукатися 
до людей, щоб вони не були 
егоїстичними, самозакоханими, 
— пояснює хореограф. — Щоб 
вони могли озирнутися й поба-
чити, що відбувається навколо 
них, а не лише у їхньому мікро-
світі. Взагалі ідеї з’являються 
так — я десь щось побачила, 
чи мені наснилося. А буває 
послухаю музику і вже під неї 
починаю щось фантазувати. А 
буває навпаки. 

Якась ідея зародилася, й ти 

шукаєш музику, яка їй відпо-
відає.

Олена Поночовна з міста 
Кам’янське (колишній Дніпро-
дзержинськ). Тут у неї жили 
бабуся з дідусем. Так і по-
трапила до Махнівки, де п’ять 
років викладала хореографію в 
місцевій музичній школі.

— Я працювала в різних 
містах — й у Вінниці, і в Дні-
продзержинську, — продовжує 
хореограф. — Але тут мене 
прийняли як члена сім’ї. Коли я 
приїхала сюди, мене шокувало 
те, що довелося й костюми 
придумувати, і шукати швею, 
яка зробить заміри і все по-
шиє. У провінційній Махнівці я 
багато чого навчилася. І бути 
режисером, і сценарії писати, 
і музику монтувати й писати, і 

придумувати вірші. Не навчила-
ся лише стримувати емоції.

Для Олени Поночовної цей 
звітний концерт став останнім 
у Махнівці. Так склалися об-
ставини, що тепер жінка му-
сить повертатися до рідного 
Кам’янського. Не може говори-
ти про це без сліз. Адже суму-
ватиме за своїми вихованцями.

— Їх у мене більше восьми-
десяти, — говорить хореограф. 
— Деякі кажуть: «От ви поїде-
те, у вас таке життя, як колесо, 
і ви нас забудете». Але я їх 
ніколи не забуду. Вони — це 
5 років мого життя. Я не шко-
дую ані трішки, що прийшла в 
цю родину. Вони підтримували 
мене всі — і діти, і батьки, і 
колеги. Допомагали всім — від 
тюлі, до шматка сала.

історія мистецтво

Жартівливий танець «ех, Маруся». Нехай вуса не вводять вас в оману — це дівчата

Чим вражали «водограївці» 
на гала-Концерті

Де не буде газу:

старовина. Будинок науки й техніки залізничників стоїть біля залізничного вокзалу. Більшість містян 
називає його Залізничним будинком культури. Мало хто знає, що у свій час тут був сам Гетьман 
Скоропадський. Розповідаємо історію вікової споруди

шоу. У будинку культури танцюристи з колективу «Водограй» Махнівської музичної школи дали 
гала-концерт. Юнаки й дівчата демонстрували вміння в народних та сучасних танцях. На сцену також 
вийшли вокальні колективи та саксофоніст

про бУдиноК наУКи й техніКи

художня майстерня. Єдиний гурток, який сьогодні 
функціонує при закладі

трагедія в КоЗятині: втопився 14-ріЧний хлопець У КоЗятинсьКомУ районі на 10 днів відКлюЧать гаЗ. де саме?
зоряна богуславсьКа

Відпочинок на козятинській 
водоймі у Вознесіння Христове, 
6 червня, закінчився трагедією. 
За інформацією козятинсько-
го відділку поліції, близько 9 
години ранку сім’я козятинчан 
(мати, дитина та вітчим) при-
йшла до ставка, щоб пориба-
лити. Нічого не віщувало біди. 
Звичайний відпочинок. Близько 
13.00 вудка, яку закинув вітчим, 
зачепилася й застрягла на дні 

водойми. Хлопець зайшов у 
став, щоб відчепити заплутаний 
гачок та зненацька почав тону-
ти. Родина кинулася йому на 
допомогу, але не змогли нічого 
вдіяти. Викликали рятувальників 
та швидку.

— Першочерговими захода-
ми козятинських рятувальників 
дитину витягти з водойми не 
вдалося. Через глибину у 5-6 
метрів. Повідомили до опера-
тивної служби водолазів в об-
ласну рятувальну службу. Через 

півтори години після прибуття 
водолазів 14-річного підлітка 
витягнули з води. Тіло знаходи-
лося у воді на відстані 25 метрів 
від берега на глибині близько 
3 метрів. Лікарі констатували 
смерть і відправили тіло до 
козятинського моргу, — повідо-
мляє козятинській відділ поліції.

Як стало відомо, Максим на-
вчався у восьмому класі Козя-
тинської школи № 3.

Висловлюємо щирі співчуття 
родині!

Тіло знаходилося на глибині близько трьох метрів. 
Фото: рятувальна служба у Вінницькій області

Козятинська райрада повідо-
мляє, що з 18 червня, із 7.00, у 
зв’язку з проведенням планових 
ремонтних робіт на розподільчих 
газопроводах від ГРС «Перемога» 
буде припинено газопостачання.

«Безпека постачання природ-
ного газу напряму залежить від 
належного технічного стану газо-
розподільних систем. Товариство 
приносить свої вибачення спожи-
вачам за тимчасові незручності. 
Після завершення робіт газопос-
тачання буде відновлене. Про дату 

відновлення газопостачання буде 
повідомлено додатково. Прохання 
до мешканців будинків перекрити 
крани на газопроводах перед газо-
вими приладами після припинення 
газопостачання та на момент пуску 
газу забезпечити доступ праців-
ників до газового господарства, 
до газових приладів своїх помеш-
кань», — йдеться в повідомленні.

Відновлення газопостачання 
буде проводитись лише за наяв-
ності мешканців у своїх квартирах 
та будинках.

с. Перемога,
с. Немиринці,
с. Туча,
с. Куманівка,
с. В. Степ,
с. Миколаївка,
с. Флоріанівка,
с. Михайлин,
с. Ш. Гребля,
с. Йосипівка,
с. Малишівка,
с. Лопатин,

с. Софіївка,
с. Красне,
с. Самгородок,
с. Воскодавинці,
с. Лозівка,
с. Збараж,
с. Вівсяники,
с. Сошанськ,
с. Зозулинці,
с. Блажіївка,
с. Коритувата,
с. Голубівка,
с. Голендри
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 продам
  Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ÷è ì³øîê öóêðó øîòëàíäñüêå â³ñëîâóõå 
êîøåíÿ, ãîëóáîãî êîëüîðó 660 ãðí. 097-793-55-95
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî â³ñëîâóõ³ êîøåíÿòà øîòëàíñüêî¿ ïîðîäè, 
ãîëóá³ º õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà, ïî 1 000 ãðí. 097-793-55-95
  Áàíêè ñêëÿí³ 3-õ ë. ïî 15 ãðí., 1 ë. ïî 6 ãðí., 0.5 ë. ïî 3.50 
êîï. 063-736-47-19
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ 2 øò., ïëèòêà îáëèöþâàëüíà ³íîçåìíà 30 
êâ.ì. 067-935-88-67
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. 
áàëîíè. 063-143-61-18
  Áà÷êè ç ïðàëüíî¿ ìàøèíêè í/æ ïî 60 ãðí., òà êóïëþ ñòàðèé 
ðîáî÷èé õîëîäèëüíèê. 093-297-19-24
  Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, á³ëèé ³ æîâòèé â³ñê, ïåðãó, 
ìåä, íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó 30%, ï³äìîðó 20%, âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, 
åõ³íàöå¿ ïóðïóðîâî¿ 20%, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ïèòíèé ìåä. 
2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áäæîëîñ³ì¿ â³äâîäêè ñ³ðî¿ óêðà¿íñüêî¿ ñòåïîâî¿ ïîðîäè, 
âîùèíà. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16

