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Гордість КозятинсьКоГо Краю — аматорсьКий хор “Прометей” 
с.8
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ТеТяна лозінсЬка

Важливими принципами у роботі лікарів-
стоматологів є надання кваліфікованої якісної 
допомоги, ефективне знеболення, уважне 
ставлення до пацієнта, створення невимушеної  
обстановка для  комфортного лікування зубів.

Сьогодні, в День стоматолога, згадаємо про 
лікаря в Козятині, який першим у 1994 році 
отримав ліцензію на приватну практику по ор-
топедичній стоматології. Це Володя Нудний. 
Сьогодні ми публікуємо фото його маленького 
колективу клініки “Стоматол і Я”. До речі, його 
син Олександр також на сьогодні стоматолог.

— Наш медичний персонал кабінету постій-

но займається самоосвітою: курси підвищення 
кваліфікації, тематичні семінари, вивчення та 
застосування нових технологій в області стома-
тології, — каже Володимир Нудний. — Ви-
користовуємо, як і всі сьогодні, сучасні  висо-
коякісні матеріалами. Цінова політика гнучка, 
пацієнту пропонується кілька варіантів лікування 
та протезування, аби він самостійно міг вибрати. 
Лікуємо, протезуємо, надаємо профілактичні 
процедури, робимо естетичне відбілювання. 

Зараз в місті дев’ять приватних зубних 
кабінетів, в районі — п’ять. 

Газета “RIA-Козятин” вітає всіх стоматологів 
Козятинщини з професійним святом. Бажаємо 
здоров’я та вдячних пацієнтів. 



2 RIA-К, Четвер, 9 лютого 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 3 RIA-К, Четвер,9 лютого  2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

на тему тижняпро все
приємні візити

Розмиті  відповіді на конкРетні 
запитання

заСтупник  головного 
лікаРя  ігоР  гРубеляС 
пРо  оСтанні  події  в 
медичному закладі

підпиСана угода, яка позбавила 
міСто пРава влаСноСті на майно, є 
пРотизаконною та амоРальною

педколектив школи має 
бути РозфоРмований!

ганьбу і гРіх твоРять доРоСлі

відкРитий лиСт-звеРнення педагогічного колективу школи  
№ 2 до читачів газети «RIA-козятин»

доведетьСя 
бРати 
лопати в 
Руки

волонтеРами Стають за покликом СеРця

Люди прийшли поставити питання владі

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Про пакт слободянюка–Пузиря-оркуші!!!

владислав Шаріков

Козятином ходили чутки, що 
знову страйк у вівторок о 12-тій. 
Але це  в будинку культури перед 
громадою виступав мер Козятина 
Олександр Пузир. Він розповів 
присутнім (а їх було до 50 людей) 
про угоду, яку уклали щодо ці-
лісного майнового комплексу 
Центральної районної лікарні.

На запитання з залу щодо 
майнової частки Козятина в цій 
лікарні, мер відповів, що невже 
це так важливо хворому, який 

прийшов до лікаря на прийом? 
Головне, щоб була надана якісна 
медична допомога. 

Виявляється, у Козятині буде 
два медичних заклади — Цен-
тральна районна лікарня на базі 
колишньої залізничної, та Лікарня 
відновлювального лікування на 
базі колишньої районної лікарні. 
У цих лікарнях будуть отримувати 
медичну допомогу мешканці Ко-
зятина та районів.

Після розповіді про рішення 
щодо лікарні, присутні стали ста-
вити різні наболілі питання — про 

водопостачання, ціни на продукти 
та ліки, про роботу комуналь-

ників. На жаль, міський голова 
відповідав дуже розмито. Люди 

вийшли з залу з враженням, 
що їх знов обдурили.

— Я дуже радий, що керів-
ники самоврядування знайшли 
компроміс і прийняли угоду про 
передачу Козятинської централь-
ної районної лікарні Вінницької 
обласної ради з власності Ві-
нницької обласної ради в ко-
мунальну власність сіл, селищ 
Козятинського району, — про-
коментував  Ігор Грубеляс га-
зеті "RIA-Козятин". — Я це можу 
сказати від імені всіх лікарів і 
молодшого медичного персоналу. 
Ми працюємо над тим, щоб нада-
вати населенню якісну медичну 
допомогу. А приміщення колиш-
ньої залізничної лікарні набагато 
краще пристосоване для якісного 
обслуговування людей.

У Козятині буде тепер два 
медичних заклади — ЦРЛ 
(Центральна районна лікарня) 
на базі колишньої залізничної 
лікарні та ЛВЛ (Лікарня від-
новлювального лікування) на 
базі колишньої ЦРЛ.

У планах у нас - вдосконалити 
медичне обладнання, виробити 
такі шляхи роботи з населенням, 
щоб звести до мінімуму черги в 
поліклініці. Підвищити швидкість 
та якість надання медичної допо-
моги за рахунок сучасної медич-
ної техніки. 

За словами Ігоря Петрови-
ча, ще потрібно налагодити 
роботу реєстратури, щоб не 
було плутанини з амбулаторними 
карточками пацієнтів. Звичайно, 
потрібен час, щоб налагодити усі 
функції цього медичного закладу.

У всіх працівників лікарні зараз 
“чемоданний настрій”. На даний 
момент вже повністю переїхали 
терапевтичне та неврологічне 

відділення. Наступного тижня 
переїде реанімація та хірургія. 
Наступний крок — дитяче відді-
лення. У планах створити сучасне 
пологове та гінекологічне відді-
лення. Але це все потребує часу. 

— Мене зараз хвилює, щоб усі 
хворі отримали допомогу, — за-
віряє пан Грубеляс. — Для цього 
я роблю все можливе. Дуже важ-
ливо обережно та дбайливо пере-
везти “тяжких” хворих. Ще й по-
года ускладнює транспортування 
лежачих пацієнтів. За останні дні 
дуже багато людей звернулися з 
травмами, здобутими через оже-
ледицю. Деякі з них потребують 
оперативного втручання. Усіх їх 
теж треба розмістити та надати 
допомогу.

У всіх відділеннях лікарні ве-
дуться ремонтні роботи. Лікарі 
та медсестри після чергування 
залишаються та роблять свій 
внесок у створення комфортних 
умов праці. У вівторок отримали 
гарну звістку, що вже замовлені 
нові вікна для пологового від-
ділення, на черзі нові вікна для 
терапевтичного корпусу, надалі 
- для поліклініки.

— Лікарня зустріне пацієн-
тів якісним обслуговуванням 
та свіжим ремонтом, — каже 
Ігор Петрович. — До речі, у пе-
рехідній галереї розквітла кімнат-
на троянда. Вважаю, це добрий 
знак! Є побажання до міської 
влади облаштувати на вулиці 
Героїв Майдану автопарковки 
вздовж лікарні. А до районної 
— переглянути маршрути сіль-
ських автобусів, додавши зупинку 
біля лікарні. Щоб довозити сюди 
людей і забирати.

За словами Ігоря Грубеляса, 
весь медперсонал хоче подяку-
вати всім, хто допомагає як ма-
теріально, так і робочою силою 
в переїзді. Ніхто не відмовив 
підсобити, до кого зверталося 
керівництво лікарні. Медики і на-
далі надіються на тісну співпрацю 
з благодійниками, дякують паці-
єнтам за розуміння і вибачаються 
перед відвідувачами за тимчасові 
незручності.

ТеТяна ЄрмолаЄва

Чи взагалі є межа брехні та мані-
пуляціям? Напевно, немає.

Я пам’ятаю своє дитинство і 
юність, які пройшли в моєму 
рідному Козятині. Мене  завжди 
охоплювала гордість за моє місто. 
Гордість за історичну архітектуру 
вокзалу і особливу красу острова, 
де знаходиться стадіон. Гордість 
за хазяйновитих сусідів, за веселих 
і добрих знайомих, за привітних 
людей на вулиці. Я завжди знала, 
що саме ці люди роблять моє місто 
комфортним і гарним. Місто, в яко-
му буде зручно всім: і господарям, 
і гостям. Я завжди знала, що саме 
ці люди будують будинки і дороги, 
прибирають  місто, організовують 
свята та роблять наше місто ба-
гатим. І саме мешканці Козятина 
мають право управляти містом: його 
фінансами та майном. 
але Так думаюТЬ не всі!!!

 Людей, які розбудовують своє 
місто, усунули від його управління. 
Усунула міська влада, якій люди до-
вірили приймати рішення. Довірили 
приймати рішення, поки самі люди 
займаються роботою: будують, 
ремонтують та прибирають сміття, 
в тому числі і за представниками 
влади.

Порушуючи норми Конституції 
України та інших законодавчих 
актів, міська влада в особі го-
лови Пузира О.Д. позбавила 
кожного мешканця Козятина 
права управляти комунальним 
майном, позбавивши місто такого 
майна взагалі.
а сТалося це Так.

Вінницька обласна рада на 9 
сесії 7 скликання, від 15.07.2016 
року прийняла рішення передати 
безоплатно цілісний майновий 
комплекс “Козятинська центральна 
районна лікарня“ та цілісний майно-
вий комплекс “Козятинська районна 
стоматологічна лікарня” до спільної 
власності територіальних громад 
сіл, селищ, міста Козятинського 
району та зобов’язала голову Ко-
зятинської районної ради Слободя-
нюка В. та міського голову Пузира 
О.  здійснити передачу-прийняття 
даного майна з оформленням необ-
хідних документів.

За даним рі-
шенням Козятин 
та його меш-
канці мали пра-
во власності на 
майно лікарні.

Але пройшло 
шість місяців. 
Р ішення Ві -
нницької облра-
ди не виконано. 
Ні Слободя-
нюк,  ні Пузир 
не здійснили 
приймання-пе-
редачу майна.  
Що їм заважа-
ло? Про що до-
мовлялися шість 
місяців ці по-
садові особи в 
кабінетах? Мож-
ливо, в  цих пе-
ремовинах була 
задіяна і третя 
сторона? Не ві-
домо, нас – мешканців Козятина, 
позбавили права знати та при-
ймати рішення. Нам лише дали 
право ознайомитись з результатами 
піврічних перемовин.

Результат такий. Рішення Ві-
нницької обласної ради не ви-
конане.

Натомість,  між міським головою 
О.Пузирем, головою районної ради 
В.Слободянюком та за сприяння 
голови адміністрації О.Оркуши та 
депутата обласної ради С.Лановика 
підписана угода, за якою  жителі 
міста, в особі міського голови 
О.Пузиря, відмовляються від пра-
ва власності на лікарню.

Після підписання цієї угоди на по-
зачерговій сесії Вінницької обласної 
ради 3 лютого 2017 року були вне-
сені зміни до попереднього рішення 
, якими вилучили «МІСТО» з влас-
ників майна. Місту залишили право 
лише представницького характеру, 
а простими словами надали роль 
спостерігача.

Спостерігати, поки належне місту 
майно хтось буде  використовува-
ти, орендувати, продавати. Місто, 
за угодою Пузира-Слободянюка,  
більше не має права на частку 
майна лікарні. А це, на хвилинку, 
мільйонні кошти.

Спочатку ми вирішили, що то 
жарт. Яка адекватна людина, тим 
більше чиновник, обраний грома-
дою, міг одноосібно відмовитися від 
майна. Тим більше, що цей чинов-
ник багато років позиціонує себе, 
як правознавця. Щодо останнього, 
виникають сумніви.

Хіба чиновнику не відомо, що 
відповідно до ст. 60 Конституції 
України об'єкти права комуналь-
ної власності не можуть бути ви-
лучені у територіальних громад  
без згоди безпосередньо терито-
ріальної громади. Також рішення 
про передачу майна, приймаються 
виключно на сесіях міської ради. 
Підписана Пузирем О.Д. угода, яка 
позбавила місто права власності на 
майно, є протизаконною та амо-
ральною.

Міським головою порушено нор-
ми Конституції України та присягу, 
якою він зобов’язувався працювати 
в інтересах громади. Хіба він при-
сягався позбавити місто майна?

У зв’язку з цим, на процес збере-
ження майна можуть вплинути лише 
мешканці міста. Тому звертаюсь до 
кожного жителя міста, зверніться 
до свого депутата з вимогою збе-
реження майна міста для майбутніх 
поколінь. Вони повинні втрутитися в 
процес та відстояти майно громади.

 Усе місто та й вся країна стали 
свідками трагедії, яка трапилася в 
родині учениці нашої школи.

Учителі та учні були шоковані 
новиною, яка облетіла Інтернет у 
суботу зранку: 14-річна школярка 
м.Козятина народила дитину й 
викинула  її з 5-го поверху. Ніхто 
з нас навіть уявити не міг, що це 
учениця нашої школи, адже серед 
старшокласниць не було випадків 
тривалого пропуску занять без по-
важних причин.

Коли ж ми дізналися, що цією 
14-річною дівчиною є учениця 9 
класу нашої школи, яка до остан-
нього дня, 27 січня, відвідувала 
школу й не пропускала занять, крім 
того зовні візуальних ознак вагіт-
ності не було, то  були шоковані.

Спочатку в нас виникло почуття 
жалю, смутку, розпачу: як ми могли 
не помітити вагітності, чому про це 
ніхто з усього колективу не знав. 
Але як можна помітити те, що вда-
ло приховувалось.

Ми не знімаємо з себе відпо-
відальності за виховання учнів, 
вболіваємо за їхні помилки та по-
дальше життя, але не хочемо, щоб 
нас звинувачували в бездіяльності.

Написати цей відкритий лист 
нас примусили дві статті в п’ятому 

номері газети «RІА-Козятин» від 2 
лютого 2017 року в колонці редак-
тора Лозінської Тетяни «Ми дезо-
рієнтоване суспільство, скалічене 
бездуховністю» та статті Вероніки 
Любич «Новонароджену дитину ви-
кинули з п’ятого поверху».

Пані редактор Лозінська Т. на-
зиває слова директора школи та 
класного керівника брехнею, пише, 
що вони імітували необізнаність, а 
самі про все знали, що учні школи 
насміхалися з «цікавого стану» 
школярки. «Техпрацівник знала, а 
вчителі не знали? Ну хто в це по-
вірить?» -  пишеться в статті, при 
цьому жоден з журналістів газети 
«RIA Козятин» в школі не був.

