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У ГлУхівцях орУдУє 
“батарейна банда” 

Свято 14 лютоГо — СпочаткУ 
їх вибирав кУпідон 
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Фотогалерея-3 учасників конкурсу на найкращу закохану пару нашого краю 
с.8-9

отож, люди без надії отримати воду тими методами, 
якими користується комунальне підприємство

продовження Ст.3 на вході в під'їзд — яма
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“Відродження” має 
заплямоВану репутацію
СерГій яМковий

Жителі будинку, що на вулиці 
8-ма Гвардійська (в районі 
пам’ятника) уже два тижні 
живуть без води. Водовід не 
функціонує, а для його ремонту 
потрібна... згода власника одної 
із квартир. 

Виявляється, щоб підвести 
воду, необхідно рити підло-
гу у одній із квартир. У ході 
журналістського розслідування 
з’ясувалось, що власники проти, 
тому що не довіряють комуналь-

никам. Пригадують, як в одному 
з будинків зі схожою пробле-
мою комунальники в ході робіт 
зруйнували частину стіни, яку не 
відновили, і жителям довелося 
власноруч виправляти наслідки 
такої “роботи”.

Діра на вході до під’їзду, пере-
крита дошками та рештки будма-
теріалів обабіч не вселяють віри 
у майстерність працівників. Якщо 
додати до цього проблеми із 
електропостачанням, що виникли 
у ході робіт, можна зрозуміти 
ступінь обурення сусідів. 

 Як саме вирішувати проблему 
відсутності води? Що робити із 
жителями, які не бажають впус-
кати комунальників до квартир? 
На такі запитання працівники 
“Відродження” однозначно не 
відповідають, а телефон мовчить. 
За словами мешканки однієї з 
квартир цієї триповерхівки Аліни 
Юріївни, комунальники, а саме 
заступник директора “Відроджен-
ня” дав зрозуміти, що водовід 
все одно ремонтувати не будуть.   
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на тему тижняпро все

Голова ко-
зятинської 
а с о ц і а ц і ї 
у ч а с н и к і в 
б о й о в и х 
дій та учас-
ників ато 
олег п’явка 
так відповів 
на запитання 

“що змінилося з часу люстрації 
голови райради і виступу перед 
воїнами ато голови рДа пана 
оркуші”:
”за час боротьби учасників 
ато козятинщини з чиновни-
ками району, висновків з числа 
останніх так і ніхто не зробив. 
плавно просуваються питання 
щодо виділення землі, і то — за 
рахунок втручання вінницької 
оДа та обласного держгеока-
дастру. усупереч збільшенню 
районного бюджету майже 

вдвічі (на 156 000 000 грн) ко-
шти для пільгового перевезення 
передбачені не були на 2017 рік. 
власне, за рахунок чого сьогодні 
принижують учасників ато, по-
збавляючи права, прописаного 
в законі україни. Є розуміння 
того, що чиновники дбають у 
першу чергу про особистий 
бізнес, незважаючи на анти-
корупційне законодавство. Це 
є основною проблемою. незро-
зумілим для мене являється те 
питання, яким чином було отри-
мано головою козятинської рДа 
оркушою о.с. чотири земельні 
ділянки (!). за які такі заслуги він 
у 2016 році  отримав швидше, 
ніж учасники ато? учасники 
антитерористичної операції не 
можуть отримати і однієї.
підсумовуючи, мушу визнати, 
що хтось за україну вмирає, а 
хтось її «доїть».

о.пявка: хтось за Україну вмирає, а хтось її «доїть».

СВято для закоханих парможлиВий 
Сценарій 
подій 

діти ВиВчають ВійСькоВу іСторію

пройшоВ чаС, який показаВ, що голоВа 
рда, як не працюВаВ, так і не працює

українці їздять на панщину 
до польщі відремонтований нарешті будинок культури ожив

зараз там трудиться мільйон 
заробітчан з нашої країни

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

отож, люди без надії отримати воду тими методами, якими 
користується комунальне підприємство

“Відродження” має заплямоВану репутацію

як захищаютьСя праВа учаСника бойоВих дій знаєш, де 
гральні 
аВтомати та 
знищують 
дереВа — 
поВідом 
облаСть!

