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Мешканці будинку 
подають в суд на “ЛяЛю” 

ЖахЛива подія 
скоЛихнуЛа Місто 
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Розпочинається конкуРс на кРаще фото закоханої паРи 
с.8,16

у козятин приїхало телебачення, але по телевізору 
крематорій-котельню не показали

“RIA-Козятин” 
почули
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васиЛь васиЛьович (75), 
пенсіонер:

— Писали лист у міську раду.

васиЛь васиЛьович (62), 
пенсіонер:

— Писали до мера Пузиря.

Любов (80), пенсіонерка:
— Через газети.

оЛьга васиЛівна (67), 
пенсіонерка:

— Тільки в ЗМІ.

еММа антонівна (53), 
дерЖсЛуЖбовець:

— У грудні писали до мера.

тетяна (63), пенсіонерка:
— Через місцеву пресу 

зверталися.

Ми запитаЛи у козятинчан чи зверталися ви до місцевої влади стосовно токсичних викидів котельні?
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оЛександра свірщевська

Про котельню №9, яка знаходиться 
на території відділкової лікарні, газета 
“RIA-Козятин” писала вже багато разів. 
Але ніякої реакції з боку влади міста 
не було. Мешканці прилеглих будинків 
на вулиці Героїв Майдану, 6 і 8, 9, 14 
доведені до відчаю. Минулої п’ятниці в 
наше місто приїхали журналісти теле-
каналу “1+1” з програми ТСН, яких 

зацікавили публікації “RIA-Козятин”.

уся територія котеЛьні  встеЛена 
чорниМ снігоМ   

Котельня працює без дозволів. Про 
це розповідали журналістам з україн-
ського телебачення. Будинок № 6, 8 по 
Героїв Майдану звертався в державну 
екологічну інспекцію. 
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на тему тижняпро все

зниКає село Коритувата!

залізничниКи 
виходять на 
страйК

БудиноК Цоя дав тріщину

Ми — 
дезорієнтоване 
суспільство, 
сКалічене 
Бездуховністю

Куди Ми КотиМося? зБираються судити 
Морпіха, яКий затриМав БойовиКа "лнр"

новонароджену дитину 
виКинули з п'ятого поверху яри, стави, випаси пішли людям, що тут не живуть

Малолітню породіллю вважають винуватою без суду і розслідування 

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25, 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

учасники акції допомоги воїнам ато

Мешканці впевнені, що винна власниця “Лялі”

тетяна Лозінська

Багато громад хоче похвалитись 
якимись здобутками, геройством перед 
Україною. Президент України, напри-
клад, кладе на гранітні плити пам’ятника 
Крутів вінки і квіти, і при цьому, як го-
ловнокомандувач, не взяв участі ні в од-
ному похороні бійців ЗСУ, що загинули 
в зоні бойових дій і гинуть кожен день. 
Який президент — таке і суспільство?

Неординарно внесла в історію тижня 
ефірів провідних олігархічних ЗМІ (ін-
ших у нас немає) свою лепту трагедія 
Козятина. По іншому це назвати немож-
ливо, коли дівчина-підліток у 14 років 
завагітніла і як до неї віднеслись оточу-
ючі. Громада, її оточення, суспільство — 
не повинні бути збіговиськом негідних 
людей, у яких нема ні віри, ні Христа, ні 
Бога, ні роботи, ні честі, ні гідності. Ми 
не маємо права усе спаплюжувати і ска-
лічувати. Як можна імітувати успішність 
суспільства, дивлячись один одному в 
очі і чекати, чим же ж закінчиться ситу-
ація з вагітною?... 

Поприлітали кланові засоби масової 
інформації. Інтери, СТБ... Як соба-
ки накинулися на дитину, замість 
того, щоб показати трагедію однієї 
особистості і на популізмі підви-
щити свій рейтинг. Вони не побігли за 
фактами несплачення головою райради 
мільйонів податків, який і донині править 
районом. Вони не побігли відзняти ро-
лик про страждання людей на території 
котельні, про дітей у дитсадках на ста-
рих матрацах 1980-тих… А вони знімали 
директора школи, вчителів, які імітували, 
що не бачили вагітності дитини, коли 
про це знали всі школярі. Техпрацівник 
знала, а вчитель не знав? Ну хто в це 
повірить? Брехня брехню запрягає і 
брехнею поганяє. У церкву не ходимо. 
Кому ж поклоняємося?

 Історія знає тисячу випадків наро-
дження дітей у 10-15-річних дівчат. Усі 
вони були суспільством поставлені на 
облік. Дівчата ставали мамами, і ніхто їх 
не осудив. Їхні діти успішно народились 
і виховуються, отримують батьківську, 
соціальну підтримку. А тут відвернулися 
всі. Неповнолітня мама стала жертвою 
нашої безлюдяності, аморальності сус-
пільства і громади. Починаючи від са-
дочка (подібного тому, що очолює не з 
християнським обличчям депутатша Гав-
рилюк) і завершуючи сусідами, школою, 
батьківським комітетом (подібним, що в 
школі №5, захищає радницю мера).  

Породілля мала б бути поміщена ще 
на ранній стадії вагітності в спеціальний 
пансіонат, де б за нею дивилися. А не 
залишена на посміховисько загалу дітей 
школи, які також проявили неабияку 
зверхність і лють до своєї ровесниці. Це 
не трагедія однієї особи. Це трагедія 
гнилості нашого суспільства, бездухо-
вності і безбожності.

Я вірю, що такі вчинки і закон не 
пробачить, незважаючи на корупцію, і 
Бог не простить. Усім тим, хто ходив 
біля цієї дівчинки і хіхікав, і тішився, не 
зрозуміло з чого, це не пройде.Як на 
мене, то на лаві підсудних має бути 
не неповнолітня мама, а її навколиш-
нє оточення — від матері до директора 
школи.

вероніка Любіч

У суботу Козятин сколихнула 
жахлива звістка. 14-річна шко-
лярка вдома народила дитину, 
яка потім була викинута з вікна 
5-поверху (!). Немовля загинуло.

У дівчини є батьки. Вона 
єдина дитина у родині. Матір 
раніше працювала санітаркою 
в гінекологічному відділенні, 
а зараз — провідниця, батько 
таксує. Час від часу його ви-
ганяє з дому жінка з тещею, 
а потім приймають, коли той 
гроші заробить. 

Коли в місто через два дні 
завітали журналісти з централь-
них телеканалів, у школі №2 
директорка давала інтерв’ю на 
всю Україну, що про вагітність 
учениці дев’ятого класу ніхто 
не знав і не помічав. За її сло-
вами, “дівчина була товстушка 
і місяць тому, коли хворіла, до 
неї викликали терапевта. Навіть 

той не розгледів цікавого стану 
школярки.” Цікаво, чи бачила 
пані директриса того терапевта 
і хто ж це був?

В ході журналістського роз-
слідування газети "RIA-Козятин" 
стало відомо, що всі помічали, 

коли дівчина їхала в школу на 
маршрутці, її вагітність. І як 
вона в останній перед трагедією 
тиждень зняла високу танкет-
ку, як у неї набрякли ноги, як 
вона тяжко дихала і сиділа в 
автобусі, прикриваючи живіт. 
А класна керівниця комен-
тує, що не бачила, хоча тією ж 
маршруткою на роботу їздить?

Усі ЗМІ розповідають, “після 
народження дитини, дівчинка 
сама перерізала пуповину і ви-
кинула немовля з вікна. Після 
чого пішла у ванну митися. У 

цей час прокинувся батько і по-
бачив, що донька вся в крові. 
Викликали швидку, бо почалася 
кровотеча. Тільки під тиском лі-
карів, вона зізналася, що наро-
дила дитину. Для батьків — це 
було справжнім шоком”.

Але, чи було це так? Хто 
бачив? Чому не чекають ре-
зультатів кримінального роз-
слідування.

І не беруть до уваги, що мати 
вивела закривавлену дівчину з 
під’їзду п’ятиповерхівки через 
три години після пологів і чека-
ла на карету швидкої на вулиці. 
У мороз. Мабуть, аж ніяк не 
хотіла, щоб медики потрапили 
до квартири, де відбулися по-

логи, щоб винесли бідолашну 
на ношах? Той, хто викинув ди-
тину з п’ятого поверху, мабуть, 
сподівався, що немовля з’їдять 
собаки. І ніхто його ніколи не 
знайде? Але цього не сталося.

Як встановила експертиза, 
новонароджений хлопчик важив 
3 кг і був живим у момент, коли 
перерізали пуповину.  

А ось повідомлення прес-
офіцера Вінницької облас-
ної поліції Анни Олійник, 
яка написала на своїй сторінці 
у Фейсбуці: “Щодо жахливого 
випадку у Козятині, де шко-
лярка народила та викинула 
з 5 поверху немовля - вже 

є попередній висновок СМЕ. 
Дитина загинула від сполучної 
травми тіла. За інформацією 
слідства, в ході розслідування 
кримінального провадження 
буде також дана правова оцін-
ка діям батьків неповнолітньої 
. Вони можуть бути притягнені 
до адміністративної чи навіть до 
кримінальної відповідальності 
за злісне невиконання батьків-
ських обов’язків, що призвело 
до тяжких наслідків”.

За коментарями до породіллі 
та її батьків ми не ходили. На 
телекамеру столичних каналів 
бабуся повідомила, що без 
адвоката ніхто нічого говорити 
не буде. І дійсно, адвокату ви-
дніше, кому треба вину брати 
на себе, щоб батьки не відпо-
відали? 

У соцмережах виявляє свою 
ненависть до породіллі молодь. 

З Біблії. У Євангелії від Мат-
вія (гол. 7, 1-2 ст.) сказано: “Не 
судіть, та не судимі будете, 
бо яким судом судите, таким 
будете судимі; і якою мірою 
міряєте, такою і вам будуть 
міряти”. 

вЛад ЛісовиЙ

У Одесі офіцеру 137 окремо-
го Одеського батальйону мор-
ської піхоти Військово-морських 
сил України капітану Віктору 
Камінському оголосили обви-
нувачення в незаконному по-
збавленні волі із застосуванням 
зброї. Кримінальне проваджен-
ня щодо Камінського з позив-
ним Жак відкрили за заявою 
жителя Лисичанська, якого 
Жак (коли служив у батальйоні 
«Донбас») нібито викрав і цілу 

добу утримував проти його 
волі. Сталося це в липні 2014 
року, відразу після звільнення 
Лисичанська.

«У перші години, коли ми 
увійшли в Лисичанськ, в місті 
зовсім не було влади. У РВВС 
сиділо кілька міліціонерів. У 
збройовій кімнаті була купа 
зброї, але вони навіть не на-
магалися чинити опір проро-
сійським силам. Тупо сиділи і 
чекали. Бойовики відчайдуш-
но пручалися, але батальйон 
«Донбас» вибив їх з міста, 
втративши кілька побратимів 
важкопораненими і убитими. 
У таких умовах, в умовах без-
владдя, ми почали патрулювати 
місто. Міліціонерів роззброїли і 
до з'ясування обставин розпус-
тили по домівках ", - описує цей 
випадок сам Камінський.

— Під час патрулювання мені 
на очі потрапив автомобіль, — 
розповідає піхотинець. — На 
лобовому склі демонстративно 
красувалася георгіївська стріч-
ка. Водій, як ні в чому не бува-
ло, їхав по вулиці, ще залитій 

кров'ю і засипаній порожніми 
гільзами. Природно, ми зупини-
ли машину для перевірки, адже 
в перші години після звільнення 
міста з нього масово втікали 
бойовики. У машині виявився 
пістолет ПМ. Водій заявив, що 
зброя не його. І додав, що ми 
«укровскіе карателі» і «солдати 
хунти».

За словами Жака, затриманий 
день провів у райвідділі. При 
перевірці особи з'ясувалося, 
що це відставний радянський 
полковник, під час окупації вів 
активну пропаганду на підтрим-
ку ворога. Але доказів того, що 
він брав безпосередню участь у 
боях, не було, тому було при-
йнято рішення його відпустити. 
Йдучи з міліції, він заявив, що 
«помститься» і ми його ще 
«пригадаємо». А тепер, через 
два з половиною роки, він на-
писав заяву в прокуратуру.

Камінський вважається серед 
добровольців легендарною по-
статтю. Восени 2014 року він 
особисто вивів з оточення під 
Іловайськом близько чотирьох-

сот бійців - як членів добро-
батів, так і військовослужбовців 
лінійних частин. Серед врято-
ваних було і кілька десятків 
одеситів. Ніяких нагород за свій 
подвиг Камінський не отримав.

Він виводив в розташування 
українських військ «донба-
сівців» Юрія Савелло і Зазу 
Інасарідзе (позивні Іспанець і 
Мандрівник). Іншим разом був 
врятований боєць Ігор «Бро-
кер» Гевко.

Під час активної фази бо-
йових дій під Іловайськом 
капітан Жак, який командував 
тоді другою штурмовою ротою 
«Донбасу», брав участь у спро-
бі прорвати ззовні кільце ото-
чення. Очевидцем цього епізоду 
став автор книги «Іловайський 
щоденник», боєць батальйону 
«Дніпро-1» Роман Зіненко.

Після того, як «Донбас» був 
переданий Нацгвардії, капітан 
Віктор Камінський підписав 
контракт зі Збройними силами. 
Зараз він служить у морській 
піхоті Військово-морських сил 
України. 

сергіЙ яМковиЙ

Мешканці багатоповерхівки, що 
знаходиться у центрі міста, боять-
ся за свої оселі. Доля їх домівок 
хитка у прямому сенсі слова. 

Власниця магазину “Ляля”, що 
на першому поверсі, вирішила 
зробити ремонт приміщення, аби 
побудувати аптеку. Вибивши у 
стіні новий дверний отвір, нею 
був розширений не лише свій біз-
нес, а й тріщина по несучій стіні 
будівлі. Фундамент пошкоджено, 
дев’ять поверхів під загрозою, 
мешканців охоплює паніка. А 
керівниця магазину вперто руйнує 
дім, ігнорує архітектурні норми та 
прохання жителів, опираючись на 
те, що у неї начебто є дозвіл. 

Директор кооперативу, пан 
Хоманець, подав письмову за-
яву до міськради з проханням 
розглянути правомірність дій 
власниці магазину. Жителі чекали 
розгляду скарги, та коли розко-
лина почала доходити до їх вікон, 

змушені були вдарити на сполох 
та власними зусиллями протисто-
яти проведенню робіт. Натомість, 
власниця викликала поліцію. 
Працівники правопорядку лише 
знизали плечима та попередили, 
що задля виконання таких робіт 
необхідна згода мешканців. 

— Мало віриться у те, що влас-
ниця магазину прислухається до 
такого попередження, — каже 
житель цієї багатоповерхівки 
Микола Олицький.

Люди у відчаї звернулися до 
редакції “RІА-Козятин”, з про-
ханням провести журналістське 
розслідування. 

Мешканець будинку Анато-
лій Радчук сподівається - якщо 
ситуація набере розголосу, влада 
чи поліція буде вживати хоч якісь 
запобіжні заходи, аби вгамувати 
свавілля комерційних апетитів 
підприємця, що лишає людей без 
даху над головою.

За словами юристів, мешкан-
цям доведеться звертатися до 

суду, аби припинити будь-які 
ремонтні роботи до здійснення 
архітектурної експертизи. А 
потім, знову ж таки, через суд 
доводити, що тріщина виникла 
внаслідок дій підприємця і він по-
винен виправляти ситуацію.

таку об'яву вивісила 
власниця "Лялі". 

Мешканці будинку тільки 
згодом звернули увагу, 
що там значиться 2012 рік. 
Сміх та й годі

галина іванівна принесла 
речі

Лідія палазнікова 
принесла речі

Марія хорошилова, 75 
років, принесла речі

світлана Мацюк 
приєдналась до акції

вЛад повх

Коритувата відома з 1640 
року. І зараз село зникає, тому 
що чиновники не від Бога, а від 
лукавого. Вони стирають його з 
землі.

Як це буде представлено 
публічно? 

Село ще є. Там мешкають 
родини. Зустріч “RIA-Козятин” 
з ними відбулася публічно. При-
йшли представники від кожної 
хати. У буденний день середу, 1 
лютого 2017 року. Проблема, що 
підняли родинно, схоже, доле-
носна для всього села. Бідкались, 
що через село не проходять ні 
залізничні рейки, ні вагома авто-
дорога, а то б про їх село взнав 
би весь світ.

Люди дорікали самі собі, що 
вичерпали ту єдину праведність, 
оббігавши всі пороги  інстанцій. 
А те, що покладено буквою за-
кону, як само собою зрозуміле, 
не отримали. Закон для селян 
закрив можливість отримати те, 
що належить. 

І це все за землю. Голова Сам-
городецької сільради, до якої 

входить Коритувата — Микола 
Чернипко. Він сюди до людей не 
заїжджає. Якщо Божий заповіт 
забороняє красти, то він вимагає 
протилежної дії — заробляти на 
життя. 

А пан голова має іншу думку? 
Халатно поставився до виборців. 
Із всіх чеснот у нього не вияви-
лось жодної. Інакше не ображав 
би лайливо громаду села. При 
наявності спеціаліста землеміра 

в штаті, не задовольнив законні 
вимоги людей. А суть їх зводить-
ся до того, що віками люди об-
робляли городи, що прилягають 
до села, а наразі вони виявилось 
поза межами населеного пункту з 
ярами, пасовищами та ставками. 
Людям нагло відмовили в при-
ватизації наділів, безпідставно, з 
точки зору закону. 

