в наступному номері читайте опитування депутатів щодо дій мера
газета чесних новин
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Створюється пункт волонтерського руху сприяння мобілізованим та їх сім’ям
На Луганській та Донецькій
стороні сьогодні - бої. Постійно гинуть люди. Є поранені.
Все більше залучається військових. Стрімко розгортаються події. Майже кожна родина
тим чи іншим чином причетна
до армії…
Україна і війна. Зараз ці слова - поряд. На перонах вокзалу
сьогодні звична картина — люди в
камуфляжах доїжджають до місць
дислокації. По місту і району мобілізовані військовослужбовці запасу.
На якийсь час залишились родини
без чоловіків...
Скрізь по містах масово збирають кошти, продовольчі та промислові товари на допомогу армії.
Саме тому сьогодні при редакції
нашої газети ми створили волонтерський рух. Щоб підтримати Україн-

ську армію та сім’ї мобілізованих.
Волонтерами можуть бути всі,
хто не байдужий і переймається
проблемами громади і всієї держави. Це можуть бути пенсіонери,
працюючі та непрацюючі городяни,
учні та студенти, підприємства та
організації - всі члени громади.
Мета: максимально сприяти матеріальному забезпеченню армії. При
редакції працює пункт збору речей, засобів гігієни, індивідуального
захисту, цигарок тощо, а також
грошей. Все це буде акумулюватись
і офіційно передаватись у військові
частини.
Також волонтерська допомога
розповсюджуватиметься на сім’ї та
членів родин, звідки були призвані
в армію сини, дочки, чоловіки,
батьки і діти. Наприклад, посапати
города, скосити бур’яни, покропи-

ти жуків, полагодити дах та інші
необхідні речі.
Також буде надаватись юридична допомога.
Всі бажаючі допомогти армії і
сім’ям мобілізованих, звертайтесь
до нас!
Прошу інформувати по можливості військовослужбовців-земляків в усіх куточках України про
створення волонтерського руху в
Козятині.
Я в свою чергу буду інформувати щотижня, яка ведеться робота
та надається допомога.

Ваш персональний редактор
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
тел. 2-04-53,
тел. моб. (068) 308-01-25

Діалог протилежних сторін
Крапки розставить прокуратура
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

З 18 лютого звільнили з міської ради пана Лівшиця (начальника управління праці та
соціального захисту населення),
а з 25-го звільнили пана Ясного
(керуючого справами виконкому). Вже другого тижня травня
їх судом поновлено на посадах.
Вимушені прогули будуть оплачені
вищезгаданим панам за рахунок
бюджету міської ради. Як це було
колись у випадку з депутатом паном Нікіфоровим, якого звільнили,
а потім поновили на посаді… Знову
бюджет міста втратить кошти з
вини мера і депутатського корпусу.
В інтерв’ю газеті вигравші суд
розповідають жахливі речі.
“Рейдерський захват чужого майна”
- Що стало причиною скорочення
посади і звільнення?
- Причина надзвичайно проста –
різні точки зору на «використання»
коштів міського бюджету, — каже
Павло Ясний. — Для того, щоб
усе було зрозуміло, необхідно
знати хід подій, які передували
звільненню мене з роботи.
На сесії міської депутати прийняли рішення про зміну теплопостачальної організації. Майно та
обладнання (на якому виробляється
теплова енергія) перейшли до іншої

комерційної структури.
При цьому не було надано жодних документів! Оскільки їх просто
не існувало. Депутати, перевищивши свої повноваження, без будьяких підстав чи судових рішень,
взяли на себе функції розпорядження чужим майном вартістю
у кілька мільйонів гривень. Якщо
називати речі своїми іменами, відбувся рейдерський захват чужого
майна.
На засіданнях виконкому, при
повністю аналогічній ситуації, було
прийнято таке ж рішення, за яке
особисто я не голосував, оскільки
вважав його протизаконним.
Павло Ясний: ”Ціна завищення тарифу - 2 млн грн ”
— Виконком завищив тарифи на
теплопостачання, і тепер козятинчани платитимуть набагато більше.
Прийняття відбулося з порушенням
всіх законодавчих та процедурних
норм. Їх відверто лобіюв Ломачук - перший заступник міського
голови, — розповідає далі Павло
Ясний.— Запропонований базовий
тариф був майже на 200 гривень
(!) вищий від того, який був затверджений для попереднього теплопостачальника, хоча технологічно
процес вироблення теплоносія абсолютно не змінився(!). У котельнях
працювало те саме обладнання, на

тій же сировині і практично з тим
же персоналом. Річне споживання
теплоносія становить в середньому
9,2 тис. Гкал. Тому загальна сума
нецільового використання бюджетних коштів за один опалювальний
сезон становить близько 2 млн
грн. (!!!)

Незаконні дії влади
Але гроші люблять тишу. Тому
18 жовтня 2013 року Гвелісіані на
сесії ініціював процес скорочення
моєї посади та посади начальника
управління праці,
який теж на засіданнях виконкомів
мав з даного приводу свою думку.
До речі, тендери
на 2014 рік проходили взагалі поза
межами правового поля, оскільки
знову явно завищений тариф на
теплопостачання
на поточний рік
був затверджений
виконкомом лише
у березні.

продовження
» с. 2
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Кожен козятинець може звернутися у редакцію «RIAКозятин» із запитанням, що хвилює, і отримати відповідь через газету, телефонуйте за номероми: 068-30801-25, 2-04-53 або ж надсилайте запитання на адресу
tetyana160@gmail.com evgeniy.belous@gmail.com

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Тетяна Лозінська
Вирішуємо проблеми
Дорогі козятинці! Як і обіцяла вам, наша газета працює для вас і
вирішує ваші проблеми.
Тільки минулого тижня по слідах “гарячої лінії” вдалося допомогти
в багатьох проблемних ситуаціях городян та жителів району.
Так, до редакції минулого четверга звернулась мешканка вулиці
Довженка. Зі слізьми розповіла про ситуацію, в яку потрапила. Вода
заливала її помешкання у вечірній час після грози. Жінка телефонувала до нас, як до останньої інстанції. Тому що вже два роки з
владою та підприємством сусіднім не можуть вирішити, як правильно
підсипати дорогу. Після втручання журналістів, приємно, що спільна
мова знайдена.
Також звернулися бджолярі з Сокільця. В їх ситуації неможливо
було домовитись з сільгосппідприємцями про час обробки гербіцидами посівів. По цій причині була загроза загибелі бджіл. Коли ми
звернулись до агрономів, то конфлікт був вичерпаний. Тепер вони з
більшою відповідальністю ставляться до початку комплексного обробітку посівів. Як кажуть, тепер “Вівці цілі і вовки ситі” — і в полі йде
робота, і бджоли не гинуть. А коштувало це всього нічого — знайти
консенсус.
Ще про один випадок хочу довести до відома читачів. Звернулась до
редакції пенсіонерка, яка має величезні незручності в плані санітарії від
автобусної зупинки на вулиці Героїв Майдану. Керівник перевізників обіцяє вже тривалий час вирішити це питання. Але нічого не робиться. Після
нашої розмови, були отримані запевнення, що зупинку приведуть у належний стан.
А напередодні випуску газети мали проблему жителі багатоповерхівки
на Грушевського, 23. Вони залишались без газу протягом двох діб. Газконтора ніяк не могла їм допомогти по тій причині, що господарка квартири
з порушеннями правил експлуатації була відсутня. Але ж були в квартирі
квартиранти… І можна було вирішити питання - перекрити подачу газу в
одну квартиру, а не у всього під’їзду. Газеті довелося звертатися і у Вінницьке газове управління, і в Козятинське,і в прокуратуру. Як результат
— люди під вечір вже були з газом. Хоча на початку один з працівників
газконтори закинув, що раз поскаржились у “RIA” — будете без газу…
Хочу звернутися до всіх посадовців та працівників різних служб, поважайте людей, поважайте споживачів! Не майте простий люд за бидло.
Також хочу звернутись і до вас, шановні жителі міста та району, завжди реагуйте на будь-яке свавілля. Замовчування подібних фактів веде
до зловживань.

Ваш персональний редактор Тетяна ЛОЗІНСЬКА
тел. 2-04-53, тел. моб. (068) 308-01-25

№22, 29 травня 2014

Ніхто, крім нас не
допоможе армії
Ми, Козятинська міськрайонна
організація української спілки
ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) та ВСГО “Ніхто
крім нас”, яка виконує функції
“Самооборони Козятина” звертається із проханням про надання
допомоги, якої потребують
наші хлопці, що несуть службу
на Сході країни. Їм терміново
необхідна ваша увага та підтримка
в забезпеченні продуктами харчування тривалого терміну зберігання, цигарками, питною водою,
медикаментами та засобами особистої гігієни.
Наші хлопці захищають цілісність держави та недоторканість
кордонів України! Не будьте
байдужими та не залишайтеся
осторонь проблеми, яка стосується всієї держави. Продукти
харчування прохання приносити в
райдержадміністрацію на перший
поверх в штаб “Самооборони”.
Телефони інфоцентра (цілодобово) 063-25-54-990, 068-7533-280
Реквізити отримувача:
Козятинська міськрайонна
організація української спілки
ветеранів Афганістану (воїнівінтернаціоналістів)
Рахунок 2600926962
Банк: АБ “Укргазбанк”
МФО банку 320478
ЄДРПОУ 33983441
Призначення платежу: “Добровільне пожертвування на
Армію”
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Ми запитали у козятинчан

Як ви ставитесь до голосування 25 травня? Чи голосували Ви?

Район тепер з головою
Олег Оркуша очолив Козятинщину
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
26 травня виконуючий обов’язки
Президента України, голова Верховної Ради України Олександр
Турчинов своїм розпорядженням
призначив головою Козятинської
районної державної адміністрації
Олега Сергійовича Оркушу.
Новопризначений голова 1976
року народження, з Самгородка,
має вищу освіту. Депутат Козятинської райради. Очолював постійну
комісію з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування,
комунального майна та комплексного розвитку населених пунктів.
27 травня приїхав у Козятин
урочисто представити нового
голову району очільник області
Анатолій Олійник. Переповнена
актова зала головами сільрад та
керівниками сільгосппідприємств
вітала “нашого спасителя”. Адже
довгий час район був без керів-

Світлана Парасіч(49),
приватний
підприємець:
— Звичайно, я піду на
вибори. Щиро надіюся
на позитивні переміни в
нашій державі.

Віктор Кучер(64),
журналіст з 25-річним
стажем:

— Піду обов'язково. Бо
це останній шанс для
України втерти носа
войовничим сусідам, для
яких Україна, як більмо
на оці.

Юрій Клещов (48),
підприємець:

Сергій Біланенко (36),
будівельник:

Інна Федорук (43),
підприємець:

— Піду. Хочу, щоб були
європейські закони. Я
сам росіянин, але тут
живу, тут моя сім'я і мені
соромно за Росію.

— Обов'язково
піду і проголосую.
Сподіваюсь на позитивні
зміни. Хочеться жити
нормально.

— Голосувати піду. Мені
не байдужа доля моєї
країни та людей, які в
ній живуть.

Іван Віщук (59),
пенсіонер:

Олександр Уперчук (28), Петро Джаман (62),
старший інструктор:
черговий міської ради:

Наталія Скрицька (30),
в декретній відпустці:

Тетяна Воробйова (37),
діловод:

Дмитро Живчик
(40), заступник голови
теркому ДН-2:

— На вибори піду. Адже
я громадянин України
і вважаю, що важливо
якнайскоріше обрати
президента.

Нового голову РДА
вітають земляки Ольга та
Дмитро Савенець
ника. Олегу Сергійовичу вручали
квіти, лунали поздоровчі промови.
Урочистості закінчились пресконфепенцією, на якій голова
обласної держаміністрації відповів
на болючі питання сьогодення та
довів до відома присутніх досягнення Вінниччини під час його
правління.

Василь Пилипчук(55),
приватний
підприємець:
— Голосувати буду.
Вирішується доля
та свобода нашої
батьківщини, нашої
України

Діалог протилежних сторін

Голова ОДА Анатолій Олійник(ліворуч): «Вітаємо!!!»

Тобто фактично після їх проведення. І відразу після мого
звільнення. А головою тендерного комітету є Ломачук. Такі дії
кваліфікуються
як злочин. Чи
вдасться
йому в
черговий раз
“відмазатись”,
покаже час.
Депутатам були відомі причини
скорочення, які міський голова
навіть не приховував, а також ціна
питання. Знали депутати й про те,
що рішення абсолютно протизаконне. Ліквідація посади керуючого
справами є прямим порушенням
Законодавства. Крім того, я - одинокий батько, який самостійно виховує малолітню дитину і на мене
розповсюджуються державні гарантії щодо неможливості звільнення
з роботи. Але для певної категорії
людей закони не писані.
- Ви стверджуєте, що всі
депутати знали про порушення законодавства і робили це
свідомо. Цьому є якісь докази?
- Звичайно. Перед сесією я звернувся до постійної депутатської
комісії питань законності і правопорядку. Комісія, розглянувши моє
звернення, одноголосно рекомендувала сесії внести до порядку
денного питання про повернення
до попередньої структури, яке б

Вінницької області, від 30 вересня 2013. Це майно було взято в
оренду у законного власника ТОВ
“Енергозбереження”. І тепер правомірний
користувач (ТОВ
“Інвесторцентр“),
який надає тепло
місту, на
сьогодні
його також орендує. Як і орендує у міста приміщення котелень і щомісяця сплачує до
бюджету кошти.
Щодо тарифів, то попередня
організація теплопостачання здійснювала постачання по тарифу
951,15 грн за 1Гкал (41,31 грн за
м кв. опалювальної площі), а на
сьогодні використовується тариф
935 грн за 1 Гкал (29,09 грн. за м
кв.). Тариф був затверджений 15
жовтня 2013 р. і дію якого продовжено на 2014. А не у березні,
як стверджує пан Ясний. І тендери
проводились згідно з нормами
чинного законодавства напряму зі
споживачами

В’ячеслав
Боровський(60),
приватний
підприємець:

— На вибори піду
обов’язково. Хочу, щоб
нарешті в нашій Україні
був президент

— Я проголосував ще о
8.20. Як я міг не піти і не
проголосувати. Якщо не я,
то хтось.

— Звичайно, я
проголосував. Це мій
обов’язок. Надіюсь на
краще життя.

— Обов’язково. Хочеться,
щоб наше життя змінилось
на краще. Щоб наші діти
та внуки жили в кращій
державі.

Лідія Тіщенко (58),
пенсіонер:

— Я проголосувала.
Бо в мене є велика
і безмежна любов
до України. Хочеться
всім побажати щастя,
добробуту та миру.

початок, продовження » с. 1

усунуло порушення законодавства.
Але на сесії голова комісії Р.ЮрКирилюк публічно збрехала, що
думки членів комісії розділились і
рішення прийнято не було. Тоді я
озвучив своє звернення перед всіма
депутатами, належним чином поінформувавши їх про вчинені ними
порушення. До речі, це звернення є
в протоколі сесії. Але це була розмова німого з глухим. Що поробиш
– гроші потрібно відпрацьовувати,
навіть якщо для цього доводиться
в черговий раз продавати свою
честь і гідність. Після мого виступу
навіть дурню було б зрозуміло, що
суд поновить мене на роботі. Суд
я виграв, і тепер за рахунок міського бюджету мені буде виплачена
компенсація за час вимушеного
прогулу.
Газета звернулась за коментарем до двох осіб, яких стосуються
обвинувачення пана Ясного.
Депутат міської ради, голова депутатської комісії з
питань законності, правопорядку, регламенту, депутатської
діяльності Раїса Юр-Кирилюк
пояснює:
— Насправді на засіданні постійної депутатської комісії розглядалося
звернення
Ясного П.Г.
про повернення до
попередньої
структури
виконавчих
органів місь-

кої ради. І члени комісії рекомендували внести до порядку денного
34 сесії дане питання для розгляду.
А ось питання щодо затвердження
на посаду керуючого справами –
начальника управління праці та
соціального захисту населення не
отримало підтримки серед членів
комісії у зв’язку з розглядом даного питання у Вінницькому апеляційному адміністративному суді. Тому
і було рекомендовано сесії міської
ради зняти дане питання з порядку
денного.

Сергій Дзенік:
”Всі звинувачення
безпідставні”

Дзенік Сергій Іванович представник ТОВ “Інвесторцентр“
(організації, яка на сьогоднішній
день постачає теплову енергію в
місті Козятині) розповів зовсім
протилежне:
- Всі звинувачення стосовно
теплопостачання безпідставні. Я
був присутній на вищезгаданій
сесії, розглядалися підсумки проведення опалювального сезону за
2012-2013 рр. На скільки пам’ятаю,
він був визнаний незадовільним.
Крім того, міська рада визначалась
щодо зміни теплопостачальної
організації (у зв’язку із відсутністю
ліцензії на постачання теплової
енергії у попереднього постачальника, яку анулювали напередодні).
Майно, про яке йде мова вище,
не належало попередньому постачальнику, що підтверджується
рішенням господарського суду

Усі крапки над
“і” розставить
прокуратура

Як би там не було, але звільнені
до роботи так і не приступили.
За словами пана Ясного, після
того, як суд прийняв рішення,
вони написали заяви, що при-

ступають до роботи, але мер
дав відповідь, що немає таких
посад і видати розпорядження
про їх прийняття він не може.
- Наскільки відомо редакції, на
час підготовки статті до друку
наказів щодо повернення на
посади вас і Павла Ясного мер
міста так і не видав. Як ви бачите вихід з ситуації, що склалася? Може, підкажете? — було
запитання до пана Лівшиця.
- А чому я повинен комусь
щось підказувати? — здивувався
Ігор Йосипович. — Я робив це
весь перший рік каденції діючого
мера. Результати, принаймні для міста,
з моєї точки
зору, були
не почуті. В
міського голови є рішення
судів, судове
роз’яснення,
є радник, заступники, юристи, депутатська
більшість і просто підлабузники.
Нехай вони і вирішують. Якщо,
зрозуміло, є таке бажання. А
якщо немає, то сподіваюсь, що
всі крапки над «і» розставить
прокуратура. Погано тільки, що
вже більше двох років вся ця команда, замість того, аби вирішувати нагальні проблеми міста, все
своє натхнення спрямовувала на
розправу з незгодними. Наслідки
такої специфічної діяльності влади
для Козятина, на жаль, очевидні.

Іван Тіщенко (31),
товарознавець:

— Проголосував. Бо
зараз важкий час. Ці
вибори — ледь не
єдиний вихід з такої
ситуації.

Петро Шмагель (83),
пенсіонер:

— Проголосував. Бо
бачу, що насувається
катастрофа. Потрібно
зробити своїм голосом
вклад, щоб змінити
ситуацію на краще.

— Звичайно, я
голосувала. Дуже
хочеться змінити ситуацію
в країні на краще.

— Я проголосувала.
Тому, що хочеться
кращого майбутнього для
України.

Тетяна Лар (47),
бухгалтер:

— Голосувала. Навіть
приїхала для цього з
Києва. Це мій обов’язок.
Хочеться кращого
майбутнього для України.

Костянтин
Коровниченко (30),
дизайнер:

— Не голосував за
сімейними обставинами
Сподіваюсь, громада
зробить правильний
вибір.