тетяна лозінСЬка

Гурток з всесвітньої військо-
вої історії проводить з вересня 
в будинку дитячої та юнацької 
творчості Андрій Горниш.

Його відвідує до двадцяти учнів 
різних шкіл. На уроках вивчають 
військове спорядження, форму 
одягу, історію тактики та стратегії 
всіх часів та народів світу. 

Марія Мазур:
— Чому вирішила відвідувати 

гурток? — запитали ми у Ма-
рійки. — Цікавість до військової 
справи, військової історії. Мій 
батько, взагалі, учасник АТО. По-
добається форма сучасної нової 
поліції.

Богдан Кучер: подобається 
ходити на гурток, бо цікаво ви-

вчати древню військову історію, 
вивчати історію походження 
зброї. Найбільше запам’ятався 
урок про автомат Калашнікова. 
Подобається мундир англійської 
піхоти 18 століття.

Максим Каменєв: всесвітня іс-
торія військ навчає не робити 
помилки, які робили до нас. Ці-
кавить історія військового одягу 
армій до нашої ери. Найбільше 
запам’ятався урок, коли вивчали 
муляж автомата Калашникова і 
коли плели для воїнів АТО мас-
кувальну сітку. Запам’яталось, 
для чого вона потрібна. Зараз 
плануються польові збори і від-
відування військового табору! 
Хочу піти по стопам свого батька 
Андрія Каменєва, який зараз 
учасник АТО, і стати воїном ЗСУ. 

Подобаються обладунки воїнів-
спартанців.

Роман Глядунець: хочу піти по 
стопам свого діда Василя, який 
був військовим. Коли ще було 
5 років, я загорівся військовою 
формою. Запам’ятався урок про 
історію афганської війни, яка  
розпочалася в 1979 і закінчилась 
у 1989 році. У моїй пам’яті — 
урок про автомат Калашнікова, 
коли взяв у руки — зацікавив 
його механізм. Подобаються об-
ладунки полководця Чінгізхана.

Ілля Мамчур: у гурток мене 
привели друзі, які розповіли, що 
тут вивчається історія всіх армій 
всіх часів і народів, в тому числі 
армії України. Сподобався урок 
по вивченню автомата Калаш-
нікова. Взагалі уроки на гуртку 

мені дають поняття того, що в 
екстремальній ситуації потрібно 
реагувати швидко. Досвід воєн 
нас спонукає хотіти миру. Подо-
бається форма снайпера.

Костянтин Осьмірко: мама 
мені придбала форму, коли я 
почав відвідувати гурток. Мені 
подобається її носити. Подоба-

ється вивчати військову історію. 
Запам’ятались уроки про навалу 
монголо-татарів. Бо тоді ми 
зрозуміли, що народ має бути 
згуртованими. Подобається ка-
муфляжна форма.

По середах учні випилюють ма-
кети зброї. Триває завершальна 
стадія. 

тетяна лозінСЬка

Нагадаємо нашим читачам, що 
5 вересня 2016 року учасники 
воєнних дій на сході зібралися під 
стінами міської та районної ради, 
аби виразити недовіру роботі 
голови районної ради Віктору 
Слободянюку (останнього потім 
вкинули у сміттєвий бак). У про-
цесі переговорів до мітингуючих 
виходили чиновники з заспо-
кійливими словами, у тому числі 
голова Козятинської районної 

державної адміністрації Олег 
Оркуша. 

Зокрема він сказав: “Стосовно 
податків у Козятинському районі, 
то вони сплачуються. Нехай не в 
повному обсязі, не на сто відсо-
тків, як хотілося б... Підприємці, 
сільгоспвиробники — вони всі 
сплачують податки. За більш де-
тальною інформацією можна звер-
нутися до голови адміністрації...”

Як бачимо, представник пре-
зидента підтвердив, що сплата по-
датку на землю не стовідсоткова.

Принаймні поки на вулиці хо-
лодно. А “постраждалим” (серед 
яких двоє літніх осіб лежачі) 
пропонують користуватись де-
факто технічною брудною водою. 
Вмикають її щодоби, правда тіль-
ки на півгодини, не забуваючи 
рахувати по лічильнику. Якщо ж 
воду включати на більшу кількість 
часу, то ця брудна рідина запо-
внює яму на вході у під’їзд.