Позбавивши село єдиного 
джерела існування — утримання 

в приватних садибах корів, телят, 
овець, коней та іншої живності.

Ну як їх утримаєш, коли яри, 
стави, випаси пішли людям, що 
тут не живуть? За найменшими 
підрахунками, щоб утримати одну 
корову, необхідно мінімум півто-
ра гектара добротної землі. 

Якщо в селі наяву мешкає 
приблизно 60 людей, є реально 
більше півсотні дійних корів. А 
це єдине джерело надходження 
фінансів. І, якщо розвиватись, то 
куди при відсутності земельного 
ресурсу? Землю віддають кому 
попало — ”зальотним” і озоло-
тившим ручку чиновнику. 

Ось так сільський голова, що 

мав би турбуватись за людей, 
стирає з карти району ціле село. 
Своє ім’я вписує в пункт історії 
краю приблизно так: ”Я зі своєї 
халатності, лінощів, не добро-
совісного відношення до роботи 
знищив село Коритувата Козятин-
ського району”. 

Як до знищення села долу-
чились представник президента 
України Оркуша та голова рай-
ради Слободянюк, читайте в на-
ступних публікаціях.

Волонтерський центр “RIA-
Козятин”, осередок ДБ ОУН 
бере на себе юридичний супро-
від захисту інтересів громади с. 
Коритувата.

вся інфраструктура знищена подібним чином

Нещодавно на засіданні Київ-
ського теркому профспілки при-
йнято рішення про проведення 
акції протесту у формі пікетуван-
ня ПАТ “Укрзалізниця”. 

Отож, 7 лютого в Києві під Ад-
міністрацією “Укрзалізниці” про-
йде мітинг з питання підвищення 
зарплати залізничникам. Басту-
вання розпочнеться о 10 годині.

після вибиття цих дверей, 
в будинку з'явилась 
тріщина
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про всепро все

хто і де ріже у сигналі дорога перетворилася 
на льодовий каток

воїн ато обурений роботою пошти

Від пострілу з «травмата» мало не загинув 58-річний 
мешканець козятина. чоловік застав у своїй машині крадія, 
і той вистрілив майже упритул. стрілок – 18-річний крадій з 
тюремним стажем, звільнений за законом савченко

Бюро знахідоК

“RIA-Козятин” почули

Мер відМінив пільги дітяМ атошниКів

дорога до воКзалу в 13 Мільйонів?

у козятин приїхало телебачення, але по телевізору крематорій-котельню не показали

продовЖення. ПОЧАТОК» стор.1

Ми запитаЛи у козятинчан як ви думаєте, скільки коштував ремонт дороги від переїзду до вокзалу?

анатоЛіЙ (62), пенсіонер:
— Точно не скажу.

андріЙ (32), інспектор по 
нагЛяду за ув’язнениМи:

— Не знаю.

ігор (36), агроноМ:
— Не можу сказати. По-

трібно дивитись на норми.

оЛег (38), охоронець:
— Не знаю.

васиЛь (65), пенсіонер:
— Не знаю.

оЛександр (52), тиМчасово 
непрацюючиЙ:

— Не знаю.

Отримали відповідь, у якій спе-
ціалісти Державної екологічної 
інспекції у Вінницькій області 
провели позапланову перевір-
ку ТОВ “Вінниця-Теплоенерго” 
(саме це підприємство експлуатує 
котельню). 

На момент перевірки підпри-
ємством не було надано акти 
введення в експлуатацію котлів та 
висновків екологічної експертизи. 
У акті зазначено: підприємство 
здійснює діяльність, пов’язану із 
викидами забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря. І “ці вики-
ди здійснюються без відповідного 
на те дозволу. Це є порушенням 
вимог ст. 10, 11 Закону України 
“Про охорону атмосферного пові-
тря”. За результатами проведеної 
перевірки “відповідальну особу 
буде притягнуто до адміністратив-
ної відповідальності” (думаю, що 
нашого мера - прим. ред.). 

ТОВ “Вінниця-Теплоенерго” 
було видано відповідний припис. 
За час роботи котельні без відпо-
відних дозволів будуть нараховані 
збитки за наднормовані викиди 
забруднюючих речовин...

у квартирі не МоЖна зна-
ходитися. Як розповіла меш-
канка будинку №8 пані Емма, ще 

в 2013 році мешканці скаржилися 
в усі можливі інстанції. Відповідь 
отримали тільки з “облсесу”. Від-
повідно до документа підприєм-
ство “Відродження” (на той час 
воно експлуатувало котельню №9), 
зобов’язували змінити трубу. Але 
ніхто нічого не зробив.

— Минулого року було більш-
менш терпимо, — розповідає 
пані Емма. — Але так, як цього 
року, ще не було. Тоді не заво-
зили такого токсичного палива. 
У квартирі вже неможливо зна-
ходитись. Усе просмерділось і 
постійний запах гару, пил, бруд. 
Дихати неможливо. А випрану 
білизну не можна повісити сушити 
на балкон.

На зустрічі з телебаченням був 
присутній депутат міської ради 
Геннадій Панчук:

— Хвала цим людям, що вони 
це зробили. Хвала тим людям, 
які виходили на мітинг у під-
тримку лікарні. Тому що довести 
нормально якусь думку інакше 
не можна. У нас три теплопоста-
чальні компанії. Жодна з них не 
має дозволів на викиди забруд-
нюючих речовин в атмосферне 
повітря. Коли мер Пузир заводив 
у місто теплопостачальників, він 
повинен був узяти і перевірити 
перелік дозволів, ліцензій і все, 
що потрібно. Чому він цього не 
зробив? Це говорить про злочин 
по відношенню до мешканців 

міста. Поряд з котельнею зна-
ходиться дитячий садочок, і діти 
дихають цими шкідливими речо-
винами. 

Мешканка будинку №8 на 
вулиці Героїв Майдану Людми-
ла Ткачук розповіла:

— Ще з жовтня минулого року 
ми змушені дихати цією сажею, 
— каже Людмила Францівна. — 
У грудні 2016 року зверталися в 
прокуратуру, Міністерство вну-
трішніх справ, до депутата Петра 
Юрчишина, в державну екологіч-
ну службу. Усі мешканці нашого 
будинку підписалися. Але ніхто 
ніяких мір не приймав. Нас усе 
це так дістало! За словами пані 
Людмили, хоч і зачинені вікна, 
але все одно немає чим дихати 
в квартирі. А якщо на кухні від-
чинити вікно, то одразу в каструлі 

летить великий шар сажі. Час 
покаже, чи вплине приїзд телеба-
чення на розв’язання екологічної 
проблеми. Та чи виконає припис 
Державної екологічної інспекції 
ТОВ ”Вінниця-Теплоенерго”.  
Адже в місті немає ні поліції, ні 
прокуратури.  

тетяна Лозінська 

На офіційний запит редакції про вартість дороги 
до вокзалу і її виконавців мер Пузир розродився 
відповіддю:

 ”Повідомляємо, що вартість ремонтних ро-
біт по вул. Привокзальна в м. Козятин згідно 
з актом приймання виконаних будівельних 
робіт до договору №326 від 28.09.16 з ТОВ 
“Шляхбудматеріали”, становить 1381,7848 тис. 
грн. Тендер на дані роботи не проводився, 
оскільки вартість будівельних робіт від часу 
капітального ремонту дорожнього покриття 

вул. 
Привокзальна була меншою від суми, зазна-

ченої в абзаці другому частини першої статті 
2 Закону України “Про публічні закупівлі”.

Я показувала отриману відповідь своїм колегам. 
Одні вважали, що кома не правильно постав-

лена, інші читали, що це 13 мільйонів триста з 
хвостиком.

 Провідний фахівець по цифровій візуалізації 
Анатолій Бондарчук мені відкрив очі.

— Це мільйон триста… з хвостиком, — сказав.
а як ви  розуМієте таку відповідь, шановні 
читачі? 

антон зоря 

На останньому виконкомі роз-
глядалося питання про харчуван-
ня дітей у садках і школах міста. 
Після того, як члени виконкому 
дружно проголосували за проект 
рішення, діти учасників АТО втра-
тили пільги на харчування. Відте-
пер безкоштовно харчуватимуться 
тільки діти загиблих, поранених 
і тих, хто зараз знаходиться в 
зоні АТО. 

Ось так. Ще кілька днів тому 
ці дітки обідали безкоштовно 
і знали, що це чи не єдина ре-

альна пільга за те, що їхні тата 
ризикували життям і здоров’ям, 
боронячи суверенітет України. А 
на сьогодні дядя Пузир вирішив, 
що раз тато повернувся живим, 
то нема чого його дітям пільги 
встановлювати. Мовляв, обтяжли-
во для міського бюджету. 

Цілком очевидно, що  безко-
штовного харчування позбавили 
дітей з не найбільш заможних 
родин, бо в АТО мобілізовували 
саме з таких, де не було ні гро-
шей, ні зв’язків, щоб викрутитися. 
Багатьом із них рідним і друзям 
доводилося збирати гроші на 

каски, берці. Тепер отримали 
“вдячність”?

Пане Пузир, чи є у вас совість, 
хоча б у зародковому стані? Чи є 
межа вашій цинічності? Усе місто 
знає про ваші премії, про сотні 
тисяч гривень, викинутих на ві-
тер. Ви потратили триста тисяч на 
жовті туї, ще триста – на ново-
річні забави. А тарілка каші для  
дітей учасників АТО – непосиль-
ний тягар для міського бюджету?  
Хоч би дочекалися кінця навчаль-
ного року, щоб не принижувати 
дітлахів, які за звичкою прийшли 
пообідати, а їх з їдальні по вашій 

волі відправили. 
Якщо у вас на це клепки не ви-

стачило, то хоч би радники свою 
зарплату виправдали!

Знаєте, про що я мрію? Щоб 
прийшла повістка Пузирю і всій 
його кампанії. Ми б усім містом 
прийшли провести його в АТО. 
Виголосили б зворушливі про-
мови, подякували б мамі за вихо-
вання достойного сина, побажали 
б їй дочекатися його живим і не-
ушкодженим. Пообіцяли б високо 
оцінити його патріотизм. А далі я 
мрію, щоб мінімум півроку наш 
Пузир побув на передовій – там,  

де свистять кулі і рвуться снаря-
ди, де тушонка з банки і кулак 
замість подушки. Там, де кров’ю  
справжніх чоловіків пишеться іс-
торія нашої незалежності. Якби 
моїм мріям судилося здійснитися, 
дітям цих чоловіків не відміняли б 
пільги, бо на власній шкурі відчу-
ли б їхню ціну. Пузирю і членам 
виконкому – ганьба! Героям – 
слава!

P.S. З нетерпінням чекаю, як 
це «вагоме досягнення» і «вива-
жене рішення» мерії прокоментує 
ручна преса.

натаЛія гончарук,

Про виклик на стрілянину, ого-
лошений потім план «Перехват», 
погоню за злочинцем і пошуки 
його по лісу розказали в обласній 
поліції. Стрілка таки спіймали. 
Виявилося, що він нещодавно 
звільнився за Законом Савченко 
і скоїв підряд цілий ряд злочинів. 
Останні кваліфікували, як викра-
дення автомобілів, крадіжку та 
замах на убивство.

— Хлопцеві 18 років. Пройшов 
«університет» у тюрмі. Минулого 
року звільнився за Законом Сав-
ченко, де відбував покарання за 
ряд крадіжок, — сказав керів-
ник поліції Вінницької області 
Юрій Педос. — Важко розуміти 
логіку таких людей. Викрадає 
одну машину, їде на ній і вчиняє 
крадіжку з магазину під відеока-
мерою, набирає продуктів і тікає 
далі. Потім одну машину лишає і 
пересідає на іншу. Коли приходить 
її власник — стріляє… Юнак про-
довжував свої злочинні дії усе за 
тяжчою кваліфікацією.

 
стріЛьба під вікнаМи. Двір 
багатоповерхівки біля площі Ге-
роїв Майдану в Козятині. Увечері 
18 січня, близько 22.00, тамтешні 
мешканці почули постріли та по-
дзвонили на «102». Опергрупа 
застала на місці чоловіка з вогне-
пальним пораненням у груди біля 
його машини ВАЗ-2101. Виявилося, 
у 58-річного автовласника вистре-
лив злодій, який хотів викрасти його 
«копійку».

За словами Педоса, від смерті 
потерпілого врятувала цупка зи-
мова куртка. Завдяки їй кулька 
зупинилася між ребрами пора-
неного і не дістала до життєво 
важливих органів. А постріл був 
майже упритул.

— Потерпілий вийшов від роди-
чів до свого авто і побачив, що за 
кермом сидить невідомий чоловік. 
Звісно, намагався його затримати, 
однак злочинець вчинив опір і 
застосував травматичну зброю, 
— розповів пан Педос. – Далі 
з’ясувалося, що злочинець утік на 
«Таврії» золотистого кольору, яку 
він раніше вкрав у Вінниці і при-
був на ній у місто Козятин.

 
погоня і пошуки. Щоб знайти 
утікача, оголосили план «Перехват». 
Чотири години шукали по відео. Й 
золотава «Таврія» «засвітилась» 
на козятинській вулиці. Почалося 
переслідування. У процесі погоні 
утікач не впорався з керуванням, 
з’їхав у кювет, вискочив з машини 
і подався навтьоки лісом. Це вже 
було за межами Козятина.

— Працівники поліції прочісува-
ли ліс, — розповів Юрій Педос. 
– Був піднятий весь Козятинський 
відділ поліції. Прибули на підмогу 
сили з головного управління Ві-
нницької області, щоб спіймати 
злочинця. І на горищі закинутого 
будинку затримали його.

У селі Сигнал, що під Ко-
зятином, знайшли юнака, який 
мало не убив власника «копійки». 
До нього поліцейських привела 
службова собака.

Затриманий не заперечував, що 
стрільба та викрадення – його рук 
справа. А поліція вже знала, що 
ще накоїв розшукуваний. І тепер 
до його «справи» додають ще ряд 
крадіжок.

 
назад у сізо. — Після викраден-
ня «Таврії» у Вінниці злочинець по 
дорозі до Козятина вчинив крадіжку 
продуктів із магазину. Розумів, що 
його уже шукають. Знав, що біля 
магазину камера. Настільки зухва-
лість у нього була і почуття безкар-
ності, — розказує керівник поліції 
Вінницької області. – На сьогодніш-
ній день він у СІЗО і підозрюється 
у вчиненні більше десятка крадіжок 
з автомобілів. Під час огляду його 
помешкання знайшли дуже багато 
речових доказів. Знаряддя, якими 
він зламував дверцята автомобілів, 
та багато викраденого майна. Бу-
демо давати оголошення, шукати 
потерплих за цими речами.

А за останні дії підозрюваному 
інкримінують замах на вбивство 
людини та викрадення двох авто-
мобілів. Міра покарання – до 10 
років позбавлення волі.

Затриманий не позбувся пісто-
лета, із якого вистрілив у власника 
«копійки». У процесі розслідуван-
ня мають з’ясувати, де взяв зброю 
18-річний рецидивіст. Ця перевірка 
додасть йому ще одну статтю від-
повідальності – незаконне воло-
діння зброєю.  

— Він не міг законно її мати, 
тому що раніше судимий. Це вза-
галі був би нонсенс, — сказав 
Юрій Педос. 

Кулю, випущену впритул, 
призупинила КуртКа

з почату минулого року за зако-
ном савченко з установ Віннич-
чини звільнили 350 людей, які 
відбували покарання за тяжкі та 
особливо тяжкі злочини. І 25% 
з них – вчинили злочини знову.
наприклад, останній із затри-
маних торік вінницькими по-
ліцейськими зеків, що вийшли 
за законом савченко, заробив 
собі нову справу аж на два де-
сятки епізодів.
— Ця людина отримала пріз-
висько тарзан, тому що май-
же два тижні працівники поліції 
Вінниччини намагалися його 
спіймати, — сказав керівник 
поліції Вінницької області. — 
Він міг переплисти Буг, жити 
в лісі, готувати їжу з того, що 
знаходив у лісі – або гриби, або 
ловив рибу.
 завдяки плідній співпраці з на-
ціональною гвардією поліцей-
ські його все-таки затримали. 
на даний час він підозрюється 
в розбійних нападах, грабежах, 
крадіжках з магазинів, навіть 

у спробі зґвалтування жінок. 
знаходиться під вартою, його 
справа скерована до суду.
керівник поліції також назвав 
кількість людей, які вийдуть 
на свободу в 2017 році через 
перерахунок терміну за прин-
ципом «день в сІзо — за два 
дні у в’язниці»:
— у найближчі два роки по об-
ласті буде звільнено ще майже 
дві тисячі засуджених. 
Моя думка: треба вносити зміни 
в критеріях звільнення осіб за 
тяжкі та особливо тяжкі зло-
чини.
на розгляді депутатів кілька за-
конопроектів, які мають змінити 
ненависний правоохоронцям 
закон савченко. 
Жоден — не затверджений. І 
поки народні обранці дума-
ють, як виправити ситуацію, а 
поліцейські ловлять звільнених 
на нових злочинах, порахуємо: 
чим загрожує звільнення двох 
тисяч злочинців, про які сказав 
керівник поліції.