Козятинці активно проголосували
Більшістю голосів вибрали Петра Порошенка
Ірина КНЯЗЕВА,
(097)3696964

На виборах 25 травня
спостерігалась висока
активність людей

На виборчих дільницях міста та району
спостерігалась висока активність людей. Панував мир, спокій та дисципліна. .Приємно,
що козятинці відгукнулись на заклик Вінницької
газети “RIA” йти голосувати у вишиванках.
Голови місцевих дільниць розповіли: “Вибори
проходили без порушень. Спостерігалась активність людей”.У селі Козятині також зафіксована
висока явка виборців. Для забезпечення чистоти
голосування працювали члени виборчої комісії,
спостерігачі та правоохоронці.
Центральна виборча комісія обробила 98,66%
протоколів.Результати голосування за перших
трьох кандидатів Президента України такі:
Петро Порошенко 54,69%;
Юлія Тимошенко 12,82%;
Олег Ляшко 8,33%;

—Вибори проходили
спокійно та без
порушеннь, — каже
голова виборчої Едуард
Дембіцький

— З 1878 людей
до13.00 проголосувало
близько тисячі, —
каже голова комісії
Валентина Тітарчук

— На 12 годину
половина вже була
виборців, — говорить
голова дільниці
Олена Волинець
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Крига скресла після втручання “RIA”—
комунальникам виплатили зарплату

Лілія ЗЛАГОДЮК

Приємно розповісти нашим читачам, що після втручання газети
“RIA-Козятин”, працівникам “Відродження” виплатили заробітну
плату.
— В 1994-1997 роках було
таке, що по 7-8 місяців не платили, а іноді відшкодовували
борошном та іншими продуктами,— розповідає працівник “Відродження” Андрій Андрійович.

— Але на сьогодні, коли нам
заплатили заборгованість, це
справжнє щастя.
Відомо, підприємство за час
свого існування мало багато
керівників та неодноразово змінювало назву. Найкращим директором, як говорить пан Андрій,
була Зінаїда Костянтинівна
Ткачук. Вона завжди платила
стабільно.
На запитання, як жив ці чотири

місяці без заробітної плати? Відповів:
— Намагалися виживати з
сім’єю…Дуже тяжко довелося.
Дякуючи тому, що газета “RIAКозятин” звернула увагу на цю
проблему, ми вижили. Маю надію,
що в подальшому виплати будуть
стабільні.
Опитали ще кілька працівників
“Відродження”.
Люди говорять, що цих чотири

місяці на виплати не надіялися.
Деякі з них намагалися шукати
підробітки. Інші продавали городину. Іноді працювали в селах
різноробочими.
— На півтори тисячі прожити
взагалі важко. Відкладати не
виходить. А коли і ці “копійки”
затримали, ми насторожилися.
Хоч і розуміли критичну ситуацію
в країні. Ми намагалися харчуватися продуктами, які знаходили

за дешевшими цінами. У моєї дитини після такого раціону стався
розлад шлунку,— розповідає з
сумом один з працівників.

kazatin.com

Стандарт живої природи —
козятинський хліб

Іван Цьома: “Я працюю над тим, щоб люди були задоволені нашою продукцією”
но-технічним нормам. Без упаковки хліб зберігається 36 годин.

Залишається побажати нашим
комунальникам більше
ніколи не потрапляти в такі
тяжкі фінансові ситуації. А
нашим можновладцям думати
про народ, для якого вони
працюють.

Перевізники і
вантажники та
санітарні норми

Дирекція залізничних перевезень ділиться передовим досвідом
Охорона праці і виробнича санітарія на контролі
Вероніка ЛЮБІЧ

Керівництво Козятинської
Дирекціяї залізничних перевезень” та Терком профспілки
провели в усіх підприємствах
Козятинського регіону Південно-Західної залізниці огляд
стану охорони праці і виробничої санітарії.
Цехові комісії перевірили стан
охорони праці на робочих місцях,
в цехах, змінах. Зібрали обґрунтовані пропозицій з покращення
умов праці. Виконувалася робота
по усуненню виявлених недоліків.
Потім комісії перевіряли роботу

цехових комісій по забезпеченню
безпечних умов праці, розглядали
та вивчали пропозиції, що надійшли від працівників, давали оцінку
роботи цеховим комісіям.
Разом з тим під час проведення весняного огляду з нагоди
Всесвітнього Дня охорони був
проведений «Тиждень охорони
праці» під девізом: «Безпека праці
та здоров’я під час використання
хімічних речовин на виробництві».
Організатори заходу привернули уваги суб’єктів господарювання, громадських організацій до
збереження життя і здоров’я пра-

цівників та формування культури
охорони праці.
А на базі нашої Дирекції з
керівниками та їх заступниками,
спеціалістами з охорони праці
територіально розташованих підприємств Козятинського регіону
Південно-Західної залізниці за
участю інспекторів територіального управління Держгірпромнагляду
у Вінницькій області проведений
семінар-нарада. Його тематика —
впровадити в підрозділах залізниці системи управління охороною
праці з метою ознайомлення з
передовим досвідом у цій сфері.

Урочисте відкриття нової хлібопекарної печі “Мусон-ротор”. Директор ПАТ
“Козятинхліб” Іван Цьома перерізає стрічку
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

лист у номер — повертаючись до надрукованого
Уважаемый
Георгий
Аветисович.
С глубоким уважением к
Вам и Вашим боевым заслугам
фронтовика ВОВ, хотим
дать ответ на Ваше письмо,
опубликованное в «RIA»№20 от
15 мая 2014г. и разъяснить Вам
и читателям газеты правдивую
информацию по поднимаемым
Вами вопросам.
Приватизация Казатинского
птицекомбината происходила
в 1994-1995 годах в составе
Винницкого производственного
объединения «Винницамясо».
90% имущества было выкуплено
через аренду за счет прибыли
и распределено между
работающими в зависимости
от стажа работы и других
факторов. И всего лишь 10%
имущества было выкуплено за
вложенные физическими лицами
имущественные сертификаты,
которые выдавались государством
каждому жителю Украины на
сумму 10 грн 50 коп. Такой же
государственный сертификат
вложили в наше предприятие
и Вы, уважаемый Георгий
Аветисович. Учитывая, что одна
акция нашего акционерного
общества в то время стоила 35
копеек, Вам было выделено
30 штук акций ( а не «каких то
очков», как Вы пишете). Акций
долевого участия Вы не имели,
поскольку у Вас не было стажа
работы на нашем предприятии.
В 2003 году не имея
оборотных средств
для
продолжения
работы
предприятия, руководство,
во избежание банкротства,
решило продать акции
предприятия.
Новыми
хозяивами
стали
москвичи,
которые,
не имея желания
и финансовой возможности
дальше развивать предприятие,
к счастью не «вырезали» его на
металлолом, и нас не постигла

участь ликвидации предприятия
(как, например, маслозавода
или сахарных заводов в нашем
районе). В 2006 году контрольный
пакет акций
выкупила
американская компания «OSI
International Holding GmbH», а
не люди, исковерканные фамилии
которых Вы приводите в своем
письме.
Для
управления
предприятием на месте,
общим собранием акционеров
было избрано правление, куда
входили (и входят) работники
предприятия. Председателем
правления стал Савченко В.И.
Михаила Михайловича Зикрань
избрали председателем правления
в 2007 году.
А люди, которых Вы пытались
перечислить – это всего
лишь члены Наблюдательного
совета нашего общества,
ежегодно
избираемые
собранием акционеров, которые
контролируют деятельность
предприятия от имени компании
«OSI».
За
годы
вхождения
акционерного общества в
компанию
«OSI International
Holding
GmbH»
наше
предприятие преобразилось в
лучшую сторону. Первые 5
лет компания
вкладывала в
наше производство огромные
средства и, в добавок, вся
прибыль предприятия шла на
развитие производства. В итоге
произошла полная реконструкция
всего предприятия.
Цеха и участки приведены
к европейским стандартам,
гигиена и санитария – на высшем
уровне, условия труда приведены
к максимально комфортным,
проведена полная аттестация
рабочих мест, введены льготы
и компенсации для работающих
во вредных условиях труда,
аванс и зарплата работникам
выплачивается своевременно,

работники обеспечиваются
бесплатными горячими обедами,
спецодеждой, питьевой водой,
средствами гигиены, работающие
имеют медицинскую страховку,
получают от предприятия
беспроцентные кредиты,
продуктовые пайки, санаторнокурортные путёвки
и другие
льготы.
Внедренные на комбинате
система НАССР, система
прослеживаемости,
а
также навыки хорошей
производственной
практики
и практики хорошей гигиены
(GMP и GHP) были оценены
по высокому критерию «А»
во время сертификационного
аудита, который проводила
международная
организация
SAI Global.
В апреле 2013 года успешно
пройден очередной надзорный
аудит по ISO 22000:2005, который
проводила
международная
компания SGS. Подтверждено
действие сертификата на систему
управления безопасностью
пищевых продуктов.
В этом же месяце успешно
был пройден аудит по
требованиям торговой сети
АШАН, который проводила
международная компания «Бюро
Веритас». Оценка -97% (из 100
максимально возможных).
Высокие результаты
(95
баллов
при максимуме 100)
были получены в результате
проверки нашего предприятия
специалистами компании
«Европейский центр менеджмента
качества и гигиены пищевых
продуктов» на соответствие
требованиям стандарта сети
МЕТРО, которая проходила в
ноябре 2013 года.
Работники предприятия, а это
больше 300 человек, благодарны
компании «OSI» за то, что
наше предприятие сохранилось,
за возможность трудиться и

зарабатывать
средства
для
содержания своих семей у себя в
городе, а не скитаться по миру в
поисках заработка.
Наши работодатели очень
законопослушные. У нас
соблюдаются все действующие
Законы Украины, нет теневой
экономики, практикуется
благотворительность, вся зарплата
официально начисленная, все
работники имеют полный
соцпакет.
Наше предприятие
своевременно и в полном объёме
платит все налоги, в том числе
и на зарплату, и на прибыль и
многие другие, и является одним
из основных в нашем районе
наполнителей государственного,
местного бюджетов и пенсионного
фонда.
Так может нам нужно
отбросить свои амбиции и
поучиться у представителей
Европейских держав как
надо работать, как правильно
развивать своё государство?
Да, Германия принесла нам
много горя в годы войны, имея в
то время психически нездорового
руководителя Гитлера. Но сейчас
это современная, развитая и
дружелюбная страна с
нормальными людьми, которые
не должны отвечать за горькие
ошибки своих предков. Ведь
Россияне и их потомки, в
большинстве своём, не виноваты
в том, что сейчас творит их
президент Путин! Так почему же
Вы обвиняете Зикраня М.М. в
прислуживании «австрийцам, не
зная кто их предки»? Он, как и
все мы, работает на украинском
предприятии,
поддерживает
украинскую экономику и
соблюдает Законы Украины.
И ещё. На нашем предприятии
далеко не все работники являются
акционерами. Большинство из них
имеют, как и Вы, как и Михаил
Михайлович, как и Хартмут
Шимечек по 30 акций. А почти

все
члены Наблюдательного
совета вообще не имеют наших
акций. Контрольный пакет акций
находится у юридического лица
- компании «OSI International
Holding GmbH». И эта компания,
вложив огромные средства в
развитие нашого производства,
имеет полное право на получение
девидендов на свои акции.
Решение о выплате
девидендов принимает общее
собрание акционеров. В этом
году было прийнято решение о
выплате девидендов за 2013 год
в размере 41 копейки на одну
акцию, независимо кому она
принадлежит. А от количества
принадлежащих акционеру акций
зависит общая сумма девидендов.
В Вашем случае – на 30 акций –
12 грн 30 коп.
Относительно «взносов»,
о которых Вы пишите по 10
грн в месяц. Это не взносы,
а абонентская плата за
обслуживание счета в ценных
бумагах у хранителя, который
находится в Виннице. Согласно
Закона Украины «Об акционерных
обществах», ст. 30, п.5, принятого
Верховным Советом в 2012
году, дивиденды выплачивает
не само акционерное общество,
а хранитель ценных бумаг, у
котрого каждый акционер обязан
открыть свой личный счёт в
ценных бумагах. Это требование
Закона, а не наша прихоть.
Уважаемый
Георгий
Аветисович, на каждом собрании
акционеров, где Вы присутсвовали,
мы пытались объяснить Вам все
эти вопросы, но Вы, к сожалению,
их не слышите.
Прочитав в
газете всё те же Ваши претензии,
мы попитались письменно Вам
на них ответить. Надеемся, что
наконец-то между нами наступит
взаимопонимание.
С уважением, от имени
коллектива,
профком ОАО
«Казатинский мясокомбинат» .
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Найпотужнішим районним підприємством Вінницької області
з випікання хліба сьогодні являється ПАТ “Козятинхліб”. Учора,
28 травня, була запущена у виробництво нова хлібопекарна піч
“Мусон-ротор”. Це дасть змогу
заводу нарощувати оберти та
значно розширювати асортимент.

Краща торгова
марка “Поділля”
За добу тут виробляється 16
тонн продукції, п’ять тонн якої
споживає наше місто та район.
Завод також забезпечує хлібом
14 районів трьох областей - Вінницької, Житомирської, Київської. “Козятинхліб” випікає
близько 80 видів хлібобулочних
виробів, 35 кондитерських та 9
видів макаронних виробів. Підприємство завжди бере участь
у виставках та дегустаціях державного рівня. Його продукція
ввійшла в Книгу рекордів України

(калита - кругла пшенична паляниця довжиною 1 м 28 см, шириною
1 м 10 см, вагою 310 кг).
У розмові з директором ПАТ
“Козятинхліб” Іваном Цьомою
стало відомо, що на підприємстві
зараз працює 270 осіб, з них —
до 30 в адміністрації.
— В порівняні зі столичними
зарплатами, у нассередня платня.
В хлібопекарній промисловості
пекарі завжди обділені. Але наше
підприємство, якщо порівняти з
минулими роками, підняло зарплату і працює над тим, щоб вона
підвищувалась. Так, у хлібобулочному цеху наразі планується
порадувати цим працівників.

Якість під контролем
Стандарту
— Як керівник, я працюю над
тим, щоб люди були задоволені
нашою продукцією,— каже Іван
Цьома. — Тому все, що виготовляє наш завод, знаходиться під
контролем Вінницястандартме-

трології. Витрачаються чималі кошти для проведення спеціальних
аналізів, проводиться жорсткий
контроль як вхідної сировини, так
і готової продукції. Це основний
метод боротьби за споживача. І
справді, на підприємстві виготовлення хліба проводиться опарним
способом, а житні сорти хліба
виготовляються на натуральних
житніх заквасках, без хімічних
розпушувачів та поліпшувачів.
На превеликий жаль, у наш час
є заводи, які працюють на безопарних системах виготовлення
хлібопродукції, застосовуючи
різноманітні хімічні поліпшувачі.
Їх мета —збільшити об’єм хліба,
продовжити термін нечерствіння.
Але, слід пам’ятати, що постійне вживання такого хліба впливає
на здоров’я.
— А як черствіє козятинський
хліб?
— Він ”витримує” 72 години в
упаковці, яка сприяє покращенню
зберігання та відповідає санітар-

Згідно з нормами, працівники
підприємства, які розвозять та
вантажать хлібобулочну продукцію, “озброєні” рукавицями, фартухами та куртками. Нещодавно
в редакцію звернулись люди зі
скаргами, що хліб розвантажували на одній з торгових точок без
рукавиць — “брудними руками”.
Ми цей закид переадресували
директору Козятинського хлібозаводу. Він відповів:
— Приємно, що існує громадський контроль. Щоб навести лад
у всьому, він повинен бути дієвий.
Якщо пересічні громадяни бачать
такі грубі порушення, мають
записати номер машини. І звернутись до нас на “гарячу лінію”
2-03-48. По місту розвозять хліб
ще 7 постачальників, окрім нас.
Якщо скарга буде стосуватись
“Козятинхліб”, ми відповідно відреагуємо. Але хочу запевнити всіх
мешканців міста та району, що у
нас за цим жорсткий контроль.
Всі працівники вчасно проходять

медогляди та проінструктовані
згідно з санітарними нормами по
перевезенню продукції.

Підтримка місцевого
виробника
Отож, на сьогодні Козятинський
хлібозавод прославляє наше місто
славними показниками та здобутками. Працює за останніми
технологіями, модернізований та
переобладнаний. В асортименті
постійно з’являються нові види
продукції. Так, нещодавно був
розроблений “Хліб заварний з
чорносливом” та “пампушки житні
до борщу”.
Нам з вами залишається бути
патріотами нашого міста — вибирати і споживати козятинський
хліб. Адже підтримка місцевого
виробника сприяє наповненню
місцевого бюджету, дає можливість керівникам таких виробництв
та підприємцям ставати спонсорами заходів у місті, благодійниками
в оплаті потреб нужденних.
Тільки будучи однією
родиною,в такому маленькому
місті як Козятин можна мати лад,
спокій, опору і надію, що ти не
один, що тобі завжди є до кого
звернутися.