Педагогам було б цікаво ді-
знатися прізвище техпрацівника 
та пасажира маршрутки, на яких 
посилається газета, тих учнів, які 
сміялися.

Директора школи звинуватили у 
тому, що вона знімає з себе відпо-
відальність, посилаючись на те, що 
«цікавого стану» учениці не помітив 
терапевт, який приходив на виклик.

Журналіст Вероніка Любич запи-
тує: «Цікаво, чи бачила директриса 
того терапевта і хто це був?»

Відповідаємо: директор посила-
лася на довідку від лікаря, видану 

дівчині 27 грудня 2016 року, про те, 
що та хворіла в період з 15.12 по 
27.12.2016 р. І це послужило під-
ставою для коментарів.

У статтях огульно звинувачуються 
в байдужості, непрофесіоналізмі 
педагоги нашої школи. Тетяна 
Лозінська заявляє, що на лаві під-
судних «мають бути всі – від матері 
до директора школи» і вірить у 
справедливість Феміди.

Нам би хотілось нагадати пані 
Лозінській, що Феміда має бути 
справедливою до всіх, в тому числі 
й до нечестивих журналістів, які 
хочуть взяти собі право судити, при 
цьому цитуючи Біблію «Не судіть, 
та не судимі будете».

Ми звертаємось до читачів газети 
із власними коментарями, щоб 
захистити свою честь, гідність та 
ділову репутацію. Нагадати редак-
тору про презумпцію невинуватості 
і  принаймні прочитати Положення 
Комітету Міністрів Ради Європи 
№13 за 2003 рік «Про надання 
інформації щодо кримінального 
судочинства через засоби масової 
інформації».

Редактор далека від народних 
мудростей: не спіши карати, спіши 
вислухати. А фантазії, нічим не під-
креплені, припущення, завдають ще 

більшого болю тим, хто цього аж 
ніяк не заслуговує.

влад лісовий

Трагедія — драматичний 
твір, який ґрунтується на 
гострому, непримиренному 
конфлікті особистості. Твір, 
перш за все, це роздум на 
тему, як залишитись люди-
ною. 

Події в школі №2 міста 
Козятина відносяться до тра-
гедії з історично змістовною 
деталізацією, що носить в 
собі всі ознаки криміналу. 
Загинула новонароджена 
дитина. Скалічена доля непо-
внолітньої. Мами, яка не від-
булась, втратила вільно чи по 
неволі християнський заповіт 
“завжди залишатися люди-
ною” з десяти заповідей.

Саме такі почуття “зали-
шитись людьми” не перед 
собою, а перед громадою, 
стали основою подальшої по-
ведінки педколективу школи. 

Якби такий мотиватор, як 
бути людиною, був завжди у 
цих педагогів, то трагедії не 
відбулося б ніколи і нізащо. 
А тепер — виразно спосте-
рігається докір сумління. 
Впевнений, сумління є у 
багатьох родинах, вчителів, 
учнів, батьків, чиновників, що 
очолюють відділ освіти, сім’ї.

Надане звернення педо-

гагічного колективу школи 
№2 до читачів газети “RIA-
Козятин” свідчить про одне: 
педколектив школи сам під-
твердив цим листом, що 
втратив основи буття “завжди 
залишатись людьми”.

Намагання оправдатись — 
це лише позов докору сум-
ління особистої причетності 
до трагедії прямо, чи по-
бічно. Навіть бути причетним 
до вказаного колективу, вже 
сприймається, як антихристи-
янська поведінка, як ганьба.

Що такого «людського» 
є в нас і чому ми маємо 
пам’ятати про це? Зазвичай, 
людяністю ми називаємо такі 
якості, як доброта, вміння 
зрозуміти й поспівчувати, 
справедливість. Та хіба ті, 
хто опосередковано причет-
ний до трагедії, керувалися 
цими якостями?

Педколектив, напевне, не 
доклав всіх зусиль для того, 
щоб виховати у дітей основу 
для життя “Завжди залиша-
тись людиною”?

Особистий життєвий до-
свід дає мені всі підстави 
рекомендувати відділу освіти 
розформувати педколектив 
школи, ввівши в штат вчите-
лів з інших учбових закладів.

Далі буде.

в’ячеслав Гончарук

Про те, що сталося з 14-річною 
школяркою, написано багато. На-
гадаю, що наприкінці січня Козятин 
жахнувся від трагедії, яка сталася в 
районі залізничного училища. Дівчина 
народила вдома немовля. Потім його 
знайшли під балконом викинутим з 
5 поверху. Породілля з кровотечею 
була доставлена в супроводі матері у 
лікарню каретою швидкої. Звісно, не 
хочеться лізти в душу тим, у кого в 
тій душі не солодко. 

Тільки мусимо констатувати, що ще 
не всі визнали і свою причетність до 
трагедії. Судячи з недавнішнього ві-
зиту двох вчителів школи, в якій вчи-
лася молода породілля, в редакцію, 
навчальний заклад впевнений у своїй 
невинуватості і скріпив листа 32-ма 
підписами вчителів (ліворуч), які не 
бачили вагітності дитини. 

Д а в а й т е  р о з б е р е м о с я . 
Дев’ятикласниця потрапила в біду. 
Вона не перша і не остання. Я маю 
на увазі стать, а не вік дівчини. За час 
вагітності, маючи поруч рідних бать-
ків, сусідів, шкільний колектив — ско-
ріше за все, зосталася самотньою. Не 
знайшла вона серед великої кількості 
людей, які її оточували, того, хто дав 
би їй мудру пораду. 

Я не можу ствержувати, але в біль-
шості випадків близькі люди не 
керуються здоровим глуздом, а ду-
мають: “Що ж люди скажуть?” Але 
поява дитини не може бути ганьбою. 
Ганьбу і гріх творять дорослі. 

Можна допустити, що в школі дій-
сно нічого не бачили, хоча бачити 
повинні були. Якщо так сталось, що 
стану школярки не помічала навіть 
класний керівник, то це повинен був 
помітити шкільний психолог та со-
ціальний працівник. Такі спеціалісти 
у школі повинні бути товаришами 
учням. А школярі мають відкривати 
їм усі свої таємниці. Та психолог та 
соцпрацівник можуть бути, як фа-
ховими спеціалістами — майстрами 
своєї справи, так і просто штатними 
одиницями.

А вина директора шкільного за-
кладу лиш в одному, що вона керує 
колективом, в якому ніхто нічого не 
бачить. Підставили вчителі директора 
— пізно тепер бігати.

Від редакції: А фізрук також не 
помітив, яка учениця відвідує його 
уроки? Або, якщо не відвідує, то 
чому? І ще одне питання залишається 
відкритим: “Як школярі проходять 
медогляд перед 1 вересня?”. Як те-
рапевт дає висновок, що в школу вже 
можна йти? Ставлять одне питання: 
“З мальчиком була?” Почувши “нєа”, 
ставиться підпис… А аналізи крові 
як робилися? Лікарі, досить робити 
медогляди тільки за гроші! Є над чим 
задуматися.

Надіємось, що міська рада (служба 
у справах дітей) дасть належну оцінку 
бездіяльності батьків, які не помітили 
стану неповнолітньої дівчини та візьме 
під опіку школярку (відділ соціальної 
роботи).

Справжня зима прийшла в наш 
край. Не всі однаково її сприйма-
ють. Залежить це від обставин, 
в які потрапляємо та від одягу 
і взуття, яке можемо собі до-
зволити.

Спільною проблемою для козя-
тинчан стали нерозчищені дороги 
в місті.  Зважаючи, що снігопад 
не припиняється, комунальникам 
додалося роботи. 

На гарячу лінію телефонували 
протягом середи мешканці “тієї 
сторони” зі скаргами на владу, 
що “...не розчищають. І так за-
вжди! Центральні вулиці тільки 
з відкинутим снігом, а інші 
— ніби люди там не живуть!” 
І дійсно, не займані комунальни-
ками залишаються вулиці Гоголя,  
9 Січня, Сагайдачного, провулок 
Луговий тощо.

Мешканка Лугового пані 
Надія розповіла, що звернулася 
до міської ради. Секретарша не 
могла порадити, до кого теле-
фонувати. Отож першим набрали 
очільника міста. Той сказав, що 
нічого вдіяти не може: “Сидіть 
тоді вдома і нікуди не виходьте”.  
Звернувшись до “Відродження”, 
жінка почула пораду керівника: 
“Купіть тракторця і самі чистьте.”

Ну що тут скажеш? Без ко-
ментарів. Обуренню людей нема 
меж. Куди ж скаржитись на владу 
і чи є сенс? І чи спише “Від-
родження” кошти на розчистку 
тих вулиць, на які і не їздила 
техніка? Такі запитання потрібно 
мешканцям ставити перед своїми 
депутатами, яких обрали. Якщо 
дорогу до ближньої церкви на 
Васьківського знаєте, то саме 
туди і йдіть. Там править депу-
тат міської ради — мусить ло-
біювати питання очистки вулиць у 
тому мікрорайоні та прозвітувати 
перед виборцями. Тема звіту: 
використання коштів з бюджету 
міста на розчистку снігу з опри-
людненням шляхових листів. Нам 
тільки потрібно мати календар 
з відмітками, коли снігозбирач 
приїздив.

Це для однієї категорії грома-
дян робота. 

Інші — мусять сидіти вдома, 
або ж виходити на дорогу і роз-
чищати її вручну.

Поки козятинська влада не по-
спішає допомагати мешканцям, 
варто об’єднатися волонтерам 
і самотужки розчищати сніг на 
дорогах, на під’їздах до лікарень 
та інших важливих об’єктів про-
сто так, безкоштовно. А горо-
дяни б надавали гарячий чай та 
лопати. 

Закликаю активістів по-
казати усім приклад своєю 
згуртованістю. Якщо є бажаючі, 
виходьте на вулиці, телефонуйте 
нам на гарячу лінію. І фоторепор-
таж зробимо, і погодою зимовою 
насолодимося, і краєвидами по-
милуємося!

ТеТяна лозінсЬка

У редакцію завітала тендітна 
жіночка. Як виявилось, вона 
принесла зв’язані нею носки, які 
хоче передати через волонтер-
ський центр нашим бійцям на 
війну. Це Тетяна Коломієць. 
Вона розповіла, що протягом 
усіх років АТО займається та-
кою волонтерською роботою. 
Нитки бере у знайомих, роз-
пускає багато речей… Наш во-
лонтерський центр передав пані 

Тетяні також шерстяні нитки, 
які ми збираємо. Чекаємо на 
інших волонтерів, які в’яжуть 
— по нитки, та запрошуємо 
здавати не потрібну пряжу.

А це до вашої уваги вірш 
Тетяни Коломієць на тему сьо-
годення:  
пеТух пеТя

Утром Петя встал с насеста,
Посмотрел вокруг себя
И сказал курям: ”Не честно”
Вы ж позорите меня.
Что вы, куры, словно утки

Затоптали весь поддон?
У меня “кричит” в желудке,
Дайте полный рацион.
Ну, а курам дела нету,
Все несутся невпопад.
Заплати сперва монету,
Наведем мы сразу лад.
Петя глянул недовольно,
Гребнем помахал невольно.
Что тут скажешь — прав на-

род,
Кто тут платит — тот клюет.
Весь наш двор с ума сошел,
Петушиный год пошел!

повертаючись до надрукованого
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про всепро все

мешканці будинку, що на вулиці січових стрільців бояться за 
своє житло та життя. а звернення до влади — бузрезультатне

добре жити людиною у футлярі

пРо безименСьких пРацівників та їх заРплатню

школяРі не хочуть таку вчительку

порвертаючись до надрукованого 

лист у редакцію

Сидять на поРоховій діжці! деРжава у деРжаві

владислав Шаріков

У ніч з минулої п’ятниці на су-
боту на вулиці Січових Стрільців 
мешканці двоповерхівки провели 
безсонну ніч. Причиною була 
пожежа. Місце займання — у 
квартирі № 2, де мешкають літній 
батько та два сини. За розпо-
відям сусідів, ця сім’я веде асо-
ціальний спосіб життя, зокрема, 
зловживають спиртним та ніде не 
працюють..

 — Горіло-палало! — з жахом 
каже мешканка цього будинку 
Марія Яковлевна. — Нас просто 
чудом усіх порятували, весь дим 
та чадний газ був у наших квар-
тирах. Ми дуже злякалися й не 
спали всю ніч.

Людям пощастило. Молода пара 
поверталася о першій годині ночі 
додому та побачила дим. Відразу 
викликали пожежну машину, яка 
надзвичайно швидко приїхала. І їм 

дуже вдячні погорільці. Боротьба 
з вогнем тривала дуже довго — 
до півчетвертої ранку.

Також викликали поліцію.
Те, що залишилося від квар-

тири, де відбулося займання — 
жахливе видовище. Нема ні вікон, 
ні дверей, обгоріла вся штукатур-
ка. А сусідні квартири пропахли 
димом, усе в кіптяві. Тепер вони 

бояться за подальше сусідство з 
неблагополучною родиною. 

Мешканці будинку зверталися 
всюди. Пішли до мера. Його не 
було на місці (як завжди - прим. 
ред.). Звернулися до його зама 
Марченка. Він відправив ходоків 
до начальника поліції. Там знову 
потрапили на “зама”. Звідти пішли 
у “Відродження”, але й там нічого 

конкретного їм не відповіли. Де 
ще шукати допомогу, люди вже 
не знають.

— Ми сидимо на пороховій 
бочці! — говорять мешканці бу-
динку. — Чого чекати надалі, ми 
не знаємо, дуже страшно!

“Відродження” прислало пра-
цівників, які заколотили дошками 
вікна квартири, де горіло.

У під’їзді вибите вікно (довело-
ся пожежникам його вибити, бо 
дим валив, як з крематорію) за-
склили, щоб не протягало...

Виявляється, це вже третя по-
жежа тут за кілька років. Усі 
три трапилися з вини мешканців 
квартири №2. Теплопостачання 
у них немає, тому гріються вони 
саморобними котлами. Як повідо-
мили в поліції, на електроплитку 
був покладений матрац(!). А це 
ж серйозне порушення правил 
безпеки.