кожен четвертий рецидивіст іде на нове «діло»

оЛександр бард

До редакції “RIA-Козятин” звернулися жи-
телі району РЕС, з інформацією про те, що в 
суботу, 28 січня, відбувалась вирізка дерев. Ми 
з'ясували, що директор СО «Козятин ЕМ» Ігор 
Мульський про події вирізки дерев у суботу 
нічого не знає.

Прокоментував газеті “RIA-Козятин” ситуа-
цію головний інженер установи Віктор Козак.

— Ніяких робіт у суботу не відбувалося. А 
якщо б це відбувалося, то було б відображе-
но в технічній документації строгої звітності. 
Якщо відбувається планова вирізка чи підрізка 
дерев, то вона відбувається згідно з річним 
планом-графіком, затвердженим та погодже-
ним з міською та районною владою. 

Р.S. Усім на замітку: “У зв'язку з тим, що 
зелені насадження порушують нормальну ро-
боту електричних мереж, що призводить до 
знеструмлення споживачів різних категорій, 
викликаючи при цьому їхнє обурення, а також 
скарги людей, робітники РЕС змушені прово-
дити розчистку трас повітряних ліній різного 
класу напруги. В охоронних зонах повітряних 
ліній, яка становить 20 м (10 м в одну сторону, 
10 м в іншу) для високовольтних ліній заборо-
нено будувати різного класу будівлі та спору-
ди, саджати високорослі дерева, висота яких 
перевищує більше 4 м, складувати будівельні 
та інші матеріали, розпалювати вогнища, про-
водити спалювання побутових відходів та таке 
інше.

Власники зелених насаджень зобов'язані 
самостійно наглядати за станом дерев, які 
знаходяться на їхніх прибудинкових ділянках”.

анна боЙко

До редакції газети “RIA-
Козятин” звернувся брат вій-
ськового АТО. Чоловік розпо-
вів, що була важко хвора їх 
матір. Тому Микола вирішив 
повідомити про складну си-
туацію свого брата. Щоб той 
приїхав додому. Чоловік 26 
січня звернувся у військкомат 
і отримав усі необхідні папери 
для відправлення телеграми.

— Я прийшов на пошту якраз 
перед обідньою перервою, — 
говорить пан Микола. — Добре 
це пам’ятаю, бо касир просила 
не займати за мною чергу. 
Перед тим, як відправити пові-
домлення, ми попередили у вій-
ськовій частині про те, щоб че-
кали телеграму. Але так ніхто 
нічого не отримав. У п’ятницю 
я звертався ще раз на пошту, 
мені сказали, щоб я відправив 
телеграму ще раз. Як це можна 
пояснити? Чому не відправили 
зразу телеграму? Адже вона 
була такою важливою... Маму 
вже поховали вчора...

Прокоментувала ситуацію 
начальник центрального від-
ділення поштового зв'язку м. 
Козятин Тетяна Гузь:

— Телеграма була відправле-
на 26 січня. Але підтвердження 

не прийшло. Чому її не доста-
вили, про це потрібно запитати 
у Львівської пошти. Люди 
звернулися в п’ятницю, 27 січ-
ня, повторно. Наші працівники 
дали службовий запит — чому 
не доставлена телеграма. Від-
повідь прийшла, що електронне 
повідомлення вручили 28 січня. 
З даного приводу ми зробимо 
відповідний запит та проведемо 
службове розслідування. 

Заступник начальника ЦВПЗ 
Оксана Мединська розповіла 
журналістам “RIA-Козятин”, 
що повідомлення набирають 
відразу при клієнтові та від-
правляють за місцем призна-
чення. Такий вид відправлення 
“доставляється” протягом трьох 
годин. 

— До нас ці люди звернули-
ся в п’ятницю, 27 січня, — го-
ворить Оксана Михайлівна. — 
Ми відразу зробили службовий 
запит, про те чому не була 
вручена термінова телеграма 
для цього військового. 28 січня 
ми отримали службову відпо-
відь з міста Новояворівськ-2, 
про те, що телеграма від 26 
січня була вручена 28 числа за 
дорученням на прізвище пана 
З. У Старичах є поштове відді-
лення. Але, напевно, там немає 
комп’ютера... 

Марічка стасюк

Цьогорішня зима не дає нам “передиху”. То снігом за-
сипле, то приморозить… Такі погодні умови, як лакмусовий 
папірець показують, чи готові комунальні та дорожні служби 
до боротьби із негодою.

На гарячу лінію увесь час телефонують обурені люди. 
Адже на вулицю страшно виходити — можна впасти і трав-
муватися. Дійшло вже до того, що телефонні дзвінки надхо-
дять не тільки від містян, а й від жителів сіл. Так, мешканці 
села Сигнал та Титусівка потерпають від того, що вулиці ніх-
то давним-давно не посипав нічим, і вони перетворилися на 
льодяні гірки. Пішоходи ще так-сяк можуть пройти по снігу. 
А водіям стає страшно рухатися таким шляхом. Адже маши-
ну може щосекунди занести і, в кращому випадку, викинути 
на узбіччя. А якщо поруч  опиняться діти або люди похилого 
віку? Адже в сільській місцевості про тротуари говорити не 
виходить. Люди та машини рухаються одним шляхом. 

За словами місцевого жителя пана Костянтина, він звер-
нувся до депутата сільради, але той його висміяв. Мовляв, 
тобі що, більше всіх треба. Жаль таких народних обранців, 
у них нічого нема людського.

У редакцію газети “RIA-
Козятин” принесли зв’язку 
ключів. Їх знайшли в суботу 
близько восьмої години ве-
чора, навпроти Пушкінського 
парку, поруч з магазином 
“Юлія”. 

Ключі можна забрати в 

редакції газети, за адресою: 
вул. Незалежності, 39, 2-й 
поверх. Нагадаємо, що в 
бюро знахідок ще є три пари 
ключів, чорні рукавички та 
чоловічий черевик чорного 
кольору (всередині — по-
маранчевий).  
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потрібно знатипозиція

Кримінальна хроніка

МітингувальниКи 
виМагали 
поКарання 
нардепа 
юрчишина

усвідоМлюєМо суть трагедії, іМ’я яКої Крути

творчість — у геоМетрії

читач написав на сайт

вячесЛав гончарук

Лідер політичної 
партії “Громадянська 

позиція” Анатолій Гриценко 
підтримує ініціативу 23 депута-
тів, які звернулися з відкритим 
листом до президента Петра 
Порошенка з вимогою вико-
нати передвиборчі обіцянки і 
внести в парламент відповід-
ні законопроекти. Про це він 
сказав в ефірі телеканалу ”112 
Україна”.

— Я читав цей документ. По 
суті він правильний. Цілий ряд 
депутатів, а туди входять ті, 
кого називають “єврооптиміста-
ми”, звернулись до президента 
з проханням, а точніше з вимо-
гою, виконати те, що обіцялось 
і було зафіксовано у передви-
борчій програмі Порошенка та 
в коаліційній угоді, — зазначив 
Гриценко. —У зверненні, зо-
крема, йдеться про врегулю-
вання процедури імпічменту 
президента та зміни виборчого 
законодавства. 

За його словами, багато 
політичних сил, громадських 
організацій, так само як і наша 
партія “Громадянська позиція” 
вважають, що нинішній пар-

ламент не зможе виконувати 
повноцінно свої функції. Це вже 
видно. І постає питання про до-
строкові вибори. 

Питання — на якому законо-
давстві. Якщо залишиться ма-
жиритарна складова, коли по-
ловина парламенту обирається 
депутатами, фактично купуючи 
голоси, тоді це кардинально не 
змінить ситуацію.

Лідер “Громадянської пози-
ції” нагадав, що відповідно до 
зафіксованих письмових обіця-
нок парламентські вибори ма-
ють відбутися на пропорційній 
основі з відкритими списками. 
Усі політичні сили, які утвори-
ли коаліцію в листопаді 2014 
року включно з Порошенком 
особисто (це записано в його 
виборчій програмі), зафіксу-
вали: повністю пропорційна 
система з відкритими списками. 
Сказали - робіть, пройшло вже 
багато часу з 2014 року, а кінь 
не валявся! Президент знає за 
свою обіцянку. Йому періодич-
но нагадують. 

Але президент слово не три-
має. Так само, як і коаліція. Це 
вже питання політичної відпові-
дальності, наголосив екс-міністр 
оборони.

Гриценко: “президент знає 
про свої передвиборчі 
обіцянки, але не виконує”

бЛог

катерина чекаЙ

Минулого року 
у лютому в лікарні 

стався ганебний випадок. Між 
колегами виникли непорозуміння, 
які закінчилися бійкою. Постраж-
дала зняла побої та подала заяву 
в місцеве відділення поліції.

Прийняв заяву козятинський 
слідчий Денис Савченко. 

Майже рік ніхто не відповідав 
на звернення громадянки. Справа 
про побиття збирала пилюку на 
полиці разом з іншими схожими  
випадками.

Нарешті, у грудні минулого 
року до жінки зателефонували з 

області та повідомили, що справа 
закрита (?!). Виходить, Савченко 
використав свої добрі стосунки 
з начальником Вінницького слід-
чого відділу, щоб позбутися цієї 
справи?

Постраждала написала скаргу 
у Вінницьке УВС. Це було вже 
кілька тижнів тому. У відповідь 

досі тиша. 
А хуліган продовжує працювати 

поруч зі своєю жертвою. Через 
що доводиться проходити жінці 
кожен день, знаходячись поряд 
зі своїм кривдником, можна лише 
уявити. 

Обурена пані вже не може мов-
чати й звертається до громади з 

питанням: “Скільки ще простим 
козятинчанам потерпати від без-
діяльності поліції?”

Зараз, коли змінився начальник 
козятинської поліції, у простих 
громадян з’явилась надія на те, 
що подібні розбишаки отрима-
ють покарання та справедливість 
переможе.

уся надія на нового начальника поліціїбЛог

веронік Любіч

У вівторок, 24 
січня, в приміщенні 

актового залу школи 
№ 5 відбулася зустріч жителів 
мікрорайону ПРБ та "нового 
училища" з депутатами міської 
ради VII скликання Євгеном 
Буравським, Надією Якимо-
вою, Віктором Малишевським, 
головою виконкому міськради 
Сергієм Заїчком та радником 
мера Сергієм Матвіюком. 

Незважаючи на невелику кіль-
кість присутніх (близько 30 лю-
дей), активність громади із запи-
таннями "із залу" зашкалювала. 
У людей "наболіло", через що 
збори тривали понад 2 години.

Першим узяв слово організа-
тор зустрічі голова ГО "РІДНЕ 
МІСТО" Віталій Креденцер. 
Він повідомив, що метою даного 
зібрання є створення конструк-
тивного діалогу між владою та 
громадою, заради вирішення 
нагальних питань і тих, які нако-
пичувалися роками. Адже є такі 
люди, які зверталися до влади 
з приводу освітлення вулиць, 
вирівнювання чи асфальтування 
доріг, тротуарів, облаштування 
зелених зон, прибирання сміття 
тощо. Людей  цікавить і ситуація 
з лікарнею, безпритульними пса-
ми, сміттєзбором. Вони хочуть 
побачити рішучу діяльність та 

звіти своїх обранців вживу. 2017 
рік у Козятині оголошено роком  
інфраструктури, тому пан Віталій 
побажав усім плідної співпраці, а 
депутатів запросив до слова.

Першою виступила Надія Яки-
мова, яка в загальному звітувала 
за діяльність та плани влади по 
мікрорайону.  Вона повідомила 
про відновлення освітлення ву-
лиць Суворова (від вул. Сково-
роди до вул. Білоцерківської), 
Катукова (від автостанції до м-ну 
"Господарочка"). На що грома-
да одразу зреагувала миттєво: 
"Катукова на "Господарочці" не 
закінчується, а продовжується 
аж до траси". Пані Надія на це 
відповіла коротко: "Не було звер-
нень громадян, потрібно виїхати 
на місце та подивитись". Громада 
на місці кожного дня, тому "без 
виїзду" повідомила, що цією час-
тиною вулиці кожного дня про-
ходить багато людей, більшість 
"дачників", дітей, які відвідують 
інтернат-гімназію, людей, які 
ходять в ту ж "Господарочку", 
але минають "двори" багатопо-
верхівок через дворових собак. 
До того ж, не так давно проїзд 
по двору на вул. Катукова, 39 
був перекритий бетонним бло-
ком, через великий "транзит на 
швидкості" авто сусідніх будин-
ків. Такий же блок і досі стоїть 
між будинками на Боженка, 40 
та Катукова, 41, то чи не варто 

"прибрати конфлікт", а разом 
і стихійні смітники, проклавши 
капітальну вулицю від "Господа-
рочки" до "Вітаміна". Можливо, 
тоді буде доцільно продовжити 
автобусний маршрут №2, на який 
"підсядуть дачники" та люди до 
залізничного вокзалу. 

Депутатша поділилася планами 
про облаштування давно обіця-
ного спортмайданчика навпроти 
"Господарочки", асфальтування 
вулиці Суворова разом з тротуа-
ром (від вул. Сковороди до вул. 
Білоцерківська), відновлення тро-
туару на вул. Сковороди та 1-го 
Травня.  Також пані Якимова на-
голосила, що активність громади 
має бути сформована письмово, 
тоді всі звернення будуть розгля-
нуті владою та включені в плани 
розвитку міста, адже, цитата: 
"Ми теж прості люди, сьогодні 
ми звітуємо перед вами, а завтра 
із зали ми будемо з проханнями 
звертатися до вас".

Далі виступив депутат Бурав-
ський (голова ради ветеранів Ко-
зятинської дирекції залізничних 
перевезень). Він звернувся до 
присутніх залізничників-пенсіо-
нерів про можливість отримання 
оздоровчих курсівок. З приводу 
роботи по 16 округу, депутат 
відзвітував про грейдерування ву-
лиць, зміну вуличного освітлення. 
У планах - підсипка нижньої ву-
лиці паралельної вул. Білоцерків-

ській та ін. Також він наголосив, 
що завжди готовий до співпраці 
з громадою, тому лише радий 
ініціативам. Але є й інші гіркі 
приклади людського ставлення 
до благоустрою. Наприклад, за 
майстернями школи № 5 люди 
постійно складують сміття, через 
що депутат організував людей за 
свій рахунок і вивіз 12 трактор-
них причепів сміття. А хотілося б, 
щоб влада працювала для людей, 
а люди для міста.

Євгеній Станіславович — пред-
ставник депутатського корпусу 
в комісії по реформуванню 
медичних закладів міста, в т. ч. 
колишньої відділової лікарні. 
Запам’яталася людям його цита-
та: "Після того, як у 2015 році в 
Козятині був губернатор і запев-
нив, що відділкову лікарню збе-
режуть, а її ліквідували, в мене 
немає впевненості, що ситуація 
не повториться".

Депутат Малишевський поді-
лився планами про облаштування 
цьогоріч двох дитячих майдан-
чиків на своєму окрузі, на вул. 
8-ма Гвардійська, у дворі за маг. 
"Спокуса" та навпроти дитячого 
садочка. Також про частковий 
капітальний ремонт вул. О. Ко-
шевого зі з’їздами на вул. 8-ма 
Гвардійська, ямковий ремонт 
та ремонт освітлення вул. 8-ма 
Гвардійська. Також депутат є 
постійним представником місь-

кої ради в комісії з вирішення 
проблем з безпритульними со-
баками, тому радий співпраці та 
ініціативними людьми, та ідеям, 
які сприяють вирішенню спіль-
ної проблеми. За його словами, 
місто щомісяця витрачає на одну 
собаку 370 грн. Тим людям, які 
виганяють псів, або "підкидають" 
у місто, сприяють їхньому роз-
множенню, побажав: "Не заздрю 
таким людям бути поруч з цими 
собаками в темну пору доби, 
коли вони будуть голодні".

Містяни мають розуміти, що 
Козятин місто для всіх, у першу 
чергу для його жителів. А спільні 
проблеми потрібно вирішува-
ти, а не створювати, тоді місто 
буде комфортним, затишним і 
улюбленим. І тоді наші діти не 
будуть ходити по бруду і сміттю 
в супроводі безпритульних псів, 
неосвітленими вулицями. Не 
будуть чекати на зупинці авто-
бус, який ніколи не приїде, чи 
комплексувати, підписавшись, що 
народився у Вінниці. Чи навпаки 
з нетерпінням чекати вихідних, 
коли завітає в рідне місто, яке 
буде приймати своєю чистотою, 
яскравістю вулиць і тротуарів, 
безліччю скверів та парків. Міс-
то, в яке захочеться повернутися 
знову, а не попрощатися у вікні 
поїзда з квитком на Європу… 

Вихід у люди народних обранців, чиновників — бла-бла-блабЛог

стенфорд пропонує 
стипендію в $70 тисяч 
уКраїнсьКиМ рефорМатораМ

ш.в.о.  

Повертаючись 
до надрукованого в 

газеті “соціально-культурного 
видання”, хочу заявити, що 
провладна газета, на чолі 
із головним редактором Пе-
туховим - це газета пліток, 
брехні і всякого бруду, яку 
може вилити на будь-кого. Як 
так можливо, що не провівши 
об’єктивного розслідування, 
надрукувати 19.01.2017 р. га-
небний пасквіль про голову 
правління ГК ”Тунель”, довівши 
його до гіпертонічного кризу, 
тиск якого складав 200/114 
після такого друку. Я дивуюсь, 
як він не потрапив до лікарні 
з інфарктом. Кожна людина 
реагувала б так на таку від-
верту брехню. Напевно, нашого 
редактора біда не навчила лю-
дяності і поваги до людей.