Варто нагадати, що козятин-
ське комунальне підприємство 

“Відродження” створене виконав-
чим комітетом Козятинської місь-
кої ради. У його сферу обов’язків 
входить «прибирання сміття, 
боротьба з забрудненням та по-
дібні види діяльності» (цитата із 
державного реєстру організацій 
України).”

Доречна в цьому випадку думка 
експерта в області ЖКГ Олега 
Попенка:

— Здорова конкуренція на 
ринку ЖКГ все розставить на свої 

місця. Витіснить недобросовісних 
гравців і залишить тих, хто дійсно 
готовий давати мешканцям гідний 
сервіс. Але без радикального 
рішення колосальних проблем 
з житловим фондом, що нако-
пичувалися десятиліттями, і без 
фінансування його модернізації 
реформа (що створила подібні 
комунальні підприємства (прим. 
авт.) приречена на провал, і для 
мешканців багатоквартирних бу-
динків нічого не змінить. 

в'ячеСлав ГончарУк

В Україні День святого Вален-
тина стали відзначати недавно. 
Але з кожним роком це свято 
набирає популярності. 

Наші городяни, які 14 люто-
го прийшли в міський будинок 
культури, стали свідками захо-
плюючого дійства. Ще до входу 
в глядацький зал на одному з 
столиків були розміщені сердечка 
з номерами. Це були лотерейні 
квитки, виручка від гри мала бути 
направлена  на підтримку тих, хто 
на сході боронить наш спокій.

Підготувало це свято для мо-
лоді міста управління сімейної, 
дитячої та молодіжної політики.

На сцену запросили чотирьох 
хлопців та стільки ж дівчат. 

Ярослав Давидюк — учень 
міжрегіонального вищого про-
фесійного  училища залізнич-
ного транспорту. Футболіст, 
вокаліст, веселий хлопець без 
шкідливих звичок.

Юрій Камінний — учень 
школи №1 ім. Т. Г. Шевченка, 
музикант, баскетболіст та хло-
пець, що любить тварин.

Владислав Брезденюк - 

учень школи № 5, спортсмен з 
дружелюбним характером.

Олександр Грабовий пред-
ставляв школу-люцей — опти-
міст, активіст, гітарист, завжди 
в гармонії з природою.

Тетяна Титар — учениця 
школи №3, спортсменка, меда-
лістка з волейболу, мріє здій-
снити стрибок з парашутом.

Аліна Бондарук — учениця 
школи №2, захоплюється літе-
ратурою, поезією, кулінарією.

Катерина Приступенко — 
навчається в Козятинскому 
вищому професійному учили-
щі залізничного транспорту. 
Народилася на зимове свято 
Катерини. Займається в танцю-
вальному колективі ”Колорит”.

Юлія Бартюк — учениця 
школи №6. Любить танцюва-
ти, слухати реп. Найбільше 
любить святкувати Новий рік 
та день народження. Весела, 
рухлива і мріє подорожувати 
світом.

Хлопців і дівчат зустрів міфіч-
ний Купідон та за допомогою зі-
рваних в едемському саду плодів 
поєднав у пари. Дуже казково…

Утворилися наступні пари: №1 

Ярослав та Аліна, №2 Олександр 
та Юлія, №3 Юрій та Катерина, 
№4 Владислав та Тетяна. За сце-
нарієм, імена дівчат були сховані 
в червоних яблуках, а хлопців у 
жовтих. Такі пари — це історія 
взаємовідносин, у чиїх серцях до-
зрівають плоди з того міфічного 
саду. 

І в чиїх серцях плоди дозріли 
найкраще, визначило журі, після 
проведених чотирьох конкурсів. 

Головний приз виборола пара 
№1 Ярослав та Аліна. Вони стали 
найромантичнішими. Найактивні-
шою парою було визнано Олек-
сандра та Юлію, під номером 2. 
Найкреативнішою була пара №3 
Юрій та Катерина. І найпозитивні-
шими стали Владислав та Тетяна 
(пара №4). 