  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Áîéëåð Ariston íîâèé, ì³äêà ïðîâîëîêà çâàðþâàëüíà 1.2 ìì., 
ðèíâè îöèíêîâàí³ á/ó, êðàâ÷ó÷êà. 063-404-13-13, 068-800-63-63
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 ì., íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³ äåðåâÿíå, êàáåëü 
àëþì. 60 ì., áî÷êà 200 ë äëÿ äèçïàëèâî, âåëîðàìà Óêðà¿íà, ïðóò 
êðóãëÿê ä³àì. 12. 093-031-24-52
  Âåëîñèïåä á/ó, âàííà ìåòàëåâà á/ó, ìåáë³, 2 òåëåâ³çîðè. 
093-058-78-43
  Âåëîñèïåäè äîðîñë³ òà äèòÿ÷³ á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-
995-56-35
  Âåëîñèïåäè: ñïîðòèâíèé, ï³äðîñòêîâèé (Í³ìå÷÷èíà), Ñàëþò, 
÷îëîâ³÷èé, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 096-412-34-14
  Â³êíà äåðåâÿí³ ï³ä ñêëîïàêåò, íîâ³, ïîôàðáîâàí³ ç ñêëîïàêåòîì 
0.7 õ 1.03 - 4 øò.. 063-616-18-22, 067-976-19-54
  Âóëèêè Äàäàí. 096-630-56-28
  Âóëèêè ç áäæîëîñ³ìÿìè, áäæîëîïàêåòè. 097-684-25-79
  Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ òà Äàäàíîâñüê³. 063-289-01-33
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  Ãàðàæ ãàðàæíèé êîîï.Æèãóë³, äðóãà ë³í³ÿ, óòåïëåíèé, äàõ - 
ºâðîðóáåðî¿ä, åëåêòðèêà. 093-430-38-47
  Ãàðàæ ç âàãîíà ï³ä áóñ. 063-207-57-08, 067-275-60-96
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãåíåðàòîð Õîíäà îðèã³íàä 2.5 êâ. 067-935-88-67
  Ãåòðè òà ùèòêè äëÿ ãðè â ôóòáîë (íîâ³, Àâñòð³ÿ), ï³äðîñòêîâ³ 
òà äîðîñë³, ïðàñêà íîâà, áàë³ÿ îöèíêîâàíà íîâà, ðþêçàê. 096-
412-34-14
  Ãîðíî, íàêîâàëüíÿ, ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ êâàäðàòà. 097-369-
60-59, 063-829-40-41
  Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà âóë.Âèøíåâà, 10 ñîò. (ìîæíà 5 ñîò.), 
ïðèâàòèç., êîíòåéíåð, ñâ³òëî, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñìîðîä³íà, 
êëóáí³êà, âèíîãðàä, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 093-705-62-44
  Äâà íåðîáî÷³ òåëåâ³çîðè Ñîí³, Ïàíàñîí³ê. 063-641-51-34, 
095-148-67-82
  Äâà òåëåâ³çîðà á/ó LG äåøåâî, äâà äèâàíà, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî. 
063-609-21-86
  Äâåð³ 2.20 õ 0.80 - 1 øò. âõ³äí³, äâåð³ 2.0 õ 0.65 - 2 øò. âõ³äí³, 
â³êíà 1.30 õ 0.82 - 6 øò., â³êíà 1.44 õ 0.70 - 10 øò. óñå á/ó. 098-
803-25-41
  Äâåð³ áðîíüîâàí³ ï³ä¿çäí³ á/ó. 098-272-82-53, 093-017-48-48
  Äâåð³ âõ³äí³ ìåòàëåâ³ ç êîðîáêîþ ð.2.1 õ 0.9  ì, íåäîðîãî. 
063-881-70-59
  Äâèãóí Ä-21 äî òðàêòîðà Ò-25. 068-704-95-73
  Äâ³ êë³òêè äëÿ øèíøèëè, êë³òêà äëÿ ïàïóãè, òåëåôîí IPhone 

7+ íà 8 ãá. âñÿ êîìïëåêòàö³ÿ 2 500 ãðí. 063-276-90-13, 096-
193-65-18
  Äèâàí á/ó ç íîâîþ îááèâêîþ, îïðèñêóâà÷ ðó÷íèé íîâèé 
ðàíöåâèé, äèòÿ÷³ õîäóë³ íîâ³, ñò³ëü÷èê äèòÿ÷èé ïðèñòàâ. á/ó. 
093-926-11-79
  Äèâàí êóòîâèé, ñèíüîãî êîëüîðó - 4 000 ãðí. 063-058-78-88
  Äèâàí, äâà êð³ñëà. 068-210-77-02
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Young ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 098-993-86-97
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â³ä 6 ì³ñ. äî 3-õ ðîê³â, ïîâíèé êîìïëåêò ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 098-830-16-44, 063-304-75-46
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì + áàëäàõ³í ó ãàðíîìó ñòàí³, äèòÿ÷à 
êîëÿñêà-òðîñòü êîðè÷íåâà â äîáðîìó ñòàí³, êîëÿñêà Riko Grand 
3 â 1 ïîâíèé êîìïëåêò â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-688-74-59, 098-
600-83-21
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äîáðîòíèé â³ê â³ä 6 äî 12 ðîåê³â, ìàíãàë-
áàðáåêþ «Ñâèíêà», äèòÿ÷å ë³æå÷êî á/ó 350 ãðí. 067-275-55-10
  Äîáîâ³ êóð÷àòà ïîðîäè Áðàìà, ñ³ì¿ (ï³âåíü + 2 êóðî÷êè), ï³âí³ 
íà ïëåìÿ, ñóøåí³ ãðóø³, âèøí³, àáðèêîñ, ³ðãà, ãë³ä, òðóáè à/ö 5 
ì, ä³àì. 200, ðàä³àòîðè äëÿ îïàëåííÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 
066-432-22-16
  Äî¿ëüíèé àïàðàò ìàñëÿíèé, ðîçðàõîâàíèé äî 8 êîð³â, áè÷îê 4 
ì³ñ. 097-575-59-24, 097-489-53-86
  Äîñêà ñóõà, ïë³íòóñ äóáîâèé, âåëîñèïåä á/ó, íàë³÷íèêè äëÿ 
äâåðåé, óãîëîê ìåòàëåâèé, òðóáà êàíàë³çàö³éíà, ôàíåðà. 096-
258-75-22, 073-052-93-37
  Äðàáèíà äåðåâ’ÿíà, ìàíãàë, ãàçîâèé áàëîí. 067-137-87-38, 