Я був невільним свідком цих 
подій і ніякого свавілля від го-
лови правління не було.

Так, 04.12.2016 р., відбулося 
зібрання правління ревізійної 
комісії і членів ГК ”Тунель”,  на 
якому колегіально вирішували-
ся всі питання життєдіяльності 
колективу. А це звіт за 2016 рік 
голови кооперативу про робо-
ту, яка була проведена за цей 
період, кошторис, який необ-

хідно виробити і затвердити на 
фінансово-господарські витрати 
в 2017 році, орендну плату на 
2017 рік та інше. Згідно зі ста-
тутом, правління кооперативу 
має право на такі дії.

Одна правда, що неможливо 
зібрати збори всіх членів коо-
перативу, щоб було присутніх. 
Чому в Раді достатньо 51% 
голосів, щоб обрати чи ухвали-
ти рішення, а тут, незрозуміло? 
Але є вихід шляхом збору під-
писів, так що на 20.01.2017 р. 
вже є більше 72 підписів членів 
ГК, які підтримують кошторис 
видатків фінансово-господар-
ської діяльності на утримання і 
розвиток кооперативу.

Пане редакторе кишенькової 
провладної газети, навчіться 
діяти так, як газета “RIA-
Козятин”, яка прислала своїх 
журналістів і об’єктивно про-
вела розслідування в коопера-
тиві. І прийшла до висновку, що 
ніякого самоуправства немає, а 
лист-скарга (до речі, без підпи-
сів), це всього-на-всього фейк і 
не надрукували цього пасквіля. 

Хто я і чому я захищаю голо-
ву і членів правління? 

Якщо вас це турбує і хочете 
перевірити достовірність фактів, 
то дзвоніть у “RIA-Козятин” і 
вони дадуть мій номер теле-
фону.

Жовта преса
бЛог

інна МадеЙ

У 2017 році кафедра алгебри 
і методики навчання математики 
Вінницького державного педаго-
гічного університету імені Михай-
ла Коцюбинського започаткувала  
Олімпіаду геометричної творчості 
імені В’ячеслава Ясінського. 
Вона приурочена 60-річчю з дня 
народження цього заслуженого 
учителя України. Це вшанування 
світлої пам’яті визнаного не лише 
в Україні, а й за її межами, «ком-
позитора» математичних задач, 
стержнем творчості якого була 
геометрія. 

Захід відбувся 28 січня за 
такими напрямками: турнір ме-
тодичних знахідок, змагання з 
розв’язування геометричних за-
дач  та конкурс творчих робіт з 
геометрії. 

Учасниками стали козятинчани. 
Це учні 9-го класу СШ №1 Бог-
дан Загоруйко, Марина Музи-
чук, Тетяна Гунчак, Катерина 
Павловська, Інна Пастушенко 
та учениця 8 класу ЗШ №2 
Анастасія Біда, яка уже два 
роки поспіль є призером облас-
ної олімпіади з математики. 

Надзвичайно цікавими вияви-
лись усі етапи, які проводились у 
рамках даної Олімпіади. 

Учні А. Біда, М. Музичук, Б. 
Загоруйко випробували свої сили 
у розв’язуванні геометричних за-
дач. Правильно вибрана стратегія 
дозволила їм отримати Дипломи 
ІІІ ступеня в змаганнях Олімпіади, 
яка зібрала найкращих геометрів 
області. 

А ось юним дослідникам І. 
Пастушенко, К. Павловській, Т. 
Гунчак удача усміхнулась у кон-

курсі творчих робіт з геометрії. 
Вони завоювали перше місце у 
такому престижному турнірі. 

Впевнена, що це стане гарним 
поштовхом у подальшому роз-
витку їх інтересів до вивчення  
геометрії.

Започаткована Олімпіада від-
різнялася від класичного про-
ведення олімпіад з базових дис-
циплін. І в учнів, і в учителів була 
можливість активного спілкування 
один з одним, а сама перевірка 
олімпіадних робіт здійснювалася 
безпосередньо у присутності 
учасників. Кожен міг одразу 
апелювати щодо оцінювання 
розв’язку своєї задачі. 

Відкриття та закриття Олім-
піади роблять честь одному з 
найстаріших факультетів педуні-
верситету – фізико-математич-
ному. І викладачі, і студенти у 

надзвичайно теплій та зворушли-
вій атмосфері висловили слова 
вдячності людині, з якою вони 
працювали і яка навчала їх та 
на честь якої ця Олімпіада була 
організована. 

Сподіваємося, що наступного 
року кількість бажаючих взяти 

участь в Олімпіаді збільшиться. 
Надзвичайно приємно було ста-
ти учасниками саме у вперше 
організованому заході, та ще й 
повернутися до своїх навчальних 
закладів з перемогами, які на-
дихають на зусилля та старання 
навчатися ще краще!

на світлині зліва направо: анастасія біда, інна 
пастушенко, Марина Музичук, богдан загоруйко, 
катерина павловська, тетяна гунчак

ваЛентина сас, завкЛуба

У сільському клубі у Сестринів-
ці 28 січня пройшов вечір пам’яті 
загиблих героїв Крут «Не забудь 
героїв триста». Зібралась молодь 
села та учні школи.

Завідувачка сільського клуба 
розповіла всім присутнім про 
довгий, страдницький шлях укра-
їнського народу. Довгий час наш 
український народ страждав у 
ярмі неволі, довгі роки боровся 
за свою незалежність проти мон-
голо-татар, поляків, російських 
військ. Наша історія  не перестає 
кровоточити, як рани тих 300 
юнаків. Вони в січні 1918 року 
піднялись на захист незалежної 
української держави, проти-

ставивши до зубів озброєним 
московсько-більшовицьким вій-
ськам свої гарячі серця. Як і рани 
наших українських солдатів, які 
сьогодні (в 2014-2016 рр.) змуше-
ні боронити волю рідної держави 
від російських військ і терористів.

99 років відділяє нас від подій 
29 січня 1918 року. Та вони жи-
вуть в душі українського народу, 
ятрять його серце, надихають 
наших сучасних воїнів на нові по-
двиги на честь Батьківщини.

То ж давайте відкриємо сторін-
ку нашої історії, усвідомимо суть 
трагедії, ім’я якої Крути… Наш 
український народ, напевно, за-
винив чимось перед Богом, тому 
що відстоювати свою незалеж-

ність нам доводиться і сьогодні. 
Війна на сході знову забирає 
людські життя, сіє горе, смерть, 
сльози.

Немало гірких сторінок пише 
історія і про цю війну. Трагедія в 
Іловайському котлі – одна із них.

У пам’яті нашого народу на-
завжди кров’ю будуть записані 
імена українських військових, які 
віддали своє життя, захищаючи 
Донецький аеропорт, які гинуть  
під кулями у ці хвилини, захища-
ючи рідну землю.

Хлопці та дівчата села схилили 
голови та вшанували хвилиною 
мовчання всіх тих, хто віддав 
своє життя за нас, за волю, за 
єдність, і щастя нашої української 

держави. 
«Стримайте сльози! Ці юнаки 

поклали голови за визволення 

Вітчизни, і Вітчизна збереже про 
них вдячну пам’ять на віки вічні», 
— Михайло Грушевський.

анна боЙко

25 січня
У козятинчанина з машини вкрали акумулятр. По 

“гарячих слідах” правоохоронці знайшли крадія. 
Ним виявився 19-річний мешканець Козятина. 

Того ж дня, у мешканки села Козятин намагалися 
вирвати сумку з рук. У вчиненні злочину підозрюють 
30-літнього жителя Махаринець. 

26 січня
У Вернигородку сталася аварія. Водій автомобіля 

“Фольцваген” не вибрав безпечної швидкості руху 
та з’їхав у кювет. 54-річну пасажирку затиснуло в 
салоні автомобіля. Рятувальники “вирізали” жінку з 
автівки. У неї перелом ключиці.

27 січня
Уже на вулиці Валдаєвській намагалися вирвати з 

рук ще однієї жінки сумочку. Правоохоронці шука-
ють злочинця.

Того ж дня дві жінки, які представились пра-
цівниками газконтори, зайшли до квартири однієї 
козятинчанки і вкрали гроші. Поліцейські шукають 
злочинниць. 

У селі Козятин чоловік поскаржився, що шахрай-
ським способом невідома особа забрала його гроші. 

У Козятині на перехресті вулиць Незалежності та 
Куликівського, біля танка сталася аварія. Автомобіль 
ВАЗ збив 55-річного козятинчанина. Потерпілий пе-
реходив дорогу в невстановленому місці. З травмами 
його забрала карета швидкої допомоги. 

Біля одного з кафе міста невідомий чоловік уда-
рив по голові мешканця Панасівки. Злочинець украв 
гроші та документи потерпілого. Правоохоронці 
шукають грабіжника.

28 січня
На вулиці 8-й Гвардійській, біля вечірньої школи 

сталася аварія. Водій “Ланоса” не впорався з ке-
руванням. Дорога була дуже слизька. У результаті 
зіткнувся з ГАЗом.

29 січня 
У результаті бійки п’яних чоловіків, молодший 

(39 р.) вдарив приятеля (50 р.) рукою в голову. Від 
отриманих травм останній помер. 

Під стінами Вінницької ОДА 
в останній день січня активісти 
"Стоп корупції" провели акцію 
протесту. Вони вимагали дати 
належну оцінку злочинним діям 
Миколи Юрчишина. Мітингуваль-
ники впевнені, що правоохоронці 
покривають незаконну діяльність 
сім'ї нардепа.

Журналісти "СтопКору" про-
вели власне розслідування щодо 
незаконного привласнення за-
лізничних рейок у Старокостян-
тинові. Активісти запевняють, що 
згідно з рішенням Рівненського 
апеляційного господарського суду 
ТОВ "Візит" (підприємством спіль-
но володіють народний депутат 
Петро Юрчишин та брат політика 
Микола Юрчишин) має повернути 
заводу "Строймайстер" незаконно 
захоплене майно. 

Мітингувальники приїхали до 
Вінниці, щоб досягти справед-
ливості. Адже Петро Юрчишин 
так і не виконав рішення суду, а 
поліція не вживає жодних заходів 
для відновлення законності.

дЖереЛо: rabota/com

Один з найпрестижніших вузів плане-
ти - Стенфордський університет в Ка-
ліфорнії, США - оголосив про запуск 
пілотної стипендіальної програми для 
українських лідерів. Проект Ukrainian 
Emerging Leaders Program пропонує 
стипендію в розмірі $70 000 і 10 мі-
сяців навчання за обраним учасником 
напрямку. Університет також бере на 
себе витрати по переїзду студента.

Із загальної кількості заявок будуть 
відібрані троє кандидатів, які найкра-
ще відповідають критеріям пошуку. 
Подаватися на участь можуть українці 
не молодше 28 років, які планують 
повернутися в країну після навчання. 
Від кандидатів очікують видатних до-
сягнень в області демократії, розвитку 

та верховенства права в Україні, а 
також переконливого досвіду роботи 
в своїй сфері (від 5 років). Також 
вимагається володіння англійською 
мовою на робочому рівні. Студентів 
денної форми навчання інших вищих 
навчальних закладів не розглядатимуть 
як кандидатів.

У рамках проекту учасники зможуть 
відвідувати будь-які курси Стенфорд-
ського університету і самостійно кон-
струювати свою програму навчання. 
Навчання в Стенфорді дозволить їм 
завести багато корисних знайомств, 
познайомитися з різноманітними ком-
паніями і організаціями, що діють на 
території кампусу і в Силіконовій доли-
ні, паралельно працюючи над власними 
проектами.

Ініціатором програми став Центр 

демократії, розвитку та верховенства 
права Стенфордського університету 
(CDDRL) з подачі двох українців - по-
дружжя Олександра та Катерини 
Акименко, стипендіатів програми JSK 
Fellowship, які помітили, що в Стен-
форді навчається зовсім небагато укра-
їнців, і захотіли це виправити. Першими 
їх ідею підтримали директор FSI Майкл 
Макфол і директор центру CDDRL 
Френсіс Фукуяма. Спонсорами програ-
ми стали Western NIS Enterprise Fund, 
Святослав Вакарчук та Томаш Фіала.

Докладніше про програму можна ді-
знатися на сайті CDDRL або в спеціаль-
ному буклеті, присвяченому пілотного 
проекту. 

Подати заявку на участь в програ-
мі можна до 15 лютого 2017 року.
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на позитиві свято

у дорослих тремтіли повіки, з’являлися сльози. «україна – це ми!» - співали діти, щиро радіючи, що їх 
підтримували оплесками та вигуками: «Молодці!»

Грошові призи отримають, хто набере найбільшу кількість голосів пройшов ІІ-й православний фестиваль різдвяних колядок «Різдвяні дзвіночки»

від різдва до стрітення

день соБорності уКраїни у шКолі №5
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колектив храму ікони почаївської божої Матері, м.козятин

Ми запитаЛи у козятинчан що у вас відбулося позитивного минулого тижня?

натаЛья (29), у декреті:
— Мій син тепер буде 

мати з ким бавитись. Не-
щодавно я народила йому 
братика.

юріЙ (49), водіЙ:
— У мене все добре. 

Відвідав перукарню, при-
чепурився і тепер напро-
чуд гарно налаштований.

аЛіна (28), старшиЙ 
стюард:

— Вийшла з декрет-
ної відпустки. Скучила 
за роботою, тому маю 
гарний настрій.

Леонід петрович браніцькиЙ 
(62), завідуючиЙ 
терапевтичного віддіЛення:

— Переїзд до нового ро-
бочого приміщення. В ньому 
набагато зручніше працювати.

вадиМ (19), тиМчасово не 
працює:

— Мені подобається 
морозна сонячна погода, 
збираюся прогулятися по 
зимовому Козятину.

анастасія (14), шкоЛярка:
— Сьогодні у мене день 

народження, тому чекаю від 
цього дня лише позитиву та 
подарунків.

ірина (26), кухар:
— Отримала премію, 

що дуже радує. Ось ви-
йшла на прогулянку зі 
своєю малечею. 

ЛюдМиЛа оЛексіївна (63), 
пенсіонер:

— Одразу два приводи щиро 
усміхнутись: одній онуці випо-
внилось 8 місяців, а іншій через 
декілька днів буде чотири місяці.

оЛександр (37), охоронець:

��— Відсвяткував річ-
ницю шлюбу. Закінчилася 
відпустка, та я радий при-
ступити до роботи, бо не-
люблю байдикувати. 

МикоЛа (54), тиМчасово 
непрацюючиЙ:

— Є декілька позитивних 
моментів. У онука день наро-
дження, а ще напередодні зло-
вив велику щуку вагою 4 кг.

васиЛь (47), тиМчасово 
непрацюючиЙ:

— Знайшов свою другу 
половинку та одружився, 
тому останнім часом взагалі 
бачу навколо лише позитив. 

артеМ сичевськиЙ (10) та анна 
чернецька (13), шкоЛярі:

— Я здав проект, викладачу 
сподобалось, а Аня буде брати 
участь у співочому конкурсі - в 
неї це добре виходить.

тетяна вогник, 
автор сценарію і ведуча

Цьогорічна зима принесла бага-
то свят на Козятинську землю. І 
одним з таких красивих і щедрих 
свят був ІІ-й Православний район-
ний фестиваль різдвяних колядок 
«Різдвяні дзвіночки». Пройшов 
він 15 січня в міському Будинку 
культури. Уже незабаром і Стрі-
тення, але про це дивне свято хо-
четься згадувати ще не раз, тому 
що це справжній людський скарб, 
невичерпний потенціал людської 
любові і національних традицій, 
віри і любові.

Чи видалось комусь у житті 
почути, як співає душа? Відчути, 
як серце сповнюється радістю, 
як щастя оживає і обіймає своїми 
широкими долонями людей? Чи 
видалось таке комусь у житті? Ми 
самі не завжди впевнені, де саме 
зустрічаємо його оте просте, зви-
чайнісіньке, людське щастя. Але 
зараз, переконливо можу сказати, 
у цей час щасливі були всі, хто 
відчув цей величний подих Різд-
ва Христового і спів різдвяних 
колядок. На якусь мить відійшли 
турботи, біль, хвилювання, за-
лишилась в душах лише радість 

і втіха.
У цей день зі всіх куточків Ко-

зятинщини тепло своїх сердець 
звезли хорові колективи право-
славних Храмів. Скупані в любові 
і великій вірі до Бога колядники 
прославляли новонароджене не-
мовля, Іісуса - Спасителя світу, 
Царя над царями.

У своїх колядках учасники 
хорів прославляли Божу Матір, 
Іісуса Христа, раділи Різдву і 
здавалося, що весь світ співав з 
ними. На сцену один за другим 
піднімалися нові колективи і при-
носили глядачам нову радість, а 
глядацька зала не була байду-
жою, а щирою і вже колядували 
всі разом, бо таке дійство не 
могло залишити нікого осторонь, 
і не зачепити душі людської.

Не раз глядачі у залі підводи-
лися, аплодували, самі коляду-
вали, вигукували: «браво» і не 
відпускали колядників, а серед 
них були справжні самородки, чиї 
голоси справжній талант і скарб.

Великої уваги заслуговували 
хори, які колядували на чолі із 
настоятелями, священиками.

Дива, справжні дива, несуть у 
собі традиції українського наро-
ду, а що вже «Коляда», то такої 

скарбниці співу не може відкрити 
жодна нація.