Мешканці будинку сподівають-
ся на допомогу місцевої влади, 
яка хуліганів відселить у якийсь 
притулок.

ТеТяна лозінсЬка

На гарячу лінію газети зверну-
лася багатодітна мати “По всій 
Україні діти їздять в транспорті по 
посвідченнях. Навіть у Вінницькій 
області так. Але окрім Козятин-
ського району! На автостанції 
купляємо квитки по посвідченнях, 
а їхати не можемо. Водії везуть 
тільки тоді, коли заплатиш повну 
ціну. Пояснюють тим, що ніхто 
гроші не перераховував їм. 

Просимо допомоги. Куди звер-
татися і хто видасть гроші дітям 
на проїзд”.

Конкретний маршрут, який не 
везе без повної ціни? Виявля-

ється, Козятин - Сошанськ через 
Журбинці, Дубові Махаринці, 
Блажіївку.

Газета звернулась за комента-
рем до першого заступника голови 
Козятинської райдержадміністрації 
Сергія Прохорова.

—  Дійсно, діти з багатодітних  
сімей мають право на користую-
вання пільгами, — повідомив Сер-
гій Валерійович. —  Дане питання 
було підняте на координаційній 
раді. Головам сільрад та переві-
зникам озвучили питання щодо 
преревезення всіх пільговиків і 
відшкодування затрат на це. Всім 
сільрадам, оскільки це прерогатива 
органів місцевого самоврядування, 

було вказано на те, що потрібно 
передбачити в своїх бюджетах ко-
шти на це. Перевізники  завірили, 
що таких випадків не було, щоб 
не взяли по пільзі дітей. Ніколи, 
коли вони показують посвідчення, 
що з багатодітної родини, не було 
відмовлено. Хоча держава не від-
шкодовує поки що нічого.

За словами пана Прохорова, 
інформації щодо не перевезення 
дітей пільгової категорії до рай-
держадміністрації не надходило.  
Однак, зараз при наявності такої 
скарги, питання розглянемо від-
повідною комісією та вживемо 
заходи по унеможливленню таких 
випадків на території району.

каТерина чекай

Зараз значно зросло “шах-
райство по телефону”. З 1 по 7 
лютого було зафіксовано шість 
(!) випадків. Про це повідомила 
газеті “RIA-Козятин” прес-служба 
Козятинської поліції.

Шахраї дзвонять людям, пред-
ставляються працівникам банків 
або службою безпеки банку тощо 
і просять назвати номери їх бан-
ківських карток “у зв’язку з тим, 
що їм перераховують гроші або 
проводиться перевірка”. Люди 
довіряють їм, називають номери 

своїх карток. Згодом їм прихо-
дить СМС, що з їх рахунку знято 
певну суму. У одному випадку це 
1000 гривень, в іншому — 3000 
гривень, є випадки, що і 8000.

Особливістю даних злочинів 
є те, що шахрай телефонує по-
терпілим з іншої частини країни. 
Після отримання коштів зв’язок з 
ним втрачається. Інформацію про 
майбутніх жертв злодії отримують 
в Інтернеті. 

Вони відслідковують номера 
телефонів громадян, їхні повідо-
млення про втрату документів, 
речей чи місця їх втрати.

інокенТій Гук

У махнівській школі конфліктна 
ситуація батьків та учнів 6 класу 
з дирекцією школи. Суть полягає 
в тому, що учні давно скаржи-
лися батькам та дирекції школи 
на те, що вчителька математики 
Машталір незрозуміло пояснює та 
викладає свій предмет. Учні школи 
не можуть розуміти пояснення 
вчительки та виконувати домашні 
завдання. Це не перші скарги учнів 
та батьків до дирекції школи щодо 
непедагогічного ставлення до ді-
тей. Зверхнє ставлення до дітей, 
приниження дитячої гідності різно-
го роду порівняннями та приниз-
ливими словами (жиртрест і т. д). 

Сама вчителька не прийшла на 
батьківські збори, хоча батьки 6 
класу неодноразово її запрошу-
вали. Директор школи Науменко 
не хотів розглядати батьківську 
скаргу, підписану майже всіма 
батьками класу. Напевно, з тих 
міркувань, що чоловік Машталір 
у минулому директор Бродецько-
го цукрозаводу, а пан Науменко 
любить дружити з керівниками 
господарств для власної вигоди?

Нині на предмет викладання та 
засвоєння матеріалу учнями ди-
ректор відвідує уроки математики 
разом із завучем. Остання — вчи-
телька англійської мови. Тільки у 

батьків виникає сумнів, чи зможе 
директор з освітою географа розі-
братися з методикою викладання 
математики? Та і сам Науменко 
часто пропускає власні уроки, бо 
днями знаходиться в райвно. Ніби 
щось вирішує. А діти тим часом 
прогулюють уроки географії.

Батьки учнів школи часто ви-
словлюються про низький рівень 
викладання окремих предметів, не 
раз хотіли своїх дітей перевести 
до інших шкіл.

прокоменТувала сиТуацію 
ГазеТі “RIA-козяТин” на-
чалЬник районноГо управ-
ління освіТи аліна діденко:

“Згідно інформації, яку надав 
директор школи Науменко О.В., 
до нього 26.01.2017 р. звернулись 
з письмовою заявою батьки 6-А 
класу про заміну вчителя матема-
тики Панченко А.Ф. (в листі бать-
ків була вказана, як  Машталір). 
Для вивчення ситуації і прийняття 
правильного рішення, що не пере-
чить чинному законодавству,  адмі-
ністрація навчального закладу про-
тягом наступного тижня провела 
ряд бесід з вчителькою математи-
ки та відвідала ряд уроків з різних 
предметів у 6-А класі. За резуль-
татами вивчення, 06.02.2017 р. 
були проведені батьківські збори, 
на яких були присутні 16 батьків 

(всього в класі 23 учні), класний 
керівник та вчителька математики. 
Директор ЗНЗ проінформував при-
сутніх про результати перевірки та 
відповів на запитання батьків. 

Вчителька математики проінфор-
мувала присутніх про причини зни-
ження рівня навчальних досягнень 
учнів та можливі шляхи вирішення 
проблеми.

Методист Інформаційно–ме-
тодичного центру Бородіч З.М. 
повідомила, що Панченко А.Ф. 
має повну вищу освіту, закінчила 
Вінницький педінститут за спеці-
альністю «учитель математики», 
має 40 років педагогічного стажу, 
спеціаліст І категорії. Учні, яких 
навчає Анелія Федорівна, є пере-
можцями ІІ (районного) етапу Все-
української учнівської олімпіади з 
математики. Роботу вчителя нео-
дноразово відзначено грамотами 
відділу освіти за підготовку учнів 
– переможців районних матема-
тичних турнірів «Піфагорець»,  
«Віртуози усного рахунку». Вона 
постійно відвідує засідання РМО 
вчителів математики, обізнана з 
державними програмами, володіє 
методикою викладання предмету 
та критеріями оцінювання навчаль-
них досягнень учнів.

     Інформуємо, що вищі 
навчальні заклади не готують пе-
дагогічні кадри за спеціальністю 

«директор школи». Згідно п.2 
статті 23 Закону України «Про 
загальну середню освіту» посаду 
керівника загальноосвітнього на-
вчального закладу незалежно від 
підпорядкування, типу і форми 
власності може займати особа, 
яка є громадянином України, має 
вищу педагогічну освіту, на рівні 
спеціаліста або магістра, стаж 
педагогічної освіти не менше 3 
років, успішно пройшла атестацію 
керівних кадрів освіти у порядку, 
встановленому Міністерством осві-
ти України. Директор Махнівської 
СЗШ І-ІІІ ст. відповідає вимогам 
чинного законодавства. Науменко 
О.В. «любить дружити з керівни-
ками господарств» не для власної 
вигоди, а для покрашення матері-
ально бази школи.

Хочу зазначити, що до відділу 
освіти письмових та усних звер-
нень батьків з даного питання не 
надходило. Але з моменту, як 
дана ситуація стала відома мені, 
як начальнику відділу освіти, було 
вжито певні заходи.

 А саме: запропоновано адмі-
ністрації школи внести конкретні 
пропозиції щодо усунення кон-
флікту, аж до вирішення питання 
із заміною учителя математики у 
6 -А класі, якщо ситуація не буде  
вирішена. 

Методисту Інформаційно-ме-
тодичного центру відділу освіти, 
котрий відповідає за математичний 
профіль Бородіч З.М. рекомендо-
вано відвідати ряд уроків учителя 
Панченко А.Ф., проаналізувати їх 
та внести відповідні пропозиції”. 

набуває популярності 
новий вид шахрайства

багатодiтні сім’ї просять допомоги!

Жертва безпорадності 
комунальників

один з “поцілунків” на 
козятинських дорогах

будемо сидіти без світла

Жителі села 
махнівка 
потерпають від снігу 
та ожеледиці

інокенТій Гук

Районом давно поширювалися 
чутки про бездіяльність місце-
вої поліції. По-різному говори-
ли: прикривають кримінальні 
справи, не реагують на заяви 
громадян, не реєструють заяви 
громадян про скоєння зло-
чинів, причетних до оборудок з 
землями, кришування тих, хто об-
робляє землі без сплати податків, 
кришування голови райради Сло-
бодянюка та голови РДА Оркуши.

А куль -
мінацією та 
м и т т є в о ю 
розв’язкою 

стало відсторонення від ви-
конання службових обов’язків 
перших осіб районної поліції Тка-
чука та Брянського. Розв’язкою 
стало миттєве призначення Ткачу-
ка у Чернівецький район нач по-
ліції (куди він не збирається йти, 
взявши дві відпустки). Брянського 
залишили у Козятині, тільки по-
низили у посаді, інших поліціянтів 
козятинської поліції “покарали” і 
також залишили на посадах. Ви-
никає логічне запитання: “Це ро-

тація з пониженням? Чому плат-
ники податків, за рахунок яких 
і утримується поліція та державні 
установи, не знають конкретної 
причини пониження у посадах 
поліціянтів району?”

Відповідно до закону України 
про поліцію, правоохоронні ор-
гани мають діяти відповідн до 
Конституції України відкрито, 
прозоро та гласно. 

Не надав конкретної інфор-
мації у своєму інтерв’ю засо-
бам масової інформації новий 
очільник Козятинської поліції 
Швець про істинні причини “Ко-
зятинської ротації”. Склалося 

враження, що пан Олег Швець 
багато чого не договорює. А тим 
самим покриває, мабуть, факти 
не сумісні з перебуванням на 
поліцейських посадах Ткачука та 
Брянського? Чи це не є злочи-
ном?  Диму без вогню не буває.

Громада району та міста має 
знати істину причину кадрових 
змін у поліції, так як різні роз-
мови та факти, підтверджені 
конкретними свідченнями, не на 
користь місцевій поліції та її ко-
лишніх керівників.

інокенТій Гук

26 січня 2017 року в №4 у пу-
блікації “Працювати — працюй, 
а зарплатня — як вийде” йшла 
мова про те, що працівники без-
именського ПРАТ не отримують 
зарплатні. Головний бухгалтер 
заперечила даний факт газеті. 
А сільський голова порадив не-
задоволеним звертатися в про-
куратуру... 

Ми любимо всі кивати на владу 
вищих рівнів, мовляв, “керівни-
цтво не таке, закони недолугі, 
держава не дбає, тому ми бідні 
та принижені”. Часто зневірю-
ємось, опускаємо руки навіть у 
простих ситуаціях. 

Такою суспільною апатією 

громади дуже полюбляють 
користуватися державні мужі 
місцевої влади. Навчившись 
покривати свою бездіяльність 
наданими та делегованими повно-
важеннями. 

Стверджую, що все знає Без-
именський сільський голова 
Безименської Микола Кор-
нійчук. І про низьку зарплат-
ню, і про низький відсоток за 
орендовані паї, які знаходяться 
в оренді ПРАТ “Зернопродукт”. 
Але просто по-прокурорськи по-
радив виробникам матеріальних 
благ звертатися до прокуратури. 
Зрозуміло, що ситий голодному 
не товариш. Але пан Корнійчук 
прихопив собі земельки ласий 
шмат та і обробляють йому міс-

цеві фермери в знак подяки. За 
посаду сільського голови, що 
має. Отже про проблеми місцевих 
жителів судить з небес.

Посада сільського голови все-
таки надає право врегулювати 
дане питання з керівництвом 
“Зернопродукту”. Для цього у 
голови є певні важелі. А може 
йому заважає членство в аграрній 
партії? Адже її районний керівник 
також набиває власні кишені, 
крадучи зарплату у своїх меха-
нізаторів та не сплачує податки 
державі. А ще відбирає землі у 
фронтовиків. Перебуваючи на 
державній службі, продовжує 
керувати своїм фермерським гос-
подарством у Марківцях. Щодня 
проводить там виробничі наради 

під час проведення технологічних 
процесів. А зарплату та премії 
отримує з бюджету. При цьому 
не забуває підгодувати правоохо-
ронців, щоб не заважали красти.

Недалеко від них втік ще один 
член аграрної партії Барчук, 
якому голова Корнійчук допоміг 
декілька разів перепродати гос-
подарство та славно нажитися. 
Вірус передається миттєво та 
вразив ще одного аграрника — 
Дроздовича, який також розвалив 
одне з кращих сільгосппідпри-
ємств району та перепродав. При 
цьому не забув і левову частину 
залишити для діток — землі, 
майно, кафе, магазини, заводи, 
ставки. Зараз пан Дроздович 
витирає павуки у провладних 

кабінетах — звісно, хочеться 
“похапати” з державного корита, 
може штовхнуть на якусь посаду.

Місцеві барони давно засвоїли 
фразу: “Щоб краще жити, по-
трібно, щоб колгоспники гарно 
працювали, та нічого не отриму-
вали”. Пан Корнійчук міг назвати 
суму зарплати головбуха зятів В. 
Барчука, але це конфіденційно. 
Нехай робітники звертаються до 
прокуратури та суду?

Та виникає запитання: для чого 
така місцева влада, при якій 
неможливо вирішувати життєво 
важливі та прості проблеми??? А 
може ми дійсно чомусь не може-
мо вирішувати проблеми? Може 
боїмось помсти можновладців? 
Тоді потрібно обирати інших! 