Першу продукцію з нової печі демострує працівниця
ПАТ «Козятинхліб» Тетяна Цимбалюк

Пройдёт концерт известного исполнителя шансона Василия Струны

Артист родом из Казатина и здесь живёт его мама
Татьяна ЛОЗИНСКАЯ

Василий Струна - известный
автор-исполнитель песен в
стиле шансон “Ты и я”, “Не забудь”, “Чужая жена”, “Покуролесили”, “Я шёл к тебе” и др.
Он —участник фонда памяти
Михаила Сергеевича Евдокимова,
участвовал в концерте памяти
Михаила Круга, лауреат многих
премий и так же премии “Шансон
года-2010”.
Дружит с нашим земляком Витей Ермоленко - солистом легендарной группы “Сябры”.
Василий приехал на родину к
маме в гости, которая живёт в
центре Казатина. Есть ещё два
брата, которые живут здесь же...
Привёз на свою родину жену Яну
Павлову - солистку легендарной
группы “Воровайки”.
- Как вам Казатин - город, в
котором родились? - спросили мы
у Василия.
- Это мой родной любимый
город. Я люблю людей, которые

в нём живут. Люблю каштаны,
которые тут растут. Мой приезд
подтолкнул написать песню про
Казатин. Потому что здесь всё до
боли родное - и душа на месте
Василий родился в Казатине в роддоме районной
больницы. Ходил в садик №2 (
“за вытрезвителем”), помнит воспитательницу Раису Павловну.
Потом была школа №1. Сейчас
ему 33 года.
- Пел мой Василёк с ранне-

го детства, учили его бабушка
Аня и дедушка Василий, в честь
которого и назвали мы его, рассказывает мама артиста Мария
Васильевна. - В детстве он был
шебутной, но во всём мне помогал. Учился играть на гитаре.
В школе учавствовал в хоре. Я
уже тогда поняла, что он будущий
артист. А сегодня, когда он с женой приехал навестить меня, это
стало настоящим праздником. Его
приезд собрал всех близких. У
меня на душе праздник,
завтра мой сын будет
петь для всего города. И
я горжусь ним!
5763
- Что подтолкнуло вас
организовать концерт? спросили мы у Василия.
- По просьбе родных,
близких и друзей мы
с Яной дадим 2-часовой концерт. Прозвучат
наши самые лучшие песни, всем известные хиты
“Шмон”, “Я обниму мою

Родные Василия - слева Сергей Морозенко
двоюродный брат, Галина Морозенко - тётя, Богдан
Морозенко - двоюродный братик, Василий Струна,
мама Мария Васильевна, жена Яна, родной брат Саша
Белый
любовь”,”Хоп мусорок”, “Вороваечки”, ”На колочке”, “Девчонка
Рыжая” и другие.
В городе артисты уже более

недели. Это приятная пара, которая вся в позитиве. Отдохнув в
Казатине, они летят с концертами
на Кипр.
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Як вигідно позичити гроші!
Прес-служба
«Економ-комфорт»
Криза в державі призвела до
того, що простому громадянину
отримати кредит в банку не можливо, так як потрібно 20-40%
першого внеску, довідку про
високі доходи, поручителі або
майно у заставу.
При такій системі банківського
кредитування пересічний громадянин ніколи не зможе придбати
необхідні для нього товари чи

Актуально?
Актуально!
Валерий ГЕРАСИМЧУК,

неравнодушный
житель города
(093)8614994

Облик города в
наших душах
Время
неумолимо
движется, а проблемы не
желают исчезать, даже если
мы их пытаемся по мере
возможности решать.
Я уже неоднократно имел
встречи с неравнодушными
жителями нашего города,
которые соглашаются с раннее
опубликованным мною. И даже
подсказывают темы на будущее.
За это я им искренне признателен
и по мере возможностей мы
в газете попробуем решать
проблемы. Как обычно, хочу
заверить, что мои рассуждения —
не ностальгия по “совдеповским”
порядкам. Совсем нет! Хотя
много позитивного можно было
бы (и не только можно, а и
необходимо) взять из прошлой
жизни.
Можно ли было раннее
увидеть гаишника, проходящего
равнодушно мимо нарушения
правил дорожного движения? А
сегодня? Создаётся очень стойкое
убеждение, что их интересует
одна лишь проблема - наполнение
личного кошелька.
Ещё в прошлом веке была
известна крылатая фраза
Великого
комбинатора:
“автомобиль не роскошь, а
средство передвижения”.
И счастливый владелец

Поїздка на
базар
Микола РОЗОВ,
читач газети
“RIA-Козятин”
Село неначе
погоріло.
Неначе люди
подуріли...
Пригадалися слова Тараса
Шевченка
Тихий ранок, в хатах села
починають засвічуватися світанкові
вогні.
На околиці села — кілька
жителів його ждуть, так званого,
рейсового автобуса.
Сутінки додають ще більшої
похмурості ранку. Дошкуляє
пронизливий, з морозом північносхідний вітер. А майбутні
пасажири пританцьовують на
снігу, щоб зігрітися. Поволі гаснуть

нерухомість або просто взяти
кошти у позику. Враховуючи потреби населення, була створена
спеціальна програ-ма, яка дозволяє придбати бажані товари
або отримати кошти у по-зику
на будь-які соціальні потреби під
мінімальні відсотки без довід-ки
про доходи. Програма діє для
будь-яких верств населення, тому
що будь-який громадянин, який
не має великих статків, зможе
здійснити невеликий щомісячний платіж та сплачувати його
строком до 15 років. Крім того,

інфляція та зміна курсу валют не
впливають на змі-ну щомісячного
платежу, тобто на весь строк виплати позичальник отримує фіксований внесок.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Натомість програма пропонує:
Вигідне дострокове погашення.
Фіксований щомісячний платіж
у гривні.
Відсутність прихованих платежів.
Консультанти нададуть Вам
індивідуальну консультацію та підберуть для Вас графік пога-шення

позики.
Вимоги для оформлення:
- при собі мати паспорт та ідентифікаційний код
- вік позичальника має бути не
меншим 18 років та не більше 65
років
можливість позичальника
погашати позику невеликими щомісячними платежами
Перш за все завжди потрібно бути
впевненим у тому, що все що Ви задумали здійсниться!
Для цього лише потрібно діяти.
Вирішили придбати товари або

нерухомість – не вагайтесь, звертайтесь!
Детальна інформація за
тел.067 411 53 16; 067 411 53 19,
063-149-52-17.

транспортного средства, садясь за
руль, чувствует себя небожителем.
Он ощущает невидимую черту,
отделяющую его от рядового
пешехода. Совершенно забывая
о том, что он всё-таки тоже
пешеход. Он считает, что ему
позволено безнаказанно заехать
на тротуар, окатив грязью
проходящего. Считает, что ему
позволено лететь на “зебру,
не взирая на переходящих
дорогу людей. Считает, что
ему позволено безнаказанно
ставить машину на газон,
с
любовью ухоженный жителями
близлежащего дома.
А что творят “движущиеся
небожители”?
Во дворах
двух и более этажек? Там, где
когда-то имело возможность
проводить время подрастающее
поколение, стоят стройные ряды
“консервных банок”, изрыгающих
отравляющий перегар от работы
двигателей.
Грязь, которую
они замешивают постоянными
перемещениями, проникает в
наши квартиры, пагубно влияя на
наше здоровье.
Некоторые пошли намного
дальше. Позавозили во дворы
щебень, “гранотсев”, мусор после
ремонта разборки строений.
Лишили детей площадок,
лишили кислорода — такого
необходимого для жизни. Украли
у детей детство. Те детские
площадки, которые каким-то
чудом уцелели, вопреки всему,
функционируют. Но они окружены
плотным забором из транспорта.
Появляются на таких площадках
новые “современные” игры —
изучение букв на банках из-под
пива, обмен сигаретных пачек
на использованные шприцы, а
собранные окурки способствуют
быстрому усвоению счёта.

Любовно уплотнив “своё место”
во дворе щебнем и перекрыв
пути передвижения жителям они с яростью дворовых шавок
защищают украденный кусочек
земли, который мог быть клумбой
или просто ухоженным газоном.
Ну а во дворах построены или
строятся гаражи, без разрешения
вырастают проспекты и переулки
из контейнеров и самодельных
железных ящиков - уродуя не
только наши дворы, но и наши
души…
Плохо, очень плохо. Плохо, не
то, что мы живём один раз, а то,
что один раз и плохо.
И пока мы не наведём порядок
в мыслях своих, в домах своих,
дворах своих - мы не очистим
ни души свои, ни всё, что нас
окружает…
Актуально? Актуально!

го притулку для бездомних тварин.
Люди, які потребують, отримують
знижки на аналізи в лабораторії
Синєво, і завдяки милосердю МЦ
«Меддар», ці люди не будуть їхати
з бланками у Вінницю в лабораторію
Синєво, а можуть здати кров в м.
Козятині.
Я сподіваюсь, що наступна інформація також комусь допоможе.
Наприкінці червня, в Вінницю
знову приїде операційна бригада лікарів з Тульського Інституту Клінічної
Реабілітології (м. Тула, Росія). Лікарі
оперують за методикою доктора
медичних наук, професора Валерія
Борисовича Ульзібата.
Суть методу Ульзібата - розсічення
рубців в м’язах спеціально сконструйованим скальпелем, конструкція
якого дозволяє виконувати операцію
без великого шкірного розрізу.
Операція малотравматична, тому у
порівнянні з традиційними методиками, даний метод дає можливість
різкого зниження тривалості післяопераційного відновлення (від 1 дня
до 2 тижнів залежно від локалізації
контрактур ) і зведення до мінімуму
ймовірності рецидивних процесів.
Метою лікування за методом
Ульзібата є зменшення больового
синдрому, збільшення обсягу рухів
за рахунок усунення контрактур,
зменшення гіперкінезів, полегшення
догляду за хворим.
Також вони допомагають в лікуванні пацієнтів з такими вродженими
і набутими патологіями опорно-рухового апарату:
спастична кривошия;
клишоногість;
наслідки травматичних та інфекційних уражень нервової та
скелетно-м’язової системи (черепномозкові травми, плексити, неврити,
енцефаліти);
ортопедичні наслідки дитячого
церебрального паралічу (ДЦП);

стани, що супроводжуються хронічним больовим синдромом;
сколіоз, остеохондроз, артроз,
невропатія, торсіонна дистонія,
тунельний синдром, контрактура
Дюпюітрена.
Операція триває всього 10 хвилин,
через годину після операції можна
їхати додому.
Єдине, що хотілося б додати, - після операції обов’язкова реабілітація.
Тому що лікарі зроблять все, щоб
м’язи поставили кінцівки в правильне
положення, але людина звикла рухатися неправильно. Або мало рухатися через хворобу. І без реабілітації
(масаж, заняття з реабілітологом,
фізпроцедури) все може повернутися
і стати таким, як було до операції.
Тому після операції за методом
Ульзібата обов’язково тримати
зв’язок з оперуючим хірургом та
слідувати його рекомендаціям.
На жаль, операція платна, але
можна попросити рахунок на операцію, та з рахунком постаратися знайти кошти (звернутися в відділ сім’ї
та молоді, до депутата в міськради,
до мера, до керівника підприємства,
де працює батько чи мати, до підприємців міста, до громади м. Козятин
тощо).
Чесно кажучи, в нашій країні з
«безкоштовною» медициною прооперуватися безкоштовно практично
не можливо. А отримати рахунок
на операцію просто нереально.
Хто дасть рахунок, якщо офіційно
медицина в Україні «безкоштовна»?
Тульські ортопеди рахунок на операцію дають.
Якщо комусь потрібна операція
за методом Ульзібата, чи хтось має
якісь сумніви, - можна звернутися
за консультацією до хірурга в м.
Вінниці. Телефон лікаря в редакції
“RІА-Козятин”.
Лікар Віген Володимирович 067
730 62 74, м. Вінниця

Нарешті автобус прибуває до
кінцевої зупинки і пасажири, як
очманілі, виходять з нього, щоб
вдихнути свіжого повітр’я.

Спасибі тобі, український
автосервісе, спасибі владо, за
розбиті дороги і “піклування” за
свій народ.

мерехтливі зорі.
Недалеко видніються будівлі
напівзруйнованої ферми.
“Сьогодні п’ятниця, не базарний
день. То може вдасться поїхати,
бо вчора був так набитий людьми,
що навіть не став на цій зупинці”,
— бідкається одна з присутніх
жіночок.
“Всі хотять їхати”, — відказує
інша, —
а автобусному
перевізнику все це до “лампочки”.
Могли б в такі дні і підсобити
додатковим рейсом.”
“Що ви хочете, — озивається
третя ймовірна пасажирка, —
щоб тут був порядок — он у
Верховній Раді і то порядку не
можуть навести, а там же самі
“сознатєльниє” наші обранці”.
“Які вони “сознатєльниє”, —
відказує інша, — нагребли грошей,
чубляться і позорять себе нас на
весь білий світ”.
Нарешті вдалині заблищали
вогні автобуса. Всі присутні
радісно заметушилися. Автобус

Тульські
ортопеди скоро
у Вінниці!
Ірина ДАНЬКЕВИЧ

У світлі недавніх подій в нашій
країні, ми всі побачили, яку силу
мають ЗМІ. І я
дуже вдячна “RІАКозятин” за співпрацю та за розміщення інформації,
яка допомагає людям, і яка змінює
суспільство в нашому місті.
Після публікацій про притулок, про
бланки на знижки, звернулося багато людей. Тепер у нас є ініціативна
група, членів правління Козятинської
зоозахисної організації та майбутньостишує хід і повільно зупиняється.
Відкриваються двері і чути
сердитий голос водія: “Ідіть на
задні двері, бо передні двері я вже
відкривати і закривайте нормально
не можу”.
З охканням, ахканням люди
проштовхуються в автобус, бо
він майже повністю заповнений
людьми.
“Не ставайте мені на ногу!” —
репетує якась пасажирка.
“А що я зроблю, як на мене
тиснуть інші”, — відказують інші.
“Не сваріться, — чути інший
голос, — а подякуймо нашому
керівництву, що створює умову для
такої їзди в наших автобусах”.
Час від часу такі діалоги
повторюються, поки автобус
прямує до райцентру.
Методично дзвонять мобілки,
автобусом трясе, як в лихоманці
на наших горе-дорогах.
“Це не їзда, а муки, коли б уже
доїхати до того міста”, — мовить
хтось з пасажирів.

ХІІ.2012
Николай Розов

Село

В лунную ночь на пригорках
села —
Кресты кладбища тайно
мелькают,
Дома на склонах холмов —
Как призраки зловеще чернеют.
Глазницами окон опустевших
домов
Мое ты, село, прохожих
пугаешь,
А воем одичавших собак —
Окрестности полей оглашаешь.
Родина малая — имя твое,
Дай ответ, дорогое мое,

СУМА
ПОЗИКИ

ЩОМІС.
ПЛАТІЖ

25 000,00 грн.

315,28 грн.

50 000,00 грн.

630,56 грн.

100000,00 грн.

705,66 грн.

150000,00 грн.

1058,33 грн.

Что к жизни такой, тебя
привело?
Раньше бурлившую жизнь куда
увело?
Легкой назвать ту жизнь грех
—
Но робота была и песня
звучала
Было много всяких помех,
Но надежда нас никогда не
бросала.
Темень ночи окна закрыла,
Мыслей тревожных кружится
толпа
Вдруг надежда меня мысль
осенила —
На подушку невольно упала
слеза
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В ДТП постраждало п’ятеро пасажирів
У двох людей важкі травми очей та обличчя, в третьої — травма шийного відділу хребта, в
четвертої — струс мозку, а в п’ятої стався розрив легень
Зоряна БОГУСЛАВСЬКА,
(097)3696964
Страшна аварія трапилася в
ніч з 22 на 23 травня близько
другої ночі. В салоні машини
було п’ятеро молодих людей.
За кермом — козятинчанка.
Пасажири кажуть: “Їхали 80100 кілометрів за годину і
не вписалися в поворот біля
тунелю.”
— Я сидів на передньому сидінні, — каже 18-річний потерпілий
пасажир Дмитро. — Пам’ятаю
тільки, що їхали дуже швидко.
Потім вдарилися об бордюр.
Більше нічого не пам’ятаю. А вже
через деякий час, коли прийшов
до тями, стали шукати допомогу.
Дмитро, якщо можна так сказати, відбувся лише струсом мозку
та численними забоями голови та
рук. Бо в його знайомих, які знаходилися в машині, травмування
набагато серйозніші.

Біля місця аварії проїжджала
машина служби “Таксі”. Саме
її водій і викликав швидку допомогу.
— До центральної районної
лікарні поступило п’ятеро потерпілих під час ДТП, — каже головний
лікар ЦРЛ Володимир Гуцол.
— 21-річну дівчину і хлопця ми направили з важкими травмами очей
до Вінницької обласної лікарні. На
даний час в хірургічному відділенні
знаходиться 15-річний пацієнт з розривом легень. Лікарі прооперували.
Все добре. Також двоє постраждалих лікується в травматології. В одного хлопця струс мозку, в іншого,
— травма шийного хребта. Зараз
стан всіх пацієнтів задовільний. Проводиться лікування.
Мама 20-річного Віталія, хлопця
який сидів в горе-машині на задньому сидінні, хвилюється, щоб з її дитиною було все добре. Адже в нього
пошкоджений шийний відділ хребта.
Рвані рани. Травмовано два ребра.

— В нього цілий “букет”, — каже
мама Віталія Ірина. — Син подзвонив до мене, коли вже був у
лікарні. Ми приїхали і побачили
ось таку картину. Водійка машини
сама дуже постраждала. Вони нам
пропонували допомогу. ВІдразу по
гарячому ми не знали, що робити.
Просто шок. Потрібно було рятувати дитину. Мені не треба їхніх
грошей.
За словами лікарів та мами
Віталія — всіх врятував Святий
Миколай. Бо аварія трапилася саме на церковне свято.
На щастя, хоч із численними
травмами, але всі залишилися
живими. Від автомобіля не залишилося нічого. Народились в
“сорочці”.
Працівники Козятинської державтоінспекції відібрали у водійки зразки крові на експертизу на вміст алкоголю. Відкрито
кримінальне проводження. За
фактом створення ДТП.

Продовжується боротьба з
самогонниками

У Пляхові накрили ще одну “точку”. Міліція вилучила в
жительки села самогонний апарат та оковиту

На порушницю склали адмінпротокол та оштрафували
Ірина КНЯЗЕВА,
(097)3696964
Останнім часом телефон
“гарячої лінії” газети “RIAКозятин” розривався від скарг
людей щодо незаконного
продажу алкогольних напоїв
у Пляховій. Мешканці села не
можуть про таке мовчати. Кажуть:

“Торгують і вдень, і вночі. Споюють чоловіків”. Люди назвали
конкретну особу та її адресу.
Козятинські правоохоронці начальник дільничних інспекторів
Андрій Мудріцький та інспектор
Євген Трайдакало сьогодні, 23
травня, виїхали на місце так званого продажу і “накрили точку”.
У процесі вжитих заходів ви-

лучено самогонний апарат, дві півторачки “жіночих сліз” та каструлю для закваски. Самогонників
оштрафовано. Складено протокол
адміністративного порушення.
Люди, які гнали оковиту, стверджують, що нічого не продавали.
Горілку гнали для власних потреб.
Говорять: “У селі без горілки нічого не робиться. Тут вона у всіх
є. А як хтось прийде попросить
— чого ж не дати”. Не розуміють,
хто на них поскаржився.
Спроба відновити “точку” з
продажу самогонки у цьому місці
взята на контроль міліції. Залишається багато питань до голови
сільради. Відомо, що самогонниця
ще й депутат.
Голова сільської ради села Пляхова Леоніда Корнійчука каже:
— Я не знав про незаконну
торгівлю алкогольними напоями
мешканки нашого села, депутата
сільради. Звичайно, на виконкомі
ми це питання озвучимо і вияснимо. Я вже провів з нею профілактичну розмаву. Так би мовити,
засоромив. Вони зробили висновки. Думаю, що такого більше не
повториться.

Батько Віталія піклується про сина в лікарні

На Козятинщині
підвищилася злочинність
В основному обкрадають підприємців
та людей похилого віку
Зоряна БОГУСЛАВСЬКА,
(097)3696964
У травні на вулиці Винниченка злодії “обчистили”
одну із продуктових точок
міста. Вирвали грати і пробралися до приміщення.
Забрали ковбаси і всю виручку.
Аналогічний
випадок трапився минулого тижня. Схема
схожа — злодюги виставили
вікно бухгалтерії і майстерно
відкрили сейф. Забрали тільки
гроші.
Вони скористалися відсутністю світла по місту через грозу.
Зробивши свою темну справу,
крадії зайшли до 75-річного
сторожа магазину та сказали:
«Вставай! Ти все проспав».
Добре, що старенького вони
не скривдили. Ведеться розслідування.
Неспокійна ситуація і в селах
Козятинського району. В селі
Мшанець у одинокої пенсіо-

нерки вкрали 16 тисяч гривень.
Сталося це вдень, коли жінка
поралася по господарству. Міліція знайшла злодіїв. Це дві
особи циганської національності. Гроші вилучили. Щоправда,
кілька тисяч крадії все ж встигли витратити.
Не сплять злочинці і в Комсомольську. Там вкрали коня.
Злодія затримали. А тварину
повернули його власнику.
У Флоріанівці трапилась
крадіжка та пограбування. У
місцевої одинокої жительки
вкрали гроші. Злочинців викрили і затримали.
У Сестринівці також зловили
злочинця, який тривалий час
тероризував мешканців села
крадіжками.
Міліція продовжує вести розслідування.
— Підвищення злочинності
пов’язано з падінням економіки
в країні,— каже заступник начальника козятинської міліції
Сергій Брянський.