Приз глядацьких симпатій 
отримали пара №1 та пара №3. 
Переможці в своїх номінаціях 
отримали призи за перемогу і 
подарунки від організаторів Дня 
святого Валентина. Святкову про-
граму доповнював концерт місце-
вих зірок. Серед них були Тетяна 
Фабіцька, Ілона Галінська, 
Олена Пантелеева, найменший 
— Віктор Степанюк.

вероніка любіч

Учаснику бойових дій не ви-
платили в повному обсязі одно-
разову грошову допомогу до 5 
травня. Він звернувся до центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

Начальнику відділу представни-
цтва Михайлу Кравчуку центр 

видав довіреність на представ-
ництво інтересів даного грома-
дянина.

Після бесіди з клієнтом та 

ознайомлення з матеріалами 
справи, пан Михайло встановив, 
що той звернувся до Козя-
тинського місцевого центру, у 
зв’язку з тим, що управління 
соцзахисту Козятинської РДА 
відмовило йому у перерахунку 
щорічної одноразової грошової 
допомоги до 5 травня, у розмірі, 
встановленому статтею 12 Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту» за 2016 рік. І це проти-
правно.

Представник у судовому за-
сіданні звернув увагу на те, що 
його клієнт є ветераном війни 
– учасником бойових дій. А 
тому відповідно до положень ст. 
12 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» до 5 травня 
учасникам війни виплачується ра-
зова грошова допомога у розмірі 
п’яти мінімальних пенсій за віком.

Заслухавши пояснення та дово-
ди сторін по справі, суд прийшов 
до висновку про задоволення по-
зовних вимог.

Уже через 6 днів після звернен-

ня учасника бойових дій у центр, 
суд визнав протиправною безді-
яльність УСЗН Козятинської РДА 
щодо відмови учаснику АТО у пе-
рерахунку щорічної одноразової 
грошової допомоги до 5 травня.

Суд зобов’язав УСЗН Козятин-
ської РДА виплатити гроші в сумі 
п’яти пенсій.

Важливо знати, що право на 
щорічну разову грошову допо-
могу до 5 травня мають учасники 
бойових дій (5  мінімальних пен-
сій  за віком) та інваліди війни 
1-3 груп (від 7 до 10 мінімальних 
пенсій за віком, залежно від гру-
пи інвалідності).

З  2015 року в нашому місті 
працює Козятинський місце-
вий центр з надання безоплат-
ної вторинної правової допо-
моги, який допомагає жителям 
нашої територіальної громади 
скористатися своїм конституцій-
ним правом на безоплатну право-
ву допомогу.

Тут надають правові консульта-
ції, допомагають складати заяви, 
скарги та інші документи право-
вого характеру. У центру є доступ 

до електронних сервісів Мін’юсту. 
Обслуговуються найбільш незахи-
щені категорії громадян. Зокре-
ма: малозабезпечені, люди з ін-
валідністю, ветерани війни та інші 
особи, на яких поширюється дія 
ЗУ «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального  захисту», 
внутрішньо переміщені особи, 
діти-сироти, діти, які опинилися 
в складних життєвих обставинах 
чи постраждали від збройних 
конфліктів. Тут такі люди також 
отримують послуги зі складення 
процесуальних документів та 
представництва інтересів гро-
мадян у судах та перед іншими 
особами. Усі правові послуги є 
безоплатними для громадян і 
надаються кваліфікованими юрис-
тами та адвокатами.На сьогодні є 
чимало успішних справ.

Якщо ви маєте невирішені пра-
вові питання в галузі цивільного, 
сімейного, земельного права, 
соціального та пенсійного забез-
печення чи захисту прав дітей, 
звертайтесь за адресою: м. Ко-
зятин, провулок Кондрацького, 
1-А (тел.: 2-00-17, 2-02-07).

вероніка любіч

У Головному управлінні по-
ліції Вінниччини відкрили гарячу 
лінію: (0432-59-31-31). На цей 
телефон можна повідомляти 
про незаконне знищення лісових 
насаджень, перевезення лісопро-
дукції та виявлення підпільних 
закладів, які надають послуги 
у сфері грального бізнесу. Про 
це повідомив відділ комунікації 
поліції у Вінницькій області. Те-
лефонна лінія працюватиме 
цілодобово.