свіТлана навіна

Тротуари, вуличні дороги Махнівки 
вчасно не були очищені від снігу. У 
зв’язку з підвищенням температури 
та опадами дощу утворився льодо-
вий покрив. Люди практично опи-
нилися в лещатах природи. Жителі 
села не можуть без ризику для жит-
тя добратись до робочого місця, учні 
— до школи, діти — в дитсадок. 

Селом проходить міжнародна ав-
томагістраль, узбіччя завалені снігом 
та покриті льодом. Кожен громадя-
нин, йдучи по дорозі, наражає себе 
на смертельну небезпеку. Громадяни 
дискутують між собою, чи можна 
було уникнути такого стихійного 
лиха? Дійшли висновку — так! Цим 
самим винесли вердикт бездіяльності 
місцевої влади в особі Павла Кузь-
мінського та директору комунально-
го підприємства пану Цуркану. 

Територіальна громада має в на-
явності дуже дорогий трактор з 
відвалом. Можна було організувати 
очистку доріг від снігу, а потім поси-
пати протильодяною сумішшю. Чому 
керівництво села ігнорує своїми 
громадянами та не виконує роз-
поряджень голови районної РДА 
Олега Оркуші щодо вжитвання за-
ходів по боротьбі зі стихією?

Але зарплату та премії керівнику 
громади виплачують з людських за-
робітків!? 

Потрібно відробляти! Якщо не ви-
стачає талану думати про всі вулиці 
громади, то, може, під силу забез-
печити лересування громадян до 
амбулаторії та учнів і вчителів до 
школи??? 

владислав Шариков

Не встигли козятинчани пристосуватися до слизьких вулиць, як природа 
підготувала нову проблему. Льодовий каток вкрило шаром снігу. 

У перший день тижня в центрі міста на дорозі колишньої вулиці Клари Цет-
кін, що стала мимоволі частиною ринку “Хлібодар”, жінка отримала травму 
ноги, коли підсковзнулася на льоду та впала. Приїхала швидка, на травмовану 
кінцівку наклали шину й забрали постраждалу на рентген.

Перехожі голосно обговорювали прикру подію, за їх словами, ніхто нічого 
не робить для подолання наслідків негоди. 

На деяких ділянках Козятина люди й техніка прибрали снігову кашу. Але 
на більшості вулиць глибокий сніг приховував справжню ковзанку. 

Скільки ще козятинчани будуть потерпати від бездіяльності місцевої влади? 
За даними лікарні в період ожеледиці з 3 по 6 лютого 75 людей звернулись 
за допомогою з травмами, 16 з них потребували оперативного втручання. 

каТерина чекай

Дві вантажівки зіткнулися минулої п’ятниці вдень близько два-
надцятої години. Постраждалих нема. Аварія сталася на вулиці 
Січових Стрільців в районі маленького базарчика. Як наслідок: пе-
рекритий рух та потрощені боки машин. Одна — з Козятина, інша 
з Вінниці. Поліцейські, які прибули на місце ДТП, пообіцяли лікві-
дувати затор та відновити рух транспорту максимум за хвилин 15.

 Цього ранку 3 лютого ожеледицю відчули на собі усі козятин-
чани й гості міста. З самого вокзалу люди йшли, ледь тримаючись 
на ногах, по не присипаному піском льоду. Автівки також повільно 
повзли вулицями міста, боячись втратити керування, адже проїж-
джа частина взагалі нагадувала дзеркало.

Це тільки один наслідок жахливої ожеледиці, до якою влада 
виявилась не підготовленою. Козятин нагадував льодовий каток з 
екстремальними вибоїнами на кожному кроці. Обуренню козя-
тинчан нема меж. Адже ніхто нічого не посипав...

вероніка любіч

Козятинські Електромережі проведуть розчищення трас ліній елек-
тропередач від дерев, які знаходяться в охоронній зоні повітряних 
ліній.

Не буде світла з 9 по 16.30 на таких вулицях:
9 лютого – вул. Пушкіна, пров. Наумова, вул. Незалежності, вул. 

Січових Стрільців, вул. Лисенка, вул. В.Антоновича, вул. В.Земляка, 
вул. В.Стуса;

10, 13, 24, 28 лютого – район ПРБ та район училища.
10, 22 лютого – вул. І.Мазепи, вул. Зоряна, вул. Ярослава Мудро-

го (Щорса), вул. Суворова, вул. Космонавтів;

14, 15 лютого – вул. 9 Січня, вул. Васьковського, вул. Гоголя, 
пров. Гоголя;

20, 21 лютого – вул. Незалежності, пров. Лікарняний, вул. Цен-
тральна, вул. Терешкової.

Також у  зв’язку з проведенням ремонтних робіт  підстанції "Сиг-
нал", 8 лютого  з 9.00 до 10.30 було знеструмлення повітряної лінії 
частини району ПРБ на вул. 8-ма Гвардійська, Катукова, Депутатська 
та Щорса.

Сьогодні, 9 лютого, з 13.00 до 14.00 год.— без світла опиниться 
друга частина району ПРБ  на вул. Кошового, Боженка, Мазепи, 8-ма 
Гвардійська та до 13.00 район Швейної фабрики.
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аКуальнопозиція

в'ячеслав 
Гончарук

З а в е р ш и в с я 
чемпіонат Європи з 

б і - атлону, що проходив у 
польському місті Душніки Здруй. 
У командному заліку перемогли 
росіяни. Українці другі. Третіми 
фінішували болгари. 

Змагання пройшли без участі 
багатьох провідних біатлоністів. 
Одні готувалися до чемпіонату 
світу, який стартує 9 лютого в 
австрійському місті Гохфільцені. 
Інші спортсмени елітного дивізі-
ону не хочуть змагатися на одній 
сніговій доріжці з тими, кого 
впіймали на допінгу. Та деякі 
відомі біатлоністи використали 
європейські змагання як етап під-
готовки до чемпіонату світу. 
Серед них були чешка Вероніка 
Віткова, сестри Холклер та Мірі 
Гьоснер з Німеччини, українка 
Юлія Джима, болгари Крошемір 

Анев і Володимир Еліев, латиш 
Андрій Росторгуєвс.

Українська команда виступала 
в такому складі: Юлія Джима, 
Анастасія Меркушина, Ірина 
Варвінець, Юлія Журавок, 
Яна Бондар, Олександр Жир-
ний, Руслан Ткаленко, Андрій 
Доценко. Якщо жіноча частина 
української збірної є частими 
учасниками етапів кубка світу, то 
чоловіча частина — біатлоністи 
молоді. 

Душніки Здруй - це маленьке 
польське містечко на кордоні з 
Чеською Республікою. Це місто 
має розвинену іфраструктуру. Тут 
є де відпочити і обрати туристич-
ний маршрут. І не дивно, що місту 
з населенням 5 тисяч жителів до-
вірили провести чемпіонат Європи 
з біатлону. Стріляючі лижники 
змагалися у восьми дисциплінах. 
Індивідуальна гонка жінок та 
чоловіків. Спринт, гонка переслі-

дування слабкої та сильної статі. 
Одиночна змішана естафета та 
змішана командна естафети. 

Українські спортсмени вибо-
роли чотири медалі. Чемпіонкою 
і срібним призером стала Юлія 
Джима в спринті та гонці переслі-
дування. Ще дві бронзові нагоро-
ди виграли Анастасія Меркушина 
в індивідуальній гонці і вона ж та 
Джима, Жирний, Ткаленко — в 
змішаній естафеті.

Перемогли росіяни. Як сприйня-
ли їхню перемогу, побачив увесь 
спортивний світ. Можна було б 
погодитися з російськими телеко-
ментаторами, що впіймані на до-
пінгу Олександр Логінов та Ірина 
Старих відбули дискваліфікацію. 
Які проблеми? Вони тепер чисті. 
Та якби це стосувалося тільки 
цих двох спортсменів. Ще велика 
група російських біатлоністів 
чекає на рішення антидопін-
гового комітету. Тільки справа 

не в біатлоністах, а в політиці 
Росії, що російський спортсмен 
обов’язково повинен перемогти. 
От і пхають у рот спортсмену за-
боронені пігулки лікарі команди, 
тренери, федерація біатлону.

Тож не потрібно російським 
телекоментаторам обурюватися 
на таке ставлення до росіян, що 
російських біатлоністів називають 
допінгістами. Така правда на 
сьогоднішній день. Якщо росі-
яни навчаться перемагати чесно, 
то не будуть відчувати тієї ганьби, 
яку відчули на цьому чемпіонаті 
Європи. Тоді в Гаранічева не 
буде вилітати з рук російський 
прапор. Логінову не доведеться 
російський прапор піднімати зі 
снігової доріжки. Польські опера-
тори будуть ставитися до росіян з 
повагою і провідному російському 
журналісту Дмитру Губернєєву не 
буде потреби звертатись до них з 
такою фразою (что ви, господа, 

польские оператори, все делаете 
через пень да колоду). Справа 
в тому, що під час квіткової це-
ремонії, де переможцями були 
росіяни, українські біатлоністи зі-
йшли з п’єдесталу пошани раніше 
запланованого часу, і польські 
оператори перервали гімн Росії. 
Російський гімн спробували від-
новити та російські спортсмени 
покинули квіткову церемонію слі-
дом за українцями. То ж польські 
оператори показали вболівальни-
ків: українку і поляка з прапорами 
своїх держав. І російський гімн 
знову затих. Це і довело росій-
ського спортивного журналіста 
майже до сліз. 

Можна й зрозуміти Губернєє-
ва. Тільки й самі повинні бути в 
спорті, а не в політиці. Днем ра-
ніше на каналі “Матч ТВ” росіяни 
згадали за всіх, крім переможниці 
українки Юлії Джими. Як же — 
українка та росіянок перемогла.

допінг, як і крадіжка, залишається чорною плямою на все життя
блоГ

план Розвитку поки що на папеРі

у авдіївці є вСі ознаки надзвичайного СтануподоРож електРичками — завжди лотеРея

тотальна бездіяльніСть влади щедРа на “подаРунки”

Гриценко вимагає військове положення на донбасі

лариса бевза віршує від душі

ми запиТали у козяТинчан чи заважають вам жити в місті бродячі собаки? чому?

вероніка (25), лаборанТ:

— Так. Вони, коли між 
собою гризуться, то можуть 
зачепити перехожих.

лідія романівна (56), 
пенсіонерка:

— Так. Кидаються на людей!

володимир (55), водій:

— Так. Вони дуже голосно 
гавкають. Небезпечні.

марія (20), сТуденТка:

— Ні. Я їх люблю і не 
боюся.

лідія іванівна (68), пенсіонерка:
— Так. Це не розумно їх сте-

рилізувати.

пеТро (50), слюсар:

— Так. Вони нападають і 
можуть покусати.

Тамара василівна (53), 
землевпорядник:

— Мені не заважають.

серГій (43), залізничник:

— Звичайно. Кидаються 
на перехожих.

арТем (28), провідник:

— Заважають. Вони куса-
ються.

володимир (61), пенсіонер:

— Заважають. Вони напа-
ли на дитину.

в’ячеслав валерійович (30), 
продавецЬ:

— Так, бо вони кусають-
ся.

ЄвГеній (14), Школяр:

— Ні. Я їх не боюся.

серГій ямковий

На зміну холоду, ожеледиці та 
непосипаним вулицям-ковзанкам, 
до козятинчан завітала стара-
нова халепа — собачі напади. 
З масових висловлень пере-
січних людей, це явище знову 
стало звичайнісінькою справою. 
Так, на вулиці Тухачевського 
нещодавно собача зграя покуса-
ла молодого чоловіка. Бідолаха 
стверджував, що такій кількості 
ніким неконтрольованих звірів 

важко дати опір. А пенсіонер 
Володимир бідкався, що де-
кілька днів тому ледве встиг 
врятувати свою малолітню онуку 
від оскаженілого бродячого пса. 
Якщо навіть дорослому зрілому 
чолов’язі важко захистити себе 
від здичавілих тварин, то як 
рятуватися дитині? Це питання 
залишається взагалі без відпо-
віді. Та і від кого чекати на ту 
відповідь, якщо громадяни уже 
давно не можуть покластися на 
заступництво з боку влади. 

Такі випадки, яким зовсім 
не місце у цивілізованому сус-
пільстві, це прямий результат 
відсутності необхідних заходів. 
Заходів, які уже давно повинні 
були б втілитись у життя. 

Зважаючи на те, скільки разів 
у списках розтрат на благоустрій 
нашого міста цією темою при-
кривалися народні обранці. 

Наші зоозахисники також 
дають привід для жартів: на-
певно неодноразово більшість 
козятинчан бачили вагітних со-

бак із біркою у вусі. 
Частину проблем управлінсько-

го характеру можна вирішити 
добре відомим методом бато-
га і пряника, заохочуючи або 
штрафуюючи відповідні служби, 
які могли б займатися не лише 
контролем, але й виловом. Так, 
наприклад, як це було зробле-
но в Бердичеві. 

Там була створена спеціальна 
бригада для відлову бродячих 
псів з подальшим їх влаштування 
у притулок. Чому б і нашим про-

владним органам не перейняти 
досвід роботи по “собачому 
питанні” у міста-сусіда? 

Не зайвим було б, можливо, 
звернутись і до європейської 
практики боротьби із чотирила-
пими бомжами. 

На даний час єдиний ви-
хід — це грамотно розроблена 
стратегія стерилізації та ство-
рення нормального притулку, у 
якому б за тваринами постійно 
наглядали та могли утримувати. 

Чого ж чекаємо?

в'ячеслав Гончарук

Про зустріч жителів мікрорайону 
ПРБ з депутатами міської ради 
вже повідомлялося. Зустріч за-
кінчилась обіцянками і красивими 
словами, заговоривши проблему. 
Ось вислів одного депутата:

— Активність громади має 
бути сформована письмово, тоді 
всі звернення будуть розглянуті 
владою та включені в плани роз-
витку міста.

Активістом від громади якраз 
повинен бути сам депутат. Це йому 
народ дає мандат довіри, деле-
гуючи його у владу, щоб він від-
стоював інтереси громади. А коли 
депутат зраджує свого виборця і 
зливається з владою, то веде себе 
так, щоб проблему заговорити. 