«Нова пошта» змінила адресу
Відділення компанії «Нова пошта» переїхало у нове, більш зручне приміщення в
центральній частині Козятина.
Навпроти міської лазні, у колишньому приміщенні «Укргазбанку», на вулиці Винниченка,
відтепер можна швидко та зручно отримати
свою посилку, замовлену в інтернет-магазині.
Досвідчені фахівці завжди раді допомогти
нашим клієнтам, у стислі строки доставити в
межах України будь-який вантаж чи бандероль.
«Нова пошта» була заснована в Полтаві у
2001 році. За 13 років існування кількість відділень по Україні зросла до 1500. Збільшення їх
кількості планується і у нашому місті та Козятинському районі. Незабаром розпочне роботу
нове відділення в районі ПРБ. Села Самгородок
та Комсомольське також очікують на відкриття
Двері «Нової пошти» завжди відкриті для клієнтів нових відділень «Нової пошти».

Ми завжди ради бачити своїх клієнтів в новому приміщенні, розташованному по вул. Винниченко, 13/2а.
Довідки за тел. 2-00-30, 063-299-33-00, 098-385-97-97

kazatin.com
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Україну створили руками
патріотів-козятинчан

Фото репортаж: Олександра Заічка.

Пройшла акція на підтримку єдності та миру в Україні

Початок роботи активу ГО «Розквіт»
Олександр ЗАІЧКО

Черговий раз «Розквіт» радує
нас втіленням власних ідей,
ентузіазмом, патріотизмом та
своєю небайдужістю до життя
рідного міста.
У день виборів Президента України, 25-го травня, відбулася акція:
«Україна руками дітей (Ми патріоти)».
Активну молодь Козятина не влаштовує теперішня ситуація в країні
і представники «Розквіту» Руслан
Ніколюк, Інна Миронович та Наталія
Карась провели акцію на підтримку

єдності та миру в Україні.
За два дні роботи було потрачено
багато сил. Пішло близько десятка
будівельних олівців. Активісти зашпаклювали стіну, очистити куточок
від бур’янів та 14 годин вистояли на
сонці, розмальовуючи і покриваючи
лаком стіни.
І вони досягли свого – вже на
другий день красувався герб та
мапа України на стіні районного
Будинку культури — навпроти міської ради.
За задумом авторів, кожен охочий міг залишити свій відбиток до-

лоні на мапі України, за допомогою
яскравих фарб (на згадку про цей
день та в знак підтримки).
Взяли участь в акції близько сотні козятинчан різного віку (від 3
до 65років). А хто не наважувався
занурити руки в фарбу, дякували
організаторам за цікаву ідею-новинку, викрикували патріотичні лозунги.
Проїжджаючі авто сигналили та
навіть зупинялись, щоб краще розгледіти та сфотографувати!
Хочеться подякувати всім активним козятинчанам, які показали,
що вони справді патріоти. Всі, хто
морально та фізично допомагали,
дарували чудовий настрій, посмішки
і надії на щасливе майбутнє. Будемо
надіятись, що з сьогоднішнім днем
Україна зазнає змін на краще.
Представники активної молоді з
об’єднання «Розквіт» запрошують
усіх бажаючих до спільних звершень
та невгамовно планують і надалі
радувати жителів та гостей Козятина
яскравими та видовищними дійствами. Є задумка паркани та стіни міста
прикрасити чудовими художніми витворами мистецтва.
Також вони дякують творчому
об’єднанню: «ArtBrush» за цікаві
ідеї, фото, відео та матеріальну
підтримку: Олександра ПавлюкТурчановського та Олену Павлюк

Напередодні виборів козятинчани їздили У Вінницю змагатися за Кубок Правобережної
України з пауерліфтингу в окремих вправах GPF/GPA.
У змаганнях брали участь близько півсотні спортсменів з різних областей України. Наш Козятин представили двоє силачів. Це Роман

Бондарук та Юрій Коломієць.
У досить напруженій та тривалій
боротьбі наші хлопці стали лідерами. Змагаючись у триборстві, Роман
Бондарчук виборов заслужене
почесне перше місце. А Юрій Коломієць став переможцем у багатоповторному жимі.
— Особливу подяку ми хочемо
висловити Вадиму Рожуку та його

Фортепіанний бенефіс
В музичній школі відбулися
сольні концерти вихованок Нінель
Домбровської
Зоряна БОГУСЛАВСЬКА,
(097)3696964
Козятинська музична школа
завжди влаштовує свято музики. Додає в життя мешканців
міста нотки чарівної мелодії та
дивовижного звучання.
Цього разу пройшов фортепіанний бенефіс. Грали учениці ІІ та ІV
класів Дарина Черниш і Анна
Прилуцька . Грали разом зі своїм
досвідченим викладачем-наставником Нінель Домбровською.
В програмі пролунали фортепіанні твори різних авторів. Використосувались роботи відомих українських та зарубіжних композиторів.
Кожен з маленьких піаністів натхненно виконував по десять творів
різного характеру. Особливо цікавими та складними були “Рондо”
із концерту соль мажор Йогана
Баха у виконанні Ані Прилуцької.
Композиція дивувала глядачів в
чотирьох ручному звучанні Нінель
Домбровською. А Дарина Черниш, в парі зі своїм наставником,
(твори виконували на двох роялях)

Зліва Даша Черниш,
праворуч Аня Прилуцька,
в центрі — Нінель
Домбровська
подарувала слухачам незабутні
емоції та позитивні враження.
Також Аня Прилуцька виступила
і як концертмейстер в парі з Тетяною Гунчак (вокал) і Владом
Тетарчуком (скрипка).
Глядачів зачарувала майстерність виконання юних піаністок. За
що вони їх неодноразово нагороджували бурхливими оплесками.
Бажали творчих успіхів. Свято
відбулося на вищому рівні. Віват
піаністи!

організації “М.А.К.”, — кажуть щасливі переможці. — Вже не вперше
він відгукнувся та допоміг фінансово
виїхати на змагання такого рівня.
Дуже вдячні за таку вагому підтримку.
Приємно, що наші спортсмени є
справжньою гордістю Козятинського краю. І вкотре вони довели, що
козятинці — найкращі.

Діти “відлітають”
зі шкільного гнізда
Ірина ШЕВЧУК,
(097)3696964
От і настала ця хвилююча та
тривожна мить для випускників, батьків, вчителів. Настала
пора самостійності. Пора зробити крок у доросле життя.
На центральній площі міста
зібралася гордість району. Весняний цвіт шкіл — випускники Козятинщини. Вони вишикувались.
Кожна школа окремо, зі своїми
гербами та короваями.
Гарно одягнені, з букетами в

Учасники акції «Україна руками дітей»
Голови району простелили
рушник для випускників та
привітали гарними словами
і побажаннями

руках, зі своїми вчителями та
батьками, вони приймали привітання від посадових осіб району.
Закінчується остання сторінка їхньої шкільної книги. Але у
пам’яті вона не згасне ніколи.
Під акорди чаруючого вальсу
випускники затанцювали танець.
З вчителями, директорами, батьками...
Всіх запросили на урочистості
до залу будинку культури. Там їх
знову вітали та давали настанови.
Попереду екзамени, вступ до
вузів — нове життя.

Хор школи-інтернат-гімназії привітав піснею
всіх випускників

Представники шкіл патріотично
пронесли прапори

Вознесіння Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа.
Переможці повезли додому медалі, кубки та грамоти.

Учасники турніру — козятинські залізничники

29 травня Свята Православна
Церква урочисто згадує визначну подію Священної історії
Нового Заповіту - Вознесіння
Господнє.
Розповідає про це свято кандидат богослов’я Андрій Горниш.
— Як відбувалося Вознесіння
Господнє?
— Здійснивши Таїнство Викуплення людства від вічної смерті,
воскреслий Господь з”являвся
Своїм учням на протязі 40 днів.
Євангелісти і Апостол Павло описують явлення Спасителя Апостолам. В цих бесідах Ісус відкривав
Своїм вірним послідовникам таємниці Царства Небесного. Апостоли готувалися до найважливішої
місії - проповіді Слова Божого по
всій Землі.
Останнє явлення Господа нашого Ісуса Христа Своїм учням
відбулося на 40-й день Його
Світлого Воскресіння. Спаситель
з”явився Апостолам в Єрусалимі,

та перед жителями міста вивів
учнів на гору Оливну. Господь
наголосив, що за кілька днів
Апостоли будуть охрещенні Духом Святим. Ще до Своїх спасительних Хресних Страждань, Ісус
Христос говорив про Втішителя,
Який прийде від Бога - Отця і нагадає про все чому вчив Господь
(Ін. 14:16; 15:26). Після укріплення
Богом-Духом Святим, Апостоли
мали стати всідками Ісуса в Єрусалимі, Юдеї, Самарії та в цілому
світі. Ставши на камінь, Господь
поблагословив Своїх послідовників, які були поряд з Ним три
з половиною роки. “ І сталось,
як Він благословляв їх, то почав
відступати від них, і на небо возноситися” (Лк. 24:51). Здивовані
учні Христові пильно вглядалися
в небо, раптом їм з”явилися два
святих Ангола та мовили до них:
“Галілейські мужі, чого стоїте й
задивляєтесь на небо? Той Ісус,
що вознісся на небо від вас, при-

йде так, як бачили ви, як ішов Він
на небо!” (Діян. 1:11). Це означає, що Христос повернеться на
Землю, не яким іншим засобом
як небесним Пришестям зі всіма
Святими. Про час Другого Пришестя Спасителя не знає ніхто,
навіть вищі Ангела, а тільки Свята
Трійця: Отець, Син і Святий Дух.
— Як пояснити таємницю Вознесіння Господнього?
— Прийнявши в єдність Своєї Божеської Іпостасі людське
єство, Господь Бог обожив його
та ввів у духовну і субстанційну
єдність із Трійцею. Під “небом”,
в яке Вознісся Спаситель слід
розуміти Рай. Піднявши Своє
людське єство від Землі, Бог
миттєво переніс його в інший
просторо-часовий континиум,
де знаходяться райські домівки.
Своїм Божеським всюдиприсутнім Духом Ісус Христос знаходиться скрізь, а людським тілом
та душею в Раю.

Вернісаж безмежної фантазії пройде в
музеї Козятина

двобої перемогу отримала команда колійників.
З кращих гравців турніру буде
сформована збірна команда Козятинської дирекції залізничних

перевезень з волейболу. Вона
захищатиме спортивну честь дирекції на Спартакіаді працівників
залізниці 20-23 червня у м. Київ.

Директор
Дубовомахаринецької
школи танцює з
випускницею Юлією
Базелюк

Для випускників району
пролунав останній дзвінок

На центральній площі міста зібрався цвіт Козятинщини
— його випускники

Волейболісти локомотивного
стали першими у спартакіаді
23 травня у рамках підготовки до Спартакіади працівників ДТГО «Південно-Західна
залізниця», Козятинською
дирекцією залізничних перевезень разом з територіальною
профспілковою організацією
проведено турнір з волейболу.
Учасниками турніру стали команди
структурних підрозділів залізниці
регіону Козятинської дирекції залізничних перевезень.
Ігри проходили на спортивному
майданчику Козятинського залізничного училища. Учасники
турніру показали досить цікаву та
динамічну гру.
Після гри у підгрупах у фіналі
зустрілися команди локомотивного депо (Козятин) та Козятинської дистанції сигналізації та
зв’язку. Протягом усієї гри вони
йшли, як то кажуть, нога у ногу.
Але спортивна доля цього року
була прихильною до команди
локомотивного депо. Зв’язківці
посіли друге місце.
Бронзу між собою розігрували
команди Козятинської дистанції
колії та Козятинського вагонного
експлуатаційного депо. У цьому
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299 випускників району вишикувались на святковій лінійці

Козятинські силачі стали лідерами
Ірина КНЯЗЕВА, (097)3696964

kazatin.com

Протягом червня милуватимемося творчістю дітей
До Міжнародного Дня захисту дітей 29 травня Музей історії міста
Козятина разом з Центром дитячої та юнацької творчості о 12.00
дня відкривають урочисто виставку.
Як розповіла газеті “RIA-Козятин” директорка музею Лілія Макаревич, це “Вернісаж безмежної фантазії” вихованців гуртків “Оригамі”, “Бісерне рукоділля” Ірини Кесарчук, Анни Пазюн, Дарини
Корженко під керівництвом Ірини Миколаївни Лукашук . Виставка
триватиме впродовж місяця.
Довідки за телефоном : 2-12- 47. Ласкаво просимо!

kazatin.com
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Вітаємо дорогого чоловіка, брата, сина
21 травня з 30-ти річчям

Вітаємо з Днем народження 30 травня

Стрибаля
Максима Сергійовича

Берінду Вікторію
с.Вернигородок

є

При потребі будь хоробра,
Працьовита, не ледаща,
Серед всіх дівчат – найкраща,
Слухай маму, будь ласкава
І красива наче пава.

о

Левчук
Неллу Константиновну
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,

4814

Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшее дать желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Спасибо, за то, что ты есть!

Любящие родные.

Вітаємо дорогу донечку, внученьку з 5-ти річчям

Кучинську
Маріну Леонідівну

4814

Вітаємо дорогу куму 35-річчям (31 травня)

Наша рідна дівчинко, наше ясне сонечко.
Хай добро промінеться у твоє віконечко!
Дощиком рясненьким пада з неба щастя,
Хай тобі, Маріна, все на світі вдасться!
Виростай здоровою, мудрою, слухняною,
Щоб завжди пишалися твої татко з мамою,
Щоб було життя твоє, наче повна чаша,
Зичим довгих літ тобі, дорогенька наша!

Скарбовійчук
Тетяну Володимирівну

З любов’ю: тато Льоня, мама Наташа,
бабця Валя, дідусь Вітя і Руслан.

Ты сегодня безумно красива,

На небесном параде планет.

Ну а впрочем, как и всегда,

Пусть невзгоды тебя пройдут мимо,

Светишь с яркой, неистовой силой,

Ну а дом будет полная чаша,

как полярная в небе звезда.

Оставайся такой-же красивой,

В этот день ты когда-то родилась,

с днем рождения, солнышко наше!

Подарив миру свой яркий свет,
Как сверхновая вдруг появилась,

Родини Парічук та Бондаренко.
Куми Татя, Юля, Таня.

4814

4814

З днем народження (30 травня)

Вітаємо 29 травня з 90-річчямнайкращу матусю, бабусю, прабабусю

Ващук
Тамару Вікторівну

Муху
Олену Павлівну
з с.Вовчинець

З любов’ю: діти, онуки, правнуки.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
До ста лет не стариться,
Всем на свете нравиться,
Чтоб дети были счастливы,
А внуки все удачливы,
Ну а правнуки пригожие На прабабушку похожие!

Тобі наша люба, найкраща у світі,

Щоб смутку не знала, ми просимо долі,

Бажаємо щастя, даруємо квіти.

Бо людям для щастя багато не треба -

Щоб сонце і зорі плекали тепло,

Сімейног затишку й мирного неба.

З любов’ю мама, діти, чоловік, снстрички,
племінники, свекруха, бабуся, внук Іванко.

4814

Командири Прикордонної застави ім. Григорія Варавіна вітають з
Днем Прикордонних військ.
4814

Поздравляем 01.06.2014 г. с 5-летием дорогую дочку, внучку, сестру

Колоцинскую
Викторию Юрьевну

Ты чудесная девчушка –
Озорница хохотушка!
Пусть узнает целый свет
Что тебе уже 5 лет!

Торт, куклы и конфеты
Для тебя всё в праздник этот.
Пусть сбываются мечты
Чтоб жила как в сказке ты

С любовью: мама, папа,бабушки, дедушки,
брат Саша, сестра Наташа, Настя, Кристина, Даша.

Продам
 2 õîëîäèëüíèêà «Ïîëàð», «Äí³ïðî» 2-õ
êàìåðí³ âèñîê³. 063-340-28-77
 Àáî çäàì â îðåíäó òîðã. òî÷êó íà ðèíêó
«Õë³áîäàð». 067-930-56-28
 Àáî çäàì ãàðàæ³ â êîîï.«Æèãóë³» 1, 2, 3
áëîêè. 096-544-46-74, 093-031-31-91
 Àáî çäàì òîðã. ïðèì³ùåííÿ íà ðèíêó ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà, çäàì ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð».
063-342-67-53
 Àáî çäàì òîðã. ïðèì³ùåííÿ íà ðèíêó ïî âóë.
Â³íí³÷åíêà, çäàì ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð».
063-342-67-53
 Àêâàð³óì íà 120 ë., ïåðåä âèïóêëèé,
îâàëüíèé ç óñ³ì íàïîâíþâà÷åì (êîìïðåñîð,
îá³ãð³âà÷, ñòàòóåòêè, âîäîðîñë³), àâòîìîá³ëüíà
ðàö³ÿ äëÿ òàêñ³ á/ó. 093-726-17-48
 Á/ó ïîáóòîâó òåõí³êó. 096-217-60-25
 Áàëêè, áðóñ, ñòðîïèëà, ðåéêà, äîøêà. 098921-48-47, 098-843-78-22

 Áàòàðåè ÷àâóíí³, áðåçåíò íà «Ãàçåëü». 097485-61-21
 Áäæîëè, ìàòêè, âóëèêè íîâ³ òà á/ó ð³çíèõ
êîíñòðóêö³é, ðàìêè íîâ³ òà á/ó. 098-419-41-37,
063-662-12-74
 Áäæîëè. 099-294-82-38
 Áäæîëèíà ñ³ì’ÿ ç âóëèêîì, âóëèêè, ðàìêè
«Óêðà¿íñüê³». 096-314-53-63
 Áäæîëèí³ ñ³ì’¿ â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-3456, 098-945-90-36
 Áäæîëèí³ ñ³ì’¿ ñèñòåìè Äàäàí. 097-49052-49
 Áäæîëîïàêåòè, áäæîëèí³ ìàòêè, òðóòíåâå
òà ìàòî÷íå ìîëî÷êî. 067-773-04-26, 063-56007-98
 Áäæîëîñ³ìÒ¿ òà áäæîëîïàêåòè, â³âö³
ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 097-268-62-08
 Áåíçîïèëêó Óðàë-2 åëåêòðîí 1996 ð. â. 093411-26-88
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³. 067-238-04-52, 063-

Ільчука
Віталія Степановича

Бажаємо міцного здоров’я, благополуччя в родині, та миру!

СЛАВА ПРИКОРДОННИМ ВІЙСЬКАМ!

4814

4814

Вітаємо з 75-річним ювілеєм 27 травня

Вдовиченко
Людмилу Сергіївну
Мила, люба, ніжна, дорога матусю,
Хто тебе замінить — маму і бабусю!
Хто за тебе краще всіх нас зрозуміє,
Хто за нас, крім тебе, серцем перемліє.
Ми тобі здоров’я зичимо багато,
Щоб прийшлось зустріти і сторічне свято.

З любов’ю син, дочка, невістка, зять і внуки
Лєна, Максим та Данііл.