Отож, не будьте байдужі до 
порушення чинного законодав-
ства у зазначених сферах.

За приблизними підрахунками, у 
Козятині постійно мешкає 20 тисяч 
людей. Козятинська залізниця за 
фактом дає приблизно 9,8 тисячі 
робочих місць. Оскільки йде реор-
ганізація підприємств залізничного 
транспорту, кількість робочих 
місць поступово втрачається. Ско-
рочуються робочі місця не тільки 
так званих робочих професій, а й 
інженерно-технічного персоналу. 
Це дає додаткове навантаження 
на розвиток інфраструктури міста. 
Скорочуються робочі місця не 
тільки на залізниці. У Козятині не 
мають перспективи розвитку навіть 
ті підприємства, які не відносяться 
до залізниці. Наприклад, лікарні.

Наприклад, задимленість міста, 
це стовідсоткова заслуга депутатів, 
наближених до міського голови. А 
він вижив з міста інвестора, який 
дотримувався правил екологічної 
безпеки котелень. Такі ділки як 
Лівшиць, Ясний, Іщенко з міським 
головою, щоб набити собі кишені 
та поїхати літом на Канари, гно-
блять ціле місто. І що найбільш 
комедійно-трагічно, люди з 
тим погоджуються. Я не бачу 
ні одного дієвого протесту, щоб 
люди хотіли перешкодити діям цих 
неукраїнських козаків.

А тим часом центром міста по 
залізничній колії котяться вагони 
стовідсотково ворожої держави, 
що сипле бомби на голови наших 
бійців на сході (дивись відео в 
Ютубі “Козятин, вівторок, 14 
лютого 2017 року”  https://
youtu.be/Lp9vuUKkVV8). Товар 
у цих вагонах — не вода міне-
ральна. Їдуть реактиви “Уралхім”, 
які вибухово-хімічно небезпечні і 
підрив будь-якого вагону, це зни-
щення всього міста.

Фактично місто цілодобово замі-
новане. Ситуація неконтрольована. 
Скорочення поліції, СБУ, прокура-
тури, ігнорування позиції активних 
громадських діячів спонукає до 
трагедії.

Інфраструктури технічного запо-
бігання катастрофі не спостеріга-
ється ні в місті, ні на залізничній 
колії. 

Якщо громада не візьме чинов-
ників під контроль, що нас чекає 
— здогадайтеся самі.

Politeka

Деякі польські роботодавці екс-
плуатують найманих працівників 
з-за кордону, найчастіше з Украї-
ни, практично на межі порушення 
закону. Про це йде мова в статті 
польської газети Dziennik Gazeta 
Prawna під заголовком «Трудові 
табори для українців».

Це тривожна закономірність у 
Польщі, яка пов'язана з інозем-
ними працівниками, більшість з 
яких — це українці.

Працевлаштування іноземців у 
Польщі все більше нагадує «прин-
ципи, скопійовані безпосередньо 
з панських маєтків». Роботодавці 
складають не трудові, а цивіль-
но-правові договори, за  якими 
всі робочі витрати переносяться 

безпосередньо на 
працівників. Це 
одяг, інструмент 
і т. п.

При цьому зарп-
лата таких праців-
ників найчастіше 
нижче закріпле-
ної на рівні за-
кону «мінімалки» 
у Польщі. І ро-
ботодавець може 
дозволити собі 
штрафувати працівників без по-
яснення причин. Такі штрафи 
можуть у десятки разів переви-
щувати зарплату.

Працівник не може залишити 
роботу раніше, ніж через три 
місяці, з моменту, коли він попе-
редить про це свого роботодавця. 

Якщо ж зробить це раніше, то 
за кожен невідпрацьований день 
повинен заплатити тисячу злотих 
штрафу (близько 6,7 тис. грн). А 
фірма, яка його працевлаштовує, 
може звільнити такого працівника 
в будь-який момент, без пояснен-
ня причин звільнення. 

Чимало інших прикладів нерів-
ноправних відносин між робото-
давцями та українськими робітни-
ками можна назвати тільки одним 
словом — експлуатація.