Та повернімось до плану розви-
тку міста.

На 7 сесії 7 скликання, яка 
відбулася 20 травня 2016 року, 
була затверджена депутатською 

більшістю програма будівництва, 
реконструкції ремонту та утри-
мання вулиць і доріг комунальної 
власності в місті Козятині на 2015-
2020 роки. Як програмісти від 
влади мали повернутися в рік, що 
минув, загадка. Як люди творчі, 
вони можуть творити, а можуть 
і витворяти. От і витворили, що 
в 2015 році вибірковим капі-
тальним ремонтом провели такі 
вулиці: 8 Гвардійська, Привокзаль-
на, вул. 1 Травня, Сагайдачного, 
Матросова, Катукова, Корольова, 
Пушкіна, частково вулиці Героїв 
Майдану, Незалежності, вул. 
Дружби, Довженка.

Поточним ремонтом дорож-
нього покриття — вулиці Під-
горбунського, Склярова, Героїв 
Майдану, Привокзальна, І. Франка, 
Катукова, Довженка, Я. Мудрого, 
Незалежності, Куліковського, 
Грушевського, П. Орлика, Січових 
Стрільців, Матросова, Васьков-
ського, Г. Сковороди, Князів 

Острозьких, Винниченка, пров. 
Крайній, частково вул. Склярова. 
Якщо на деяких вулицях з цього 
переліку щось робилося, то це за-
слуга минулої влади. Нова влада 
була обрана в кінці жовтня і до 
ремонту доріг ще не дійшла.

У 2016 році вибірковим ка-
пітальним ремонтом були про-
ведені такі вулиці: частково вул. 
Лермонтова, Кошового з проїздом 
на вул. 8 Гвардейська, між буд. 
47, 49, вул. Довженка, Суворова, 
Кірова від вул. Корольова до 
залізничного переїзду, пров. Шев-
ченка від залізничного переїзду 
до вул. Червоної Калини, Данила 
Галицького, Привокзальна.

Поточним ремонтом в 2016 році 
мали ремонтуватися 8 Гвардій-
ська, Куликівського, Довженка, 
Героїв Майдану, Я. Мудрого, 
Васьковського, Сербіна, Седова, 1 
Травня, Катукова, Стуса, Валдаєв-
ська, Дружби.

Деякі вулиці згідно з програмою 

міської ради протягом одного 
року ремонтуються двічі. Після 
капітального ремонту поточним. 
Після поточного капітальним. 

А ще в 2015-2016 роках згідно 
з програмою на вулицях 1 Трав-
ня, Корольова, Джерельна, пров. 
Шевченка, Довженка, Суворова 
побудовані нові тротуари, пі-
шохідні та велосипедні доріж-
ки. Є вони там, чи немає, судити 
людям, які там ходять та їздять. 

Тож чи є віра до красивих слів, 
коли за кошти платників податків 
не виконується в повному об-
сязі затверджена програма 
розвитку міста.

Що стосується самої програми 
розвитку — то це хороша про-
грама. Цю програму влада запо-
зичила у “Громадянської позиції”. 
Цю програму влада критикувала 
і досі критикує в підконтрольних 
ЗМІ. Але, приємно, що розуміють 
її реальність, якщо кошти викорис-
товувати за призначенням. 

в'ячеслав Гончарук

 — Згідно з Кодексом цивіль-
ного захисту, ситуація в Авдіївці є 
надзвичайною. Наявні всі її ознаки: 
зупинилось постачання життєво 
необхідних ресурсів (електрики, 
води, тепла). Існує загроза життю 
та здоров’ю людей, — заявив 
лідер політичної партії “Гро-
мадянська позиція” Анатолій 
Гриценко під час ефіру на теле-

каналі “112 Україна”. На його 
думку, за цих умов президент мав 
би запровадити надзвичайний або 
воєнний стан.

Політик відзначив, що, якби це 
була мирна обстановка, голова об-
ласної адміністрації вводить режим 
надзвичайної ситуації і мобілізовує 
всі ресурси, щоб допомогти насе-
ленню. Там це зробити рішенням 
Жебрівського (голови Донецької 
обласної адміністрації) неможли-

во, тому що паралельно тривають 
військові дії. У цій ситуації вже під-
німаються повноваження до уряду, 
а точніше до президента. Саме в 
нього є право указом ввести над-
звичайній або воєнний стан. 

Екс-міністр оборони також до-
дав, що настав час президенту 
діяти рішуче і дати відсіч агресору. 
Уже ж зрозуміло, що це не антите-
рористична операція. Перевіряють 
на міцність. Відчули, що Україна 

не йде на повну капітуляцію, за 
Мінськими угодами не погоджуєть-
ся на негайне проведення виборів 
на окупованих територіях. Не по-
годжується ввести в Конституцію 

той особливий статус. Очевидно, 
Порошенку необхідно зробити те, 
що обіцяв багато разів: підуть — 
отримають по зубах. Уже не варто 
надіятися на механізми ОБСЕ.

— Якщо локально нахабніють, 
то значить так само локально по-
ставити завдання артилеристам, 
нашим спецназівцям, які можуть 
діяти за лінією фронту і “грохну-
ти” так, щоб наступного разу вже 
не полізли, — сказав Гриценко.

каТерина чекай

У електричках вирує своє жит-
тя, ритм якого зовсім інший, ніж 
у швидкого потяга. Що цікаво, 
неможливо два рази поспіль про-
їхатися в однакових умовах!

Комфорт пересування відрізня-
ється від того, в який день тижня 
та час дня ви подорожуєте. Але й 
тут не можна на 100% передбачи-
ти кількість пасажирів та вільних 
місць. Зазвичай, зранку вагони за-
повнені найбільше. Увечері можна 
їхати лише з трьома попутниками 
на весь вагон. 

У різні пори року пасажири 
електричок мають різні проблеми. 
Літом — задуха, велика кількість 
дачників з об’ємними торбами та 

специфічний «аромат» у вагоні. 
Зимою —  пронизуючий холод в 
деяких вагонах. У однакових, на 
перший погляд, вагонах можуть 
бути прямо протилежні умови. У 
одних так тепло, що можна зняти 
верхній одяг і зняти шапку. У ін-
ших з вікон тягне так, що подерті 
фіранки досить сильно коливають-
ся, а пасажири, виходячи на пе-
рон, не відчувають ані рук, ані ніг.

Зимою по вагонах ходить на-
багато менше продавців різних 
дрібниць. Пропонують малотираж-
ні газети, кросворди, анекдоти, 
народні рецепти від усіх хвороб, 
солодощі, шкарпетки (три пари 
за ціною двох), якісь тертки, 
прищіпки, мочалки… Перерахо-
вувати можна ще довго. Молодь, 

зазвичай, відразу закриває вуха 
навушниками, щоб відгородитися 
від галасу, який створюють «коро-
бейники». А ось літні люди досить 
часто скуповують різний мотлох, 
який навряд чи стане їм у нагоді.

Іноді скоротати час поїздки 
«допомагають» різноманітні «бре-
менські музики» з гітарами або 
акордеонами. Вони мають досить 
різнобічний репертуар: від шансо-
ну до сучасної попси.

Ще одна розвага у електрич-
ках - цигани з натовпом дітлахів. 
Тоді увесь вагон перетворюється 
на табір. Радує, що подорожі цих 
кочівників не дуже тривалі, через 
кілька перегонів вони звільняють 
від своєї присутності. Але запах 
після них залишається у вагоні ще 

надовго.
Незважаючи на різні “сюрпри-

зи”, які очікують під час подорожі 
електричкою, людей вдосталь. 

Завдяки демократичним цінам 
на квитки, електропотяги продо-
вжують користуватися попитом у 
різних верств населення.

анна бойко

Газета “RIA-Козятин” вже 
неодноразово публікувала ві-
рші творчих людей нашого 
краю. Сьогодні героїнею ру-
брики є Лариса Бевза з села 
Широка Гребля. 

Перший вірш вона написала 
ще в школі, на прохання вчи-
тельки. Потім усе “затихло”.

— У 24 роки я закохалася і 
це дало своєрідний поштовх до 
творчості, — пригадує Лариса 
Василівна. - Зараз в основному 
пишу про життя та гуморески. 
Є трохи дитячих віршів.

Про себе пані Лариса розпо-
віла, що більше двадцяти років 
пропрацювала на цукровому 
заводі в Юзефо-Миколаївці. 
Нині трудиться соціальним 
працівником у районному тер-
центрі. За словами пані Лари-
си, їй подобається про когось 
піклуватися. 

— Діти виросли і вже такого 
піклування не потребують, — 
говорить жінка. — Я переклала 
його на літніх людей, які потре-
бують допомоги.

У Лариси Василівна дружна 
та щира родина. Син Андрій 
вже одружений і разом з 
сім’єю проживає у Фастові. 
Донька Галина — закінчує 
дев’ятий клас. Дівчина теж про-
бує себе на творчій ниві. 

Талантом наша героїня вда-
лася в свою маму, яка малю-
вала і співала. Як розповіла 

жінка, написання віршів дається 
їй легко. Буває таке, що на-
віть посеред ночі приходить 
натхнення і потрібно дуже 
швидко все записати, бо потім 
забудеться. У основному її на 
творчість надихають людські 
вчинки.

— Усе, що в мене на душі, 
я виливаю у вірші, — каже 
Лариса Василівна. — Буває 
так, що по три вірші в день 
можу написати, а буває цілий 
тиждень нічого.

Минулого року в районній 
бібліотеці вона на одному із 
творчих заходів декламувала 
свої вірші на загал. 

— Спочатку соромилася, 
бо потрібно було “роздягати 
свою душу” перед присутніми, 
— розповіла вона газеті “RIA-
Козятин”. 

Приємно, що рідні підтри-
мують захоплення Лариси 
Василівни.

Один з її творів: "Про жіно-
чі руки"
Сільські люди встають 
літом
За сонце раніше, 
А лягають відпочити
За нього пізніше.
Поки в хлівах і городах
Зі всім посправлялись,
То якби не на роботу, 
Мабуть, не вмивались.
А як ще кудись поїхать,
То, що тої ночі, 
Тільки ліг і вже встаючи,
Протираєш очі.

А між людьми свіженькими
Іще треба знати, 
Або руки, або очі,
Куди заховати.
Якщо сумку взяв у руку,
То іще байдуже, 
А як треба розписатись, 
То соромно дуже.
Білий папір подають
Ручки також білі, 
Як на нього положити
Граблі свої сірі?
Ті пальчики бархатисті
І каблучки сяють, 
Різні нігтики яскраві
Погляд привертають.
Мої пальці погорбились, 
Деякі скривились.
Із дівочих — чоловічі,
Жилаві зробились.
Їм каблучки так підхо-
дять, 
Як сідло корові, 
Та я на те не звертаю, 
Аби хоч здорові.
Якби пальчики мої 
У пучку складались
І до лоба хрест покласти
Легко діставались.
Комусь в житті написали
Нігті фарбувати, 
А комусь його граблями
Землю обробляти. 
Кінець прийде однаковий
Кривим і пухнастим, 
Їх на грудях поскладають
І винесуть з хати.
Тільки слід, якщо лишився,
Комусь серце стисне, 
Як рукою змахне з ока
Сльозу, що нависне.

іван смолич, веТеран 
праці, лікар-ГіГіЄнісТ

Інформація про демографічну ситуа-
цію в нашому Козятинському районі за 
2016 рік мене шокувала. Протягом року 
померло більше, ніж народилося. На-
родилося 586, а померло 1201 людей. Це 
по району і по місту.

І тільки одне село Миколаївка, де на-
родилось більше, ніж померло.

У цьому багато складових. І умови про-
живання, пенсійне забезпечення, рівень 
заробітної оплати, медичне забезпечення, 
шкідливі звички, паління, алкоголізм, нар-
команія, переїдання, неякісне харчування, 
лінь, зловживання неякісних ліків, мода, 
страх, малорухливість (гіподинамія). І мені 
трапилася в газеті “Здоров’я і довголіття” 
стаття про нашого великого лікаря, генія 
медицини — Миколу Амосова. 

Він сам вів здоровий спосіб життя і 
залишив нам багато корисних та науково-
обгрунтованих порад. Його книжки — це 
золотий бренд лікаря-генія для нашої 
нації. 

Як зупинити старіння організму. 
Про це легендарний медик розповів у 
брошурі під назвою “Моя система орга-
нізму”. Микола Амосов дуже добре знав 
фізіологію людини. Він закінчив медуні-
верситет на “відмінно”. На перший план 
боротьби із хворобами ставив: 

1. Фізичні вправи (біг, ходьба 5-6 
кілометрів, гімнастика з 5-кілограмовими 
гантелями, вправи до 100 разів і більше). 

2. Харчування у Амосова: дієта, 
обмеження цукру і жирів, вживати тіль-

ки олію, овочі 200-400 грамів, фрукти 
(яблука, сухофрукти, ягоди), з овочів — 
капуста, огірки, помідори, часник, цибуля, 
зелень). З м’ясних — біле м’ясо (курка, 
індичка, кролик). 

Він ніколи не переїдав. Любив карто-
плю в кожушках. Вага тіла була 52-53 
кілограми при зрості 168 см.

Усім бажав формулу: вага тіла була: 
зріст мінус 100 см. Якщо зріст 170 см, 
то вага тіла не повинна більше 70 кг.

3. Дихання за методикою Бутейка 
вважав важливим (фізіологічно). Дихання 
поверхове (недодихати) з затримкою до 
40 секунд (краще 1 хвилина). Підтриму-
вання підвищеного вмісту вуглекислоти в 
крові збільшує використання кисню крові, 
економить до 10%  продуктивності серця.  
Працюючи директором Інституту серця, 
він увів у штат посаду лікаря-фізіолога, 
який учив хворих після операції на серці 
дихати по Бутейко.

4. Загартування тренує терморегуля-
цію. Це профілактика застуди і зміцнення 
регуляторів “стресорної системи”. Усім 
відомі контрасні обливання та щоденні 
холодні ванни влітку. Ходьба по траві 
з росою на стадіоні, праця в садку, на 
дачній ділянці. 