403-29-70
 Áëîêè öåìåíòíî ï³ñ÷àí³ 900 øò. 20 õ 20 õ 40
4.80 ãðí./øò. 067-412-52-55
 Áóäèíîê ãàç. 60 êâ. ì ç ãîñï. áóä³âëÿìè â
ñ. Êîçÿòèí, çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîòîê çåìë³. 096192-68-08
 Âàãîíêà ïëàñòèêîâà á³ëà 6 ì õ 26 ñì., ñò³êëà

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
1. Искусство так делить
пирог, чтобы каждый верил,
будто именно он - именинник. 9.
«Сувенир», добытый «с боем».
10. «Обращение» хронической
болезни к своему хозяину за
таблеткой. 11. Духовный сан
Шлага. 12. Обрусевшая аномалия. 13. Средство, с помощью
которого врач избавляется от
советов больного при операции.
16. На то и щука, чтобы он не
дремал. 19. Материал для стойких солдатиков. 20. Что не мечут
перед свиньями? 21. Кавалерийская внезапность. 22. Модель,
но не манекенщица и не натурщица. 23. Веник в стиле ню.
24. Все земные морщины вместе
взятые. 25. Незатаренный вес.
26. Охотничья свистулька. 27.
Короткоживущий изотоп березы,

получаемый при попытке расщепить полено. 28. Приворотный
напиток. 29. Пост для неверующих. 30. Птица с «хохотливым»
именем.
По вертикали:
2. «Колея» планеты. 3. Нытик
с тонким голосом. 4. Что превращает алмаз в бриллиант? 5.
Неказистое, на чем все держится. 6. Математическая признак
учености. 7. «Замуровывание»
овощей в банке. 8. Достоинство
монумента, используемое прижизненно. 14. Чей призрак бродил по Европе? 15. Спортсмен«ядерщик». 16. «Спасал, спасал
Дед Мазай зайцев, пока ... не
выгнал» (шутка). 17. Герою этой
сказки повезло встретить воплощенную мечту большинства
мужчин - немую девушку, но он
не оценил своего счастья по достоинству. 18. «Вековое» алоэ.

ОТВЕТЫ на кроссворд из №21
По горизонтали:
1. Качество. 8. Клинтон. 9. Пацифист. 10. Скрипка. 11. Алименты.
12. Карабас. 18. Юнга. 19. Принц. 20. Ревизор. 21. Безе. 23. Огниво.
24. Окурок. 27. Рычаг. 28. Домино. 29. Ахинея. 30. Ветер. 31. Бигуди.
32. Охапка. 33. Клерк.
По вертикали:
1. Капкан. 2. Чацкий. 3. Суфлер. 4. Восстание. 5. Плакса. 6.
Ангина. 7. Москва. 12. Каре. 13. Рывок. 14. Базар. 15. Сырок. 16.
Троглодит. 17. Антивирус. 21. Боровик. 22. Зачатие. 24. Огарок. 25.
Унитаз. 26. Овечка.

Щоб завжди здоров’я у тебе було.

Поздравляем дорогую доченьку
с 18-ти летием ( 27 мая)

Миськову
Катю Владимировну
Не повторить нам дества праздник
Вот и пришла пора взрослеть
Но 18 - это сказка!
И не о чем пока жалеть
Мы пожелаем в день рожденья
Любимой доченьке своей
Побольше счастья и везенья
Побольше светлых мирных дней

С любовью папа, мама, брат.

130 ñì. õ 80 ñì, òîâù. 4 ìì. 097-065-73-94
 Âàïíî ãàøåíå, êðóã ñòàëåâèé ä³àì. 10,
12, 17, 23, áèòóì-ñìîëà, ºìí³ñòü õàð÷îâà
àëþì³í³ºâà 300 ë. 097-098-00-19, 093-43148-86
 Âåëîñèïåä ñêëàäíèé «Ñàëþò», ïèëîñîñ
«Ñàìñóíã» á/ó âñå â íîðìàëüíîìó ðîáî÷îìó
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Поздравляем нашу любимую всегда молодую и красивою маму, бабушку,
тёщу з 70-ти летием.

З любов’ю: жінка Альона, сестра
Наташа,Коля, Крістіна, тато, мама,
дочка Алла, сини: Діма і Сергій.

З любов’ю Іра та Ігор.

kazatin.com

4814

Будь завжди веселий, добрий,
При потребі будь хоробрим.
Працьовитий не ледащий
Серед всіх мужчин найкращий.
З дітьми строгий, будь й
ласкавий
Залишайся завжди гарний
Не однаковий, будь різним
А для жінки тільки ніжним!

Будь завжди весела й добра,

м
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ñòàí³. 067-451-84-62, 063-294-52-66
 Âåëîñèïåäè: ã³ðñüêèé 1 000 ãðí.
063-767-92-80
 Âåíãåðñüêèé áëîéëåð, êà÷êó
ìóëàðä ³ ³í. ïòèöþ ï³ä çàìîâëåííÿ.
Çäîñòàâêîþ íàäîì 067-982-68-38
 Âåñ³ëüíó ñóêíþ - 450 ãðí 093668-77-43
 Âåñ³ëüíó ñóêíþ ³ äèòÿ÷å âèïóñêíå
ïëàòòÿ ãîëóáîãî êîëüîðó. 063-29618-75
 Âåñ³ëüíó ñóêíþ ð. 48-50. 097872-06-98
 Âåñ³ëüíó ñóêíþ ðîçì³ð 46-48,
çâåðòàòèñü çà òåë. 063-025-31-67
 Âåñ³ëüíó ñóêíþ. 093-68-10-500
 Âèïóñêíå ïëàòòÿ ñèíüîãî êîëüîðó
ãàðíå. 097-953-62-96, 068-704-38-23
 Âèïóñêíó äèòÿ÷ó ñóêíþ â
õîðîøîìó ñòàí³ íà 9-10 ðîê³â 350
ãðí. 067-896-44-14, 063-297-16-01
 Â³ç ³ ñàí³ íà îäíîêîíêó á/ó. 098985-97-58
 Â³ç. 063-276-43-95, 098-780-83-26

Â ³ ñ ë î â ó õ à ø î ò ë àí ñ ü ê à ,
øîòëàíñüêà ïðÿìîâóõà òà áðèòàíñüêà
(êîøåíÿòà) äåøåâî. 097-793-55-95,
098-536-36-37
 Âîëîññÿ. 063-371-81-82
 Âóëèêè ñ³ì’¿ ñèñòåìè Äàäàí ³
Óêðà¿íñüê³. 096-186-81-48
 Ãàç. êîòåë «Âàéëàíò» íîâèé ³ á/ó
ç ãàðàíò³ºþ 093-774-81-64, 067-44217-71,
 Ãàç. êîòåë «Ãåë³îñ» îäíîêîíòóðíèé
á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-393-38-06
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ,
çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà. 093-774-8164,

 Ãàðàæ êîîï.«Æèãóë³». 063-85506-41
 Ãàðàæ êîîï.«Æèãóë³». 096-56132-20
 Ãàðàæ êîîïåðàòèâ « ËÀÄÀ », âóë.
Ñîê³ëåöüêà. 063-607-23-24
 Ãàðàæ öåãëÿíèé öåíòð ì³ñòà. 093152-31-61
 Äà÷ó ñ.Ìàëà ×åðíÿâêà« ïîðÿä ç
àñôàëüòîâàíîþ äîðîãîþ. 093-57495-93
 Äâåð³ ÌÄÔ 70 ñì. êîë³ð â³ëüõà ç³
ñêëÿíèìè âñòàâêàìè ëóäêà, íàë³÷íèêè
â êîìïëåêò³. 063-894-20-44, 097763-97-65
 Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³ íåäîðîãî â
õîðîøîìó ñòàí³. 093-857-61-41
 Äâîº äâåðåé 60 ñì. õ 2 ì. 650
ãðí. «Êàìàë³ÿ» â õîðîøîìó ñòàí³.
096-385-27-44, 093-432-76-36
 Äâîéíîé 2-õ ýòàæíûé ãàðàæ
ìîæíî ïîä ñêëàä. 093-161-40-40
 Äâîéíîé âûñîêèé ãàðàæ. 093161-40-40
 Äåðåâ’ÿí³ äâåð³ á/ó â õîðîøîìó
ñòàí³, ëþñòðà íà 5 ëàìïî÷îê. 096445-25-80
 Äèñê íà àâòî «Ñîáîëü», ïóñêîçàðÿäíèé ïðèñòð³é. 067-412-49-94,
093-371-69-97
 Äèñêè á/ó ìåòàëåâ³ Ì3 ëàíîñsens-4 øò ; ãóìà íîâà 175õ70õ13 Ì4
«Êàìà» - 5øò ; ãóìà á/ó 165õ70õ13
- ÂÑ 11. 067-756-85-13, 097-327-2734, 2-14-47
 Äèñêè òèòàíîâ³ íà 14- 1 000 ãðí.,
çàï÷àñòèíè äî «ßâè», êîëÿñêà äî
«ßâè». 063-268-23-01

Ä è òÿ ÷ à ê î ë ÿ ñ ê à A D B O R

Vivaro (Ïîëüøà) ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, òðàíñôîðìåð, ïîâí³ñòþ
óêîìïëåêòîâàíà 1 200 ãðí. 063-29314-17
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó, ïîâíà
êîìïëåêòàö³ÿ, ç/ë. 097-448-11-15,
093-885-18-76
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà âåñíÿíî-ë³òíÿ
«Sigma» òà äèòÿ÷à êðîâàòêà. 093459-59-43
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà äëÿ õëîï÷èêà ³
ä³â÷èíêè â ãàðíîìó ñòàí³, ç/ë âàð³àíò.
093-112-39-86
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë «Äæèíñ»
«TAKO»-«WARRIOR» â³äì³ííèé ñòàí
1 500 ãðí. 097-519-78-07, 093-75013-51
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Ïåã-Ïåðåãî
(²òàë³ÿ), 3-õ êîë³ñíà, ñòàí õîðîøèé 2
500 ãðí. 063-427-43-15
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàñîì +
áîðòèêè. 067-251-12-34
 Äèòÿ÷èé çèìí³é êîìá³íåçîí 2-4
ð.(ä³â÷èíêà), ì’ÿêå äèò. êð³ñëî,
îðòîïåäè÷í³ áîò³íêè (23 ð) ³ çèìí³
÷îá³òêè (24 ð) - ä³â÷.,áîñîí³æêè (23ð),
âåëîñèïåä ç ðó÷êîþ. 063-966-65-98
 Äèòÿ÷³ êîìá³íåçîíè (âåñíà) ð. 68,
ð. 86, äèò. êîíâåðò ð. 74, òà áàãàòî
³íøîãî - âñ³ ðå÷³ á/ó â äîáðîìó ñòàí³
âñå äëÿ ä³â÷èíêè. 093-766-18-41
 Äèòÿ÷³ ðå÷³ äëÿ ä³â÷èíêè â³ä 2-õ
äî 3-õ ðîê³â á/ó â õîðîøîìó ñòàí³,
íåäîðîãî. 093-766-18-41
 Äèòÿ÷ó êàëÿñêó ÒÀÊÎ JUMPER GT
(Ïîëüùà) 2â1 ÷îðíà ç æîâòèì - 1 800
ãðí.063-622-39-82 ç 9 00 äî 13 00 òà
16 00 äî 21 00
 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó Zippi «Ëèòâà» ç/ë,
äèòÿ÷èé ìàíåæ íåäîðîãî. 097-26177-63
 Äèòÿ÷ó êîëÿñêó çèìà-ë³òî â
÷óäîâîìó ñòàí³, äèòÿ÷³ êîñòþì÷èêè
0-2 ðîêè. 2-40-77, 093-989-85-85
 Äèòÿ÷ó êðîâàòêó «Íàòàëêà»
ñâ³òëîãî êîëüîðó ìàéæå íîâà, ç
áàëäàõ³íîì òà ìàòðàñèêîì 750 ãðí.
063-767-92-80
 Äèòÿ÷ó ïðîãóëÿíêîâó êîëÿñêó
Everflo E 337 áåæåâîãî êîëüîðó â
äóæå ãàðíîìó ñòàí³ 1 100 ãðí. 063767-92-80
 Äèòÿ÷ó ñò³íêó «Þí³îð» â õîðîøîìó
ñòàí³. 093-485-07-71, 096-810-21-64
 Äî¿ëüíèé àïàðàò íîâèé. 068-05170-30
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é. 098-28055-27
 Äóæå ãàðíèõ êîòåíÿò øîòëàíñüêà
ãîëóáà òà áðèòàí÷èêè ÷èñòîêðîâí³.
098-110-87-02, 093-466-56-65
 Åë.ìîòîð 5.5 êâò - 3000 îá.;
êîìïðåñîð «Enhel» á/ó ; êîòåë Êñ ;
áî÷êà ïëàñòèêîâà 120 ë. 067-97619-54
 Åëåêòðîòî÷èëî, äâà õîëîäèëüíèêè,
ò³ñêè, êðàâ÷ó÷êà, â³çîê íà ëèòèõ
êîëåñàõ, öâÿõè, ³íñòðóìåíòè, áîðîíà,
ïëóæîê, äîøêè, øïàëè, öåãëà,
âåëîñèïåä, øèôåð, áàíêè, áàíÿêè.
098-822-19-43

Æåë³çí³ äâåð³ ç êîäîâèì
çàìêîì ï³ä’¿çä ¹1 âóë.Ëåí³íà 6,
õîëîäèëüíèêè «Äíåïð», «Ïîëàð» ïî
2 000 ãðí. â õîðîøîìó ñòàí³. 063625-65-41
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 150
êâ. 063-955-58-58
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. âóë.
Êîìñîìîëüñüêà 34 (ö.áàçàð). 063625-83-45

Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïî
Á³ëîöåðê³âñüê³é òðàñ³.ª ïðîåêòè,
äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî, ôóíäàìåíò,
êðèíèöÿ, õîðîøå ì³ñöå äëÿ êîì.
ä³ÿëüíîñò³. 097-377-74-46, 067-49103-06
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ñ. Êîçÿòèí,
âóë. Ñàäîâà. 067-176-98-28
 Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì.
097-811-91-46
 Çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. (2 ä. àêòè),
ð³âíà, âèðîáëåíèé ãîðîä, âèâåäåíî
ôóíäàìåíòí³ áëîêè, êîíòåéíåð,
ïðîâåäåíî 3 ôàçè, ñ.Ñèãíàë,
Î.Êîøîâîãî, á³ëÿ êàïëè÷êè. 093999-71-66
 Çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ñ.²âàíê³âö³
âóë. Íàáåðåæíà 5, º äåðæ. àêò ï³ä
çàáóäîâó. 093-677-47-25
 Çåì. ä³ë-êà 70 êâ.ì. ð-í
â³éñüêîìàòó á³ëÿ öåíòðàëüíîãî ðèíêó,
º äåðæ. àêò. 097-545-02-75
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0,43
ãà àáî ÷àñòèíàìè â íåîáìåæåí³é
ê³ëüêîñò³, âñ³ êîìóí. â äâîð³, º äåðæ
àêò. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà ð-í ðèíêó «Õë³áîäàð».
063-791-27-78
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 10 ñîò. ïî
Êàòóêîâà, 53, ïðèâàòèçîâàíà. 093810-86-01
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó 10 ñîòîê , âóë.
Ôðóíçå. 097-690-36-96
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó. 093-123-33-36
 Çåðíîâèé ñåïàðàòîð äëÿ î÷èñòêè
òà êàë³áðîâêè, âåíòèëÿòîðíèé,
ñàìîðîáíèé. 067-931-97-56
 Êàëÿñêó ç/ë âàðèàíò «Adamex
mars» ñèíå-ñåðîãî öâåòà, â îòë.
ñîñò., íåäîðîãî. 063-653-92-22

 Êàðòîïëþ. 2-14-37
 Êàðòîôåëü ñåìåííîé è ìåëêèé.
063-180-74-10

Êà÷åëþ ³íäèâ³äóàëüíîãî
âèðîáíèöòâà. 067-660-13-08
 Êèðïè÷ á/ó, ïàíåë³ ÏÊ, ÏÊÆ,
áëîêè ôóíäàìåíòí³. 067-425-61-17
 Ê³çêè 2-õ ì³ñÿö³â. 098-617-30-20
 Ê³ííà êîñ³ëêà. 067-166-46-61
 Êë³òêè äëÿ ïåðåïèë³â. 067-773-0426, 063-560-07-98
 Êîáèëà ç âîçîì, òåðì³íîâî. 068723-25-26
 Êîëÿñêà äëÿ äâîéí³ ë³òíÿ,
òðîñòî÷êà. 093-631-14-80, 068-62751-51
 Êîëÿñêà ïðîãóëî÷íà Geoby äëÿ
õëîï÷èêà â äîáðîìó ñòàí³, ñëîíèê
- êà÷àëêà. 063-406-68-62, 096-68419-57
 Êîìïëåêò äëÿ àëþì³í³ºâî¿ ëîäêè.
097-886-27-25
 Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel +
2ãáò. ÎÇÓ + DVD-RW + HDD-500ãáò
+ â³äåî-GeForce + ìîí³òîð LCD +
êëàâ³àòóðà + ìèøêà 2 500 ãðí. 096797-90-53
 Êîíäèö³îíåð Cooper Hunter 2 700
ãðí., çàáîð 1 300 ãðí. 093-488-78-48
 Êîíòåéíåð 3-õ ò. íà ö./ð. àáî çäàì
â îðåíäó. 067-176-98-28
 Êîíÿ, âîçà, ê³ííèé êóëüòèâàòîð
ñ.Éîñèï³âêà. 068-623-30-72, 093407-29-06
 Êîðìîâèé áóðÿê. 098-254-37-29
 Êîðîâà ç 5 òåëÿì äî òåë³ííÿ 1
òèæäåíü. 098-818-55-22
 Êîðîâà ìîëîäà, äîáðà ñ.Êîçÿòèí.
2-47-66, 093-944-30-57
 Êîðîâà ñèâî-ðÿáà ç 6 òåëÿì 8
ì³ñ. ò³ëüíà, ìîëî÷íî¿ ïîðîäè. 096900-25-45
 Êîðîâà ÷åðâîíà ³ ÷îðíî-ðÿáà,
êîáèëà ðîáî÷à 4 ðîêè. 096-809-11-31
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 6 ì³ñ. ò³ëüíà.
067-609-62-32 Òàíÿ
 Êîðîâà-ïåðâ³ñòêà, ñïîê³éíà,
ëàã³äíà, äîáðî¿ ïîðîäè. 096-22195-68
 Êîðîâó äîáðó ïðîâîäèòü ïî 2
òåëÿ. 068-023-69-98
 Êîñòþì ÷îëîâ., ñâ³òëîãî êîëüîðó,
â³äì. ñòàí - 600 ãðí. 093-668-77-43
 Êðèíè÷íèé áóäèíî÷îê ³ç êîðáîþ.
096-379-68-79
 Êðîëåíÿò ïîðîäè ñ³ðèé âåëåòåíü,
ïðèâèò³. 067-289-25-75, 093-92592-59
 Êðîë³â ºâðîïåéñüêå òà ïîëòàâñüêå
ñð³áëî, à òàêîæ êàë³ôîðí³éñüê³ òà
íîâîçåëàíñüê³. 098-536-36-37
 Êóêóðóäçó. 097-149-12-94
 Êóð÷àòà ³ñïàíêà äîáîâà òà
ï³äðîùåíà, áðîéëåðè, ³íäèêè
áðîéëåðí³, êà÷êè. 063-293-13-29,
098-974-57-77
 Êóõíþ á/ó øèð.-3 ì. 1 500 ãðí.
5-56-38, 093-892-27-02, 096-94194-23
 Ëîäêà íàäóâíàÿ ðåçèíîâàÿ, 2-õ
ìåñíàÿ íîâàÿ «BARK-240». 097-00961-91
 Ìàòðàñ íîâèé Òîê³î + ìàòðîëþêñ
òåðì³íîâî. 097-630-50-81
 Ìåñòî ïîä ãàðàæ. 093-161-40-40
 Ì³í³ ñò³íêà (2 øàôè, ïèñüìîâèé
ñò³ë ç ïîëè÷êîþ) â äîáðîìó ñòàí³,
êîë³ð ãîð³õ 2.50 õ 2.20. 067-765-85-69
 Ìîí³òîð LG 710B 19« 200 ãðí. 067772-02-52, 063-736-48-48
 Ìîðîçèëüíó êàìåðó - â³òðèíó. 063257-12-91 Àëëà.
 Ì’ÿñî, òóøêè êðîë³â, êðîë³â æèâîþ
âàãîþ. 096-919-64-96, 063-284-42-07
 Íóòð³¿ ìîëîäíÿê 2-3 ì³ñ. 097-59320-80, 093-891-62-73
 Íóòð³¿ ïîð³ñí³, çâàðþâàëüíèé
àïàðàò, ïåðôàðàòîð. 067-152-76-83,
063-694-20-04
 Îô³ñ â öåíòð³. 067-293-29-41
 Îô³ñíèé ïîòîëîê 28 êâ.ì.
íåäîðîãî. 096-630-56-28
 Ïåðåäí³é ìîñò, êîðîáêà ç
ðîçäàòêîþ äî ÓÀÇ, ìîñò çàäí³é
äî ÃÀÇ-66, êâàäðîöèêë, àêâàð³óì
íà 60 ë., áàëîí êèñëîðîäíèé ³
óãëåêèñëîòíèé. 067-151-15-98, 093090-96-90
 Ïåðåïåëà ôàðàîíè â³ä ñóòî÷íèõ
äî íåñóøîê. 096-367-69-37
 Ïåðåïåë³â Ôàðàîíè â³ä ñóòî÷íèõ
äî íåñó÷îê, ÿéöå ñòîëîâå òà
³íêóáàö³éíå. 096-367-69-37
 Ïèñüìîâèé ñò³ë, òà ïðèñòð³é ïî
âèïàëþâàííþ äåðåâà. 093-774-81-64,
067-442-17-71
 Ïëîñêîð³ç Ôîê³íà ç äåðæàêàìè.
098-928-29-41
 Ïëóã äî Ò-25 3-õ êîðïóñíèé íà 20,
ï³äêîïóâà÷ áóðÿê³â, êàòêè ðåáðèñò³ äî
êóëüòèâàòîðà. 068-025-47-76
 Ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³.
096-314-53-63
 Ïîðîñÿòà 12-15 êã. 096-605-78-69,
093-086-08-75
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè â³ê 7-8
òèæí³â, âàãà 8-10 êã. - 1 200 ãðí. 096772-01-94
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, â³ê 8