Протидіяти такій поведінці до-
сить важко, адже дії роботодав-
ців залишаються законними. 
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про всепро все

за останній тиждень викрадали радіатори для опалення

тріщину поки що ніхто не заробив

 не додають здачу, бо ми не рахуємо 

козятинчан дурять?! 

...на одну з перших сходинок, безперечно претендував би порядок використання коштів, пов’язаних з 
виконанням депутатських повноважень

у глухіВцях орудує “батарейна” банда 

“ляля” Вже має по СуСідСтВу дВері

по-ноВому — за Старе
євГен білінСЬкий, депУтат 
МіСЬкради

Усім вже, напевно, відома іс-
торія з орендою розвороту га-
зети від виконкому Козятинської 
міської ради та Науменко І.О. 
на 3 місяці вартістю 96 000 грн. 
І я чесно надіявся, що фігуранти 
зробили свої висновки.

Але все було б добре, якби не 
так гірко, адже в січні на сайті 
Прозорро з`являється оголошення 
про проведення відкритих тор-
гів на аналогічний сценарій вже 
на 303 500 (!) грн. Цього разу, 
проявивши, напевно, безмежну 
благородність «виконком» змен-
шив апетити аж до 25 291 грн на 
місяць за дві сторінки в газеті. 
Наголошу, що за аналогічну суму 
можна випускати повноцінний 
щотижневик на 3000 екземплярів.

Ближче до суті - ще за попере-
днім випадком мною були напи-

сані відповідні звернення в ДФС і 
згідно з відповіддю є зрозумілим 
те, що Науменко І.О. взагалі не 
мала право укладати подібні дого-
вори, за що на неї були накладені 
відповідні стягнення.

Невже Науменко і її «опікун» 
Матвіюк (радник мера) настіль-
ки голодні до грошей громади, 
що ладні за 300 000 грн позбави-
тися совісті та честі і піти вдруге(!) 
на злочин? Виявляється, що так.

Наразі торги завершені. На 
щастя, наших фігурантів згубила 
власна жадібність, адже згідно з 
законом, якщо сума перевищує 
200 000 грн, потрібно проводити 
відкриті торги, де і з`явився інший 
ФОП з адекватною пропозицією 
і зміг зменшити суму до 190 000 
грн на рік. 

На відміну від майстрині мані-
кюру, останній дійсно має відно-
шення до цього роду діяльності. 

інокентій ГУк

Кому належить біологічне бать-
ківство «шедевру»  нормативної 
думки відносно використання 
депутатських коштів, встанови-
ти наразі важко. Це може бути 
банальний плагіат з доступних 
інтернет-ресурсів, над яким мерія 
особливо не заморочувалася. А 
може бути результат напруженої 
«інтелектуальної» роботи розроб-
ників від міськради. В будь-якому 
разі “документальне дитя” ви-
йшло з явними ознаками ідіотиз-
му. Хоча очевидно, що міського 
голову якраз це і влаштовує.

Щоб читачі були «в темі», по-
ясню, що депутати міських рад, 
на відміну від колег з Верховної 
Ради, здійснюють свої повнова-
ження безоплатно. Тому діапа-
зон характеристики депутатської 
діяльності в межах міста колива-
ється від тимчасового хобі (масо-
во)  до активної громадянської 
позиції (поодиноко). 

Щоб ГратиСя в депУтатики 
бУло веСеліше. Нашим обібран-
цям, пардон, обранцям з міського 
бюджету виділяють по три тисячі 
гривень в рік на брата. Це якраз 
ті гроші, використання яких ре-
гламентує порядок використання 
депутатських коштів.

Що ж у цьому поганого, спи-

таєте ви? Це ж для  захисту  ін-
тересів виборців? Ага, помрійте!  
Знаєте, як розробники положен-
ня уявляють собі ідеальну модель 
виконання середньостатистичним 
козятинським депутатом своїх 
повноважень? Тобто, на що він 
може потратити наші кровні три 
тисячі? Розказую по пунктах.

На спортивно-культурні за-
ходи.  По правді сказати, моя 
аналітична фантазія не спромож-
на уявити, що ховається під цим 
напрямом видатків. Це якщо де-
путат квиток на Євробачення  чи 
футбольний матч захоче купити? 
Чи для виборців якісь заходи 
організувати? Тоді чому лише 
спортивно-культурні? Чому не 
громадські чи  інформаційно-про-
світницькі? Зрештою, розважаль-
ні? Що за дискримінація?