Якщо є можливість - ходити в басейн. 
Це також загартовує. Микола Амосов 
любив лазню і пропонував її нам. (Але, на 
превеликий жаль, лазні в Козятині нема. 
Теоретично вона є, а практично — ні.) 

Висновок: лікарі лікують хвороби, а 
за здоров’я потрібно боротись кожному. 
Здоров’я у ваших руках. Будьте здо-
рові та діяльні. 

здоров’я “по-амосову”
блоГ
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на позитиві КонКурс

У дружньому колективі зібралися яскраві особистості. Їх об’єднує любов до співу, творчої діяльності, а 
найголовніше — бажання зробити світ добрішим і світлішим

Проходив відбір кандидатів в збірну команду міста для участі в чемпіонаті області, який 
відбудеться 25-26 лютого в м. Вінниця. триває конкурс на визначення найкращої пари. Умови — на стор.16

закохані паРи нашого кРаю

хоР “пРометей” даРує людям РадіСть

Силачі визначили найСильніших

каТерина чекай 

Народний аматорський хор 
“Прометей” районного Будинку 
культури веде творче, активне 
життя. Протягом року відбулися 
12 концертів, які відвідали майже 
7 тисяч глядачів.

Як розповіла газеті керівник 
хору Валентина Гарнага, добри-
ми спогадами залишився у пам’яті 
співочого товариства нещодавній 
Міжрегіональний фестиваль вете-
ранських хорів у місті Гнівань. На 
фестиваль були запрошені хори 
Хмільника, Тиврова, Жмеринки, 
Вінниці, Хмельницького, Козятина 
та Гнівані.

У програмі звучали козацькі, па-
тріотичні, народні жартівливі пісні. 
Зал не вщухав від криків “Браво”. 

— Під завершення фестивалю 
всі хори та глядацький зал ви-
конали Гімн України— розповідає 
Валентина Йосипівна. — Це було 
неповторне, незабутнє, пам’ятне 
і захоплююче єднання співочого 
українського народу. Після за-
кінчення на сцені були вручені 
від керівництва міста і області 
нагороди учасникам фестивалю. 
Козятинці отримали грамоти, по-
дяки, подарунки та дружні, теплі 
оплески глядачів.

Проводив “Прометей” і осінню 
акцію по допомозі воїнам АТО. 
Під керівництвом Козятинської 
волонтерської організації зібра-
ні були продукти, одяг. Сплели 
чотири захисні сітки. До речі, 
навіть по обласному телебаченню 
демонстрували ролик, як учасники 

творчого колективу під пісню “По-
віяв вітер степовий” взяли участь 
у такому творчо-патріотичному 
дійстві, як плетіння маскувальних 
сіток в АТО.

На новорічно-різдвяні свята хор 
“Прометей” підготував Вертеп. 
Виконувалися колядки, щедрівки і 
народні пісні. Дуже цікавими були 
ряжені — коза, півень, циганка, 
господиня, сніжна королева, Дід 
Мороз. Кожен виконував мініатюр-
ні сценки, вітаючи козятинців гу-
мором, сміхом та гарним настро-
єм. Від організації до організації 
вітали “прометеївці” мешканців 
міста чотири дні підряд. Потім був 
заключний різдвяний концерт на 
центральній площі Козятина за 
участю аматорів сіл району.

Різдвяні свята завершились 

Водохрещем біля водокачки. Там 
народний хор “Прометей” співав 
колядки, вітав городян.

Сьогодні хор готує нову про-
граму. Новинкою є пісні під 
фонограму і сучасні пісні для 
хору, солістів, ансамблю.

Одну з репетицій відвідала 
наша газета “RIA-Козятин”. Ще 
у вестибюлі районного Будинку 
культури лунав мелодійний спів. У 
великій світлій кімнаті, де прохо-
дить репетиція, повітря наповнене 
дивовижними народними укра-
їнськими піснями. По обличчям 
виконавців та керівника помітно 
— кожен щасливий знаходитися 
в цьому творчому середовищі. Як 
розповіли кореспонденту учасники 
хору, для них це друга сім’я, при-
від тримати себе у гарній фізичній 

формі та мати позитивний настрій 
кожен день.

Стіну в кабінеті прикрашають 
численні грамоти, подяки і стінга-
зета (!). Це — приємне нагадуван-
ня про концерти, виступи, зустрічі, 
на яких виконавці радували при-
сутніх народним співом та своєю 
життєлюбністю.

Дружній колектив запрошує до 
свого хору любителів пісні. Занят-
тя проходять у понеділок і четвер 
з 10 години ранку в районному 
Будинку культури. 

— Приходьте, співайте, даруйте 
людям радість. Так ви продовжите 
собі життя і своїм слухачам. Лас-
каво просимо! — чарівно посміха-
ється на прощання керівник хору 
“Прометей” Валентина Йосипівна 
Гарнага.    
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за інформаціЄю Голови 
козяТинсЬкої федерації 
армспорТу руслана кухара

У неділю, 5 лютого, відбулися 
відбіркові змагання на область з 
армрестлінгу

У змаганнях взяли участь до 30 
спортсменів.

Серед жінок в категорії до 60 
кг (права рука) перемогла Марина 
Арсенюк, срібло отримала На-
талія Волинець, бронзу — Дар’я 
Слочинська.

У цій же категорії (ліва рука) 
перше місце отримала Марина 
Арсенюк, друга — Даша Сло-
чинська.

Чоловіки змагалися в таких 
категоріях:

до 60 кг на праву і на ліву 
руку призові міста зайняли: 1 міс-
це — Олексій  Бевза, 2 місце — 
Денис Вельгус, 3 місце — Денис 
Завальнюк.

До 70 кг (права рука) призери: 
1 місце — Андрій Зубков, 2 місце 

— Юрій Українець, 3 місце — 
Олексій Бевза. Ліва рука: 1 місце 
— Олексій Бевза, 2 місце — Ан-
дрій Зубков, 3 місце — Андрій 
Мар’янчик.

До 80 кг (права рука): 1 місце 

— Руслан Кухар, 2 місце — Ан-
дрій Довгалюк, 3 місце — Дми-
тро Довгалюк. 

Ліва рука: 1 місце — Руслан 
Кухар, 2 місце — Андрій Довга-
люк, 3 місце — Дмитро Зубков.

До 90 кг (права рука і ліва 
рука): 1 місце — Олександр Бай-
ліченко, 2 місце — Анатолій Бо-
рачук, 3 місце —Роман Міщенко.

Понад 90 кг (права рука): 1 
місце — Артем Тучак, 2 місце 

— Анатолій Козаченко, 3 місце 
— Олександр Ковернега. 

Ліва рука: 1 місце — Артем 
Тучак, 2 місце — Максим Стецюк, 
3 місце — Анатолій Козаченко.

Вітаємо переможців!
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Є Ювілеї і свята різні,
Та одна з найкращих дат,
Коли вітають друзі й рідні,
І Вам минає 60!
Бо 60 – це сила й мудрість,
Тай досвід, кажуть, 
не малий,
Повага в дома, серед друзів,

Любов і шана від людей!
Прийміть від нас 
вітання щирі,
Хай обминає Вас журба,
Хай кожен день 
несе від нині
Для Вас міх щастя і добра!

У прекрасний зимовий день 6 лютого 2017 р.
Сердечно вітаємо з Ювілеєм Коханого чоловіка, 
татуся та люблячого дідуся

Гайдучка 
  Олександра Васильовича

З любов’ю та повагою кохана дружина, діти, онучка та вся родина.

Мы очень поздравить 
хотим!
Пусть жизнь твоя будет 
счастливой,
И будешь здоровым всегда.
Друзья пусть тебе помо-
гают,
Невзгод не встречай ни-

когда.
Мечты пусть твои и же-
ланья,
Исполнятся в праздник 
такой.
Мы крепко тебя 
обнимаем.
Ты самый на свете РОДНОЙ.

10.02.17 г. Поздравляем с 40-летним Юбилеем
Самого лучшего сына, мужа, отца и брата

Любимого Алексея 
Николаевича

С любовью: родные и близкие.

391694

вітання

Від чоловіка Анатолія, синів: Сергія, Саши.

390847

391427
391591

10 лютого щиро вітаємо з Ювілеєм гарну дружину, милу матусю
Ржепецьку - Гладунець 

Раїсу Ярославівну
Твій ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Багато щастя, довгих літ.
Спасибі мамо, за те, що Ти 
живеш,
Нас любиш, жалієш і нас 
бережеш.
Ти – наша любов, наше щастя 

й порада.
Хай береже тебе доля в тяж-
кої недуги,
Від злої обмови, від нещирого 
друга.
Хай дарує Господь, як святеє 
причастя
 - Здоров'я і силу, довголіття 
і щастя.

Від чоловіка Анатолія, синів: Сергія, Саши.

8.02.17 р. вітаємо з Ювілеєм

Загоруй 
Оксану Іванівну

Нехай душа у Вас ніколи не 
старіє, 
На білій скатертині будуть хліб 
і сіль, 
Своїм теплом Вас завжди сонце 
гріє
Слова подяки линуть звідусіль. 
В житті нехай все буде, що по-
трібно, 
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, дітей при-
гортають, 
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:
 батьки та учні 1-А класу школи №2.

Бажаємо щастя, здоров'я і сили, 
Щоб довгі літа плечей не схилили, 
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшов ти в онуках і дітях!
Хай доля дарує тобі щирі хвилини 
У дружньому колі і в колі родини!

Щиро вітаємо 10.02.17 р. з 50-річним Ювілеєм

Погорільського 
Сергія Дмитровича

З повагою: дружина, діти, онуки, батьки, свати і вся велика родина.

Щасливої долі, радості стільки, як квітів у полі.
Усмішок глибоких, як дно океану.
Великого щастя без зла і обману.
Хай Матір Божа тебе охороняє,
А Господь здоров'я і сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки
На довгі і добрі безхмарні роки.

10.02.17 р. Вітаємо з першим Днем народження
Степанця Євгенія 
Олександровича

Папа, мама, бабушка Люда, дєдушка Сірожа, дядя Богдан, прабабушка.

Пусть будет жизнь твоя чиста
Как родниковая вода.
Пусть не коснется никогда
Ни печаль, ни горе, ни беда.
Пусть ангел твой тебя хранит
Беда пускай тебя не знает.
Друзья ничем не обижают.

Бери от жизни всё, что надо,
Что в ней красиво и светло
Чтоб всем завистникам назло
Тебе всегда во всем везло.
Живи и знай, что жизнь прекрасна.
Сынок – здоровья тебе крепчайшего.

Твоя мама и Валерий Иосифович.

Гаврилюк Валерий Алексеевич
11 февраля отмечает свой славный Юбилей

391691
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Нашу любимую доченьку, внученьку
Поздравляем с Днём рождения 09.02.17 г.

Куровскую 
Викторию Руслановну

Вот тебе уже 2 года,
Наша кроха дорогая,
Тебя дружно 
поздравляем
С Днём рождения, родная.
За два года научилась:
Бегать, прыгать, говорить
И тебя, наша отрада,
Невозможно не любить!
Счастья мы тебе желаем
Ты у нас прекрасней всех
Пусть сегодняне смолкает
Твой весёлый 
звонкий смех.

Любящие: папа, 
мама, бабушки, 
дедушки.

Матусю й тато, 
бабусю й дідусю!
Ви рідні, єдині.
Вас щиро вітає вся 
наша родина.
Ми вдячність вели-
ку складаємо нині.
За даровану радість 
нашій родині.
Хай щедро світять 

любов й теплота,
Хай стеляться щас-
тям сімейні літа.
Нехай благодать у 
всьому витає.
Здоров’ям, добром 
Хай Бог допомагає.
На радість вам і 
нам ще на многії 
літа.

6 лютого Вітаємо з Рубіновим весіллям
Міщенко

 Олександра Никифоровича 
та Валентину Василівну

З любов'ю: син, дочка, невістка, зять та онуки.
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ñòàðîãî òèïó.  063-475-38-63
  Ãàç. ïëèòà 2-õ êàìôîðíà ï³ä ïðèðîäí³é ãàç, êîíäåíñàòîð 
íà 120 ÌÊÔ. 063-694-70-11, 067-148-38-35
  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. 097-235-42-98
  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
  Ãðåöüêèé ãîð³õ ö³ëèé 35 ãðí./êã. 098-500-10-54
  Äâà âåëèê³ ðîçêëàäí³ êð³ñëà.  067-983-98-83                                                                                                                                   
  Äâèãóí Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí + 2 
õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï, 

ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, ãåíåðàòîð, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ 
íîâà, ïîðøíåâà íîâà, âñå ðàçîì 4 500 ãðí. 097-776-24-16      
    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
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí - êíèæêà á/ó òà äèâàí - ìàëþòêà á/ó. 096-511-81-46
  Äèâàí - êíèæêà, äâà òêð³ñëà, ïóô³ê â ãàðíîìó ñòàí³. 096-
999-24-61
  Äèâàí á/ó, ñòàö³îíàðíèé òåëåôîí íîâèé, òåëåâ³çîð 
êîëüîðîâèé «Ñàìñóíã». 093-406-75-28
  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
  Äèòÿ÷³ ðå÷³ â³ä 0 äëî 2-õ ðîê³â, êîëÿñêà ñèíÿ ç/ë (Ëèòâà), 
íåäîðîãî. 063-190-87-62
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48        
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-091-52-85
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³ ïî 30 ñì., òâåðäèõ ïîð³ä, ç äîñòàâêîþ. 098-
026-42-45, 093-411-27-92 
  Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
  Äðîâà ñàìîâèâ³ç 1 400 ãðí., êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüê³ 300 ãðí. 
068-044-24-68
  Äðîâà ÷àñòêîâî ïîð³çàí³ â³ä 30 ñì. äî 1 ì., ìàñëÿíèé 
îá³ãð³âà÷. 096-645-32-07, 093-386-26-83
  Äðîâà, âóã³ëëÿ çåðíÿòêà 2 ò., íèæí³ äâåðö³ äî êîòëà ÀÊÑ. 
063-279-94-04
  Åë.ñ³÷êàðíÿ, ïðîæåêòîðà îñâ³òëþâàëüí³, êâàäðàòí³ , àëþì. 
êîðïóñ 400 Âò., ñòóï³öè ïåðåäí³ ÃÀÇ-53 íîâ³. 097-776-24-16                                                                                                                                    
                                                             