íåä³ëü, âàãà 12-14 êã. 068-041-22-96,
063-297-54-70
 Ïîðîñÿòêà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 14-15
êã. 068-053-48-01, 097-569-62-94
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Whirlpool»
â íàï³â ðîáî÷îìó ñòàí³ (ïåðå - íå
âèæèìàº) 200 ãðí. 095-596-63-78,
2-70-84
 Ïðèì³ùåííÿ 15 êâ.ì. ðàçîì ç
ìåáëÿìè äëÿ ïåðóêàð³â (äâà ðîáî÷èõ
ì³ñöÿ, ñóøóàð, ìèéêà. 067-927-15-58,
063-676-63-02
 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó
ñ.Êîçÿòèí. 066-624-31-99
 Ðàä³îëà ñòåðåî «Âåãà 323»
ç äâîìà êîëîíêàìè, êîëüîðîâèé
òåëåâ³çîð «Ñëàâóò³÷ Ö 281Ä», ñåðâàíò
ïîë³ðîâ., 4-õ êàìôîðíà ãàç. ïëèòà
äî ãàçó, ë³æêî ïîëóòîðíå, ñïèíêè
ïîë³ðîâ., äåðåâ’ÿí³. 098-226-91-68
 Ðåäóêòîð çàäíüîãî ìîñòà ÇÈË á/ó,
ÊÏÏ ÇÈË á/ó, ñâàðî÷íèé àïàðàò 380
Âîëüò á/ó, ïîêðèøêè ÓÀÇ á/ó-4 øò.,
êðèëî ïåðåäíº ÃÀÇ-24 íîâå, ðó÷íèé
íàñîñ äëÿ ïåðåêà÷êè òîïëèâà á/ó.
067-151-26-11 Ëüîíÿ
 Ðåçèíó íîâóþ Nokian-ôèí. ëåòíÿÿ
245-70-16 107ò.-ëåòíÿÿ, ðåçèíà á/ó
Êèìíî 245-70-16 ëåòíÿÿ. 098-66677-21
 Ðåëüñè - 2 øò, ïðàâ³ ïåðåäí³ äâåð³
íà Ì - 2140, áàãàæíèê, áî÷êà äóáîâà.
068-174-17-63
 Ðåëüñè äîâæ. 6 ì òà 4,5 ì 097321-57-88
 Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 066870-22-18
 Ñêëî çàäíº ÂÀÇ 2199, ÔîðòÔ³ºñòà. 093-691-39-39

Ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä â
õ î ð î ø î ì ó ñ òàí ³ , Í ³ ì å ö ü ê è é ,
ï³äë³òêîâèé 1 100 ãðí. 096-217-4045, 093-891-01-77 Íàòàøà
 Ñòåíêà ãîðêà. 063-314-92-88,
2-11-58
 Ñòåíêó â ê³ìíàòó 4 ì. êîðè÷íåâà
ëàêîâàíà, ìîæëèâî îêðåìî ïî 90 ñì.
øêàô÷èê. 096-955-23-33
 Ñò³íêó ê³ìíàòíó «²íòåð» ñâ³òëîãî
êîëüîðó 3.40ì, ì’ÿêèé êóòî÷îê
çåëåíîãî êîëüîðó, âàííà ÷óãóííà âñå
á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 067-493-93-04
 Ñòîëîâèé ³ ÷àéíèé ñåðâ³çè, òþëü,
òóìáî÷êè, øêàô êóõîííèé, 3 ñòóëà,
ïåðåíîñíèé òåëåôîí. 093-937-67-35,
098-974-32-17
 Òåëåâ³çîð «Funay» 700 ãðí.,
òåëåâ³çîð «Îðèçîí» 100 ãðí.,
êîìï’þòåð ç ìîí³òîðîì «Samsung» 2
500 ãðí. 063-709-26-79
 Òåëåâ³çîð LG ä³àã. 54 ñì. 067797-68-40
 Òåëåâ³çîð LG ä³àã. 72 ñì. â
äîáðîìó ñòàí³. 063-646-42-96
 Òåëèöþ ò³ëüíó, 8 ì³ñÿö³â, ñ.
Éîñèï³âêà. 063-731-95-36
 Ò³ëüíà òåëè÷êà. 096-231-90-50,
098-039-45-26
 Òîðãîâó òî÷êó íà ðèíêó «Õë³áîäàð»
, ï³äêëþ÷åíà åëåêòðîåíåðã³ÿ. 067870-64-37, 093-891-01-53
 Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð ÷îðíîãî
êîëüîðó òà ïèñüìîâèé ñò³ë óãëîâèé.
098-597-08-99
 Óãîëîê øèð. 100 ìì-10 ñì., ÷îâåí
äåðåâ’ÿíèé, äâåð³ âíóòð³øí³ ïî 150
ãðí. 097-884-36-43
 Ó÷àñòîê «Ïîëå ×óäåñ» 16 ñîò. 093574-95-93
 Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» º
ôóíäàìåíò. 093-893-98-26
 Ô³àëêè äóæå ãàðí³ òðèâàëîãî
öâ³ò³ííÿ 30 ãðí. 093-920-81-06
 Õîëîäèëüíèê «Äíåïð-416-4» òà
ñ³÷êàðíÿ. 063-934-25-60
 Õîëîäèëüíèê «Ïàì³ð» 1-íî
êàìåðíèé. 098-132-19-12
 Õîëîäèëüíèê «Ñàðàòîâ», äâ³ òà÷êèêðàâ÷ó÷êè, òðè ïîäóøêè. 097-873-3699, 063-191-23-75
 Õîëîäèëüíèê ìàëåíüêèé ó
ðîáî÷îìó ñòàí³ íåäîðîãî. 096-21065-79
 Öåãëà á/ó. 095-607-35-85, 063865-86-07
 Öåãëà á³ëà ï³âòîðàøíÿ. 093-57495-93
 Öóöåíÿò àíãë. êîêåð-ñïàí³åëü +
ñåìáåðíàðà â³ä á³òüê³â ÊÑÓ+ÏÑ².
098-110-87-02
 ×óãóííà âàííà, ñâ³òëî-çåëåíîãî
êîëüîðó. 096-935-52-21
 Øàôà øèð. 90 ñì., âèñ. 1ì80ñì. +
àíòðèñîëü 500 ãðí.; êèëèì øèð. 1.85
ì, äîâæ. 2ì60ñì. 350 ãðí.; êèëèì
øèð. 1.60ì, äîâæ. 2.50ì 300 ãðí.;
êèëèìîâà äîð³æêà øèð. 1.5ì, äîâæ.
5.60ì 300 ãðí. 093-859-87-26
 Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëüñüêèé
ìàø. çàâîä, ïðîôåñ³éíà, ç ñòàíêîì.
097-791-28-32
 Øêàô÷èê ç ìîéêîþ. 063-181-52-29
 Øê³ðÿíèé ñàëîí â³ä BMW-E38 ó
â³äì³ííîìó ñòàí³, ìåòàëîøóêà÷ F-5.
068-770-64-90, 063-320-32-80
 Ùåíêîâ ÷èñòîêðîâíîé íåìåöêîé
îâ÷àðêè, äåâî÷êà 1.5 ìåñ., íåäîðîãî.
063-757-47-97, 096-845-66-04
 ßéöÿ ïåðåïåëèí³ ñòîëîâ³ òà
³íêóáàö³éí³. 096-367-69-37
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 ßïîíñüê³ êàðáþðàòîðè äî ñòóêåðà Honda
Lead 101 êóá. ³ Lead AF-48, êîëåñà ç ñòóï³öàìè
äî ïðèöåïà ÷è âîçà. 093-038-33-86
 Ãàç. êîòåë «Þíêåðñ» 2-õ êîíòóðíèé á/ó 2 000
ãðí. 096-222-04-70
 Äèòÿ÷³ êîìá³íåçîíè (âåñíà) ð. 68, ð. 86, äèò.
êîíâåðò ð. 74, òà áàãàòî ³íøîãî - âñ³ ðå÷³ á/ó â
äîáðîìó ñòàí³ âñå äëÿ ä³â÷èíêè. 093-766-18-41
 Äèòÿ÷³ ðå÷³ äëÿ ä³â÷èíêè â³ä 2-õ äî 3-õ ðîê³â
á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-766-18-41
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., º äåðæ. àêò ð-í Á³ëà
Êàçàðìà (ì³êðîð-í ªâðîïåéñüêèé). 098-68339-75
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., º äåðæ. àêò ð-í Á³ëà
Êàçàðìà (ì³êðîð-í ªâðîïåéñüêèé). 098-68339-75
 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ó âèãëÿä³ ïîëè÷îê íà
õðîì³ðîâàíèõ í³æêàõ äëÿ ìàãàçèí³â òà îô³ñ³â. 067662-53-94
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 4643-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
НЕрухомість
 1-ê³ìí. êâ. 2/3 ñ.Æåæåë³â ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè âóë.Ëåí³íà 21/3. 096-540-29-60
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí.
ç äîïëàòîþ. 093-627-24-49, 093-013-33-04
 1-ê³ìí. êâ. âóë. Ëåí³íà 17, 9-é ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè, íîâà ñàíòåõí³êà,
ìåáëüîâàíà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âàííà ï³ä
ºâðî. 063-208-96-25
 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ëåí³íà 17, 30 êâ.ì., 6 ïîâ. áåç
ðåìîíòà. 063-296-30-12
 1-ê³ìí. êâ. âóë.Ëåí³íà 33, ì/ï â³êíà, åë.
îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-624-15-10, 096-64277-27
 1-ê³ìí. êâ. öåíòð 2 ïîâ. 222 000 ãðí.
÷àñòêîâèé ðåìîíò. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí (á³ëÿ
æ.ä. ë³êàðí³) 240 000 ãðí. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. 9 ïîâ. áóäèíêó, öåíòð,
³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ëîäæ³ÿ çàñò³êëåíà,

çàã. ïëîùà 50 êâ.ì. 068-753-33-86, 063-29932-80
 2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ,
ï³äâåäåíèé ³íòåðíåò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íîâèé
îáëàøòîâàíèé áàëêîí, íå êóòîâà, æèëà. 097195-10-11, 097-885-54-95
 2-õ ê³ìí. êâ. 37.5 êâ.ì. 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó,
öåíòð 240 000 ãðí. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ð-í ÏÐÁ âóë.Î.Êîøåâîãî
52/14, 43.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, òåëåôîí,
ï³äâàë, òåðì³íîâî. 063-745-15-97, 067-58309-00
 2-õ ê³ìí. êâ. 42 êâ.ì., âóë. Ëåí³íà 16/20 5
ïîâ., áåç ðåìîíòà, áåç îïàëåííÿ. 093-66775-22
 2-õ ê³ìí. êâ. 47 êâ.ì. 1 ïîâ. ÏÐÁ áåç ðåìîíòó
216 000 ãðí. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 49.5 êâ.ì. 4 ïîâ. â öåíòð³ âóë.
Ëåí³íà, ñó÷àñíèé ðåìîíò, ïåðåîáëàäíàííÿ
êâàðòèðè, ³íä. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 063-26010-94, 067-777-72-45
 2-õ ê³ìí. êâ. 59 êâ.ì. ð-í ó÷èëèùà 2 ïîâ. áåç
ðåìîíòó 312 000 ãðí. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. àáî îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé
áóäèíîê â ñìò.Ãëóõ³âö³. 097-816-12-18
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê àáî
îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. â ì.Êîçÿòèí. 068-84039-33
 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 1-é ïîâåðõ, ìîæëèâî
ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ çàã. ïë. 47,5 êâ. ì., âóë.
Ëåí³íà, 6, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, êàï. ðåì.
³äåàëüíèé ñòàí. 093-631-90-00
 2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Êîòîâñüêîãî 4 ïîâ. 093-94662-83, 096-401-79-80
 2-õ ê³ìí. êâ. ãàç, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, âåëèêà
êóõíÿ, ëîäæ³ÿ, ãàðàæ, ãîðîä 13 ñîò. ñ.Ñîê³ëåöü.
096-955-23-33
 2-õ ê³ìí. êâ. ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 1-é
ïîâ., ìîæëèâà äîáóäîâà áàëêîíà àáî ï³ä êîì.
ä³ÿëüí³ñòü, º ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 2-78-85,
050-464-66-49, 098-387-61-11
 2-õ ê³ìí. êâ. öåíòð áåç ðåìîíòó 9 ïîâ. 348
000 ãðí. 093-704-31-57
 2-õ êîì.êâ. â Êàçàòèíå, öåíòð. óë. Ñêëÿðîâà,
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11. 2/3ýò.êèðï.äîìà, 32,7/21,5/4. Ãàðàæ, ñàðàé
4,5 ì.êâ. 067-922-22-12
 2-õ ïîâ. áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âóë.
Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27, 098-355-06-96
 3-õ ê³ìí. êâ. 41 êâ.ì. ñìò.Çàë³çíè÷íå 1 ïîâ.,
áåç çðó÷íîñòåé, ïîòðåáóº ðåìîíòó, º ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä. 097-623-05-97
 3-õ ê³ìí. êâ. 82 êâ.ì. â öåíòð³ âóë.Ëåí³íà 9,
æèëèé ñòàí. 093-018-43-44
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ âóë. Ãðóøåâñüêîãî 74,
4 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ.
093-774-81-64, 067-442-17-71
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ìåáë³ àáî çäàì. 096-817-28-22
 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ,
÷àñòêîâèé íîâèé ðåìîíò, ï³äâàë. 050-171-8365, 068-369-44-40
 3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ëåí³íà, ïîêðàùåíîãî
ïëàíóâàííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 097363-29-23, 067-605-04-95
 3-õ ê³ìí. êâ. ãàç, ê³ìíàòà, 2 ñïàëüí³, êóõíÿ,
ïðèõîæà, 2 êëàäîâêè, êðèíèöÿ â äâîð³ ïðîâ.
Ë³êàðíÿíèé 36/1. 067-297-71-15
 3-õ ê³ìí. êâ. ºâðî-ðåìîíò, ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà ìîæëèâèé
îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ. â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ. 067-297-96-18, 067-29804-94
 3-õ ê³ìí. êâ. ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ãàðàæ,
ï³äâàë, 76 êâ.ì. ð-í ó÷èëèùà. 063-665-38-70,
067-280-20-23
 3-õ ê³ìí. êâ. Ï³äãîðáóíñüêîãî, 9, ê³ìíàòè
îêðåìî, áåç ðåìîíòó 324 òèñ. ãðí., òîðã 063259-27-07
 3-õ ê³ìí. êâ. ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ
àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ³ 1-ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó âñ³
âàð³àíòè. 093-457-17-72, 096-279-31-85
 3-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ (á³ëÿ øêîëè ¹5), ì/ï
â³êíà, 3 ï³äâàëüíèõ ïðèì³ùåííÿ. 097-663-4900, 063-744-29-99

 3-õ ê³ìí. êâ. ñ.Ñèãíàë, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ. 063-311-95-74
 3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ºâðîðåìîíòà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 1 ïîâ. ìîæíà ï³ä îô³ñ.
097-515-38-29
 3-õ ê³ìí. êâ.â ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-559-22-45,
093-885-33-50
 4-õ ê³ìí. êâ. 90 êâ.ì. ó 2-õ êâàðòèðíîìó
áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïðèâàòèç., çåì.
ä³ë-êà 8.6 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ïðîâ.Çàâîäñüêèé
15/2. 067-783-36-23
 Áóäèíîê 100 êâ.ì. âñ³ çðó÷íîñò³, ãîñï. áóä³âë³,
ãîðîä, ñàäîê. 067-963-17-30
 Áóäèíîê 120 êâ. ì., òåðì³íîâî, ñìò. Ãëóõ³âö³,
ºâðîðåìîíò, ãàðÿ÷à âîäà, îïàëåííÿ, ñàíâóçîë,
äóøîâà êàá³íà, ë³òíÿ êóõíÿ, 0,25 ãà çåìë³,
ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³. 096-468-44-79, 093-94286-40
 Áóäèíîê 2-õ êâàðòèðíèé, íåçàê³í÷åíèé.
Çâåðòàòèñÿ çà àäðåñîþ ì.Êîçÿòèí âóë.Îñèïåíêî
19
 Áóäèíîê 30 êâ.ì. áåç çðó÷íîñòåé, çåì. ä³ë-êà
8 ñîò. ì.Êîçÿòèí ïðîâ. Ãîãîëÿ 10. 063-753-26-22
 Áóäèíîê 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ïðèõîæà, âàííà,
òóàëåò, õîëîäíà, ãàðÿ÷à âîäà, ãàç, ïðèâàòèç.
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 103. 098-999-61-58, 2-37-06
 Áóäèíîê 40 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. âóë.
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Пам'ятаємо
4814

31 травня минає 7 років, як трагічно пішов з життя

5714

Тарасюк
Володимир Миколайович
Не стримати сліз нам ніколи,
Бо важко повірити в те,
Що ти не прийдеш вже додому
Твій дім тепер - небо святе.
Всі твої рідні