На придбання предметів і 
матеріалів, у тому числі, кан-
целярського приладдя, паперу 
формату А-3, А-4.Чому депутати 
мають користуватися папером 
лише формату А-4 та А-3? Що за 
обмеження? А інші формати що, 
не кошерні? На них є застере-
ження «Заборонено для викорис-
тання депутатами Козятинської 
міської ради»?

На придбання телефонних 
карток. Це  зрозуміло. Депутати 
повинні завжди бути на зв’язку. 
Ви думали, з виборцями? Ага, 

щас! З Пузирем! Щоб правильно 
голосували. Підняв руку за черго-
ву нісенітни... пардон, пропозицію 
Пузиря і з чистою совістю бігом 
на культурно-спортивний захід. 
Або за папером А-4. Найбільш 
свідомі по телефону дружин своїх 
інформують: «Знаєш, кохана, я 
щойно за премію меру проголо-
сував. Я так собою пишаюся! За-
раз ми збільшимо апарат міської 
ради, пару-трійку комунальних 
підприємств створимо, щоб друзів 
мера працевлаштувати – і гайда 
додому!»

Хоча з телефонними картками 
розробники положення все ж 
таки в конкретну штангу в’їхали. 
З форматом паперу визначились, 
а помазаних мобільних операто-
рів не вказали.

З а к і н ч у ю т ь  п е р е л і к 
обов’язкових атрибутів депу-
татських повноважень – питна 
вода, кава, стаканчики, сер-
ветки! Ех, Трампа на вас немає 
з його демократією! Він би цих 
розробників по судах затаскав  
за дискримінацію смакових упо-
добань депутатів. Чому за каву 
міськрада готова заплатити, а за 
чай – ні? А якщо депутату какао 
захочеться? Або кава, або питна 
вода!)))

пропозиції розробникаМ
Ознайомившись з порядком 

використання коштів, пов’язаних 
з виконанням депутатських по-
вноважень,  вирішив внести деякі 
пропозиції по його удосконален-
ню, бо розробники явно недо-
працювали. Пункт «питна вода, 
кава, стаканчики, серветки» треба 
доповнити туалетним папером 
вітчизняного виробника. В комп-
лекті з талонами на відвідування 
придбаних міськрадою біотуале-
тів. При наданні депутатом рахун-
ку за питну воду треба видавати 
йому грамоту за активну участь у 
реалізації передвиборної програ-
ми Пузиря  по забезпеченню міс-
та чистою водою. Оскільки пит-
ною водкою ... пардон, буквочка 
зайва проскочила... водою  щось 
запивають або ж її закушують, до 
переліку треба включити канапки. 
Бо навіщо ж тоді серветки – піт 
з чола від напруженої роботи 
витирати?  

До оплати можна включити 
послуги перукарні, тієї самої, 

яку очолює головний редактор 
міськрадівської газети. Це можна 
вважати культурним заходом. У 
тому смислі, що депутати будуть 
культурно заходити в перукарню 
вивчати історію зіркового успіху 
– від педикюрів до мемуарів.

І тепер повноваження козятин-
ських депутатів може виглядати 
так: Попив кави, витерся сервет-
кою, прикупив телефонну картку, 
сходив на концерт. Кайф! 

Я тепер розумію свого кума, 
оцет йому в чарку, який на днях 
заявив, що на наступні вибори 
піде в депутати міської ради. 
Мовляв, прокинулася в ньому со-
ціальна активність і громадянська 
свідомість. Спочатку я подумав, 
що  кум «Бояришника» хильнув.  
Перевірив пляшку – ніби все 
в порядку, добротна сусідчина 
самогоночка. Пощупав кумового 
лоба – може температура? – 
та ні, холодний. Обережно так 
питаю, а це нічого, Вася, що ти 
7 на 8 тільки на калькуляторі по-
множити можеш? А кум мені: «Ти 
не вийо..., а готуйся стати моєю 
довіреною особою! Ти що, не 
бачиш, нашому місту пузирець 
приходить!» 