063-346-24-22
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ íåäîðîãî. 063-960-26-33
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Äðîâà ðóáàí³, øàôà 3-õ äâåðíà 850 ãðí., â³äïàðþâà÷ îäÿãó 
250 ãðí., ìÿñîðóáêà ðó÷íà 150 ãðí., áîðîíà 500 ãðí., êàí³ñòðà 20 
ë., ëþëüêà ç ëîçè 200 ãðí., âàííà á/ó 1 200 ãðí. 093-753-73-25
  Äðîâà ÿñåíîâ³ ç äîñòàâêîþ. 067-369-13-23
  Çåëåíà ëþöåðêà, íåäîðîãî, íà ñòåðí³. 096-89-71-941, 073-
42-17-255
  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. 093-090-96-90, 
067-151-15-98
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), 
çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 11.34 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 068-860-
50-40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò., ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-759-80-53
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., â ãàðíîìó ñòàí³, ïîðó÷ ãàç. 
(òåðì³íîâî). 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ 
âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 26 ñîò. ð-í ðåäàêö³¿. 093-427-55-10, 068-860-50-
40 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í ÏÐÁ, âóë.Êàòóêîâà, íà 
ä³ëÿíö³ º âèñîêèé ôóíäàìåíò 9 õ 11 ì., êðèíèöÿ, òàêîæ º 
äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-254-55-49
  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 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, 
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ 
äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà, º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31
  Çåðíî ÿ÷ì³íü. 097-249-16-15, 096-795-75-70
  ²íâàë³äíà íîâà êîëÿñêà. 098-301-35-80
  ²íâàë³äíèé â³çîê (³äåàëüíèé ñòàí), ìîòîð ï³ñëÿ êàï.ðåìîíòà 
«Ìîñêâè÷». 097-527-03-20
  Êà÷åëÿ îäíî-ì³ñíà, êîðáà äëÿ êðèíèö³ íà ï³äøèïíèêàõ. 097-
887-92-54. 063-120-25-40
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, ñàìîâàð, øâåéíà 
ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä äèòÿ÷èé, ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà 
ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ ³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Ê³îñê òîðãîâèé. 068-505-59-44
  Êíèãè ïåð³îäó ÑÑÑÐ, ³íâàë³äí³ îðòîïåäè÷í³ ïàëèö³, ñóâåí³ðíèé 
ïîñóä, öèë³íäðè÷í³ âàëè, ìåáëåâà äîñêà, ñàíòåõí³÷í³ êðàíè ð³çíèõ 
âèä³â. 068-786-06-31
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ëîøè÷êà 1 ð³ê. 067-858-38-53
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ð., ìàñòü ñèâà. 097-378-48-51
  Êîáèëà ðîáî÷à, 6 ðîê³â. 097-318-91-22
  Êîçåíÿòà 4 øò. ïî 2.5 ì³ñ. 093-142-37-01
  Êîçåíÿòà õëîï÷èê, ä³â÷èíêà 5 ì³ñ. 068-592-09-10
  Êîçè äåøåâî (äâ³ ìîëî÷íèõ, îäíà ä³éíà, îäíà îäíîë³òêà). 
073-463-34-81
  Êîëåñà äî âåëîñèïåäà ïåðåäíå, çàäíº, áî÷êè çàë. 200 ë., 
150 ë., äîñêà äóá 60, 40,, îñèêà, êðóãëÿê. 093-020-22-95, 093-
031-24-52
  Êîëåñà äî ÌÒÇ, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³, ïøåíèöÿ, êóëüòèâàòîð 
äî ì³í³-òðàêòîðà, âàííà ÷àâóííà, ãîëîâêà Ä-240. 068-024-27-05
  Êîëÿñêà ³íâàë³äíà íîâà çàë³çíà, äâåð³ á/ó 2.05 õ 70 ñì. ç 
çàìêîì, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã.70 ñì. 098-597-13-15
  Êîíòåéíåð 20 òîííèé íà âåëèêîìó áàçàð³. 093-018-62-75
  Êîðîâà äîáðà, ìîëî÷íà, òåëèöÿ 1 ð³ê íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Êîðîâà äîáðà, òåëè÷êà, äî¿ëüíèé àïàðàò. 096-429-69-66, 

097-108-04-15
  Êîðîâà ç 1 òåëÿì. 096-363-08-40
  Êîðîâà ìîëî÷íà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-772-01-94
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà Ñåìèíòàëüíî¿ ïîðîäè, ñâ³òëî - ñ³ðî¿ ìàñò³. 
096-974-17-73
  Êîðîâà ñ.Ñàìãîðîäîê ç 3 òåëÿì. 097-467-29-83
  Êîðîâà ò³ëüíà, äîáðà. 098-645-80-12
  Êîðîâà õîðîøà, ï³ñëÿ 4 îòåëó. 098-834-67-60
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 4 òåëÿì. 098-675-39-22
  Êîðîâà, òåëè÷êà 4 ì³ñ. 067-169-17-28
  Êîðîâà. 068-027-48-68
  Êîðîâà. 098-794-35-57
  Êîñ³ëêà òðàêòîðíà ñèãìåíòíà. 067-298-90-06
  Êîñòþì çàë³çíè÷íèé ð.46-48, ÷îëîâ³÷èé 500 ãðí. 063-021-
81-41
  Êîòåë í³ìåöüêèé 2-õ êîíòóðíèé «Âàéëàíò» â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, ôàðôîðîâèé óìèâàëüíèê, â³êíà, 
âàãîíêà. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé. 097-362-81-21
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè äèòÿ÷ó, êð³ñëî ðèáàëêè, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò - ñò³ëüö³, ñòîëèê. 096-512-12-08
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò, ³íäèêè, ãóñè. 063-293-13-29, 098-
974-57-77
  Ëèñòè ñòàëåâ³ (áëÿõà) ð. 150 õ 70 õ 0.7, ñ³òêà ìåòàëåâà á/ó. 
073-182-19-74
  Ìàë³ ñâèí³. 067-31-90-849
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³ äëÿ ñàëîíà ïåðóêàðí³. 097-712-96-41, 093-441-18-58
  Ìåáë³ äëÿ ñàëîíà ïåðóêàðí³: 2 äçåðêàëà, ìàí³êþðíèé ñò³ë, 
ï³äñòàâêà äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí÷èê, 2 ñòóëà, óãëîâà ïîëèöÿ, 
îäåæíà øàôà (âñ³ ìåáë³ ñèíüî-áåæåâîãî êîëüîðó). 097-712-96-
41, 093-441-18-58
  Ìåäîãîíêà íà 4 ðàìêè, ñêëî 70õ50 ñì., ïàðêåò 355 øò., 
ï³äøèïíèêè 206, ëþöåðíà âèêîøåíà, êîíäåíñàòîðè 10, 20 ìêô, 
ðàìêè ñèñòåìè Äàäàí, â³êíà 90 õ 130 ñì. 098-512-44-65, 2-70-03
  Ìåòàëîøóêà÷ «Ï³ðàò» ïðèéìàº ìåòàë äî 1.5 ì., êîëüîðîâ³ 
ìåòàëè äî 20 ñì. - 650 ãðí. 093-408-06-83 Ñåðã³é
  Ìîòîáëîê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ + ôðåçà, ïëóã, 
êàðòîïëåñàäæàëêà, êàðòîïëåêîïàëêà, ï³äãîðòà÷ 20 000 ãðí., 
ìàçü äëÿ âèì’ÿ êîð³â. 096-645-32-07
  Íóòð³¿ 3 ³ 6 ì³ñ., öèïëÿòà 2 ì³ñ. ²ñïàíêè. 063-694-20-04, 098-
348-13-87
  Îâàëüí³ äîðîæêè íîâ³, àêâàð³óì, êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç 
óñ³ì îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé, ìàãí³òîôîí Âåñíà 
íåðîáî÷èé, ïðîãðàâà÷ Ðîñ³ÿ ç ïëàñòèíàìè, ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó. 
097-643-40-14
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüîð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïå÷êà äëÿ áàí³ ñàìîðîáíà ð.(äîâæ. 70 ñì., âèñ. 41 , øèð. 37). 
063-207-57-08, 067-275-60-96
  Ïèëîñîñ íîâèé, òåëåâ³çîðè Samsung á/ó ó ðîáî÷îìó ñòàí³, 
îðòîïåäè÷íå âçóòòÿ äëÿ ä³â÷èíêè ð.33-36. 093-911-80-76
  Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 145 õ 60, äâà âåëîñèïåäè 
á/ó. 063-288-72-37
  Ïëàñòèíêè (ðîê, åêñòðàäà) 80-õ, 90-õ ðîê³â, ðàìêè äëÿ êàðòèí, 
êåðàñèíîâà ïëèòà, åëåêòðîäè ïîøòó÷íî, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. 
068-232-01-72
  Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà (15 ñìõ15ñì), êàí³ñòðè ìåòàëåâ³, á³äîí, 
ï³÷íå ïðèëàääÿ, ñòàð³ òð-ðè, òðèáè äëÿ â³äâî âîäè, áî÷êà 200 ë. 
063-207-40-75
  Ïëóã 2-õ êîðïóñíèé â äîáðîìó ñòàí³ äî ÞÌÇ, Ò-40. 097-256-
32-65, 067-379-91-94
  Ïëóã ÏËÍ 3.35 Îäåññà, êóëüòèâàòîð ñàìîðîáíèé íàâ³ñíèé 3 
ì., ïðîñêîð³ç íàâ³ñíèé 1 ëàïà. 097-872-06-89
  Ïîëüñüêèé ãðèëü äëÿ æàðêè êóðåé. 067-935-88-67