5707

5721

5752

5734

5698

5722

ремонт, послуги

Каміни, печі, Барбікю: будівництво та оздоблення,
укладка плитки. 097-643-27-34
Робимо всі види зварювальних та кованих робіт:
двері, ворота, каркаси, ларьки, балкони та інш.,
виїзд на заміри безкоштовно. 093-767-59-84
Виконуєм будівельні роботи 093-767-67-84
Виконую роботи електрика, плиточника, водопроводу та каналізації, штукатурка та стяжка.
093-00-26-246, 098-551-46-61
Копаєм, чистим криниці, доставка кілець, ви’їзд
по району. Ціни помірні. 097-210-04-72
Штукатурка (машинна), стяжка, утеплення будинків, кладка, фундаменти. 097-683-16-11
Покраска Автомобілів. 067-792-52-59
Утеплення фасадів пінопластом, квартир, будинків. Захист від промерзання стін та сирих вуглів.
097-749-31-58
Укладка тротуарної плитки. Недорого. Якісно.
063-304-01-96, 068-221-24-30
Бригада виконує покрівні роботи. 096-936-16-61
Валентин
Крыши любой сложности, кирпичная кладка,
кладка пено и шлакоблока, фундаменты, заборы
и т.д. 098-132-10-20, 063-622-40-20
Шпаклівка стін, потолків, откоси, побілка, штукатурка, обої - ціна помірна. 097-031-95-90
Водопровод, отопление, сантехника, насосные
станции, каналицация. 097-238-27-78, 093-51317-57
Робимо всі види опалення, міняємо котли, вмонтовуємо насоси, виготовляємо змійовики в плиту,
водопровід, установка насосних станцій, каналізація. Виїзд на об’єкт безкоштовно. 093-488-8062, 097-266-31-92
Очищення криниць, швидко та якісно.
097-534-67-72

Працевлаштовую на роботу у Польшу без
посередників. Допомога в оформленні
віз: національно робочої, шенген візи.
Інформація по Італії (догляд за людьми
похилого віку). Ліц. серія АВ, N585064 от
08.12.2011р., видана МСПУ.
Тел.: 067-273-71-65
Потрібні на роботу водії категорії Е та
автослюсарі вантажних автомобілів.
097-23-82-774
Потрібна доглядальниця за жінкою похилого віку. 096-255-45-30
Здам приміщення в оренду під магазин,
офіс 50 кв.м. 2-й пов., центральна вулиця
Героїв Майдану навпроти см»Корона».
063-340-28-77
Група компаній «Ястреб» запрошує на
роботу ч/ж на посаду охоронника вахтовий
метод 7, 15, 30 діб, заробітня плата від 90
- 200 грн./доба, м.Козятин вул. П.Орлика 16
оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 093-781-7014, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу в кафе потрібен кухар та помічник кухаря. 097-426-70-75, 063-676-53-02
ТОВ «Козятин-Млин» запрошує на роботу
вибійника борошномельного виробництва
та вантажника. 097-364-46-50, 2-04-60
На постійну роботу потрібен перукар. 097759-18-66, 093-831-32-90

Здам в оренду приміщення 30 кв.м. в
центрі міста, по вул. Червоноармійскій, біля
магазину «Обжорка», є телефон, інтернет.
Ñàäîâà 4. 093-733-93-57, 050-200-57-21
093-892-09-65, 093-766-78-49
 Áóäèíîê 42 êâ.ì. öåãëÿíèé, çåì. ä³ë-êà 6
ñîò. (ïðèâàòèç.), âóë.Âàòóò³íà 11 (á³ëÿ 5 øêîëè).
063-288-72-51
 Áóäèíîê 52 êâ.ì. ì.Êîçÿòèí âóë.Ì³÷óð³íà 37
ð-í 4 øêîëè, æèëèé ñòàí, áåç ºâðî-ðåìîíòà, ãàç.
îïàëåííÿ, òåëåôîí, âîäà, çëèâíà ÿìà, ñàðàé,
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. ç ïðèñòðîéêàìè, º
äåðæ. àêò. 066-631-24-60, 2-27-49
 Áóäèíîê 6 õ 9 ïðîâ.Âîäîïðîâîäíèé 5 (ð-í
â³ää³ëåííÿ äîðîãè). 2-08-52 Ìàøà
 Áóäèíîê 63.5 êâ.ì. ãàç, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,

ñàðàé, 6 ñîò. çåìë³, ì.Êîçÿòèí âóë.Ðàäÿíñüêà 23.
098-348-75-08, 063-494-81-46
 Áóäèíîê âóë. Êóë³êîâñüêîãî, 66, ç ðåìîíòîì
444 òèñ. ãðí 063-259-27-07
 Áóäèíîê âóë. Ðàäÿíñüêà 26, òåïëèé, ñóõèé, â
ãàðíîìó ñòàí³, º ãàç, 6 ñîò. ãîðîäó, õë³â, ãàðàæ.
093-979-47-83
 Áóäèíîê âóë. Ñ³äîâà, 7 ñîòîê, ãàðàæ,
âðåìÿíêà, êðèíèöÿ 093-631-90-66, 093-81270-18

 Áóäèíîê âóë.Áåñàðàáîâà ³ç çåì. ä³ë-êîþ 13 ñîò.
äåøåâî. 063-296-30-12
 Áóäèíîê âóë.Ëåñ³-Óêðà¿íêè 63 êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, ãàç,
6 ñîò. çåìë³. 097-661-58-91
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà á³ëÿ âóë.Á³ëîöåðê³âñüêî¿. 068024-89-19
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà á³ëÿ øêîëè ¹3, çåì. ä³ë-êà
0.11 ãà, âñ³ äîêóìåíòè ãîòîâ³. 068-024-89-19
 Áóäèíîê âóë.×àïàºâà 14, 42.4 êâ.ì., âåðàíäà, ïîãð³á,
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-394-47-36,
063-831-94-05
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 146, ãàç, âîäà, ñàðà¿, ïîãð³á, áàíÿ,
ç ðåìîíòîì. 063-782-63-71, 097-642-10-54
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 2, º ãàç, âîäà. 093-784-45-97
 Áóäèíîê ãàç ç ãîñï. áóä³âëÿìè âóë.Ìàòðîñîâà 23. 096425-47-50, 097-561-16-95
 Áóäèíîê ãàç. 57.5 êâ.ì., ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò.
ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 58. 063-656-62-92, 096-652-0553, 2-17-46 ï³ñëÿ 17 00
 Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 130 000 ãðí. 093704-31-57
 Áóäèíîê ãàç., 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 2 êðèíèö³, 11 ñîò. çåìë³
âóë.Âàòóò³íà 28. 063-630-89-55
 Áóäèíîê ãàçèô., ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. âóë.
Ñâåðäëîâà 70. 097-251-55-78, 093-498-00-73
 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, çàã. ïëîùà 70
êâ.ì., ãàçîâå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. 097-059-68-10,
066-146-08-00
 Áóäèíîê äîáðîòíèé â ðàéñüêîìó ì³ñö³ 90 êâ.ì., ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, êàíàë³çàö³ÿ öåíòðàë³çîâàíà, 14 ñîò. çåìë³,
ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, º ìîæëèâ³ñòü çàéíÿòèñÿ
á³çíåñîì. 093-859-87-26
 Áóäèíîê æèëèé ãàç, ïðèñàäèáí³ ïîñòðîéêè, êðèíèöÿ,
çåì. ä³ë-êà 37 ñîò. ñ.Çàêóòèíö³ Áåðäè÷³âñüêèé ð-í. 096809-11-31
 Áóäèíîê ç ãàç. îïàëåííÿì ì.Êîçÿòèí âóë.Ïàðõîìåíêà
110. 098-982-46-19
 Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êî àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. 093347-19-83
 Áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âëÿìè âóë.
Ïàðõîìåíêà. 063-829-39-63
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ïî âóë. Îñòðîâñüêîãî 20.
063-623-12-59
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñòàíö³ÿ Ãîëåíäðè. 093750-78-00, 096-513-56-45
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàäèáà 0.73 ãà, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, 2 êîìîðè ñ. Çîçóëèíö³. 096-901-41-74
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 154. 097-942-85-78
Äàøà, 096-750-95-86 Èðà
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà. 097-031-92-75, 063296-18-74
 Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç, ëüîõ, ñàðàé,

Нерухомiсть: продам або
обмiняю
Дiлянки
с.Кордишiвка, площа: 40 с, приватизована. Цiна:
дог., тел.: (066) 654-73-13

Автомобiлi
Продам або обмiняю
Деу-Сенс, цiна знижена, оплата част.. Цiна:
дог., (096)171-48-06, (063)310-47-53

С/г технiка та iнвентар
Оприскувачi 200-800л, розкидачi добрива,
косарки, сiнограбарки, картоплесад., плуги
правi, лiвi, культиватори, диски, фрези та запчастини до Польської технiки. Тел.:(067)98204-61, (0432)63-10-19

Робота
Пропоную
BIOTEXCOM» клiнiка запрошує жiнок в програми
сурогатного материнства 125-160 тис.грн.,
донорства яйцеклiтини 6-8 тис. грн. Лiц. АВ
№554391. Тел.:(067)403-47-02, (063)408-12-26

Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
Продам
Зелену гречку вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99

á³ëÿ ñîñíîâîãî ë³ñó, ïîðó÷
ñòàâè, çåì. ä³ë-êà 56 ñîò. 097768-80-55

Áóäèíîê ïðîâ.
× å ðâ î í î àð ì ³ é ñ ü ê è é 1 5 ,
9.21 ñîò. çàã. ïëîùà 109.4
êâ.ì., æèëà ïëîùà 82.7 êâ.ì.
äâà âõîäà àáî îáì³íÿþ íà
êâàðòèðó. 093-209-6-88, 097955-65-90, 2-44-39
 Áóäèíîê ïðîâ.Êëóáíèé
7 6 õ 12, âîäÿíå îïàëåííÿ,
ãàçîâèé ñòîÿê íà ïîäâ³ð’¿,
çåì. ä³ë-êà 0.13 ãà, ãîñï.
áóä³âë³. 093-587-13-90, 097643-15-86

Áóäèíîê ð-í âóë.
Ìàòðîñîâà, 12 ñîò. + 20 +
15 çåìë³, º ïîãð³á, ãàðàæ,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ,
ã à ç , ò å ë å ô î í , ï î äâ ³ ð ’ ÿ
çààñâàëüòîâàíå àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. 5-29-00, 097519-79-92
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê.
097-705-01-15
 Áóäèíîê ñ.Ãëóõ³âö³ ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà. 067387-22-49

Áóäèíîê ñ.Äóáîâ³Ìàõàðèíö³, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç,
âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ïîãð³áà,
ñàðàé, çåìë³ 50 ñîò 096-66503-94, 096-665-04-93
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ 37 ñîò.
çåìë³. 068-003-72-85
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.
Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò.
- ïðèâàòèç., ãàç íà âóëèö³. 068216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç,
âîäà â áóäèíêó, º ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ âñå â õîðîøîìó ñòàí³, 25
ñîò. çåìë³, áóäèíîê â öåíòð³.
096-512-34-96
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.
Æîâòíåâà 161, ãàç, âîäà,
ñàäèáà 22 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ. 093795-07-36
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïàíô³ëîâà 3, 70 êâ.ì., ãàç,
âîäà, îïàëåííÿ, ñàäèáà 15
ñîò., 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ â äâîð³.
093-752-02-93
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, îïàëåííÿ
ãàç, äðîâà, çåì. ä³ë-êà 0.30 ãà,
ãàðíèé ï³ä’¿çä. 063-892-18-08
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå
âóë.Ìèêîëüñüêîãî, çàã. ïëîùà
110.4 êâ.ì., æèëà ïëîùà 74
êâ.ì., ãàç, âîäà, òåëåôîí, 11
ñîò. çåìë³, 200 ì. â³ä öåíòðà.
067-250-05-99
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå.
098-063-23-16
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³. 097886-27-25
 Áóäèíîê ñ.Íåïåä³âêà âóë.
Ïåðøîòðàâíåâà 19À - 45 000
ãðí. 096-245-02-89
 Áóäèíîê Ñ.Íåïåä³âêà
âóë.×åðâîíà 105, º îïàëåííÿ,

ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 063314-91-93, 096-683-02-28
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º
ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, 46 ñîò.
ãîðîäà, á³ëÿ ñòàâó. 066-19263-16
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà. 098225-69-05
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âë³,
ïðîâåäåíà âîäà, ñàäîê, çåì.
ä³ë-êà, âóë. Ìàòðîñîâà 21. 063677-24-52, 096-983-93-30
 Áóäèíîê, ãîñï. áóä³âë³,
ïðîâåäåíà âîäà, ñàäîê, çåì.
ä³ë-êà, âóë. Ìàòðîñîâà 21. 063677-24-52, 096-983-93-30
 Áóäèíîê, çåìëÿ 18 ñîò.,
ïîðó÷ ñàðàé, ãàðàæ, ð-í äåïî.
093-017-71-21
 Äà÷à êîîï.«Âèøåíüêà»
çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. íà ó÷àñòêó
äåðåâ’ÿíèé áóäèíî÷îê, äåðåâà,
êóù³, âñå äîãëÿíóòå. 063-56478-98
 Äà÷à íà Ïëàíîâîì, áóäèíîê,
êðèíèöÿ, 8 ñîò. çåìë³. 067368-56-12
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 4 ñîò.
çåìë³, º ìàëåíüêèé áóäèíîê.
097-693-47-62, 063-359-39-99
 Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ äîìèêîì
6 õ 7 ïîëòîðà ýòàæà áåç
âíóòðåííèõ ðàáîò, ñâåò áëèçêî,
ãàç ð-í Íèêðàñîâà. 093-774-8164, 067-442-17-71

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ
ôóíäàìåíòîì 5 ñîò., ñâåò,
áëèçêî ãàç, ÷åðòà ãîðîäà â ð-í
Íèêðàñîâà. 093-774-81-64,
067-442-17-71
 Çåì. ä³ë-êà ç íåäîáóäîâîþ
âóë.Ãðóøåâñüêîãî, º ñâ³òëî, ãàç,
âîäà. 097-230-75-54
 Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 10.5
ñîò., êîðîáêà ç á³ëî¿ öåãëè,
ï³äâåäåíèé ãàç, êðèíèöÿ,
âñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà
áóä³âíèöòâî ãàðàæà, ñàðàþ,
ïðîâ.Çàâîäñüêèé 16. 098-65500-39, 067-761-98-56, 093797-91-59
 Êâàðòèðà ñ.Ïèêîâåöü. 097705-01-15
 Îñîáíÿê ïëîùåþ 75 êâ.ì.
ç óñ³ºþ õàòíüîþ îáñòàíîâêîþ
âóë.Êóë³êîâñüêîãî 68. 2-08-35
 Ï³â áóäèíêó ì. Êîçÿòèí, âóë.
Ëåí³íà òà 3 ñîò. çåì. ä³ë-êè, ï³ä
îô³ñ ÷è á³çíåñ. 067-366-30-70,
093-93-72-774
 Ï³â áóäèíêó ñìò. Çàë³çíè÷íå,
ð-í øêîëè, ãàç òà âîäîïðîâ³ä
ó äâîð³. 067-366-30-70, 09393-72-774

Ï³â áóäèíêó, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà 16 ñîò., º ãàç,
âîäà, çðîáëåíèé ðåìîíò â
áóäèíêó. 096-424-95-90, 096010-83-77
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³
âóë.Ëèñåíêà, ç³ çðó÷íîñòÿìè, º
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, çåì.
ä³ë-êà 3 ñîò. ïðèâàòèç. 097031-32-24, 063-576-28-66
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.

Âîëäàºâñüêà. 063-829-39-63
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 7. 063-021-79-18
 ×àñòèíà áóäèíêó ãàç. 2
ê³ìíàòè, êîðèäîð, êóõíÿ ç
ãàçîì, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 11/1,
º ñàðàé, 2 ñîò. ãîðîäà. 096171-90-11
 ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè 90 êâ.ì., ç
â³äîêðåìëåíèì ïàðêàíîì
ïîäâ³ð’ÿ âóë.Áåññàðàáîâà ð-í
Òàíêà, çíàõîäèòüñÿ ó õîðîøîìó
æèëîìó ñòàí³. 063-854-93-27,
067-710-21-42
 ×àñòèíà áóäèíêó ÏÐÁ,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ãàç, âîäà â
áóäèíêó, º ãîñï. áóä³âë³ âóë.
Âàòóò³íà 8/1. 093-920-72-26,
097-242-99-01
 ×àñòèíà áóäèíêó ð-í
Âå÷³ðíüî¿ øêîëè, íåäîðîãî.
063-319-57-89
 ×àñòèíà áóäèíêó ð-í ÐÅÑÀ
âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, º
ñàðàé, ãîðîä. 093-026-88-26
 ×àñòèíà áóäèíêó, áåç
ðåìîíòó, íåäàëåêî â³ä öåíòðó
120 000 ãðí. 050-477-31-71
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, ãàç.
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 143 000
ãðí. 093-704-31-57
 ×àñòèíà ñòàðîãî áóäèíêó
âóë.Ñòóñà öåíòð ì.Êîçÿòèí,
2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàç ïîðó÷, ñàðàé,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, 2 ñîò. çåìë³.
050-436-37-15
 2-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. 52
êâ.ì., âóë. Ê.Ìàðêñà 143, ³íä.
îïàëåííÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà,
ï³äâàë, òåõ. äîêóìåíòè íà ãàðàæ.
098-683-39-75
 2-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. 52
êâ.ì., âóë. Ê.Ìàðêñà 143, ³íä.
îïàëåííÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà,
ï³äâàë, òåõ. äîêóìåíòè íà ãàðàæ.
098-683-39-75
 3-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. öåíòð âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, 65.5 êâ.ì.,
ëîäæ³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ ìîæëèâî
ï³ä á³çíåñ. 093-831-70-34,
097-689-43-87
 Áóäèíîê 100 êâ.ì. ãàç, âîäà,
âñ³ õîç. ïîñòðîéêè, ãîðîä, ñàä
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. +
äîïëàòà. 067-492-90-28
 Áóäèíîê 2-õ êâàðòèðíèé, áåç
âíóòð³øí³õ ðîá³ò, ãîñï. áóä³âë³,
äâà ãàðàæà, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò.
098-028-15-04
 Á óäèíîê 2- õ ïîâåðõîâèé
ì.Êîçÿòèí âóë.Äåïóòàòñüêà 52
áåç âíóòð³íí³õ ðîá³ò, â áóäèíêó
º ãàðàæ íà 2 àâòîìîá³ëÿ, çàã.
ïëîùà 230 êâ.ì., ïëîùà ä³ëÿíêè
20 ñîò. 098-267-01-60
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 96. 050828-20-62 Âîëîäèìèð
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà
132. 063-225-22-08
АВТОМОТО
 Honda Acord 2007 ã âûïóêà,
ïîëíàÿ êîìïëåêòàöèÿ. 067663-02-82