Так проходив ІІ-й Православ-
ний районний фестиваль різд-
вяних колядок на Козятинщині. 
З Благословення митрополита 
Вінницького і Барського Симе-
она, за підтримки Благочинного 
Козятинського благочиння ми-
трофорного протоієрея Анатолія 
(Волохатого) фестивальне свято 
вдалося на славу.

Об’єднані великою любов’ю і 
вірою люди доводили, що скар-
бом душі є не золото, а щирість 
і краса, добрі традиції і велика 
Божа милість. Було видно в ту 
мить, що люди не думали про 
наживу, не було з ними поруч 
заздрощів, злість зникла, було 
лише велике добре свято. Зал 
оплесками зустрічав колядників. 
А їх було чимало. Юних, моло-
дих, зрілого і поважного віку.

Своїми голосами чарувала 
присутніх у залі юна солістка 
Хору Храму Почаївської Ікони 
Божої Матері – Євгенія Лука-
севич, неодноразова учасниця і 
лауреат Православних фестивалів 
і конкурсів. Дівчина так щиро ко-
лядувала, що зал не втримувався 
і колядував разом із нею.

Викликав захоплення ансамбль 
вчителів музичної школи. Ці дивні 
голоси лунали піднесено і дуже 
лагідно.

Зворушливим був виступ ан-
самблю «Подоляни» під керів-
ництвом майстра своєї справи 
Нінель Домбровської. А далі 
наче чиста джерельна вода 
ллявся чудний спів хорових ко-
лективів Успінського Храму с. 
Махаринець, Храму Покрова 
Богородиці с. Бродецького, 
Свято-Михайлівського Храму 
с. Кордишівки, Храму Святої 
Мучениці Параскеви с. Глухі-
вець, Храму Різдва Богородиці 
с. Махнівки, Храму Святого 
Апостола Іоана Богослова с. 
Самгородок – найчисельніший 
хор на святі. Колядували: хор 
Свято-Миколаївського Хра-
му с. Йосипівки, хор Храму 
Святого Апостола Іоана Бо-
гослова с. Флоріанівки, хор 
Храму Святителя Миколая с. 
Жежеліва, хор Свято-Микола-
ївського Храму с. Непедівки, 
хор Храму Зачаття Праведної 
Анни с. Пляхової, хор Храму 
Святого Апостола Луки с. Ко-
зятина, хор Храму Преподо-
бного Серафима Саровського 

міста Козятина.
Разом із хором Храму Ікони 

Божої Матері «Почаївська» ко-
лядували Благочинний Козя-
тинського благочиння УПЦ 
протоієрей о. Анатолій (Во-
лохатий) та ієрей о. Миколай 
(Волохатий).

Разом з колядками учасників 
свята обдаровували смачними 
цукерками та духмяним короваєм.

Колядували всі присутні в залі 
разом із Його Високопреосвящен-
ством, владикою Симеоном.

Зала наповнювалася співом і 
добрим духом. Дійсно світ тор-
жествує, земля веселиться – син 
Божий народився. Спаситель 
прийшов, радіють люди. 

евгения Лукасевич

Сьогодні розпочинаємо конкурс 
до Дня святого Валентина, який-

відзначимо 14 лютого. Присилай-
те нам в редакцію фото зі своєю 

другою половинкою (умови в 
рекламі на стор. 16).

ірина іЛьїна, бабуся учня

Потрапляючи на виховні за-
ходи, проведені класним керів-
ником ЗШ №5 Іриною Слобо-
дяник, одразу відчуваєш: буде 
свято! Яке б дійство не готувало-
ся, вражає злагодженість, відпо-
відальність, розуміння малечею 
того, що хоче від них наставник. 

На День Соборності України 
також було все продумано до 
дрібниць: прикрашені фойє та 
сцена кольоровою символікою 
і власноруч виготовленими кві-
тами, патріотично налаштовані 
другокласники у вишиванках із 
жовто-блакитними стрічками та 
кульками.

Не по-дитячому звучали із уст 
малечі слова «соборність», «не-
залежність», «військова агресія» 
тощо. 

Нині маленькі громадяни до-
рослішають рано. Особливо це 
відчули, коли тремтливі рученята 
розгорнули на сцені жовто-бла-
китне полотнище, а Ірина Михай-
лівна проникливо читала поезію, 
звернувшись до присутніх.

 Учні зі сцени виголошували 
слова, а у дорослих сіпались по-
віки, з’являлися сльози. «Україна 
– це ми!» - співали діти, щиро 
радіючи, що їх підтримували 
оплесками та вигуками : «Мо-
лод-ці!»

На завершення учні разом із 
учителями утворили карту Украї-
ни в центрі зали і заспівали гімн 
нашої держави. 

Після подібних заходів серце 
наповнюється гордістю і переко-
нуєшся, що наша малеча – гідні 
громадяни своєї країни, у якої 
щасливе майбутнє.

Відвідавши свято, отримали 
великий позитив і захоплення 
нашими дітками. Хочемо ви-

разити подяку нашій вчительці, 
вона створила справжній дружній 
колектив.

Дякуємо за такі свята і бажа-
ємо творчої наснаги Вам, на-
ставнику!
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Нехай душа у вас ніколи не 
старіє, 
На білій скатертині будуть 
хліб і сіль, 
Своїм теплом вас завжди 
сонце гріє
Слова подяки линуть звіду-
сіль. 
В житті нехай все буде, що 
потрібно, 
Без чого не складається 
життя, 
Любов, здоров’я, щастя, 
дружба
Та вічна нестаріюча душа. 
Смійтеся більше і менше 
сумуйте, 

Щораз багатійте, ще краще 
ґаздуйте, 
Хай думи ніколи 
спочинку не знають, 
Хай легко, мов крила, внучат 
пригортають, 
Хай серце ще довго 
тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років на поміч 
всім людям
Здоров’я міцного вам зичимо 
щиро
Ласки від Бога, 
від людей добра
На многії і 
щасливії літа.З повагою та любов’ю  вся ваша родина!

Плиса Степана Онуфрійовича
Сердечно вітаємо люблячого чоловіка, тата, дідуся з 75- річчям! (03.02)

Твій ювілей - не тільки 
твоє свято, 
Радіють всі, і друзі, 
й рідні теж. 
Хай Бог пошле ще років багато, 
Здоров'я, щастя, 
радості без меж! 
Нехай добром 
наповнюється хата, 
      Достатком, щирістю і 
           сонячним теплом

Хай буде вірних 
друзів в ній багато, 
Щастя доля огорта крилом
А весни будуть світлі, 
легкокрилі
Не буде втоми лагідним рукам. 
Нехай здійсниться те, 
що не збулося, 
І добре серце 
не підкориться рокам.

Від щирого серця вітаю дорогу дружину з ювілеєм! 
(02.02)(м. Козятин)Кокозей Катерину 

Василівну 

Наше сонечко миле,
Твої мама і тато
Вітають тебе з 
Днем народження!
Ти наша радість і надія,
Наше щастя і веселощі.
Коли ти посміхаєшся,
То посміхається весь 
навколишній світ.

Навколо тебе лунає 
дитячий сміх,
Лунають чисті і щирі 
привітання,
А доля зробить тобі 
подарунок,
Поставить за тобою 
ангела хранителя.

З любов"ю: мама Наталя і тато Руслан.

Бабійчука Артема
Вітаємо 31 січня любого синочка  з Днем народженням

Очевидці дорожньо – тран-
спортної пригоди, яка трапи-
лась 1 грудня 2016 р.
в м.Козятині на вул.Г.Майдану,
неподалік залізничної лікарні,
в результаті якої загинула 
жінка,
прошу зв’язатись за телефо-
ном 093-565-04-59
Адвокат Пилипчук В.О.

З любов’ю чоловік Василь!

20 лет – это только восход
Впереди и любовь, и свидания,
Впереди и восторг, и признания.
Веселись и, как птица, лети – 
Ведь вся жизнь у тебя впереди!

2 февраля поздравляем 
с 20-летием сына, внука, 
брата

Бабушка Таня, мама Люда, 
батько Олег, братик Рома.

Ящука 
Алексея 

Олеговича

Тебя мы с Юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого  от всей души 
желаем,

2  л ю т о г о  в і т а є м о  з 
20-річчям

Дай Бог, чтоб подлинее был твой век!
тато, мама, брат Роман.

Ящука 
Олексія

Спасибо, родная, что 
есть ты у нас,
Что видим и слышим 
тебя каждый час.
За добрую душу и те-
плое слово,
За то, что не видели в 

жизни плохого,
Спасибо тебе, наш род-
ной человек,
Желаем здоровья на 
долгий твой век!

01.02.17 р. вітаємо з Юві-
леєм
кохану дружину, матусю

З любов'ю коханий чоловік Євгеній та 
донька Анастасія.

Костюк 
Оксану 

Валеріївну

390023

390682

Дорога донечко!
Бажаємо добра, благополуччя, щастя.

Хай на серце завжди буде весна,
На життєвому шляху чудо - квіти.

Ми бажаємо тобі
Повні гори добра,

І ніколи біди не зустрічати.

6 лютого вітаємо з 55-річним Ювілеєм

Журбу 
Ларису Степанівну

З любов'ю та повагою: мама і вся твоя родина.

(с. Кордишівка)

Папина я дочка, все так говорят
И скажу что очень, я люблю тебя,
А ещё цветочки нежно подарю
Просто папа милый тебя боготворю.
Удачи, радости без края
Плохого пусть не будет – нет!
Отец, тебя я поздравляю
Здоровья на три сотни лет.
Твои папа, мама также поздравляют,
И всего наилучшего они тебе желают:
Не болеть, не стареть, не грустить, не скучать
И множество лет Юбилеи встречать!

30 січня Щиро вітаємо з 40-річчям 
любимого папу, сина, чоловіка

Донечка Діаночка, папа, мама, Інна.

Швеця Олександра 
Володимировича

389464

02.02.17 р. Вітаємо 
з 30-річним Ювілеєм

Вівдюк 
Віталія 

Андрійовича
Сонечко.
Тебе із Днем народження
Ми вітаємо щиро.
І бажаємо, щоб в житті
Ти був завжди щасливий.
А ще тобі ми побажаємо
Здоров’я, радості, добра.
Ну і звичайно, щоби поряд
Кохана дівчина була.
А ще пораду ми дамо тобі,
Щоб слухав серця свого ти,
 І вибрав правильну дорогу,
         І завжди по ній ішов.

З любов'ю твоя родина.

Прийми  у цей день 
вітання найкраще
Бажаєм здоров’я, 
любові і щастя
Щоб лихо й тривоги 
Тебе обминали,
Зозуля сто роківи 
життя накувала.
Хай пісня з уст 
Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті 
Тобі все помагає.
Хай радість сяє на душі,

А в серці хай горить кохання!
Не знай ні горя,  ні біди, 
ні сліз, а ні печалі,
Хай в житті твоїм щастя квітує
Хай завжди ведеться 
з легкої руки.
На добрі і довгі безхмарні роки.
Великого щастя, 
без зла й обману.
Хай Матір Божа охороняє,
А Господь щастя і 
здоров’я посилає. 

30.01.17 р. Вітаємо з Ювілеєм

Мама, папа, брати: Віталій, Коля,сестри: Інна, Іра, тьотя Оля,бабушки: 
Ніна, Марія, Василина, хрещений з дружиною.

Яценка 
Богдана Віталійовича

390228

вітання

Ми вітаємо тебе, Артеме,
З Днем народження!
І в цей день тобі бажаємо побільше
Яскравих, світлих днів, удачі,
Натхнення, справжньої дружби.
Нехай завжди на твоєму обличчі буде посмішка,
А очі сяють від щастя.
Нехай твоє життя буде наповнене
Веселими і цікавими пригодами.
Зі святом тебе, дорогий онуку і племіннику!

Вітаємо 31 січня дорогого онука і племінника з Днем народження.

З любов'ю: Діана, бабуся Станіслава, дідусь В'ячеслав.

Бабійчука Артема

Милая, любимая, родная
Поздравляем мамочка тебя!

И от всей души желаем
Здоровья, радости, добра.

Нет тебя любимей и дороже,
Нет тебя надежней и нежней.

Ты всегда советом нам поможешь.
Нет тебя отзывчивей, добрей.

Пусть глаза слезятся лишь от счастья
Пусть улыбка близким дарит свет.

Ты одна на свете всех прекрасней.
Будь же счастлива всегда.

Мамуличка, с Днем рождения!
С Юбилеем!

Здоровья на долгие годи и Божьего благословения.

3 февраля Поздравляем Любимую мамочку с Юбилеем

Твои девочки.

Тихеньку Лидию 
  Викторовну

75 – не привід для печалі
75 – це зрілість золота.
Хай до ста, а може, ще і далі
Йдуть не оглядаючись літа.
Хоч було у житті тривог багато
Та не будем згадувать сумне.
Бо горить в душі багаття,
Ще вогонь горить – це головне.
Здоров'я міцного зичимо щиро
Любові і радості, злагоди й миру,
      Ласки від Бога, добра - від людей
            На многії і благії літа.

3 лютого вітаємо з 75-річчям
Плис Степана 
Онуфрійовича

            с.Кордишівка

З повагою та любов'ю: дружина, 
діти та онуки.

3 февраля поздравляем с Юбилеем Дорогую куму

Тихеньку Лидию
От всей души желаем женского 
счастья, крепкого здоровья, 
благополучия, исполнения всех 
желаний.
Пусть радостью глаза твои 
искрятся,
Улыбка никогда не сходит 
с губ.Умей, когда и трудно 
рассмеяться

Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и 
верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, полной 
грудью,
И счастье, верь, не обойдет 
тебя.

С уважением кумовья: Оля и Паша.

390847

391427

391425

 Продам
  2 øîëîìè äëÿ ìîòîöèêë³ñòà, çàë³çî êðîâåëüíå, 
ëèñòîâå, íåçàê³í÷åíèé öåãëÿíèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 
2-12-13
  3 òåëåôîíè á/ó, êîìïþòåð, ã³òàðà «Êîðò», ïåäàëü 
«Ìåòàë çîíà», øíóðè, ÷îõîë, àêóñòè÷í³ êîëîíêè 2 õ 100, 
äâåð³ á/ó ð³çí³ (âíóòð³øí³). 093-140-74-34
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð (ðîëåò) íà ðèíêó 
«Õë³áîäàð». 093-587-13-81, 098-879-58-37
  Àâòîìàòèêà äî ãàç. êîòëà (ÊÑ, Ê×Ì) ç ãîðåëêîþ ÀÁÃ-
20 (ÀÏÎÊ). 067-549-01-66
  Àç³àòñüêà â³â÷àðêà (Àëàáàé), ñóêà 3 ðîêè, íåäîðîãî. 
067-665-34-21, 063-179-39-98
  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô 
ìåòàëåâèé. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Áàðàí  ³ ÿãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 
067-307-70-94
  Áåíçîïèëè 3 øò. âñ³ ðîáî÷³ â äîáðîìó ñòàí³, 
ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè. 067-451-34-62, 063-294-52-66
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà - ñóòî÷í³, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà - ñóòî÷í³, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, 
ìàéñòåð-ãðåéí. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Áóðæóéêà íîâà, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, íà 2 
êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  Áóðæóéêà, ãàç-êîòåë áåçäèìîõîäíèé 7-êà êîòåë 
(ñòðîïóâà) òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ïðèöåï äî ìîòîáëîêà 
ïîñèëåíèé, êóêóðóäçà. 093-411-31-05, 096-727-43-90
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ 
ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè 
÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14 
  Âàð³êîçí³ êîëãîòêè ð.3L , 140 den, êîë³ð áåæåâèé 
VISONE. 097-513-04-34
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé, á/ó íåäîðîãî. 063-670-32-50
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ð³çíîãî â³êó. 096-969-
45-99
  Â³äåîêàìåðà «SONY» öèôðîâà, øíóðè-áàòàðåÿ-
êàñåòè. 068-683-81-70, 093-563-81-40
  Â³äåîìàãí³òîôîí Ïàíàñîí³ê, âèð-Ìàëàéç³ÿ, 2 ãîëîâêè. 