  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Äþðîê. 096-909-16-40
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí 18 - 20 êã. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðåí âàãà 13-15 êã. 096-
772-01-94
  Ïîðîñÿòà ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Ïîðîñÿòà õîðîøî¿ ïîðîäè 10-15 êã. 097-029-63-05, 063-
294-52-71
  Ïîðîñÿòêà ìÿñíî¿ ïîðîäè (êàáàí÷èêè). 097-555-10-06
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà 600 ãðí., øàôà îäåæíà 600 ãðí., 
ì³äíèé êóïàðîñ 100 ãðí./êã., âèòÿæêà êóõîííà á/ó, ïëèòêà, 
ãàçîáàëîííà óñòàíîâêà äëÿ àâòî 2 500 ãðí. 097-582-19-12
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, ïëèòêà 
êåðàì³÷íà 300 õ 200 õ 7 ìì - äåøåâî. 063-741-21-86, 093-998-
06-58, 098-542-94-77
  Ïøåíèöÿ. 096-463-97-60, 063-024-75-13
  Ðèíâè îöèíêîâàí³. 097-362-81-21
  Ñåðâàíò 500 ãðí., ñò³íêà 2 000 ãðí., øàôà 200 ãðí. 093-587-
13-52 Ñåðã³é
  Ñêàòè Ç³ëîâñüê³ íà êàíàë³çàö³þ. 096-030-32-33
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ 150 ë., á³ëà ãëèíà, ñò³ë 
âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ ñêëÿí³, 
øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñïîðòèâíèé Âåëîñèïåä Ñàëþò ³ Ìóñòàíã, àëþì. ïðîâ³ä 300 
ì., ä³àì. 2.5 ìì. 3-õ æèëüíèé, ìàñëî - ïåðåðîá. 20 ë., ³ ìàñëî 
òðàíñôîðìàòîðíå 10 ë., êë³òêè äëÿ êðîë³â, âñå íåäîðîãî. 093-
940-96-11, 068-334-66-72
  Ñò³íêà 4 ì. ì.Êîçÿòèí. 098-443-75-58
  Ñòóë - òóàëåò íîâèé 1 300 ãðí. 096-490-39-54, 063-640-01-
45 Îëåã
  Òåëåâ³çîð LSD «Philips» - 15 PFL4122 íà í³æö³ àáî íà ñò³íó, 
ð.39 äîâæ. 34 øèð., ãîäèòüñÿ íà êóõíþ àáî â äèòÿ÷ó - 1 200 ãðí. 
063-293-19-98
  Òåëåâ³çîð ê³íîñêîïíèé ä³àã. 70 ñì. 068-209-78-26
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Ïàíàñîí³ê, ä³àã. 51 ñì. 063-605-88-47
  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ïðàëüíà ìàøèíêà Àð³ñòîí, ñºòêà-ðàá³öà, 
øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-695-30-20
  Òåëåâ³çîð ðîáî÷èé Daebbo ä³àã. 36 ñì., áàëêè íîâ³ äîâæ. 4ì 
100 õ 100ñì., õîëîäèëüíèê Íîðä á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, òðóáè 

ñò. òîâù. 76 ñì. á/ó, ñò. äþðàë. 2 ìì. äîâæ. 2õ1.0 -1 øò. 063-
736-47-19
  Òåëåâîçîð íåìåöüêèé «Ãðþíäèê», ê³íåñêîïíèé, 28 äþéì³â, ó 
ðîáî÷îìó ñòàí³, ñ ïóëüòîì, 800 ãðí. 063-653-92-22
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-713-45-50, 098-636-93-44
  Òåëè÷êà 12 ì³ñ. 093-489-63-12
  Òîðãîâ³ ãîðêè 5-òè ÿðóñí³, ïðèëàâêè 4-õ ÿðóñí³, ðàìè ç ñêëîì 
äëÿ òåïëèöü 1 ì. õ 0.5 ì. òà äâåð³, íåäîðîãî, çâåðòàòèñü â 
óí³âåðìàã. 098-245-36-20
  Òîðãîâó òî÷êó ¹42 íà âåëèêîìó áàçàð³, ïëóæîê, ðó÷íà äðåëü, 
áîò³íêè, ÷îáîòè, êîñòþìè, õàëàòè, ðóêàâèö³, ìèëî ãîñïîäàðñüêå. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çíèõ ä³àìåòð³â. 073-793-55-95
  Ó÷àñòîê 8 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Òåðåøêîâî¿ 3, äîêóìåíòè 
îôîðìëåí³. 067-494-74-78
  Ó÷àñòîê á³ëÿ ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 10 ñîò. çåìë³, ï³äêëþ÷åíå 
ñâ³òëî. 098-835-45-97
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé Äíåïð á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 073-
060-50-43, 063-274-30-61
  Õîëîäèëüíèê Äîíáàññ 400 ãðí., òåëåâ³çîð (ßïîí³ÿ) Funay íå 
ðîáî÷èé, íà çàï÷àñòèíè. 063-709-29-79
  Õóäîáà ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öèðêóëÿðêà â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç ôóãóâàëüíèì ñòàíêîì. 097-556-
83-68, 093-091-54-22
  Öóêîð ïî 640 ãðí./ì³øîê. 063-143-61-18
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 000 ãðí. 096-477-60-09, 093-
660-86-99
  Öóöåíÿòà Ïåê³íåñà. 097-449-53-71, 063-319-56-31
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, 2 ä³â÷èíêè, â³ê 2.5 
ì³ñ., ïðèâèò³, òàòî öóöåíÿò ó÷àñíèê ³ íåîäíîðàçîâèé ïåðåìîæåöü 
âèñòàâîê. 067-263-04-95
  Öóöåíÿòà ÷èñòîêðîâíî¿ í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-657-39-00
  Øàôà 3-õ äâåðíà ç àíòðåñîëÿìè. 093-513-52-33, 097-174-
82-59
  Øàôà 3-õ äâåðíà ç àíòðèñîëÿìè òà äçåðêàëîì â ïðèõîæó âèñ. 
2.25, øèð. 1.35. 096-999-24-61
  Øðîò ñîºâèé. 097-154-49-36
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Куплю антикваріат: столове срі-
бло, монети, значки, ікони, фотоа-
парати, та другі предмети старо-
вини. 098-585-54-82, 093-875-71-07