  Åëåêòðî ïëèòà íà 3 êàìôîðêè ç äóõîâêîþ ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 093-010-65-25
  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
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-91
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, ð³çí³ äåòàë³. 098-925-12-99
  Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà á/ó, êðèøêà ëþêà êàíàë³çàö³¿ 
÷óãóí. 067-754-44-65
  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 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
  Çåì. ä³ë-êè 15 ñîò. ³ 20 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-
511-19-
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó, êâàøåíó êàïóñòó òà îã³ðêè, 
âåñíÿíèé ÷àñíèê, ìîðêâó. 098-596-73-94, 063-139-07-41
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íüîâà. 096-797-79-43
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, áóðÿê ñòîëîâèé, êîðìîâèé. 
068-673-30-60
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-069-39-69
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê, ì.Êîçÿòèí. 093-430-
43-72
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-846-87-64
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 7 ãðí./â³äðî. 097-149-12-94
  Êàðòîïëÿ, áóðÿê. 096-295-27-64
  Êàðòîïëÿ, îã³ðêè êâàøåí³ â 5 ë. â³äðàõ, ïîì³äîðè êâàøåí³ â 
5 ë. â³äðàõ. 097-340-04-01
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà 
áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êîáèëè 2 . 098-323-03-39
  Êîçà ñ.Òèòóñ³âêà, ïëàíîâèé îê³ò ïåðøà ïîëîâèíà áåðåçíÿ. 
098-440-68-25
  Êîçè ìîëî÷í³, òåðì³íîâî. 093-731-19-19
  Êîçî÷êà ä³éíà.  063-475-38-63
  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
  Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí. 093-617-57-65, 096-605-78-69
  Êîðìîâèé áóðÿê, Êîçÿòèí. 067-986-51-02
  Êîðìîâèé áóðÿê, ïøåíèöÿ. 068-519-56-26
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-443-32-64

  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-800-28-97, 067-855-28-35
  Êîðîâà ç 8 òåëÿì, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 063-736-50-22
  Êîðîâà ñèâà ç 6 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-623-70-91
  Êîðîâè ÷îðíà ç 3 òåëÿì, êîðè÷íåâà ç 2 òåëÿì, á³ëà ç 8 
òåëÿì. 098-500-83-58
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé. 093-405-50-66
  Êîòåíÿòà áðèòàíñüêà ïðÿìîâóõà 850 ãðí., øîòëàíñüêà 
â³ñëîâóõà 1 800 ãðí.  098-500-10-54
  Êðîë³ - ìîëîäíÿê «Íîâîçåëàíäñüêî¿ » ñêîðîñï³ëî¿, ì’ÿñíî¿ 
ïîðîäè, Êîçÿòèí 093-786-38-07
  Êóðòêà çèìîâà ð.38-40, ïîëóøóáîê ç êîæàíèìè âñòàâêàìè 
ð.48-50, çèìîâå ïàëüòî àíãîðêà ðóêàâà ³ êîì³ð ÷îðíîáóðêà. 
067-983-98-83
  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
  Ëîøèöÿ 9 ì³ñ. 6 500 ãðí. 098-918-03-77, 097-269-76-30
   Ëþöåðêó ,  êîðìîâèé áóðÿê .  068-762-82-81                                                                                                                                    
    
  Ìåáë³ äëÿ ïðèõîæî¿ â³òàëüíÿ-ñò³íêà, äâ³ øàôè ç 
àíòðåñîëÿìè. 096-361-71-82
  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
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì ð.5 õ 6, 5 õ 9, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 098-701-76-16
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ ñêëÿíèìè 
ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 093-766-66-96, 097-344-
04-64
  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
  Íóòð³¿ òóøêè, åëåêòðîçâàðþâàëüíèé àïàðàò. 067-152-76-83, 
063-694-20-04
  Îâåñ, ÿ÷ì³íü, áàðàí÷èêè. 067-976-00-28
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â. 093-091-22-38, 096-467-88-94 
  Ïåðãà (áäæîëèíèé õë³á), ïðîïîë³ñ, ìåä, ï³äìîð, ãåìîãåíàò 
(ìîëî÷êî áäæîëèíå), ìåë³ñó, íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó 30%, 
ï³äìîðó 20%, åõ³íàöå¿ ïóðïóðîâî¿, îáîëîíîê ãîð³õ³â. 2-11-64, 
097-170-90-05
  Ï³âí³â íà ïëåì’ÿ ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í 8 ì³ñ., ðîáî÷³. 
2-11-64, 097-170-90-05                                                                       
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 
3 ò. - 2 øò. 063-684-23-83
  Ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà, áàê ìåòàëåâèé (ï³ä ïàëüíå), 2-õ 
ñïàëüíå ë³æêî ç òóìáî÷êàìè òà òðèëÿæåì (êîìïëåêò), ÷îá³òêè 
äèòÿ÷³ ç íàòóðàëüíèì õóòðîì íîâ³ ð.30. 093-905-47-32, 067-
581-77-73
  Ïëàíøåò SANEI 8«, ëàçåðíèé ïðèíòåð LaserJet 5p. 063-383-
78-73, 068-273-92-77
  Ïîðîñÿòà 20 êã., ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-506-21-62
  Ïîðîñÿòà âàãà 15 êã., ïîðîäà Ëàíäðàñ 1 500 ãðí./ïàðà. 
096-772-01-94
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè. 096-443-42-39
  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
  Ïîñóäà, ñêëîòàðà ð³çíà, ñóë³ÿ 30 ë., áàë³ÿ äîâãà, 
ðîçêëàäóøêà ñîíöåòîïêà äëÿ âîñêó. 096-364-80-30
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò «²íäåç³ò». 097-114-44-32, 093-
893-97-46                                                                                            
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí ç â³äæèìîì, â õîðîøîìó ñòàí³ 1 
500 ãðí. 097-149-12-94
  Ïðèöåï äî ëåãêîâîãî àâòî. 097-142-32-17
  Ïóõîâèê æ³íî÷èé, íîâèé, íåäîðîãî. 52-54 ð., ëèñòè 
ìåòàëåâ³. 093-234-93-05
  Ïøåíèöÿ 1.5 ò. 096-612-24-13, 2-20-92

  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîëåð âóë.Â³íí³÷åíêà (áàçàð÷èê). 063-723-25-52
  Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-920-72-29
  Ðóøíèöÿ îäíîñòâîëüíà ÌÐ-18 2009 ð.â., 20 êë., ëàòóíü 
ã³ëüçè 13 øò. â êîìïëåêò³ äî ðóøíèöÿ 3 600 ãðí. 098-872-
34-10  
  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
  Ñ³íî, òà ê³íí³ ñàí³. 063-401-30-60
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 
480 êâ.ì. 063-684-23-83
  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
  Ñïèðòîâà íàñòîéêà ãðèáà «Âåñåëêà» (ë³êóâàëüíà). 098-
416-82-47
  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé òà ìåáëåâà ñò³íêà â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-348-86-96
  Òàâðà «16» 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
  Òåëè÷êà 1 ì³ñ. 068-860-68-92, 096-432-02-93
  Òåëè÷êà ÷åðâîíî - ðÿáà 10 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-
245-76-02
  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 â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, ñâ³òëî, 
âîäà. 063-191-91-27
  Ó÷àñòîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ë³ñîâà 84/à, 12.5 ñîò., âèîðàíèé, 
íåçàõàëóùåíèé. 067-608-90-52
  Ôàðêîï, ïðèöåïíå Ñ³òðîåí - áåðë³íãî 500 ãðí. 097-352-
95-44, 063-999-74-78  
  Ôðåçà ñàìîðîáíà. 093-091-54-22
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà «Òà³ð» áåç àãðåãàòà. 098-949-53-20
  Õîëîäèëüíèê «Samsung». 097-569-62-90, 063-190-42-97
  Õîëîäèëüíèê Indesit, ïîäóøêè, äèâàí ìàëþòêà. 093-017-
89-96, 067-508-99-15
  Õóäîæíÿ ë³òåðàòóðà, äåòèêòèâè, ëþáîâí³ ðîìàíè. 097-
239-91-69
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  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
  ×óäî ñóøèëêà äëÿ ôðóêò³â, òðàâ, ãðèá³â, îâî÷³â, 
øîðóïîâåðò íîâèé, í³æ - âèæèâàííÿ, ÿó â Ðåìáî, ëóê 
ñïîðòèâíèé, ðîçêëàäíèé â ÷îõë³. 093-799-12-51
  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 1 ò., êðîëÿ÷³ êë³òêè. 096-094-68-34, 063-228-33-87
  ß÷ì³íü 350 êã. 068-046-27-72, 093-724-31-22
  ß÷ì³íü 7 öíòð., êóêóðóäçà 2 öíòð., êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-
417-10-79
  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
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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 продавець-консультант; 
офісний працівник. Забезпечуємо на-
вчання, підтримку, фінансовий ріст. 

очікуємо 100% віддачі. дзвонити за тел. 
0674573594

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

В кафе потрібен бармен. 093-208-51-52, 
097-163-69-68

 В аптеку потрібна санітарка. 096-717-96-
23

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. 

067-430-02-80

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

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

Потрібен продавець на ц/ринок. 097-011-
22-11
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ремонт, послуги
  Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
  Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 097-
609-26-63, 098-395-03-56
 Виконую будь-які будівельні роботи. Зроблю 
якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси, покра-
ска. Відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25

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

Газові котли, ремонт, встановлення та 
продаж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", 
"AWB" та інші з Німетчини, Гололандії, 
обслуговування, гарантія. Індивідуальне 
опалення. 063-684-23-83
   Зріжем великі дерева професійно. Безкоштов-
но!! Оплата Дровами тел: 093-371-69-67 
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 нерухомiсть: продам або обмiняю 
Будинки 

 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 

комерцiйна нерухомiсть 
 Продам 

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

будiвельнi матерiали 
 Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-
41, (068)003-25-53 

автомобiлi 
Продам або обмiняю 

ВАЗ-2110, 2015 р/в, об'єм двиг.: 1600, в розстрочку, компл. 
комфорт. Цiна: 93000грн, (097) 784-83-20 

робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 350 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 

Висококвалiфiкованi швачки (м.Бровари). Гуртожиток. 
Офiцiйне працевлаштування Тел.:(063) 600-14-84 

Охорона пiд-ств, вахта. Набiр чол., жiн., з/п вчасна. Житло, про-
їзд 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 

Термiново! Працiвники для роботи в охоронi заводiв. Вахтовий 
метод. Житло. Тел.:(096)183-52-60 

 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 
<@Заг2:>12.2. Куплю 

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

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

 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. â öåíòð³ ì³ñòà óë. Ã. Ìàéäàíó 17, 2 ïîâ. 
093-911-81-10
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 
063-717-14-05
  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, 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
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 4 ïîâ. 067-710-
75-08
  2-õ ê³ìí. êâ. ð-í ÏÐÁ, 43.8/25.4/6.8, ê³ìíàòè 
îêðåì³, íîâà ñòîëÿðêà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, íàÿâí³ñòü ï³äâàëà, òåðì³íîâî. 096-903-
72-01
  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., 1/2, öåíòð, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ 
äâåð³, óòåïëåíà, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
æèëèé ñòàí, ñàðàé, ïîãð³á, íåäîðîãî. 096-469-81-28, 
098-624-94-28
  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., 3 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
ñó÷àñíèé ðåìîíò. 067-791-11-73
  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., 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., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. 
ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  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., 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.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 
54.8 êâ.ì., ãàç, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ. 063-359-40-07
  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, 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, 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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ðåìîíò, ëîäæ³ÿ, áàëêîí, 
êîíäèö³îíåð, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 
ðåàëüíà ö³íà. 093-140-74-34

  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., 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, ëîäæ³ÿ (áåç 
ðåìîíòó). 097-029-91-04, 096-619-61-49                                       
  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., âñ³ çðó÷íîñò³, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
áåñ³äêà, îêðåìèé õ³ä, âóë.Áîæåíêà-Çîðÿíà. 067-
754-44-65
  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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 1 ïîâ., çàã. 
ïëîùà 71.8 êâ.ì., ãàðàæ. 096-420-79-10
  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., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-
170-09-97 Ëþäà

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83
  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
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ï³äâàë, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
ðåìîíò, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï áàëêîí, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-
08-26
  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. 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 2-õ ïîâ., ñ.Á³ëîï³ëëÿ, îïàëåííÿ ãàç, 
äðîâà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, 60 ñîò., ìîëîäèé ñàä, 
ðîçãëÿíó ïðîïîçèö³þ ç îáì³íîì â ì.Êîçÿòèí. 096-
094-68-34, 063-228-33-87 
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ãàç, âîäà, ó÷àñòîê 5 
ñîò., Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  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.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 ãàç.ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçîíþêà, çàã. 
çåì. ä³ë-êà 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, 
êðèíèöÿ, º ï³÷íå îïàëåííÿ. 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 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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ó÷àñòîê 18 
ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9. 096-541-31-09, 
093-513-32-66
  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 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.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò. 36-5-87
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 096-511-81-46, 093-411-
26-65
  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.Êîçÿòèí çàã. ïëîùà 146.5 êâ.ì., âîäà, 
ãàç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 0.1411 ãà. 068-516-
47-30
  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. 
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Родина Карпюків 
висловлює щиру подяку 
за допомогу у похованні 
нашого рідного Вані.
Дякуємо Батюшці, Голові 
села Сестринівка, 
жителям села Сестринівка, 
родичам, сусідам,
друзям, кумам, знайомим, 
колегам по роботі, 
колективу і батькам шко-
ли №5, депутатам,
небайдужим жителям міс-
та Козятина і Козятинсько-
го району. 
Також прийміть вдячність 
за матеріальну
милосердну допомогу на 
лікування.
Низькій уклін Вам усім, не-
хай Бог береже Вас і Ваші 
родини.
Упокій Господи душу усо-
пшого Раба  Твого Івана.
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11 лютого 2017 минає 9 днів, 
як страшне слово "рак" за-
брало від нас найдорожчу 
людину, нашу опору

Карпюка
 Івана 

Івановича
19.02.1981-03.02.2017

Ванюшка, ти пішов від нас на-
завжди,
Залишивши з кричущим 
болем маму, дружину, дітей, 
сестру, родичів і друзів.
Опустіла земля, змарніли ко-
льори, 
А сердця наші почорніли.
До останього свого подиху
Ти був спражнім чоловіком,
Незважаючи на нестерпний 
біль.
Ти переживав за  нас, 

заспокоював,
Казав, що все буде добре
І дуже просив, щоб не плакали.
Ванюшка, ти любив нас понад 
усе,
А ми дуже любимо тебе.
Прости рідненький, 
що не змогли тебе врятувати,
Ми виявилися бессилі,
А ти так хотів жити.