093-998-06-58, 098-542-94-77
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90, 068-753-34-43
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-078-57-11
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï. Æèãóë³ âóë.Êîíäðàöüêîãî. 050-
384-86-77, 096-138-68-81, 050-843-64-14
  ÃÁÎ ãàç. óñòàíîâêà 3 ïîêîë³ííÿ 3 000 ãðí. 097-352-95-
44, 063-999-74-78
  Ã³òàðà êëàñè÷íà, íîâ³ ñòðóíè. 093-442-91-20
  Ãðåöüêèé ãîð³õ ö³ëèé 35 ãðí./êã. 098-500-10-54
  Äâ³ ãèð³ - ãàíòåë³ ïî 6 êã. 093-123-55-15
  Äâ³ êðîâàò³ îäíîñïàëüíèõ áåç ìàòðàñ³â, øêàô, ñò³ë 
êóõîííèé, êîíòåéíåð, øêàô â ïðèõîæó. 050-384-86-77, 
096-138-68-81, 050-843-64-14, 096-160-69-70
  Äåðåâîîáðîáíèé - ñòàíîê, àäàïòîð äî ìîòîáëîêà 
êîòîê øèð. 1 ì., âåëîñèïåä ïîñèëåíèé (êîëåñà, ðàìà), 
òðóáè á/ó ä³àì. 140 õ 2 ì. 093-375-06-61
  Äåðåâîîáðîáíèé - ñòàíîê, àäàïòîð äî ìîòîáëîêà 
êîòîê øèð. 1 ì., âåëîñèïåä ïîñèëåíèé (êîëåñà, ðàìà), 
òðóáè á/ó ä³àì. 140 õ 2 ì. 093-375-06-61
  Äèâàí - êíèæêà á/ó òà äèâàí - ìàëþòêà á/ó. 096-511-
81-46
  Äèâàí óãëîâèé. 096-887-12-18, 063-403-36-50
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà + ìàòðàö â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 063-662-14-16
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48                      
  Äðîâà íåäîðîãî, ñàìîâèâ³ç, êðîëèöÿ Êàë³ôîðí³éñüêà 
300 ãðí. 068-044-24-68
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-091-52-85
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ ïî 30 ñì., òâåðäèõ ïîð³ä, ç äîñòàâêîþ. 
098-026-42-45, 093-411-27-92 
  Äðîâà ÷àñòêîâî ïîð³çàí³ â³ä 30 ñì. äî 1 ì., ìàñëÿíèé 
îá³ãð³âà÷. 096-645-32-07, 093-386-26-83
  Åêñòðóäåð êîðìîâèé, ãðàíóëÿòîð ÏÅËËÅÒ ³ êîðì³â, 

ïèëîðàìà ñòð³÷êîâà. 067-365-66-28
  Åëåêòðî çâàðþâàëüíèé àïàðàò íåäîðîãî, 
å ë . ñ ³ ÷ ê àðíÿ ,  ïðîæåê òîðà  îñâ ³ ò ëþâàëüí ³ 
ìåòàëîãàëîãåíí³ 400 Âò. 097-776-24-16
  Æèð áîðñó÷èé. 093-411-26-29
  Çàäí³é ì³ñò äî ÃÀÇ-53, êîëåñà äî ÃÀÇ-66 2 øò. íà 
ñàìîðîáíèé òðàêòîð. 068-704-95-73, 073-046-62-38
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ç áóä. ìàòåð³àëàìè, öåíòð, 
ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, òåðì³íîâî.  063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, (500 ì. â³ä öåðêâè), 
ãàç. ³ ñâ³òëî ïîðó÷. 067-659-07-36
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò. (ð-í 101-êì.), íà ä³ëÿíö³ 
ðîñòóòü ôðóêòîâ³ äåðåâà. 2-05-47, 098-229-02-52, 
063-696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³. 098-538-40-80
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-
223-79-61
   Ç å ì .  ä ³ ë - ê è  1 5  ñ î ò .  ³  2 0  ñ î ò . , 
ð - í  â ó ë . Ì à ò ð î ñ î â à .  0 9 7 - 5 1 1 - 1 9 - 0 8                                                                                  
==Ï  Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî: ÿ÷ì³íü, îâåñ, â³âö³. 067-976-00-28
  ²íäîêà÷êè Ìîñêîâñüêî¿ ñåëåêö³¿, ê³òíà êîçà ïîì³ñü 

Ç³àíåíñüêî¿ êîçè ç Êàìåðóíñüêèì êîçëèêîì. 097-511-11-24
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó, êâàøåíó êàïóñòó òà 
îã³ðêè, âåñíÿíèé ÷àñíèê, ìîðêâó. 098-596-73-94, 063-
139-07-41
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 100 êã. (Ñëîâÿíêà, Ñàíòå) ïî 4 ãðí./1 
êã., ð-í 9 øêîëè. 2-31-98, 063-383-93-89
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íüîâà. 096-797-79-43
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, áóðÿê ñòîëîâèé òà êîðìîâèé. 068-
174-03-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-069-39-69
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïîñàäêîâà, âåëèêà. 067-349-52-39, 
063-286-71-49
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-846-87-64
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 7 ãðí./â³äðî. 097-149-12-94
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà 
áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êîáèëà ðîáî÷à 5 ðîê³â. 097-703-81-59
  Êîæóõ á/ó ç á³ëîãî âåäìåäÿ ð.50-52, êóðòêà íîâà ÷îë. 
çèìîâà ð.50-52. 097-575-60-55, 093-013-65-24 ç 13:00  - 
18:00
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel  + ìîí³òîð ÝËÒ «Samsung» 
+ ðàä³îìèøêà + êëàâà. 2 300 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» 
êàñåòíà 700 ãðí. 096-797-90-53
  Êîíâåêòîð åëåêòðè÷íèé íîâèé, êèëèì 1.30 õ 1.60 íîâèé, 
ïàëàñè 2 øò. 2.5 õ 3 â õîðîøîìó ñòàí³. 093-808-38-10
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реКлама та оголошення реКлама та оголошення

Група компаній "Ястреб" запрошує на 
роботу ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 130 

- 210 грн./доба, м.козятин вул. П.орлика 16 
оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 093-781-70-

14, 0432-520822, 066-151-19-12

Запрошується охоронник зі стажем роботи 
(дипломом); продавець-консультант; офіс-
ний працівник; інтернет-модератор. Забез-
печуємо навчання, підтримку, фінансовий 
ріст. очікуємо 100% віддачі. дзвонити за 

тел. 0674573594

Малюю Портрет по фото на замовлення-
акварелью та олівцем. для найдорожчих 

людей
      8063-945-18-34; 8097-054-22-30

на роботу потрібен майстер перукар, 
бажано зі стажем роботи. 063-278-58-50, 

097-969-74-82 наталія

 В кафе на роботу потрібні: кухарі з досві-
дом роботи, офіціанти, бармени. 063-676-

53-02, 097-426-70-75

на роботу потрібен водій, І-ІІ класу, вік до 
45 років, робота позмінно. 067-366-41-21, 

063-291-40-52

на роботу потрібен різноробочий з права-
ми категорія Б, вік від 25-45 років. 093-

990-82-62

на роботу потрібен продавець у магазин 
продовольчі товари. 093-341-64-08

на роботу в кафе " Хуторок" потрібні офіці-
анти та помічник повара. деталі за теле-

фоном: 093 145 82 34; 067 264 95 70

Приватна хлібопекарня "Українська 
піч"запрошує майстра-хлібопекаря з ви-

пічки хліба на черені. 067-430-02-80

на роботу запрошується: ветеринар, агро-
ном, бухгалтер, оператор-касир, кухар. 

067-399-77-62.

 на роботу потрібен водій на ГАЗ асеніза-
тор (викачка каналізацій). 050-706-82-77

 В кафе "катрін" потрібен кухар - кондитер. 
067-791-11-73

Муж на час. дрібний побутовий ремонт. 
097-445-55-93
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00
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390039

39
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390094

390845

ремонт, Послуги
  Гіпсокартон, плитка, ламінат, шпалери, 
шпаклівка, откоси, покраска. Якісно.Помірні 
ціни. 073-060-49-52, 097-612-86-05
  Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
  Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, от-
коси, покраска. Відповідальність, порядність 
- гарантую. 067-889-16-25
  Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 097-
609-26-63, 098-395-03-56
  Виконую будь-які будівельні роботи. 098-928-
29-29

Копка, докопка та чистка криниць, кольца 70 
дм,80 дм. Працюю без посередників 098-992-
51-57

ВИКОНУЮ роботи: штукатурка, стяжка, 
гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, ла-
минат. 0632697525

Будівельні роботи  093-767-67-84

Виконуємо всі види будівельних робіт. Якість, 
гарантія, доступні ціни. 063-202-42-21, 097-
731-98-58 

390511

39
14

29

387853

390436

391426

391431

391420

нерухомiсть: продам або обмiняю 
Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, с.Бiлогiр'я. Цiна: 628571, 
тел.: (096) 316-14-19 

 Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Хмiльник, поверх: 5/5/-, 
площа: 65/39/9, вул. 1-Травня. Цiна: дог., тел.: 
(073) 406-39-87 

Будинки 
м.Козятин, поверх: 1/ц, пров.Веселий, 15. Цiна: 
718391, тел.: (067) 649-57-63 

пров.Кобилянс, поверх: 2/-/-, м.Козятин. Цiна: 
1264045, тел.: (093) 056-54-30 

с.Комсомольс., площа: 83,7/-/-, торг, Козятин.р-н, 
сад, прибуд. Цiна: 20000у.о, тел.: (096) 514-55-78, 
Алла 

с.Корделiвка, поверх: 1/-, вул.Шкiльна. Цiна: 
346821, тел.: (068) 325-20-56 

с.Маринiвка, поверх: 1/ц, вул.Гагарiна, Одеська 
обл.. Цiна: 1580460, тел.: (050) 316-12-92 

 комерцiйна нерухомiсть 
 Продам 

Примiщення вiльного призначення, 1/ц, 2576 кв.м., 
м.Калинiвка. Цiна: 4571429, тел.:(098) 684-39-56 

Примiщення вiльного призначення, 132 кв.м, вул.
Привокзальна. Цiна: 450000, тел.:(093) 892-22-39 

все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

Меблi Продам 

Дер.лавки, столи д/кафе, б/в. Цiна: 2100, тел.:(093) 
892-22-39 

робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 380 тис.грн.+6 тис.грн на харч., донорства 
яйцеклiтини до 18 тис. грн. Лiц.АВ №554391. Тел.:(067)112-87-
02, (063)689-81-00 

Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi. 
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74 

Охорона пiд-ств, вахта. Набiр чол., жiн., з/п вчасна. Житло, 
проїзд за рах.фiрми. Тел.:(097)617-27-27, (093)544-64-40 

Охоронцi на вахту. З/п 4300. Тел.:(093) 647-35-34 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на робо-
ту. Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Робота в охоронi. Вахта по Вiнниц., Житомир., Хмельн. обл. 
Житло, проїзд. Тел.:(098) 896-40-90 

Робота в Польщi та iзраїлi. З/п 1300. iнформ. Тел.:(093) 884-97-31 

продукти харчування, тютюн, алкоголь, 
с/г продукцiю 

 Продам 
Зелену гречку. Цiна: дог., тел.:(067) 775-66-29 
Кукурудзяна крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 
250-34-99 

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

обладнання, тара та упаковка 
Куплю 

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

Різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 
445-66-67, (093) 096-43-44

ïàñïîðòà íà ÈÆ Þ 3-4, Ç²Ë ÌÌÇ 555, Ì-2140, ÇÀÇ-968 
3 øò. 096-301-40-76
  Ñ³÷êàðíÿ. 073-060-44-48
  Ñêëîïàêåòè, ñò³ë-òóìáà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ 
ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ñîºâèé øòîð. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  Ñîëîìà â òþêàõ ìàë³, ñ.Ñàìãîðîäîê. 096-456-22-41
  Ñòàíîê äëÿ çàëèâêè øàðîâèõ òà íàêîíå÷íèê³â. 098-
925-12-99
  Òàâðà «16» 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã (êîëüîðîâèé). 063-504-05-35
  Òåëåâ³çîð Øàðï êîëüîðîâèé, 36 ñì., õîðîøèé ñòàí. 
068-753-33-53
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 097-893-87-26
  Òåëè÷êà 9 ì³ñ. ÷åðâîíî-ðÿáà â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-
245-76-02  
  Ò³ëüíà òåëèöÿ. 068-592-76-68
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òîðãîâ³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òðè ìàãàçèíà (êîæåí 30 êâ.ì.), íà ïðèâàòèç. çåìë³, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð). 067-988-63-95, 093-439-64-81
  Òþêè ñîëîìè ïøåíèö³, æîì ç ÿìè âòîïòàíèé ñîëåíèé. 
067-151-15-98, 093-090-96-90
  Òþêè ñîëîìè: ÿ÷ì³íêè, îâñÿíêè, çåðíî: îâåñ, ÿ÷ì³íü, 
êóêóðäçà, â³âö³ ³ íóòð³¿ íà ðîçâ³ä. 067-429-73-29, 098-
587-31-69
  Òþêè ÿ÷ì³íí³, îâñÿí³. 067-929-72-46, 093-786-42-06
  Ó÷àñòîê 12.5 ñîò., ïðèâàòèç., âïîðàíèé, ãàç ïîðó÷, 
âóë.Ë³ñîâà 84à 20 000 ãðí. 067-608-608-90-52
  Ó÷àñòîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ë³ñîâà 84/à, 12.5 ñîò., 
âèîðàíèé, íåçàõàëóùåíèé. 067-608-90-52
  Ôàðêîï,  ïðèöåïíå Ñ ³òðîåí -  áåðë ³íãî 
5 0 0  ã ð í .  0 9 7 - 3 5 2 - 9 5 - 4 4 ,  0 6 3 - 9 9 9 - 7 4 - 7 8                                                                           
==Í  Áóäèíîê, º ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ð-í Ìàòðîñîâà 
àáî îáì³íÿþ, òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Ôðåçà ñàìîðîáíà. 093-091-54-22
  Õîäóíêè - ãîéäàëêà. 093-632-67-45, 098-600-99-29
  Õîëîäèëüíèê Indesit, ïîäóøêè, äèâàí ìàëþòêà. 093-
017-89-96, 067-508-99-15
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-892-22-39, 063-474-73-30, 093-
984-74-88
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà Êîðîë³âñüêîãî 1 300 ãðí. ³ 
²ìïåðàòîðñüêîãî 1 200 ãðí. 097-793-55-95
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñè ïîðîäèñò³, äóæå ãàðí³, 
ïðîãëèñòîâàí³, ïàò³êîëîðíîãî êîë³ðó òà ðèæ³ ç ÷îðíîþ 
ìàñî÷êîþ, ïåïåëüí³, öóöåíÿòàì 1 ì³ñ. òà 2 ì³ñ. 063-671-
67-65, 098-500-10-54
  ×åðâîíèé áóðÿê 1 ãðí./1 êã. 096-805-00-47
  Øàôà äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó ç àíòðèñîëåþ 250 ãðí. 
093-498-00-69
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà» ðó÷íà. 097-046-11-75, 
063-502-68-94
  Øê³ëüíà ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè, òóìáà äëÿ òåëåâ³çîðà â 
ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-520-78-71
  Øóáà íàòóðàëüíà òåìíî-êîðè÷íåâà (ñòðèæåíà íóòð³ÿ), 
ð.52-54, ÷îáîòè æ³íî÷³ á³ë³ ð. 40. 093-631-91-16
  Øóáà íîðêîâà íîâà, êîë³ð ÷îðíèé ð. 48-50, òåðì³íîâî. 
093-225-43-61
  ßéöÿ ïåðåïåëèí³, öèïëÿòà, òóøêè. 063-187-85-74, 
097-010-18-68
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Ïëèòè ÄÑÏ Äîâæ.60, 70, 80 Ñì., øèð. 30, 35, 40, 50 
Ñì. 067-753-67-42
 òîðãîâå õîëîÄèëüíå îáëàÄíàííÿ â ìàã.àáÑîëþò âóë.
Ïåðåìîãè 41. 067-753-67-42
 ÖóÖåíÿòà çàõ³Äíî-Ñèá³ðÑüêî¿ ëàéêè. 067-786-36-42, 
063-661-19-94
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1/2 áóäèíêó â öåíòð, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, äâ³ð îãîðîäæåíèé. 093-767-15-16, 
067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 
44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó 
äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-
29-70, 068-053-47-49
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 
063-717-14-05
 Ì³íÿþ 2-õ ê³ìí â Ìàð³óïîë³ íà 1-êìí â Êîçÿòèí³ 
093-017-48-11
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, âóë.Ã.Ìàéäàíó 13. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ç îïàëåííÿì, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 2 ïîâ., öåíòð, º 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 2 ïîâ., öåíòð, º 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-
277-53-34
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.Î.Êîøîâîãî 48, 5 ïîâ., çàã. 
ïëîùà 37 êâ.ì., ê³ìíàòà 20 êâ.ì., âåëèêèé ïðîñòîðèé 
áàëêîí ç ñêëîïàêåòó, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 
³íä. îïàëåííÿ, íîâèé êîòåë, ðàä³àòîðè, ïîòðåáóº 
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. 097-566-92-56
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ, 
ç õîðîøèì ðåìîíòîì, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà 69. 093-595-86-85, 063-989-30-10
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5 ïîâ., êóòîâà, 
åëåêòðîîïàëåííÿ. 063-319-58-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ïëîùà 36.8 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó. 096-846-90-81
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ïëîùà 38 êâ.ì. 098-803-
25-41
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 6/9, ³íä, îïàëåííÿ, íîâà 
ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, íàâïðîòè ìàã. Ãðîø. 093-627-
24-49
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà. 063-475-38-38
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), 
ñòàí æèëèé. 098-271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., 
ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí 
çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ 
íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 53.4 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
äâåð³, â íàÿâíîñò³ ï³äâàë. 097-933-42-45, 063-829-
13-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 54 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 
³íä îïàëåííÿ, òèõèé äâ³ð, öåíòð. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ÏÐÁ, áåç 
ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 
9, çàã. ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí óòåïëåíèé, âõ³äí³ äâåð³ áðîíüîâàí³, 
ë³÷èëüíèêè ãàçó, âîäè. 067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.4 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 2 ïîâ., 
öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á, ñàðàé, 
ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî. 093-858-01-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐá, áåç ðåìîíòó. 