Продам цеглу біла полуторна б/у, 
блок ракушняк б/у. 067-430-40-65

Магазин Багата Комора дорого 
закуповує зерно кукурудзи, пшениці, 

ячменю, вівса. 067-430-02-80,  
097-405-78-33

Терміново зніму квартиру, будинок 
на тривалий термін. 068-233-86-87

Продам магазин 150 кв.м., вул.8-
Гвардійська. 063-280-18-73

Продам магазин 120 кв.м., р-н 3 шко-
ли. 063-280-18-73

Продам російський більярдний стіл 
10 футов на Ардезії. 067-779-03-96

Здам в оренду магазин в с.Титусівка. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 063-

288-42-72, 093-884-69-74

Продам пісок, відсів. 098-966-51-43, 
093-782-99-57

Продам гараж в центрі. 
063-662-06-75

ремонт
Буріння свердловин, на воду, малогабаритна 
бурова. 067-506-09-86, 050-434-34-20
Роблю ремонт: електрика, сантехніка, малярка, 
шпалери та інше. 093-063-15-31
Ріжимо дерева, дрова, чистимо сади. 097-154-
49-36

робота
Потрібен продавець з\п гідна. 098-573-99-92
На роботу потрібні різноробочі, з/п 100 - 120 
грн./день. 093-050-15-50
На роботу потрібні дівчата - жіночки (робота 
пов'язана з виготовленням пиріжків). 067-
176-70-00
Запрошую на роботу на ціле літо до листо-
пада, жінок, чоловіків можна сімю, різати зе-
лень (пучки), оплата від вироботки, є житло, 
умови. 096-432-69-45
В новий заклад запрошуються працівники: 
кухар, бармен, сушист, офіціант, з/п висока. 
063-307-61-02
На роботу шукаю працівника на посаду "Сто-
ляр" та "Помічник столяра". 073-218-92-48 
Юрій
В ArmAto Pizza на постійну роботу потрібен 
кухар - піцайоло (хлопець можливо без 
досвіду роботи), графік 2/2. 063-157-59-96 
Олексій
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий 
метод роботи, харчування та проживання і 
доставка на місце роботи за рахунок робото-
давця. Тел.: 0952872944; 0677869928  
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
різноробочих, зарплатня гідна. 097-364-46-
50
На роботу в м. Козятин запрошуються 
листоноші, р-н ПРБ. 067-403-84-64
Таксі "Чайка" запршує диспетчера та при-
биральницю. 093-766-78-49
У відділ парфюмерії потрібен продавець-кон-
сультант. 067-589-24-58
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все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

 Меблi Продам 

Стiнка радянська, хороший стан. Цiна: недорого, 
тел.:(097) 740-97-57 

робота 
Пропоную 

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

Охорона (доба через двi). м.Вiнниця. Денис Григорович. 
Тел.:(067) 683-00-79 

хобi, творчiсть, антикварiат 
Продам 

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

45
17

42

45
17

43

45
16

66

45
29

40

45
29

89
45

33
83

4
5
0
9
1
6

4
5
3
3
9
7

ЗАПРОШУЄМО НА РОБОТУ! 
Збирання клубніки.

•	Оплата-7грн. за кілограм. За день 
можна отримати до 700грн. 

•	 Трудові відносини оформляються 
договором. 

•	Можлива доставка до місця роботи 
і додому.

•	Можливе проживання в гуртожитку.
Розташування плантації- Кали-

нівський район с.Грушківці, 
тел. 0674315092
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  Øóáà, ìåáë³, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ, ïîñóä, ð³çí³ 
áàíêè, îäåæà, âçóòòÿ, êèëèìè, øòîðè, òþëü, âñå â â³äì³ííîìó 
ñòàí³. òåðì³íîâî, äåøåâî. 063-641-50-52, 093-773-34-02
 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. 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. 096-84-69-081, 
093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 37 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà 29. 073-765-17-01
  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. 096-585-77-45, 067-
792-32-59
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3/5. 068-006-81-57
  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. â ðàéîí³ ÏÐÁ íà âóë. Î.Êîøîâîãî áóä.62 êâ.24 
äðóãèé ïîâåðõ(áåç ðåìîíòó) 096-326-30-83
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7 
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, ÏÐÁ, ìîæëèâî ï³ä 
îô³ñ, ìàãàçèí, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 45 êâ.ì., öåíòð. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 46 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàë³íêà, öåíòð - 208 000 ãðí. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 51 êâ.ì., âóë.Êîòîâñüêîãî 3. 073-765-17-01
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, âóë.
Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 093-091-65-42, 
097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, ì/ï 
â³êíà, 22 êâ.ì. ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ 
âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-
81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 
0.4 ãà çåìë³. 067-387-27-00, 067-902-94-38, 063-019-00-79 
ï³ñëÿ 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãîðüêîãî 31/4, ³íä. îïàëåííÿ, ï³äâåäåíà âîäà, 
º ïîãð³á, ñàðàé, áåç ðåìîíòó. 093-335-34-34, 093-306-81-77
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, 

êàíàë³çàö³ÿ, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàðàé, 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóä. 067-
883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 êâ.11., íàâïðîòè ìàã.Ðîìàøêà. 
068-193-81-08, 093-937-27-54
  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., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé ïîëèöÿìè, 
áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 
1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13. 098-493-
53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì ð-í Þçåôî - 
Ìèêîëà¿âñüêîãî ö/ç, òåðì³íîâî. 098-880-12-25
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ì.Êîçÿòèí, ìîæå ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â 
öåíòð³ ì³ñòà, ãàç, âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-
28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2 ïîâ., 45 êâ.ì., âìîíòîâàíà êóõíÿ 7.3 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî0ðåìîíò, íîâèé áàëêîí, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò. 
095-217-98-54, 063-131-86-02
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, çàã. ïëîùà 47 êâ.ì., 1 ïîâ., êóòîâà. 095-
455-94-27
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë. 063-316-34-87
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 067-970-10-04
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 59.3 êâ.ì., áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëå, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ð-í 3 øêîëè. 096-353-43-72
  3-õ ê³ìí. êâ., ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, ÷àñòêîâî çðîáëåíèé ðåìîíò, 
³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. 063-557-83-79
  3-õ ê³ìí. êâ., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-279-47-91, 067-164-00-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà. 
067-291-31-83, 067-708-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, â³êíà, äâåð³ - 
ïîì³íÿíî, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
829-73-02
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì òà 
ìåáëÿìè. 063-296-30-12
  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, áåç ºâðî-ðåìîíòó, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 
067-963-17-30
  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., öåíòð, ñó÷àñíèé ºâðî-ðåìîíò, ïåðåïëàíóâàííÿ, 
âáóäîâàí³ ìåáë³, 6/9, ãàðàæ. 093-704-31-57
  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
  Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ãàç. âóë.Î.Êîáèëÿíñüêî¿ 4à ð-í ãàçîâî¿ 
êîíòîðè íà 1-ê³ìí. êâ. 068-193-81-08, 093-937-27-54