Спи спокійно. 
Вічна тобі пам’ять.

З глибоким сумом мама, тато, дружина, донечки, сестра і її родина.
Упокій Господи душу усопшого Раба  Твого Івана.
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Вічно сумуючі: чоловік, діти та онуки.

Минає 5 років з дня смерті

Бабич (Слюсар) 
Алли Олексіївни

28.09.1963 - 8.02.12
Погасла свічка , поникли квіти.
Нема без тебе світла і тепла.
Скажи, рідненька, як без тебе жити,
Як зрозуміти, що тебе нема?
Яким сумним без тебе став це світ,
І струни обірвались проти дня.
І серце не вірить, душа не сприй-
має,

Що в живих тебе вже немає.
Як хочеться тебе обійняти,
До серця свого притулить,
Як рветься душа тобі розказати,
Побачить тебе, хоч на мить.
Смерть забрала тебе у нас, 
але пам'ять про тебе буде вічно 
жити у наших серцях.

Вічно сумуючі тато Борис, мама Людмила, тітка 
Люба, рідні, друзі, однокласники 11-А 2000 року 
випуску Козятинської школи №2 та знайомі.

9 лютого 2017 року минає два роки з дня загибелі 
нашого дорогого синочка

Сергія КАЦАБІНА
Він загинув, виконуючи бойове завдання 
при евакуації тяжко поранених в зоні АТО.
Всі, хто знали його, 
пом'яніть незлим тихим словом.

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...

40 дней светлой памяти любимого отца, деда, прадеда

Комара Владимира 
Федоровича

23 августа 1925 - 30 декабря 2016
Ты ушел в святую вечность,
И боли нашей не помочь,
И имя боли – бесконечность…
Ушел от нас Ты в мир иной – туда,
Откуда нет возврата,
Оставив память о себе, любовь,
Печаль и боль утраты.
На небе царствовать Тебе,
А нам носить к могиле розы.
Пусть земля Тебе будет пухом,
А душе – вечный покой.

Вечно скорбящие сыновья, невестки, внуки, 
правнуки, вся родня.

391431

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.Ñàìãîðîäîê ãàç, âîäÿíå îïàëåííÿ. 096-
364-80-30
  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, 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 òåðì³íîâî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîïîâè÷à 9, 30 
ñîò. ïðèâàòèç. 098-132-21-50, 093-783-28-55
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 
063-828-27-76
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ìîëîäîãâàðä³éñüêà 80 (ð-í öåðêâè). 096-878-
36-64                                                                                                                        
  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 60 êâ.ì., ãàç ïðèðîäí³é, 6 ñîò. 
çåìë³, ìîëîäèé ñàä, äî æ.ä. âîêçàëó 10 õâ. õîäó - 340 
000 ãðí. 073-424-19-43
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 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 â öåíòð³ â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå) ïë. 83,7 êâ.ì. àñôàëüòîâàíà äîðîãà, 
ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 
Âàðò³ñòü 14 òèñ.äîë., äîêóìåíòè íà ïðîäàæ ãîòîâ³. 
096-514-55-78
  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 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
  Áóäèíîê, º ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ð-í Ìàòðîñîâà àáî îáì³íÿþ, 
òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Íåäîáóäîâàíèé áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë.Ï³âäåííå 
Øîññå 25. 093-595-86-85, 063-989-30-10
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, âõ³ä îêðåìî, îïàëåííÿ 
ãàçîâå òà ï³÷íå, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 
096-550-32-57       
  Ï³â áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
097-264-46-76, 093-018-62-77
  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 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, 
âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 
063-386-02-00, 068-586-53-92
  ×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 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

  аВтомото
  Ford Escort  1990 ð.â., 1.3 áåíçèí. 096-369-
91-00
  Fort Doblo 2005 ð.â., Jtd, ñèí³é ìåòàë³ê, 
ïàñàæèð, îðèã³íàë. 067-187-06-98
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-
876-17-13
  ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí. 096-922-01-53
  ÂÀÇ 21011 1981 ð.â., êîë³ð áåæåâèé, äîáðèé 
ñòàí, íîâèé ÀÊÁ, çèìîâà ãóìà TAURUS, 15 000 
ãðí. 097-331-66-07, 073-075-15-98
  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 2109 5 ñò. 1993 ð.â. 068-170-47-89
  ÂÀÇ 21112 â äîáðîìó ñòàí³, 2005 ð.â., ãàç-
áåíçèí. 067-886-92-24, 066-190-45-97
  ÂÀÇ 21115 2006 ð.â., áåíçèí. 067-432-27-
45 Þðà
  ÂÀÇ 2115 2001 ð.â. 093-508-92-92
  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 Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí  
+ 2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê 
íà äàõ, ôàðêîï, ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, 
ãåíåðàòîð, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ íîâà, ïîðøíåâà 
íîâà, âñå ðàçîì 4 500 ãðí. 097-776-24-16
  Äåî Ñåíñ äâ. 1.3, 2003 ð.â., áåíçèí. 096-
698-55-54
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-91
  Ç²Ë- äèçåëü, ñàìîñâàë. 067-365-66-28     
  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
  Ìîòîöèêë Ì³íñê 1985 ð. â., â ðîáî÷îìó ñòàí³ 
6 V, êîë³ð ÷åðâîíèé 6 550 ãðí. 098-872-34-10
  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
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëüíèé. 093-
885-38-24, 068-507-91-29
  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

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áè÷êà 1.5-2 ì³ñ. 096-797-79-43

  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Äåî Ëàíîñ 2008 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³ â³ä õàçÿ¿íà. 097-
717-40-16
  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
  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
  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 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. 097-011-22-11
 âàç, çàç, òàâð³¿-Ñëàâóòà, ìîÑêâè÷, íèâà - â áóÄü ÿêîìó 
Ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ Ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 âîëãó ó áóÄü-ÿêîìó Ñòàí³, íå íà õîÄó 5 òèÑ. ãðí. 096-886-
21-21
 åêÑêëþçèâíèé õðóÑòàëü ÷àÑ³â ÑðÑð (ðþìêè, ôóæåðè). 098-
132-22-28
 çàÏîðîæåÖ â áóÄü-ÿêîìó Ñòàí³ 2 òèÑ. ãðí 098-544-89-55
 ç²ë, íå íà õîÄó 20 òèÑ. ãðí. 096-886-21-21
 ìîÑêâè÷ ó áóÄü-ÿêîìó Ñòàí³, íå íà õîÄó 4 òèÑ. ãðí. 098-544-
89-55

  мінЯЮ
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29

  ріЗне
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äâà ìàëåíüêèõ êîòèêà - õëîï÷èêè.  
093-704-31-57
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò - ìèøîëîâè  6 ì³ñ. 063-280-
18-63
  Â³ääàì â ïîðÿäí³ ðóêè ãàðíå öóöåíÿòêî - íàï³â ïåê³íåñ 
(ä³â÷èíêà), äóæå ãàðíà ³ í³æíà, ëèøå â òóðáîòëèâ³, äáàéëèâ³ 
ðóêè. 063-190-02-74 
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, ð-í æ.ä âîêçàëà. 
063-671-36-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Êîâàëü÷óê Ñåðã³é 
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ìåëüíèê Â³êòîð 
Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò ñåð³ÿ ÂÍ íà ³ì’ÿ ²ùóê Ñòàí³ñëàâà 
Ôåë³êñîâíà çà ¹362 ââàæàòè íåä³éñíèì      
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÂ ¹497120 íà ³ì’ÿ Í³êîëàé÷óê 
Ìèõàéëî Îëåêñàíäðîâè÷ 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
  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. 063-955-72-86
  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, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ïë. 35 êâ.ì. ï³ä ïåðóêàðíþ, ñàëîí, ìàãàçèí òåëåôîí³â, òåõí³êè, 
îäÿãó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ 063-340-28-77
  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, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ï³ä ïåðóêàðíþ, ñàëîí, ìàãàçèí òåëåôîí³â, òåõí³êè, îäÿãó, 35 
êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿. 063-340-28-77
  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 ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
626-82-86, 097-324-85-40
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 1 ïîâ. 063-359-39-99, 097-
693-47-62
  ÏÐÀÒ «ÓÏÑÊ» Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî - ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 
ïîâ³äîìëÿº, ùî âòðà÷åí³  ïîë³ñè ÎÑÈÏÂ À² ¹1160310, À² 

¹1265836, À² ¹1282167, À² ¹8631521 ââàæàòè íåä³éñíèìè
  ×îëîâ³ê 55 ðîê³â áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ 
ñ/â. 066-401-75-76
  Øóêàþ æ³íêó ÷è ñ³ì’þ áåç ø/ç äëÿ äîïîìîãè ñòàð³é 
ëþäèí³ â äàëåêîìó ñåë³, ìîæëèâî ç ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì. 
096-963-73-52
  Øóêàþ ðîáîòó: ïðèáèðàííÿ áóäèíêó (êâàðòèð), ï³ä¿çä³â, 
äîïîìîãà ëþäÿì ïîõ. â³êó, îäíîðàçîâà æ³íî÷à ðîáîòà. 063-
537-70-54
 çÄàì â îðåíÄó ìàã.àáÑîëþò 2 Ïîâ., 40 êâ.ì., Öåíòð, âõ³Ä ç 
Äâîðó. 067-753-67-42
  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, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ïë. 35 êâ.ì. ï³ä ïåðóêàðíþ, ñàëîí, ìàãàçèí òåëåôîí³â, 
òåõí³êè, îäÿãó, âñ³ êîìóí³êàö³¿ 063-340-28-77
  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, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ï³ä ïåðóêàðíþ, ñàëîí, ìàãàçèí òåëåôîí³â, òåõí³êè, 
îäÿãó, 35 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿. 063-340-28-77
  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 ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-626-82-86, 097-324-85-40
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 1 ïîâ. 063-359-39-99, 097-
693-47-62

  ÏÐÀÒ «ÓÏÑÊ» Óêðà¿íñüêà ïîæåæíî - ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ 
ïîâ³äîìëÿº, ùî âòðà÷åí³  ïîë³ñè ÎÑÈÏÂ À² ¹1160310, À² 
¹1265836, À² ¹1282167, À² ¹8631521 ââàæàòè íåä³éñíèìè
  ×îëîâ³ê 55 ðîê³â áåç ø/ç, ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ äëÿ 
ñ/â. 066-401-75-76
  Øóêàþ æ³íêó ÷è ñ³ì’þ áåç ø/ç äëÿ äîïîìîãè ñòàð³é 

ëþäèí³ â äàëåêîìó ñåë³, ìîæëèâî ç ïîñò³éíèì ïðîæèâàííÿì. 
096-963-73-52
  Øóêàþ ðîáîòó: ïðèáèðàííÿ áóäèíêó (êâàðòèð), ï³ä¿çä³â, 
äîïîìîãà ëþäÿì ïîõ. â³êó, îäíîðàçîâà æ³íî÷à ðîáîòà. 063-
537-70-54
 çÄàì â îðåíÄó ìàã.àáÑîëþò 2 Ïîâ., 40 êâ.ì., Öåíòð, âõ³Ä ç 
Äâîðó. 067-753-67-42
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овен 
Постарайтеся не надто де-
монструвати свою активну 

діяльність на всіх фронтах.
ТелецЬ 
Варто завершити справи, 
які вже давно чекають свого 

завершення.
близнюки 
можливе підвищення, якого ви 
довго чекали, або ж отримаєте 

додатковий прибуток.
 рак 

Краще зменшити обсяг робо-
ти, постарайтеся об'єктивно 

оцінювати свої сили та можливості.
           лев 

запасіться терпінням і витримкою, 
адже вас можуть підстерігати 

помилки та обман.
 діва

на перший план вийдуть 
проблеми особистого харак-

теру та сімейні турботи.
Терези 
ділова поїздка або навчання 
розширить коло спілкування і 

дасть нові можливості в майбутньому.
скорпіон 
Відкиньте сумніви і починай-
те відстоювати свої права на 

всіх життєво важливих напрямках.
сТрілецЬ 
Постарайтеся уникати кон-
фліктів у ділових та сімейних 

відносинах.
козеріГ 
Будете готові працювати за 
трьох. однак варто трохи 

охолонути й розрахувати свої сили.
водолій
Потрібно вірити у власні сили та 
щирість близьких людей. мож-

ливі цікаві зустрічі.
риби 
Цього тижня доведеться розби-
ратися з проблемами, можлива 

надмірна завантаженість на роботі.

ГОРОСКОП
з 9.02 по 15.02

388816
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недІля,12лютого

- 7 0Ñ   - 7 0Ñ
- 7 0Ñ   - 7 0Ñ

середа,15 лютого

  - 19 0Ñ   - 11 0Ñ
  - 5 0Ñ    - 7 0Ñ

вІвторок,14 лютого  

  - 12 0Ñ    - 12 0Ñ
  - 7 0Ñ    - 10 0Ñ

понедІлок,13 лютого

 -6 0Ñ   - 7 0Ñ
 -6 0Ñ   - 8 0Ñ

субота, 11 лютого  

  - 9 0Ñ    - 9 0Ñ
  - 5 0Ñ    - 6 0Ñ

пятниця,10 лютого 

  - 19 0Ñ    - 19 0Ñ
  + 11 0Ñ  + 10 0Ñ

четвер,9 лютого 

- 14 0Ñ  - 16 0Ñ
 - 13 0Ñ   - 14 0Ñ
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