Куплю

 ÂÀÇ 21010 (äåñÿòêà) 2001
ð.â. 16 êëàïàííà, â õîðîøîìó
ðîáî÷îìó ñòàí³ 48 000 ãðí.
068-762-96-87
 ÂÀÇ 21043 1995 ð.â.
áåæåâèé, îäèí õîçÿ¿í, 90 òèñ.
ïðîá³ã, õîðîøèé ñòàí. 096440-96-34, 2-50-16
 ÂÀÇ 21093 2004 ð/â,
ñèíüîãî êîëüîðó, ñèãíàë³ç.,
öåíòð. çàìîê, òîíèðîâêà 063255-40-50
 ÂÀÇ 21099, 2009ð., çåëåíà,
òèòàíè ÌÐ3,ñèã.,ö.ç.,³äåàëüí³é
ñòàí. 093-095-17-57
 ÂÀÇ 2110 2005 ð.â. äâèãóí
1.6, 16 êë. 063-260-09-76, 068056-55-28
 ÂÀÇ 21213 Íèâà 1999 ð.â.,
Òàéîòà Õ³àéñ 1985 ð.â. 063262-68-05
 Âîëüâî 740 1989 ð.â. ãàçáåíçèí â äîáðîìó ñòàí³. 097512-47-74
 Ç²Ë-äèçåëü áîðòîâèé ñèí³é.
097-451-94-04
 ÈÆ Ï5 ñèí³é ìåòàë³ê,
äîêóìåíòè â íîðì³, ìîæëèâèé
îáì³í íà ìîòîöèêë Äíåïð. 093142-88-54
 Êàìàç ç Ç³ëîâñüêèì
ïðèöåïîì àáî îêðåìî. 097438-25-76
 Êîìáàéí Ìîéñåé Ôåðãóñîí
MF-815, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 096935-52-20
 Ìîñêâè÷ 2140 â äîáðîìó
ñòàí³. 068-053-65-00, 093141-73-94

Ìîñêâè÷ 412 íîâèé
àêóìóëÿòîð íà õîäó, õîðîøèé
ñòàí - 5 500 ãðí. 097-14912-94
 Ìîòîöèêë Ïàíòåðà Ãåîí2
150 êóá.ñì. 2012 ð.â. 067-83469-48, 063-291-40-61
 Ìîòîöèêë ßâà 350-638
ïåíàëêà ñèíÿ â õîðîøîìó ñòàí³
6 000 ãðí. 097-728-12-67, 063683-36-37 Ðîìà
 Íèñàí PRAIRIE 1990 ð.â.,
2.0 ë., ãàç-áåíçèí, óí³âåðñàë,
÷îðíèé. 063-189-43-87, 096797-79-19
 Îïåëü Âåêòðà 1.6 â äîáðîìó ñòàí³.
093-703-35-04
 Ñêóòåð 150 êóá.ñì. 097-281-03-18
 Ñêóòåð Honda dio 34 êîë³ð ÷îðíèé,
49.9 êóá. ñì. õîðîøèé ñòàí, íåîíîâà
ï³äñâ³òêà áàãàæíèêà òà ï³äëîãè 5 800
ãðí. 063-299-32-77
 Ñêóòåð PETROL. 095-607-35-85,
063-865-86-07
 Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä 100 êóá. 097-13655-83, 093-890-90-34.
 Ñëàâóòà òåìíî-ñèíÿ 2000 ð.â. â
ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-451-84-62, 063294-52-66
 Ô³àò Êðîìà 1988 ð.â. 20 ÑÒ², ï³ñëÿ
êàï. ðåìîíòà â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 067-305-20-27
 Õîíäà Ä³î AF-34 ç äîêóìåíòàìè 4
500 ãðí. 093-941-69-73
 Øåâðîëå ÀÂÅÎ 1.5 ãàç/áåíçèí 2008
ð.â. äåøåâî. 097-249-13-75
 Øåâðîëåò Ëà÷åòò³ 2007 ð.â. îá.
1.6 ÷îðíèé íà âñüîìó íåäîðîãî. 097369-60-59
 ßâà-350 â õîðîøîìó ñòàí³. 063977-14-69
КУПЛЮ
 2-õ ÷è 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ 3 øêîëè.
067-793-39-18
 Áàëêè, êðîêâè 10 øò. 4.5 ì. 098928-29-41
 Áåíçîêîñó 093-767-67-84
 Â³äõîäè ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî
ìåòàëó, ìîæëèâèé ñàìîâîâ³ç, à òàêîæ
ãàçîâ³ êîëîíêè, õîëîäèëüíèêè. 063882-74-04
 Â³éñüêîâó ã³ìíàñòåðêó äî 1965 ð.,
÷îáîòè õðîìîâ³, ÿëîâ³, ê³ðçîâ³, ôåòðîâ³
íîâ³. 097-349-03-13
 Ãîð³õè ö³ë³, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ,

êâàñîëþ, øê³ðêè êðîëèêà. 096-77595-32
 Äîì íà âûïëàòó â òå÷åíèè
íåáîëüøîãî ñðîêà. 097-455-43-86
 Äîðîãî â³ä íàñåëåííÿ òà ð³çíèõ
îðãàí³çàö³é ìàêóëàòóðó, êàðòîí òà
ïë³âêó. Ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç. 098-53636-37
 Äîðîãî â³äõîäè âèðîáíèöòâà òà
ð³çíîãî ìåòàëîáðóõòó íà âèã³äíèõ
óìîâàõ. 097-793-55-95
 Äîðîãî ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³,
êâàñîëþ. 067-255-13-48
 Äîðîãî ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³,
êâàñîëþ. 093-091-00-91
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò â³ä îðãàí³çàö³é
òà íàñåëåííÿ, îïëàòà áóäü-ÿêà.
Ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç. 063-828-28-77,
098-110-87-02
 Äîðîãî ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè
òà ãàçîâ³ êîëîíêè, à òàêîæ êîëüîðîâ³
ìåòàëè. 098-536-36-37
 Çàêóïëÿºìî ÂÐÕ òà ìîëîäíÿê, êîí³.
Õîðîø³ ö³íè. 067-998-52-43³
 Çàêóïëÿºìî ÂÐÕ, ìîëîäíÿê, êîí³,
Äîðîãî. 097-702-05-06
 Êàìàç, ÓÀÇ â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 097808-05-45
 Ìàêóëàòóðó (êàðòîí, àðõ³â) ì.
Êîçÿòèí âóë. Ñòóñà 72à - ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 097-495-88-36, 096-37203-80
 Ìëèíîê á/ó 067-976-19-54
 Íåðîáî÷ó 5 ñò. êîðîáêó ïåðåäà÷ íà
ÂÀÇ Æèãóë³. 097-170-19-28
 Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íî, êóêóðóäçó. 067399-77-62
 Ñâèí³, ÂÐÕ, êîí³. 096-266-30-04
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ãàç. êîëîíêè,
àêóìóëÿòîðè, àä³àòîðè â áóäü-ÿêîìó
ñòàí³. 068-824-76-14
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç.
êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè,
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè,
àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè.
097-529-10-20
 Òðóáû àçáåñòîöåìåíòíûå äèàì. 100
íîâûå èëè á/ó. 096-086-83-40
 Ôð³çåð äëÿ ìîðîçèâà, 066-339-36-34
 Øê³ðè êðîë³â, íóòð³é. Êðîë³â, íóòð³é
æèâîþ âàãîþ. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Øïàëè äåðåâ’ÿí³, äîñêè 25, 30, 35
ìì., áàëîíè á/ó ãàçîâ³. 2-30-43, 097255-51-60
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³ÿ-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷,
Íèâà â áóäü-ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³,
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 Ñ òåðåîïðîèãðûâàòåëü âèíèëîâûõ
ïëàñòèíîê â ðàá . ñîñò ., âèíèëîâûå
ïëàñòèíêè â îòë. ñîñò.(âûáîðî÷íî) 067963-56-05, 063-280-09-95
 Òåëÿòà, êîðîâè, êîí³, íàéêðàù³ ö³íè.
097-142-32-17
МіНЯЮ
 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ + áóäèíîê â ì³ñò³
íà áóäèíîê ÷è êâàðòèðó. 093-209-6-88,
097-955-65-90, 2-44-39
 1-ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³
âàð³àíòè. 063-677-24-31
 2-õ ê³ìí. êâ. öåíòð³ 9 ïîâ. íà 1-ê³ìí.
êâ. öåíòð ç äîïëàòîþ. 093-704-31-57
 Äâå 2-õ êîìíàòíûå êâàðòèðû â ã.
Êàçàòèíå íà 1-íî èëè 2-õ êîìíàòíóþ â
ã. Êèåâå èëè ïðèãîðîä. 095-425-36-54
 Ï³â áóäèíêó âóë. Ñâåðäëîâà 21 (á³ëÿ
5-¿ øêîëè), æèòëîâà ïëîùà 50 êâ.ì. â
íàëåæíîìó ñòàí³, ãîñï. áóä³âë³, 6 ñîò.
çåìë³ íà 1-ê³ìí.êâ. 067-261-47-58
РіЗНЕ

Á ð è òàí ñ ü ê è é ã î ë ó á è é òà
øîòëàíñüêèé ë³ëîâèé â³ñëîâóõèé
çàïðîøóº íà ïîáà÷åííÿ íàðå÷åíó íà
âèã³äíèõ óìîâàõ. 098-110-87-02, 093466-56-65
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò â³ä
ïåðñèäñüêî¿ ê³øêè. 099-232-74-97
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò. 098993-86-97
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ùåíêà. 063768-99-92
 Â³ääàì ãàðíèõ ïîïåëÿñòèõ, ïóõíàñòèõ
õëîï÷èê³â êîøåíÿò, ëèøå â äîáð³ ðóêè,

ùåíÿ-ä³â÷èíêà â³ä äîáðî¿ îõîðîíèö³ìàìè. 067-386-47-80, 063-605-92-04,
2-08-38
 Â³ääàì íà ï³äñèïêó çåìëÿ, ãëèíà.
063-021-79-18
 Â³ääàì öóöåíÿò 6 ì³ñ. ó äîáð³ ðóêè,
íå ïîðîäèñò³ àëå äóæå ãàðíåíüê³,
ðîñòóòü íå âåëèê³. 093-611-89-02
 Â³çüìó äâîõ ä³â÷àò íà êâàðòèðó öåíòð
ì³ñòà. 093-279-84-69
 Âòðà÷åíà äåêëàðàö³ÿ ïðî ãîòîâí³ñòü
îá’ºêòà äî åêñïëóàòàö³¿ ì.Êîçÿòèí
âóë.Î.Êîøåâîãî 42 ¹ ÂÍ 1421111663
â³ä 28.12.2011 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíèé ñåðòèô³êàò ÇÍÎ ¹
0139214 ³ àòåñòàò ïðî ñåðåäíþ
çàãàëüíîîñâ³òíþ øêîëó ²-²²² ñò. âèäàíèé
29 òðàâíÿ 2012 ð. íà ³ì’ÿ Ðîæêî Îëåíè
Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî
ðîá³òíèêà ñåð³¿ Ä ¹774600 ïðî
îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ «Ìóëÿð,
ìîíòàæíèê, ç ìîíòàæó ñòàëåâèõçàë³çîáåòîííèõ êîíñòðóêö³é», âèäàíèé
17.06.1992 ð. ÏÒÓ-17 ì.Êîçÿòèí íà ³ì’ÿ
Ìåëüíèê Ìèêîëà Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè
íåä³éñíèì.
 Çäàºòüñÿ êâàðòèðà íà ÏÐÁ. 098464-23-06
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 067457-08-87 ç 18 00 äî 20 00
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. 097-494-98-33, 063154-18-81
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç
ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ íà äîâãèé
òåðì³í. 063-348-41-99, 066-488-83-93
 Çäàì áåòîíîì³øàëêó â îðåíäó. 093941-26-14
 Çäàì áóäèíîê ç çðó÷íîñòÿìè, ãàç,
âîäà, òóàëåò ñ.Êîçÿòèí ð-í ñ³ëüðàäè
(öåíòð). 068-883-95-11
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â öåíòð³. 097455-43-86
 Çäàì â îðåíäó ê³îñê (ð-í æä.
ó÷èëèùà) . 067-273-71-65
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 15 êâ. ì.
350 ãðí. 067-927-15-58, 063-676-63-02
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 70 êâ. ì.
â öåíòð³ ì³ñòà ïî âóë. ×åâîíîàðì³éñüêà
29. Îêðåìèé âõ³ä â ïðèì³ùåííÿ, ç³
çðó÷íñòÿìè. 093-911-77-00
 Çäàì â îðåíäó ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ
ï³ä îô³ñ 15.4 êâ.ì. â öåíòð³ íåäîðîãî.
067-430-04-50
 Çäàì ãàðàæ ÏÐÁ âóë.Ñóâîðîâà. 093920-72-26
 Çäàì êâàðòèðó 850 ãðí. 093-48878-48
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. 067-170-96-34, 063624-35-39
 Çäàì ê³ìíàòó. 068-058-13-45
 Çäàì îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³.
067-293-29-41
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ³ ï³ä îô³ñ â öåíòð³.
098-519-98-24
 Çäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó.
098-116-16-17
 Çíàéäåíî âåëîñèïåä ñòàðèé â
Êîçÿòèí³. 063-828-27-83
 Çí³ìó êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà ç
ìåáëÿìè. 063-259-16-96
 Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ çí³ìå
áóäèíîê àáî êâàðòèðó íà òðèâàëèé
òåðì³í. 097-426-70-75, 063-676-53-02
 Ïîñëóãè êíóðà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè.
2-43-59, 093-626-83-93
 Ïðÿìîâóõèé ìðàìîð íà çîëîò³ êîòèê
çàïðîøóº íà ïîáà÷åííÿ íàðå÷åíó íà
âèã³äíèõ óìîâàõ. 098-110-87-02, 093466-56-65
 Ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê,
â ì.Êîçÿòèí³ àáî ñ.Êîçÿòèí³ ç
ïîäàëüøèì âèêóïîì. 063-406-18-64,
067-386-99-33
 Ñóáîðåíäà îô³ñó. 097-031-32-24,
063-576-28-66
 Øóêàþ ðîá³òíèêà íà ãîðîä 050328-43-98
 Øóêàþ ðîáîòó ïî åëåêòðîçâàðþâàííþ.
093-190-26-34,067-786-29-90

4242

Гречиху вiд 500 кг. Цiна: дорого, тел.:(097)
250-34-99

Обладнання, тара та
упаковка
Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(067) 265-86-58
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Тварини
Продам
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ГОРОСКОП
з 29 травня по
4 червня
ОВЕН

У рубриці “Поезія нашого краю” сьогодні
Геннадій МАТЮШЕНКО (33 роки) з Козятина
Зроби свій вибір за Україну

Тобі треба вчитися працювати
в команді, щоб поліпшити
показники. Увечері старайся не
включати телевізор, краще почитай
цікаву книгу.

Заповіт
Нема святіше на землі,
як рідний батько,мати.
Та доріжка, що в гаю
Веде тебе до хати.

ТЕЛЕЦЬ

Намагайся не панікувати і довіритися своєму внутрішньому
голосу. Увечері варто вирушити на
світський захід, щоб побачитися зі
старими друзями.

Той промінь сонця на весні,
так тепло зігріває.
І ті веселі добрі дні,
Цінніш нічого немає.

БЛИЗНЮКИ

5709

Я пам’ятаю, як колись,
Казав в дитинстві батько й мати:
“Нікому синку не корись,
Не дай себе зламати.
Ти пам’ятай, що наший рід,
Міцний і справедливий!
Завзято синку ти держись
й не зганьби Україну.
Ти встань на захист, збережи,
все те, що маєш цінним.
Оті лани, ліси, річки
І заповіт родини.
Ніде й ніколи не віддай
Своєї Батьківщини
Її до смерті защищай,
Ти — є солдат Країни.
Так, ну-мо, браття ви мої
Зберем свою родину
За справедливість на землі,
Спасемо Україну.
Нехай Господь благословить
Святую нашу землю.
За гнів врогів Він їх простить,
Їм розум миром освятить.
Під чистим ясним небом

Використовуй вдалу ситуацію,
щоб поліпшити своє матеріальне становище. Увечері тобі варто
подбати про свою зовнішність і
зробити омолоджувальні процедури.

Народні усмішки

РАК

З життя відпочиваючих
- Почувайте себе, як дома, каже сестра-господарка санаторію
приїжджому.
- Взагалі-то я приїхав відпочити, відповів приїжджий
*****
Пані ніяк не може вибрати собі
сукню в магазині.
- Ця міні-сукня дуже модна у цьому
сезоні, - каже продавець.
- Я згодна, але в мене залишилися
торішні ноги, - відповідає клієнтка.
*****
- Я вчора купив у вашому салоні
черевики, а сьогодні вони розвалились,
-каже покупець.
-То ви, мабуть, їх одягали, - відповів
продавець.
*****
Дві панянки мають розмову про свою
приятельку:
-У неї стільки знайомих, що вона не
всіх бачила.
*****
- Як вас постригти? - питає перукар.
- Мовчки, - відповів клієнт.
*****

Твої недоброзичливці спробують створити перешкоди для
реалізації твоїх планів.

ЛЕВ

Тобі вдасться отримати додаткові привілеї та фінансування нових проектів. Колеги можуть
перешкоджати твоєму успіху, будь
обережніше

Чоловік кричить з балкона: - Люди,
гляньте, вдома ні краплі горілки, а вона
забрала останню десятку і пішла по хліб.
*****
- Звинувачуваний, ви назвали свою
сусідку коровою, так?
- Ні, пане суддя, я тільки сказав її
дочці, що вона телиця!
*****
- Петюню, ти сьогодні вночі щось
говорив уві сні.
- Я сподіваюсь, тебе не перебив.
*****
Захворіла бабуся. Приїхав лікар,
вислухав і сказав, що в неї запалення
легенів і треба їхати в лікарню.
- В лікарню не поїду. Викликайте
пожежника, хай гасить запалення.
*****

ДІВА

Порадься з колегами, щоб
уникнути негативних наслідків.
Увечері можуть завітати гості, тому
наведи порядок і купи продукти.

ТЕРЕЗИ

. Не варто звертати уваги на
дрібні подразники, це знижує
твою продуктивність.

СКОРПІОН

Краще відразу приготуватися
до можливості серйозних
змін у планах. У вихідні не бійтеся
новизни.

СТРІЛЕЦЬ

Не поспішай приймати
рішення, зважуй кожен свій
крок, щоб не потрапити у скрутне
становище. Увечері можуть загостритися хронічні захворювання, вжий
заходів.

КОЗЕРІГ

Прогноз погоди
Четвер, 29 травня
+18

+23

+20 0Ñ
+18 0Ñ

ПОНЕДІЛОК, 2 червня

+15
+19

+20 Ñ
+17 0Ñ
0

ï’ятниця, 30 травня

+14
+20

+170Ñ
+18 0Ñ

ВІВТОРОК, 3 червня

+18
+16

+20 Ñ
+19 0Ñ
0

субота, 31 травня

+15
+23

+19 0Ñ
+20 0Ñ

СЕРЕДА, 4 червня

+19
+15

неділя, 1 червня

+17
+21

+19 0Ñ
+18 0Ñ
4242

+210Ñ
+19 0Ñ

МАГНІТНІ БУРІ з 29 травня по 4 червня

29 травня (пік з 08 до 09)

6 червня (протягом усього дня)

Використовуй засоби для
власного розвитку і реклами,
щоб отримати популярність. Увечері
зустріч зі старим другом дозволить
прискорити вирішення фінансових
питань.

ВОДОЛІЙ

Намагайся стримувати свої
емоції, щоб уникнути негативних наслідків. Твої колеги будуть
вороже ставитися до нових починань.
Варто розібратися з ким саме тобі
буде комфортно співпрацювати

РИБИ

Тобі потрібно шукати альтернативні методи вирішення
проблем. Ввечері треба зібратися в
затишному місці з колегами, яким ти
довіряєш.