  Àáî îáì³íÿþ ÷àñòèíó áóäèíêó â öåíòð³ íà 1-ê³ìí. êâ. 063-
276-71-31
  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 100 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 0.24 ãà, ãàç. îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, áåç ðåìîíòó, ð-í Äåïî. 063-190-87-62
  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, ÷è 
îáì³í íà 1-2-õ ê³ìí. êâ. 093-018-11-86, 067-58-36-894
  Áóäèíîê 6 õ 9 (2 ê³ìíàòè), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí.âóçîë, ì/ï 
â³êíà, 2 ä³ëÿíêè ïî 7.5 ñîò. ç âèõîäîì íà âóë.×åõîâà òà Ïàïàí³íà, 
ó äâîð³ êðèíèöÿ, ãàðàæ, ïîãð³á òà ãîñï. áóä³âë³. 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 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çåì. ä³ë-êà 34 ñîò. 097-909-24-
46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, 
ãîñï. áóä³âë³, çåìëÿ ïðèâàòèç., ãîðîäà ÷èñòîãî 10 ñîò., ñàäîê, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-346-54-35
  Áóäèíîê 83 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ïàðòèçàíñüêèé, áåç 
ðåìîíòó, çåì. ä³ë-êà 8 ñîò., ïðîâåäåíèé ãàç, ñâ³òëî, âîäà ç³ 
ñêâàæèíè, âàííà, êàíàë³çàö³ÿ, º ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, ìîëîäèé 
ñàäîê. 097-318-60-81
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. Îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
099-120-85-79
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
067-783-63-17
  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 âóë.Äæåðåëüíà 11/6, îïàëåííÿ, ïîãð³á, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-476-07-40
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 15 ñîò. 
çåìë³. 096-394-91-37
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãîñï. áóä³âë³. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ñóâîðîâà 49, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-294-71-
53, 050-704-95-37
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 063-
875-33-04, 063-260-07-59
  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, 097-431-23-07
  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., ñ.Êîðäèø³âêà âóë.Ïàðòèçàíñüêà 20, 6 õ 12 
+ âåðàíäà 2 õ 4, õ óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, º âîäîïðîâ³ä òà 
êàíàë³çàö³ÿ, çåì. ä³ë-êà 0.66 ãà, íåäîðîãî. 097-305-56-15, 099-
250-28-15 Êîëÿ
  Áóäèíîê ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè, 12 ñîò. çåìë³, ð-í 3 øêîëè. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-
87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, 37 ñîò. 
ãîðîäó, ñàäîê, ïîðÿä ö/äîðîãà, ñòàâîê, ë³ñ. 068-762-82-70
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, òåðì³íîâî. 
098-880-12-25
  Áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè âóë.ß.Ìóäðîãî 149. 068-692-87-15
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ãàç, çåìëÿ ïðèâàòèç., 
âóë.ß.Ìóäðîãî 40 (Ùîðñà), ïîãð³á, íåäîðîãî. 096-160-69-70, 
063-824-71-04, 063-824-71-04
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, âóë.ß.Ìóäðîãî 40 
(Ùîðñà). 096-160-69-70, 063-824-71-04
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîêðîâñüêîãî 72. 063-879-11-07
  Áóäèíîê ì.Áåðäè÷³â, âñ³ çðó÷íîñò³, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé. 
067-682-99-93
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí àáî ì³íÿþ íà 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ. 093-

058-78-43
  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 íå æèëèé, 9 ñîò. ó÷àñòîê, º ãàç, ñâ³òëî, âîäà, íîâèé 
ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90, 093-740-22-42
  Áóäèíîê íåäîðîãî, òåðì³íîâî â ñ.Ìàõí³âêà (ñ.Êîìñîìîëüñüêå) 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé 
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. 
Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.æèâíîñò³. Äåò 
³íôîðìàö³ÿ çà òåë.  097-60-57-822
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³, ç ìåáëÿìè. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé, 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, òóàëåò, 
ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-130-
29-02
  Áóäèíîê ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 6, 7 ñîò. çåìë³. 2-12-82
  Áóäèíîê ð-í «Ïîëå-×óäåñ». 073-217-63-55, 093-445-29-76

  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. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ñ.Á³ëèë³âêà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà, ïîðó÷ ë³ñ. 097-309-96-53, 068-327-53-09
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè ãàç, âîäà, âàííà, 5 ê³ìíàò, öåíòð, 
çàòèøíå ì³ñöå. 097-740-97-72, 093-786-37-41
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á. 096-334-88-14
  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, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., æèëà 60, 2 
ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 
098-521-46-06, 063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãîñï. áóä³âë³, 0.25 ñîò. ãîðîäà. 097-997-
03-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîðó÷ 
êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 
067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ãàç. 

òà ï³÷íå, ñàäîê, ãîðîä. 067-415-23-49
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, ñâ³òëî, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ïðèâàòèç. 098-829-60-34 
Ìèêîëàéîâè÷
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå Â³ííèöüêà îáë., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, 
âåðàíäà, ó÷àñòîê 50 ñîò. (ôîòî íà Viber), 096-768-23-68
  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, 098-962-17-70 
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, 25 ñîò. çåìë³, òóàëåò, âàííà, 
á³ëÿ ñòàâêà. 098-254-37-48
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà öåíòðàëüíà, 
êðèíèöÿ, âàííà, òóàëåò, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, ãîðîä, äóæå êðàñèâå 
ì³ñöå. 096-573-18-14
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (öåíòðàëüíà âóëèöÿ), çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ãîñï. áóä³âë³. 098-407-20-55, 096-983-18-02 
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè - âóë.
Ãîí÷àðîâà) íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-
45-12
  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 öåãëÿíèé ãàç., 75 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 5.5 ñîò. 098-743-36-30
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 

íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 
067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ³íä. îïàëåííÿ, á³ëÿ 4 øêîëè, âóë.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 òåðì³íîâî âóë.Âàòóò³íà (ð-í 5 øêîëè), ãàç, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ï³äâåäåíå âîäîïîñòà÷àííÿ, çåì. ä³ë-êà 8.3 ñîò. 
093-631-91-94
  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. 
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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 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-15-08
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, áóäèíî÷îê 6 õ 4 êâ.ì., öåãëÿíèé, º 
ãðóáêà, àëå íå âñ³ âíóòð³øí³ ðîáîòè çàê³í÷åí³, ó÷àñòîê 4 ñîò., º 
ìîæëèâ³ñòü âçÿòè äîäàòêîâî 10 ñîò. çåìë³ ï³ä ãîðîä, êðèíèöÿ 
ïîðÿä. 093-631-91-16
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 8 ñîò., íà ä³ëÿíö³ 2-âà öåãëÿíèõ áóäèíêà (1-é 
6 õ 6, 2-é 4 õ 2.5), êðèíèöÿ, åëåêòðîô³êîâàíî, ð-í Ïëàíîâèé. 
098-600-99-03 Ãàëèíà Ãíàò³âíà
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ», âóë.Âîëîäèìèðñüêà, 15 ñîò., º 
ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ, çàë³çíà áî÷êà. 098-479-19-16
  Çåì. ä³ë-êà ç³ ñòàðèìè áóä³âëÿìè òà ôóíäàìåíòîì. 063-371-
68-73, 073-127-13-94
  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 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; 063-581-16-17
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó 116, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â 
â³äì³ííîìó ñòàí³, º ïîãð³á, ãàðàæ, êëàäîâêà, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
067-198-70-95, 063-645-62-28
  Ñàäèáà 70 ñîò. (ñåðòèô³êàò), áóäèíîê, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàä, ïîðó÷ ñòàâîê, íåäîðîãî. 095-808-54-65