067-902-94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ð-í ó÷èëèùà., 53.9 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè. 093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º êîíäèö³îíåð. 093-
766-54-43
  2-õ ê³ìí. êâ., 51.3 êâ.ì., 5 ïîâ., 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè 
îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ. 097-508-08-00
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà 40/6, îïàëåííÿ 
àâòîíîìíå. 098-635-82-70
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 103à, 2 ïîâ., ñòàí 
æèëèé, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, â³ä âëàñíèêà âëàñíèé 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 067-766-11-31
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 5/11, 2 ïîâ., 37.4 êâ.ì., 
ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ, ìåáë³, ó ïîäâ³ð¿ çíàõîäèòüñÿ 
ïîãð³á ³ ñàðàé. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âóë.Ã.Ìàéäàíó 
9. 093-140-74-34
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 
7 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57 
  2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 58.2 êâ.ì., 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, âõ³äí³ 
äâåð³ íîâ³, ó äâîð³ ïîãð³á, êðèíèöÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
45. 096-568-81-36, 063-696-39-90, 2-05-47
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 43.8/25.4/6.8, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò, çàì³íà ñòîëÿðêè, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
ïðîõ³äí³. 096-903-72-01, 097-149-01-96
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî. 067-284-59-94, 
063-776-45-68
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà) öåíòð, 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì. 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ. 
098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64. 067-
274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. 067-
831-52-40, 093-831-01-60
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 
54 êâ.ì. 063-277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 53 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-217-47-17
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè îêðåì³, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, 4 ïîâ. 095-409-34-99
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï 
â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, 
îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-
09, 063-398-85-82
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-
432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 80 êâ. ì. 097-775-
61-94
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ - ìàãàçèí, 56 
êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16/5, 54 êâ.ì., 
ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 

³íòåðíåò. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 78 
êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., íå óãëîâà, òåïëà, ç ðåìîíòîì, 
íàòÿæí³ ñòåë³, íîâà ñàíòåõí³êà, ñàðàé ó äâîð³, ð-í 
ÏÐÁ. 096-955-23-33, 063-293-14-01
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà íîâ³, ïîðó÷ ãàðàæ, ï³äâàë, ì.Êîçÿòèí âóë.
Äîâæåíêî 105à/7. 097-573-92-62
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ðåìîíò, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, íå êóòîâà, îïàëåííÿ, òèõèé, ãàðíèé äâ³ð. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 

âóë. Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Øê³ëüíà 23 á. 
063-694-70-09, 096-649-29-65
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà, ãàðàæ, ð-í 
ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-
35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ, áåç ðåìîíòó. 
097-029-91-04
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.
Ëåí³íà 9, íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 
êâ.ì., ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé 
ñòàí. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-597-
13-54
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 1 ïîâ., çàã. 
ïëîùà 71.8 êâ.ì., ãàðàæ. 096-420-79-10
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ð-í ó÷è 
ëèùà. 093-732-42-02, 097-715-13-96
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-
42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 093-885-33-50
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìîæëèâî 
îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-
170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, äîìîôîí, 
ïëîùà 78.6 êâ.ì. 067-605-04-95, 097-363-29-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 063-349-
51-27, 067-811-07-23
  3-õ ê³ìí.êâ., 2 ïîâ., ³ìïîðò. êîòåë, 2 ë³÷èëüíèêà, 
ì/ï â³êíà, ï³äëîãà ëàì³íàò, êóõíÿ òà âàííà êàôåëü, 
çàñò³êë. áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 
íå óãëîâà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 096-215-55-85, 063-
276-64-74

  Êîðìîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ. 068-519-56-26
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-885-38-27, 098-462-79-28
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-354-22-97
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-800-28-97, 067-855-28-35
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-278-77-61          
  Êîðîâà ñèâà ç 6 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-623-70-91
  Êîòåíÿòà áðèòàíñüêà ïðÿìîâóõà 850 ãðí., øîòëàíñüêà 
â³ñëîâóõà 1 800 ãðí.  098-500-10-54
  Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñàíêè ç ëîçè, ëþëüêà, ñò³ëüö³, ãàìàê, 
ëèæ³, êð³ñëî - òóðèñòà, êîæóõ, äóáëÿíêà. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êðîâàòü äåðåâ’ÿíà 2-õ ñïàëüíà. 096-855-31-20
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, 
áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Ëîøà 11 ì³ñ. 096-220-43-69, 098-647-34-30
  Ìåòàëîøóêà÷ «Velleman» - CS 130, âèð-ê Áåëüã³ÿ, â 
ðîáî÷îìó ñòíà³, íà àêóìóëÿòîð³, º çàðÿäíèé ïðèñòð³é òà 
íàóøíèêè 1 600 ãðí. 098-872-34-10
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò Clone-PIW/ 068-033-67-62,  093-
407-56-24
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-158-98-01 Íàä³ÿ Ïåòð³âíà
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ 
ñêëÿíèìè ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 093-766-66-
96, 097-344-04-64
  Ìîòîáëîê «Âåéìà» 6 ê.ñ., ïðàêòè÷íî íîâèé. 067-430-
76-41, 093-766-64-93 Ñåðã³é
  Ìÿñî íóòð³é - êðîë³â. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ñîðò³â ïîì³äîð: âîëîâå 
ñåðöå, ãîëîâà áóéâîëà, öàðü - êîëîêîë, ÿíà, äåáàðàó, 
íåäîðîãî. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Íàñòîéêà âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, êâ³òêîâèé ïèëîê ç ìåäîì, 
êðåì - ìåä. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Íåäîðîãî ìåáë³ ÷àñ³â ÑÐÑÐ 2 øàôè ç àíòðåñîëÿìè, 
ïðèõîæà, 2 øàôè ç ïîëèöÿìè. 096-36-171-82, 093-96-
32-444
  Îâåñ, ÿ÷ì³íü, áàðàí÷èêè. 067-976-00-28
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â. 093-091-22-38, 096-467-88-94 
  Ïàðêîâêà äëÿ àâòî, áóðæóéêà, áî÷êè 500 ë. í/æ, åë. 
êîñ³ëêà. 096-301-40-76 Ñåðã³é
  Ïåðåïåë³â Ôàðàîí³â òà Òåõàñö³â ð³çíîãî â³êó, ÿéöÿ 
ïåðåïåëèí³, ñòîëîâ³ òà ³íêóáàö³éí³, ìÿñî ïåðåïåë³â. 096-
367-69-37
  Ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà, ïðàëüíà ìàøèíêà Saturn, áàê 
ìåòàëåâèé (ï³ä ïàëüíå), 2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç òóìáî÷êàìè 
òà òðèëÿæåì (êîìïëåêò) ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-905-47-
32, 067-581-77-73
  Ï³÷ áóðæóéêà íîâà, ÷àâóííà, êóðòêà ÷îë. ÷îðíà, 
íàòóðàëüíå õóòðî, íîâà. 098-597-13-15
  Ïëàíøåò SANEI 8«, ëàçåðíèé ïðèíòåð LaserJet 5p. 
063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïîëêè êíèæí³ 2 øò., òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2 øò. 093-
681-01-44
  Ïîðîñÿòà 097-792-04-59
  Ïîðîñÿòà âàãà 15 êã., ïîðîäà Ëàíäðàñ 1 500 ãðí./
ïàðà. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí + Ëàíäðàñ â³ä 10- äî 
20 êã. 096-566-64-53, 063-896-77-35
  Ïîðîñÿòà ñ. Ñîê³ëåöü. 097-73-85-635   
  Ïîñèëåíèé ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ³ ì³í³-òðàêòîðà, 
áåíçîïèëà «Áàéêàë» íîâà, åë.äâèãóíè 2.2 ³ 2.8 Êâò, 
ðåéñè Ç-65, åë.ñòàíö³ÿ 800 Âò íîâà, ìëèí ïîòóæíèé. 
068-216-34-20
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Åëåêòðî ëþêñ â õîðîøîìó ñòàí³, 
äèñêè ìåòàëåâ³ R-15. 063-343-04-10
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí ç â³äæèìîì, â õîðîøîìó 
ñòàí³ 1 500 ãðí. 097-149-12-94
  Ïòàøêè Àìàä³íè. 063-288-71-89, 097-023-22-16
  Ïóõîâèê æ³íî÷èé, íîâèé, íåäîðîãî. 52-54 ð., ëèñòè 
ìåòàëåâ³. 093-234-93-05
  Ïøåíèöÿ, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ  ç â³êîííèì ÊÏÄ 
ìåòàëåâ³, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì. 
093-411-31-05, 096-727-43-90   
  
  Ðàä³îñòàíö³ÿ Ðóòà äëÿ ðîáîòè â òàêñ³. 093-611-88-72
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-920-72-29
  Ðóøíèöÿ îäíîñòâîëüíà ÌÐ-18 2009 ð.â., 20 
ê ë . ,  ë à ò ó í ü  ã ³ ë ü çè  13  øò .  â  ê îìïëå ê ò ³ 
ä î  ð ó ø í è ö ÿ  3  6 0 0  ã ð í .  0 9 8 - 8 7 2 - 3 4 - 1 0                                                                                                                                    
                                                             ==Ð  Çäàì â 
îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, ï³ä 
ïåðóêàðíþ, ñàëîí, ìàãàçèí òåëåôîí³â, òåõí³êè, îäÿãó, 35 
êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿. 063-340-28-77
  Ñâèí³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 45-50 êã. 096-458-74-38
  Ñ³íî ëþöåðíè, äðîâà ñóõ³ ðóáàí³. 068-216-34-20
  Ñ³íî ïåð³é ñ.Âåëèêå. 066-247-57-54
  Ñ³÷êàðíÿ åëåêòðè÷íà, áàðàêîð³çêà åëåêòðè÷íà, òåõ.
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Висловлюємо щиру подяку 
колективу кафе "Цезар"

 та особисто сім’ї Гриневич за 
моральну та матеріальну під-

тримку в організації 
поховання найдорожчої 

для нас людини 
Романюк 

Тетяни Миколаївни.
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Вічно сумуюча родина.

5 лютого минає 9 днів, як пішла з життя

Ляшенко Тамара Кирилівна 
Пішла від нас ти так раптово.
Ніхто не знав і не відчував біди.
Тепер на серці – тривожна рана,
Бо ти пішла не на 
годину – назавжди.
Прости, що не змогли 
тебе спасти, 

Прости, що не змогли 
тобі допомогти.
Якби ти могла ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Вічний спокій твоїй душі.

Дружина, сини, невістки, онуки, теща.

5 лютого минає 7 років, як раптово обірвалося життя коханого чоловіка, 
батька, дідуся, зятя Шевчука 

Миколи Івановича
Не можна передати словами 
ту печаль і горе,
Що переповнюють наші 
серця.
Ти пішов від нас назавжди,
Забрав своє тепло, щирість 

своєї душі,
залишивши в наших серцях 
біль і печаль.
Любимо, пам'ятаємо...
Вічна тобі пам'ять,
Царство Небесне...

3 лютого минає півроку,
як невблаганна смерть вирвала з життя,
з родини найдорожчу нам людину, доньку, 
дружину, матір, бабусю, сестру, тітоньку

Олійник 
Людмилу 

Олексіївну
Вже стільки днів 
пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішла з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.
На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті ти залишила,
А скільки людям ти добра зробила.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь
І завжди пам'ятатиме родина,
Та добрим словом люди пом'януть.

З глибоким сумом 
поминаємо: батьки, чоло-
вік, діти, онуки, сестра з 

сім'єю. Вічно сумуючі: дружина, син, дочка, зять, невістка, онуки, брат, сестра та вся рідня.

04.02.17 р. минає 5 років, як смерть забрала від нас дорогу 
людину, чоловіка, батька, дідуся

Сича 
Василя Миколайовича
Яка глибока в серці рана,
Який нестерпний 
біль в душі.
Ти залишив усіх нас рано.
Прости, що не змогли тебе 
спасти.

Нехай Господь, тобі дарує
Життя те вічне, неземне.
Хай він тебе навік 
полюбить
І прийме в Царствіє своє.
Хто знав – пом'яніть.

390423

5.02.17 р. минає 40 днів пекучого болю, гіркої розлуки,
найбільшої втрати в житті

Кошового Віктора 
Олександровича

23.07.1989 – 28.12.2016
Болить душа, і сльози ллються,

Стражданню нашому нема кінця,
Бо скільки б не шукали очі,

Людини рідної у хаті вже нема.
Ти плани мав, любив життя.

Та не судилось збутись мріям.
Проклята мить відрізала життя.
Тобі б ще довго жити і любити...

І в нас тобі не буде забуття,
Як шкода, що така у тебе доля...

Колектив Козятинсько-
го міськрайонного суду,

висловлює співчуття
Дацюку 

Андрію Анатолійовичу
з приводу передчасної 

смерті батька.

З великим сумом і болем рідні та близькі.
Всі, хто знав Віктора, пом'яніть
Добрим словом і щирою молитвою.

  Àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ñâîþ 3-õ ê³ìí. êâ., 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ 83 êâ.ì., â öåíòð³. 068-753-
34-43, 093-730-51-90
  Áóäèíîê 106 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³ 
òâåðäîïàëåâí³ êîòëè, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîñï. áóä³âë³, 
ìåáë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. + 10 ñîò. çåìë³ ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Áàæåíîâà 25. 093-017-89-96, 067-508-99-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. â ìàëüîâíè÷î - ³ñòîðè÷íîìó 
ñ.Á³ëîï³ëëÿ, îïàëåííÿ - ãàç, äðîâà, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 
ñàðàé, 60 ñîò., ìîëîäèé ñàä, ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³þ ç 
îáì³íîì â ì.Êîçÿòèí. 096-094-68-34
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç ³íä. ãàç îïàëåííÿì, öåãëÿíèé, 
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 150 êâ.ì., æèòëîâà 
64.4 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., 
îãîðîæåíà, «Öàðñüêå ñåëî». 063-296-30-12
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, º 
íîâèé âèñîêèé ãàðàæ â ÿêîìó ìîæíà â³äêðèòè á³çíåñ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ó÷àñòîê îãîðîæåíèé çàáîðîì. 097-556-
89-55
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. 
áóä³âë³, ãîðîä 90 ñîò., ñ.Â³âñÿíèêè. 096-266-31-54, 
099-132-34-31
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ð-í ÇÎØ ¹3, 7.5 ñîò. ä³ë-êè, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ãàç. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-461-52-70
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, 
ãîðîä 8.6 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.
Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 063-
260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³ ä³ë-êà 55 ñîò. ãàç, 
ï³÷íå îïëåííÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä. 067-
264-80-29, 063-828-27-76
  Áóäèíîê ãàç, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ãàç., âîäà, ñàðàé, êîìîðà, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-
056-55-82
  Áóäèíîê ãàç., ãîñï. áóä³âë³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-
74-56, 073-058-43-22
  Áóäèíîê ãàç.ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçîíþêà 33, çàã. 
çåì. ä³ë-êà 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, 
êðèíèöÿ, º ï³÷íå îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 097-916-09-29, 
098-928-29-61
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé 
äâ³ð êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 
ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê ç ãàç. îïàëåííÿì, ö/âîäîã³í, êàíàë³çàö³ÿ, 
çàã. ïëîùà ñàäèáè 7 ñîò., ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè. 
093-461-52-70
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., 
çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-
144-17-82
  Áóäèíîê Ê³ðîâà 11, ãàç, êðèíèöÿ, áàíÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, òåëåôîí â áóä., âîäà ãàðÿ÷à - õîëîäíà, 9 ñîò. 
çåìë³, äåðæ. àêò, òåðì³íîâî. 063-259-20-58, 093-
050-93-06
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-
374-60-15
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, 90 êâ.ì., 4 ñîò. 
çåìë³, ãàç. 063-773-28-96, 2-33-98
  Áóäèíîê íîâèé òåðì³íîâî (5 ðîê³â), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, 18 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Òóõà÷åâñüêîãî 9. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê íîâèé, âóë.Ñîô³¿âñüêà, æèëà ïëîùà 93 
êâ.ì., çàã. ïëîùà 245 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ ïîâ. 

ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, òåïëèöÿ, êðèíèöÿ, 0.15 ãà, 
îãîðîæà, ñàäîê. 067-754-44-65
  Áóäèíîê îáêë. öåãëîþ 61.9 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà 
âóë.².Ìàçåïè 3, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ìîëîäèé ñàäîê, 
ï³ä’¿çä çðó÷íèé, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, ö/âîäà + 
êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ìåò. çàáîð. 097-
232-10-37, 063-303-21-11
  Áóäèíîê ïðîâ.Äæåðåëüíèé (Ê³ðîâà), ãàç, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, âóë.Ñóâîðîâà. 067-707-05-81, 
093-624-41-84
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, âóë.Øåâ÷åíêà 32, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. 
097-585-10-81, 093-892-12-63, 2-46-77
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10, ãîñï. áóä³âë³ 
àáî çäàì íà äîâãèé òåðì³í, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà 
âóëèö³, äîêóìåíòè âïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Íîâèé ñâ³ò, íåäîðîãî. 098-
413-03-39
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòð, 47 ñîò. 
ãîðîäó, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-802-19-12
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 
120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà 
ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó 
öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ïåðåìîãà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
çðîáëåíèé ðåìîíò, 10 ñîò. çåìë³, íåäàëåêî â³ä òðàñè. 
063-390-43-55
  Áóäèíîê ñ.Ñàäîâå, á³ëÿ áóä. 60 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê, 
2 ïîãð³áà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, á³ëÿ êóõí³ êðèíèöÿ, ãàç. 
093-968-65-37
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-
83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà âóë.²âàíà - Ìàçåïè 3, çàã. 
ïëîùà 61.9 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ãàç, ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ö/âîäà, êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 
063-303-21-11, 097-232-10-37
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
áîéëåð, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-
502-63-13, 050-821-49-53
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, 7 ñîò. 
çåìë³, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ 380 000 ãðí. 096-901-70-55 
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 
063-828-27-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., º ãàç, º ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.
Âèøíåâåöüêîãî 14. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 40 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, âóë.
Òåðåøêîâî¿ 48, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 067-463-
88-87
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), 
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-
431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.
Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà, ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-
30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãîðèùåì, âóë.Âîäîêà÷íà, 
âîäà, ãàç, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ñàíâóçîë, íà òåðèòîð³¿ 
öåãëÿíèé ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, ë³òíÿ 
êóõíÿ, õë³â, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíå 
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. 097-776-24-16

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî. 093-704-31-57
  Íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë.Ï³âäåííå 
Øîññå 25. 093-595-86-85, 063-989-30-10
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ñò.Êîðäèø³âêà (Ôëîðÿí³âêà). 
067-478-70-17 Ñåã³é
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
093-091-02-55
  Ó÷àñòîê 16.8 ñîò. ç³ ñòàðèì ãëèíÿíèì áóäèíêîì, 
â äâîð³ ôðóêòîâèé ñàäîê, êðèíèöÿ, âóë.Çîðÿíà 21 
(êîëèøíÿ âóë.Ïàðõîìåíêî ð-í ÏÐÁ). 050-442-44-47
  ×àñòèíà áóäèíêó 38.3 êâ.ì., ç ºâðî-ðåìîíòîì, ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òåïëà ï³äëîãà, êðèíèöÿ, ãîðîä, 
³íòåðíåò, âóë.Äæåðåëüíà. 096-795-94-10, 093-831-
02-72
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 
063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³.  067-387-27-
20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè ñò.Êîðäèø³âêà. 067-
478-70-17
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-
ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, çðîáëåíèé 
ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ (ãàç), âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ àáî îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³íä. 
îïàëåííÿ, âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, 4 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ãàðàæ. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., êîîÏ. áóÄèíîê âóë.ì³÷óð³íà 18, 
Ïëîùà 68.5 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçÄ³ëüí³, Äâà áàëêîíè, 
³íÄ. îÏàëåííÿ, Ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè - ãàçó, âîÄè, êîìîðà 
â Ï³Äâàë³, ÏîðÿÄ Äèò. ÑàÄîê, áàçàð. 096-138-68-81, 
050-843-64-14
 áóÄèíîê âóë.².ìàçåÏè (âóë.ÑâåðÄëîâà). 067-182-99-
20, 063-386-86-18
 áóÄèíîê âóë.ùîðÑà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèÄè îÏàëåííÿ, 
âÑ³ çðó÷íîÑò³, çåì. Ä³ë-êà 6.26 Ñîò. 063-670-31-47, 
068-515-77-21
 çåì. Ä³ë-êà 5 Ñîò. º ôóíÄàìåíò, Ñâ³òëî, Ïîðó÷ ãàç ð-í 
í³êðàÑîâà, íåÄîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71 
 Ïðèì³ùåííÿ 99.6 êâ.ì., ì.êîçÿòèí Ïðîâ.
êîíÄðàÖüêîãî 10. 063-688-94-60, 067-946-18-55                                                      

==í  2-õ ê³ìí. êâ., 3 Ïîâ., âóë.ãðóøåâÑüêîãî 23, 
Ñó÷àÑíèé ðåìîíò. 067-791-11-73

  аВтомото
  Ford Escort  1990 ð.â., 1.3 áåíçèí. 096-369-91-00
  ÂÀÇ 2101 1986 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî. 098-925-12-99
  ÂÀÇ 2106 â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, õîðîøà 
çèìíÿ ðåçèíà, îäèí âëàñíèê. 096-758-16-70
  ÂÀÇ 2106, òåìíî-âèøíåâà. 097-556-85-01
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòíà³, êîë³ð ñèí³é, 
íîâà ë³òíÿ ðåçèíà, êàï. ðåìîíò õîäîâî¿. 097-936-88-
24, 067-449-00-16
  ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 098-876-17-13
  ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., õîðîøèé ñòàí. 067-915-29-96
  ÂÀÇ 2109 5 ñò. 1993 ð.â. 068-170-47-89
  ÂÀÇ 2115 2001 ð.â. 093-508-92-92
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñòàí 
äîáðèé. 093-481-74-05
  ÃÀÇ-53 (ìîëîêîâîç) íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä), äèçåëü Ä-240 (ÌÒÇ). 067-937-
45-39
  Äâèãóí Â-4 òóðáî äèçåëü 1.9 ÇÅÒ. 096-805-00-47, 
096-209-86-09
  Äâèãóí Ä-240 (ÌÒÇ), äâèãóí Êàìàç, Ç²Ë. 067-937-
45-39
  Äâèãóí ÇÀÇ-968, êîëîâêó ³ êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, 
äî Ìîñêâè÷à 2141: äâåðêè, ïåðåäíÿ áàëêà, ïîëóîñü, 
ãðàíàòè òà ³íø³ ç/÷. 067-345-41-77, 066-122-15-36
  Äâèãóí ÓÄ 25 áåç ïðîá³ãó, ç åëåêòðîííèì ìàãíåòî, 
áàê ô³àò Òåìïðà. 096-912-48-56
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, âñ³ äåòàë³. 098-925-12-99
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, ð³çí³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 
096-264-75-92
  ²Æ-Þ 4 ê â äîáðîìó ñòàí³, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³, 
íîâà ÀÊÁ, åë./çàïàëåííÿ 5 000 ãðí. 093-757-73-84
  Êîìáàéí Âîëüâî 1130.  067-976-00-28
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 Áåëøèíà, 10% çíîñó, ïàðà, 
íåäîðîãî. 097-690-98-02
  ÌÀÇ-5549 (ñàìîñêèä) 1980 ð.â., íà õîäó. 067-937-
45-39
  Ìîñêâèé-412 êîë³ð áåæåâèé, ñòàí íîðìàëüíèé. 
097-776-24-16
  Ìîòîöèêë Ì³íñê 1985 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³ 6 V, 
êîë³ð ÷åðâîíèé 6 550 ãðí. 098-872-34-10
  ÌÒ-10-36 1983 ð.â. ç êîëÿñêîþ, êîëÿñêà ÈÆ Þ-5. 

096-301-40-76
  Îïåëü Àñòðà G 2000 ð.â., 2.0 òóðáî äèçåëü, 
ìàëîòîíàæíèé ôóðãîí, çåëåíèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, 
åêî. ðîçõ³ä ïàëèâà. 063-784-44-78
  Ïðèöåï òðàêòîðíèé 2-õ îñüíèé, 4 òîí. íà êðóãó ç 
äîêóìåíòàìè, ïëóã ê³ííèé âîñüìèðèê â çáîð³. 097-256-
32-65, 063-042-57-18, 067-379-91-94
  Ðåíî Êåíãî 2000 ð.â., äâ. 1.9. ïðîñòèé äèçåëü. 
098-931-56-56
  Ðîçáîðêà á/ó çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Ñàìîõîäíå øàñ³ íà áàç³ ãàçîíà äèçåëü Ò-25, 
íåäîðîãî, ç äîêóìåíòàìè, òåðì³íîâî. 067-254-30-63
  Òðàêòîð ÌÒÇ-82 íà õîäó. 096-245-37-48
  Òðàêòîð Ò-40 â äîáðîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, 
îïðèñêóâà÷ íàâ³ñíèé òðàêòîðíèé 400 ë., Ïîëüñüêîãî 
âèð-òâà, ïëóã ÏËÍ 3-35. 097-239-92-05
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, äâèãóí, ÊÏÏ 
ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ 1989 ð.â., íà õîäó, âåëèêà êàá³íà, 
íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ íà õîäó. 096-245-37-48
  Ô³àò Äîáëî 2002 ð.â., 1.9 äèçåëü. 093-885-32-70
  Ôîëüñòâàãåí LT-45, äèçåëü 2.4, ãðóçîâèé, ñïàðêà, 
2.4 Ò. 093-718-81-64, 093-436-32-76 Þðà
  Øêîäà Ôàâîðèò 1991 ð.â. 067-976-00-28
  Þï³òåð-5, òåðì³íîâî, ñ.Ìàõàðèíö³. 096-922-01-53

  КуПлЮ
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áè÷êà 1.5-2 ì³ñ. 096-797-79-43
  Áóäèíîê àáî êâàðòèðó â Êîçÿòèí³ (ñ.Êîçÿòèí) äî 170 000 
ãðí., òåðì³íîâî. 097-137-22-97, 063-398-83-24 Ñâ³òëàíà
  ÂÀÇ â áóäü ÿêîìó ñòàí³. 098-925-12-99
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Çà ïîì³ðíó ö³íó ñòàðèé áóäèíîê (ìîæëèâî íå ó æèòëîâîìó 
ñòàí³), ³ç çåì. ä³ë-êîþ (â³ä 8 ñîò.), àáî ïðîñòî ä³ëÿíêó â ìåæàõ 
Êîçÿòèíà. 063-637-20-65

  Êàðòîïëþ äð³áíó ïî 0.50 êîï./êã. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-
55-95
  Íåðæàâ³þ÷ó òðóáó ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Íóòð³¿ 1.5-2 ì³ñ. 063-383-79-51
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-
13-64
  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, æèòî, îâåñ. 067-43-00-280
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñïîðòèâí³ ãèð³. 063-422-45-66
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  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
  Ñòóï³öè ïåðåäí³ ÂÀÇ àáî Ìîñêâè÷, ðåñîðè, àìîðòèçàòîðè 
Ìîñêâè÷, òðóáó, óãîëêè 20-40 ìì á/ó, íåðîáî÷èé àáî 
ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, ì³í³-òðàêòîð, äîêóìåíòè íà 
ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 068-216-34-20
  Òðóáó ÊÀÌÀçîâñüêîãî êàðäàíà. 067-365-66-28
  Òðóáó í/æ 100/200 ä³àì. 067-114-94-16
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóêîð. 067-43-00-280
  ×îëîâ³÷³ ÷îáîòè íåõîäæåí³, êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè ðîáî÷³, 
òóôë³ ³ ÷åðåâèêè àðì³éñüê³, âñå íåâæèâàíå.. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é;êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ, 
ïðîâîëîêó ñòàëüíó 3, 4, 5. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 á³ãîâó Äîð³æêó åëåêòðè÷íó àáî â³çüìó íà Ïðîêàò á/ó àáî íîâó, 
ìàêÑèìàëüíà âàãà êîðèÑòóâà÷à 130-140 êã. 068-433-03-88, 
063-880-58-43
 åêÑêëþçèâíèé õðóÑòàëü ÷àÑ³â ÑðÑð (ðþìêè, ôóæåðè). 098-
132-22-28

  мінЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-224-08-52
  3-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì âñå íîâå íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 096-
955-23-33, 063-293-14-01
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. 
â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29

  різне
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ, öåíòð. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, ð-í æ.ä âîêçàëà. 
063-671-36-66
  Âòðà÷åíà ïå÷àòêà âðà÷à 30.01.17 ð. â ðàéîíí³é ïîë³êë³í³ö³ 
ÊÏ Êîçÿòèíñüêà ÖÐË íà ³ì’ÿ Ãðàá÷àê Òåòÿíà Ïåòð³âíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê  òà ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà 
áîºâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Îñüì³ðêî Þð³é Ïåòðîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ë³ñîâà Îëåíà ²âàí³âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñîêîëüâàê Íàä³ÿ 
Ïàâë³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Òõîð Îêñàíà 
Âàëåíòèí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê, ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ 
ä³é íà ³ì’ÿ Êîð÷èíñüêèé Þð³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÒ ¹160545 íà ³ì’ÿ Êîð÷èíñüêèé 
Þð³é ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà - äèòèíñòâà ñåð³ÿ ÀÀÃ ¹ 
032906 íà ³ì’ÿ Ñèòíèê Ìàðèíè Ñåðã³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ãàðí³ ä³â÷àòêà - êîøåíÿòêà ïî 6 ñ³ì., á³ëå ç ñ³ðèì, 
øîêîëàäíå ³ á³ëîøîêîëàäíå ïóõíàñòå, â³ä ìàìè - ìèøåëîâêè, 
øóêàþòü äáàéëèâèõ ãîñïîäàð³â, âåñåë³, ë³ã³äí³, ïðèâ÷åí³ äî 
ëîòêà. 063-605-92-04, 067-386-47-80   
 ==Ï  Äèòÿ÷à ñò³íêà ç ë³æêîì. 097-623-81-39, 
093-279-47-64
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25, 063-808-
27-17
  Æäó ïðèíöà íà á³ëîìó êîí³, ìåí³ 42 ðîêè. 068-099-74-51
  Çàãóáëåíî ÷îõîë â³ä ìîá³ëüíîãî, ðîçîâîãî êîëüîðó ç 
òðüîìà áàíê³âñüêèìè êàðòî÷êàìè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó, â³äãóêí³òüñÿ, õòî çíàéøîâ ïî òàêîìó òåë. 097-
031-94-95
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-287-60-19
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-289-00-86 ï³ñëÿ 
18:00

  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ñ³ì’¿, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ìåáëÿìè. 096-876-15-35
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-017-74-28
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-885-20-54
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ìîæëèâî ç 
ïðàâîì âèêóïà, îïàëåííÿ ï³÷íå, º ãîñï. áóä³âë³. 068-216-34-20
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãàç. òà ï³÷íèì îïàëåííÿì, íà 
äîâãèé òåðì³í. 093-485-01-72, 097-263-47-53
  Çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð íà ðèíêó. 067-841-83-38
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., âóë.Ì³÷óð³íà 17/23, 
íåäîðîãî. 097-346-90-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, íåäîðîãî. 093-626-
82-86, 097-324-85-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., 
ìàãàçèíó «Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-
449-53-15
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í. 093-596-41-56, 
098-597-08-78
  Çäàì ãàðàæ. 063-422-45-66
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çäàì êîíòåéíåð íà ðèíêó Õë³áîäàð. 098-271-91-00, 063-
989-78-17
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè, îïàëåííÿ ãàç. (á³ëÿ 
çàë. âîêçàëó). 067-277-16-73, 063-293-14-19
  Çäàì ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
626-82-86, 097-324-85-40
  Ïàðåíü 36 ëåò ïîçíàêîìèòñÿ ñ ñèìïàòè÷íîé è ñòðîéíîé 
äåâóøêîé äî 38 ëåò. Òîëüêî ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ. 068-957-
42-68 Ðîìàí    
  Ñ³ìÿ çí³ìå 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ., àáî áóäèíîê ïîðÿä ³ç 
ñàäî÷êîì òà øêîëîþ, ïîðÿäîê òà îïëàòó ãàðàíòóºìî. 097-
352-65-51
 çÄàì â îðåíÄó ìàã.àáÑîëþò 2 Ïîâ., 40 êâ.ì., Öåíòð, âõ³Ä ç 
Äâîðó. 067-753-67-42
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овен 
Будьте обережніші у спілку-
ванні з начальством, не всі 

ваші слова їм будуть до вподоби.
теЛець 
 хтось не дотримає свого слова, 
і це може спричинити конфлікт 

на роботі чи вдома.
бЛизнюки 
Деякі важливі організаційні пи-
тання вирішуватимуться з труд-

нощами.
 рак 
не відмовляйтеся від запро-
шення друзів, ви цікаво та при-

ємно проведете час.
           Лев 

задайте собі чіткий ритм роботи і не-
ухильно дотримуйтеся його — успіх 
не забариться.
 діва
Можливо, вам зроблять дуже 
вигідну пропозицію. Бажано не 
зволікати з відповіддю.
терези 
перед вами можуть відкритися 
блискучі перспективи, варто 

бути уважними до деталей.
скорпіон 
Ви будете сповнені оптимізму 
та нових ідей та планів, реалі-

зуєте практично всі задуми.
стріЛець 
Ваші плани та наміри вашого 
начальства можуть не збігати-

ся.Варто знайти розумний компроміс 
і домовитися.
козеріг 
Цього тижня бажано не від-

кладати завершення важливих справ.
водоЛіЙ
Візьмуться свіжі сили, які дозволять 
взятися за справи, про які раніше 

навіть боялися подумати.
риби 
 не метушіться й уникайте нерво-
вих та фізичних перевантажень.

ГОРОСКОП
з 2.02 по 8.02

неділя, 5 лютого

- 3 0Ñ   - 2 0Ñ
  0 0Ñ     0 0Ñ

середа, 8 лютого

  - 13 0Ñ   - 19 0Ñ
  - 15 0Ñ    - 15 0Ñ

вівторок, 7 лютого  

  - 6 0Ñ    - 7 0Ñ
  - 4 0Ñ    - 5 0Ñ

понеділок,6 лютого

  0 0Ñ   - 2 0Ñ
  0 0Ñ     0 0Ñ

субота, 4 лютого  

  - 1 0Ñ    - 2 0Ñ
     0 0Ñ    - 1 0Ñ

пятниця, 3 лютого 

  - 5 0Ñ    - 2 0Ñ
  + 1 0Ñ    + 2 0Ñ

четвер,2 лютого 

- 10 0Ñ  - 11 0Ñ
 - 3 0Ñ   - 4 0Ñ

Прогноз погоди

388816
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7 днів на тиждень купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25, vovk63@i.ua (RIA-K)
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