  ×àñòèíà áóäèíêó , 2 ê³ìíàòè, 44 êâ.ì., öåíòð, òóàëåò, âàííà, 
ãàðàæ, ñàðàé, äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî, äåøåâî. 063-641-50-52, 
093-773-34-02
  ×àñòèíà áóäèíêó á³ëÿ âîºíêîìàòó, 5 ñîò. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 33/2. 
093-812-85-40, 096-995-97-10
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñò³íêà, ñò³ë, äèâàí, ñò³ëüö³, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì., 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ïëèòà ãà. 098-597-08-40
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà. àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 
097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18
  ×àñòèíà â³äîêðåìëåíîãî áóäèíêó ç 3-õ ê³ìíàò (ð-í ÏÐÁ), ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà (2 
òåëåâ³çîðà, õîëîäèëüíèê, êîíäèö³îíåð, ïðàëüíà ìàøèíêà), çàã. 
ïëîùà 70.4 êâ.ì., êîòåë ãàçîâèé òà òâåðäîïàëåâíèé, á³ëÿ áóäèíêó 
º ïîãð³á, ñàðàé, 1 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12

  аВтомото
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ 
íîìåðàõ. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  SUZUKI (SWIFT) 1.3 áåíçèí, 1994 ð.â., á³ëà íà Óêðà¿íñüêèõ 
íîìåðàõ 16 000 ãðí.. 093-481-74-05, 098-800-77-03
  ÂÀÇ 2104 ìîòîð 1.5, ãàç-áåíçèí, êîðîáêà 5 ñò. 097-
723-37-27
  ÂÀÇ 2107 1988 ð.â., îáºì 1.3., 5 ñò., ÃÁÎ âïèñàíå, 
äîáðèé ñòàí. 068-766-05-18

  ÇÀÇ - 968 Ì â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð çåëåíèé, ñòàí 
ðîáî÷èé  - 8 000 ãðí. 063-684-08-88, 096-534-50-28
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Êàìàç 53-20. 097-362-81-21
  Ìîïåä «Ìóñòàíã», íîâèé àêóìóëÿòîð, íîâà çàäíÿ ðåçèíà, 
ó â³äì³ííîìó ñòàí³, º ñòðàõîâêà. 067-378-00-56, 063-829-
38-28 ªâãåí³é
  Ìîïåä Õîíäà Ëèàä á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-995-56-35
  Ìîòîöèêë Äíåïð-11, 1992 ð.â., íà çàï÷àñòèíè, ç 
äîêóìåíòàìè. 063-502-47-94
  Ìîòîöèêë Ïëàíåòà 5 â äîáðîìó ñòàí³ - 8 000 ãðí. 097-
154-49-36
  Ìîòîöèêîë Óðàë ç äâèãóíîì Êàñ³ê, Ê-750, ÌÒ âñ³ çàï÷àñò³ 
- 18 000 ãðí. 097-154-49-36
  ÓÀÇ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098-657-19-89
  Ô³àò Äîáëî 2005 ð.â., ïàñàæèð, êîë³ð ñ³ðèé. 063-303-18-
03, 097-537-53-35

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ. àáî ÷àñòèíó áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí àáî 
ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 095-808-54-65
  Àáî îáì³íÿþ íà òðóáè òà óãîëêè çåðíî, àáî 4 000 ãðí./
çà òîíó. 073-793-55-95

  Áàíêè á/ó 0.25 ë., 0.5 ë. 063-181-02-00
  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
  Ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ 
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè òà ðàä³àòîðè.063-143-61-16
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàçîâ³ áàëîíè òà 5 ò. ÷è 3-õ ò. êîíòåéíåð. 097-
904-20-43
  Çåðíî ÿ÷ìåíþ àáî ïøåíèö³ ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-
143-61-18, 097-793-55-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó, áóðÿê êîðìîâèé. 093-297-19-24
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 073-793-55-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  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
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ï³ð’ÿ, ãàç êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñíåâ³ áàëîíè, áàòàð³¿, 
ñòàòóºòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêêóìóëÿòîðè, ºë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ãîäèííèêè. 097-529-10-20
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é .097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øïàëè äåðåâÿí³ á/ó. 2-30-43, 097-255-51-60
 Àâòî áóäü-ÿêèõ ìÀðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòÀí³. äîðîãî. 063-585-
23-50, 097-648-46-69
 âÀÇ, ÇÀÇ, òÀâð³¿-ñëÀâóòÀ, ìîñêâè÷, íèâÀ ó áóäü ÿêîìó 
ñòÀí³. 098-682-50-85 
 êÀðòîïëþ. 097-232-08-95, 063-303-23-21

  мінЯЮ
  Çåì. ä³ë-êà 0.43 ãà ç áóäèíêîì, ñàäêîì, ïîðó÷ ãàç. òðóáè, âîäà, 
òðàíñïîðòíà ðîçâÿçêà õîðîøà íà 1-ê³ìí. êâ. ç çðó÷íîñòÿìè. 097-324-
14-63, 093-925-93-81

  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
  Âàì ïîòð³áåí äðóã, îõîðîííèê òà ïðîñòî ïóøèñòå ÷óäî??Âàì äî 
íàì, â³ääàì â õîðîø³, äáàéëèâ³ ðóêè ìàëåíüêèõ öóöåíÿò (ìàìà ÷óäîâà 
îõîðîííèöÿ). 063-504-01-28, 067-492-75-60 Òàíÿ
  Â³ääàì áóä³âåëüíå ñì³òòÿ: øòóêàòóðêà â ì³øêàõ, äâåð³, â³êíà á/ó. 
063-741-21-86
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äâîº êîøåíÿò (ä³â÷àòêà) 1.5 ì³ñ., ãðàéëèâ³, âñå 
¿äÿòü, äóæå õîðîø³ ìèøîëîâè. 063-605-88-19
  Â³ääàì êîòÿòà â äîáð³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ä³â÷àò â áóäèíîê, ê³ìíàòè îêðåì³, âñ³ çðó÷íîñò³, 
òåëåâ³çîð, õîëîäèëüíèê, ìåáë³.  063-523-80-94
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êîâàëü Îëåêñ³é Âîëîäèìèðîâè÷ 
15.12.1977 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Òèìîùóêà 
²âàíà Ðóñëàíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó çà àäðåñîþ 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 2, êâ.2., ñåð³ÿ ÑÄÑ ¹166455, â³ä 
04.12.2008 ð., âëàñíèêè Ñèäîðåíêî Ë³ä³ÿ Ñåìåí³âíà òà Ñèäîðåíêî Â³êòîð 
Ëåîí³äîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 063-786-57-73
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 1 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 
7). 067-772-36-78
  Çäàì áóäèíîê ñ.Ïóñòîõà, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-843-78-22
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-999-24-61
  Çäàì ê³ìíàòó â îðåíäó äëÿ õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-884-86-66
  Çäàì ê³ìíàòó õëîïöÿì, öåíòð, 2 ïîâ. 093-731-64-70
  Çäàì ë³ñà â îðåíäó ðàìíîãî òèïó. 097-336-28-93
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ. 067-349-52-48
  Îäèíîêà âäîâà áàæàº ïîçíàéîìèòèñü ç ÷îëîâ³êîì 55-63 ðîê³â äëÿ 
ñóì³ñíîãî æèòòÿ. 073-42-17-255, 096-89-71-941
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, íåïîâíà çàéíÿò³ñòü, 
öåíòð ì³ñòà. 097-934-28-61, 063-640-01-45
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ïîõèëîãî â³êó. Íåïîâíà 
çàéíÿò³ñòü, ðàéîí ÏÐÁ. 063-814-18-69
  Øóêàþ æ³íêó ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ áàáóøêîþ, ìåäè÷íà îñâ³òà íå 
ïîòð³áíà, óìîâè äîãëÿäó ïðè ñï³ëêóâàíí³. 093-427-67-40, 096-037-00-
67 Òàíÿ
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 068-961-05-53
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в’ячеслав гончаруК

Минулого тижня в місті Чор-
номорську, що в Одеській об-
ласті, на стадіоні «Шкільний» 
пройшла всеукраїнська спарта-
кіада депутатів Верховної Ради, 
Автономної Республіки Крим, 
обласних, районних, міських, 
селищних та сільських рад. 
Усього взяли участь у спартакі-
аді понад 300 обранців.

Слуги народу Одеської, Ві-
нницької, Житомирської, Дні-
пропетровської, Донецької, 
Запорізької, Івано-франківської, 

Рівненської, Полтавської, Хар-
ківської, Львівської, Сумської, 
Черкаської, Чернігівської, Чер-
нівецької та Київської областей 
змагалися за кращу команду 
спартакіади.

Проходили спортивні змагання 
в п’яти видах: футзал, волей-
бол, настільний теніс, шахи та 
шашки.

Команда Вінниччини на зма-
ганнях посіла третє місце і 
стала бронзовим призером 
спартакіади.

Окрасою чотириденного зма-
гальницького марафону стали 

фінальні змагання з футзалу. У 
манежному футболі за схемою 
4+1 виступали двоє наших зем-
ляків. Це тренер «Моноліта», 
депутат міської ради Павло 
Луцюк та гравець козятинської 
команди минулого року, депутат 
обласної ради Юрій Максимен-
ко.

Наші земляки змагалися в гру-
пі разом із командами Одеської, 
Рівненської та Харківської обл. 
Вінничани на старті турніру об-
іграли харків’ян з рахунком 2:1.

У другій грі вони поступилися 
рівненцям із рахунком 1:3. У 

заключній грі групового турніру 
наша команда перемогла оде-
ситів із рахунком 5:2 і вийшла в 
півфінал із другого місця.

У півфіналі вінничани на 
останніх хвилинах матчу по-
ступилися іванофранківцям 0:1. 
У боротьбі за третє місце наша 
команда взяла реванш над фут-
болістами Рівненської області з 
рахунком 3:2.

Саме за вдалого виступу 
футболістів та шахістів команда 
Вінниччини здобула загально-
командне третє місце на Всеу-
країнській спартакіаді.

спорт

Команда народних обранців області 
стала бронЗовим приЗером

збірна депутатів вінницької області на VIII всеукраїнській спартакіаді

P
D
F

(063) 752-26-01

Розміщення Реклами

4
5
1
9
9
5

ГОРОСКОП
з 13.06 по 19.06

овен 
В Овнів випаде доволі насичений 
та успішний тиждень. Є ймовірність 

зустрічей зі старими знайомими та новими 
людьми, які принесуть нові можливості 
та перспективи. Зосередьтесь на тому, що 
приносить вам задоволення. А вільний час 
приділіть собі або близьким.

Телець 
Новий тиждень також принесе порцію 
удачі представникам Тельців. Зараз ви 

маєте доволі значний вплив не лише на власну 
долю, тому не соромтесь і не бійтесь нових кроків. 
Ваш потенціал потребує вкладень та руху. Вихідні 
краще провести без думок про роботу.

близнюКи 
Початок тижня видасться для Близнюків 
доволі складним та непередбачуваним, 

але не варто засмучуватись та опускати руки, 
адже все зміниться. Зараз краще забути про лег-
коважність та необдумані рішення, а присвятити 
час справам з високим потенціалом.

раК 
Раки вважають, що можуть зараз при-
йняти доволі складні рішення, які можуть 

відчутно змінити життя, але краще перенести це 
на інший час. Ви надто переймаєтесь через дріб-
ниці, які насправді не варті уваги. Тому не беріть 
близько до серця вибрики долі та інших людей.

лев 
Леви відчувають себе то на висоті, то 
так, наче падають зі скелі. Але новий 
тиждень принесе чимало вдалих 

рішень та приємних моментів, на яких варто 
зосередитись. Вт буваєте надто суворими до 
себе та інших у той час, коли варто насолоджу-
ватись тим, що маєте.

діва
У Дів випаде можливість отримати нові 
цілі та завдання, але для цього варто 

провести добрячий брейншторм. Чимало людей 
буде намагатись давати вам поради, далеко не 
всі з яких справді допоможуть.

Терези 
У Терезів попереду чимало перспектив-
них цілей, які неоднозначно натякають на 

успіх. У вас все вдасться, до того ж, поряд з вами 
люди, які завжди підтримають. Зосередьтесь на 
позитивних емоціях та ділиться гарним настроєм.

сКорпіон 
Новий тиждень нагадувати Скорпіонам, 
що зараз все грає їм на руку. Щоправда, 

не варто очікувати, що цілі самі себе втілять у ре-
альність так швидко. Зараз треба дотримуватись 
власних принципів та бути добрішим до оточення.

сТрілець 
Стрільці мають чимало планів, але ними 
краще не ділитись з людьми, які вже хоча б 
раз вас підвели, або не входять до вашого 

близького кола. Зараз ваша доля у ваших руках, 
тому зберіться з силами та рухайтесь до цілей. 
Лише ви зможете зробити те, чого так хочеться.

Козеріг 
Козероги надто переймаються через всі 
події навколо, а також зовсім готові до 

раптових змін. Постарайтесь бути у курсі всього, 
що справді може вплинути на вас. Наприкінці тиж-
ня можна зосередити увагу на творчих поривах.

водолій
Водолії відчувають потребу виборювати 
своє місце під сонцем, і у цьому нема нічо-

го поганого. Ваш темперамент вимагає постійного 
руху, але можна інколи робити перерви на від-
починок та отримання нових вражень і емоцій. 

риби 
Риби відчують у цей тиждень прилив 
сил та енергії, які варто спрямувати 
у правильне русло. Можливо, ваше 

минуле почне нагадувати про себе, але не 
варто повторювати помилок. У вас є власні 
цілі та плани, які потребують нових вкладень.

СеРеда, 19 ЧеРВНя

+  19 0С  +  22 0С
+  27 0С  +  23 0С

вівторок, 18 червня

+  19 0С   +  24 0С
+  28 0С    +  23 0С

понеділок, 17 червня

+  21 0С    +  23 0С
+  30 0С   +  27 0С

СУБОТа, 15 ЧеРВНя

+  20 0С   +  26 0С
+  31 0С  +  25 0С

П'яТНиця, 14 ЧеРВНя

+  20 0С    +  25 0С
+  30 0С    +  25 0С

неділя, 16 ЧеРВНя

+  21 0С   +  24 0С
+  30 0С  +  23 0С

ЧеТВеР, 13 ЧеРВНя

+  18 0С    +  26 0С
+  30 0С    +  24 0С

Погода у Козятині 

гравці. Команда депутатів, серед яких були гравець і тренер «Моноліта», стала призером 
на VIII всеукраїнській спартакіаді депутатів усіх рівнів. Поступилися чемпіонам шести 
останніх років — прикарпатцям. Та сумчанам, які завоювали срібні нагороди
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