Ось я й вирішив підкинути ку-
мові пару ідей по вдосконаленню 
використання депутатських ко-
штів. Може, тоді наші депутати 
запрацюють ефективніше? 

якби іСнуВаВ рейтинг примітиВно-недолугих документіВ, 
народжених міСькою радою нинішньої каденції…

СерГій яМковий

На офіційному сайті козя-
тинської міської ради зранку 
14 лютого з’явилась нови-
на, присвячена встановлен-
ню надувної гірки у басейні 
“Дельфін”. Стаття мала назву 
“Водний подарунок”. Як ви-
явилось, “подарунок” полягав 
в підвищеній вартості разового 
зайняття у плавальному залі, 
що пов’язано із встановленням 
гірки. Бажає чи ні відвідувач 
басейну з’їжджати з гірки, а 
платити за це повинен.

На запитання журналіста у 
власника басейну, чому за 
“подарунок” треба платити, 
останній відповів: “Все у на-
шому житті платне”. А через 
декілька годин статтю прибра-
ли з сайту міськради. Чому? 
На думку приходить бажання 
замести сліди. Сліди нахабної 
брехні та брудних прибутків. 
Невже вони знову ведуть у бік 
міської ради?

Якщо басейн — не кому-
нальне підприємство, то чому 
його послуги рекламує офіцій-
ний сайт міської ради.

катерина чекай

Злочинці вирізали з нежилих 
будівель глухівчан чавунні бата-
реї. Брали саме чавунні, бо за 
них більше дають у скупці ме-
талобрухту. У вчиненні злочину 
підозрюються четверо жителів 
селища Глухівці. Вони на авто-
мобілі перевозили вкрадені бата-
реї та були зупинені працівниками 
відділення поліції в с. Махнівка, 

Козятинського району. Викрадене 
майно повернули власникам. Про-
водиться досудове розслідування. 

Затриманим від 21 до 27 років. 
Один з них уже притягувався до 
кримінальної відповідальності. 
На чавунних батареях молодики 
заробляли собі на життя. Наразі 
поліція підтвердила чотири факти 
таких крадіжок, триває перевірка 
щодо причетності чоловіків до 

аналогічних злочинів на 
території району та об-
ласті. 

За скоєне “батарейній 
банді” загрожує позбав-
лення волі на термін до 
шести років.

Чергова крадіжка батарей 
сталася через п’ять днів після 
першої. У поліцію  надійшло 
повідомлення від глухівецького 

завклуба, про те, що зловмисник 
пошкодив вхідні двері підваль-
ного приміщення клуба, проник 
та вкрав металеві батареї для 

опалення. 
Слідство допускає, що вищезга-

дана “батарейна банда” причетна 
й до цього злочину.

владиСлав шаріков

Як вже писала газета “RIA-
Козятин”, мешканці багатоповер-
хівки, що знаходиться у центрі 
міста, бояться за свої оселі.  

Власниця магазину “Ляля”, 
що розташований на першому 
поверсі будинку № 9 на вул. 
Героїв Майдану, вирішила зро-
бити ремонт приміщення, щоб 
побудувати аптеку. Коли у несу-
чій стіні будинку зробили новий 
дверний отвір, по ній пішла трі-
щина. Фундамент пошкоджено, 

дев’ятиповерхівка під загрозою 
руйнування, мешканці в паніці. 
Але і надалі ігноруються архітек-
турні норми та прохання жителів. 

Не дочекавшись розгляду скар-
ги, мешканці аварійного будинку 
намагалися власноруч протидіяти 
проведенню робіт. Власниця 
викликала поліцію. Працівники 
правопорядку тоді лише знизали 
плечима та попередили, що задля 
виконання таких робіт необхідна 
згода мешканців. 

— Мало віриться у те, що влас-

ниця магазину прислухається до 
такого попередження, — сказав 
житель цієї багатоповерхівки Ми-
кола Олицький.

Як у воду дивився. Будівельні 
роботи продовжуються, не див-
лячись на шкоду, яку завдають 
багатоповерхівці. На фото видно, 
що вже ставляться пластикові 
двері. А тріщина так і не заробле-
на. Зрозуміло, що продовження 
“розширення бізнесу” буде тільки 
погіршувати ситуацію. А зупиняти-
ся ніхто явно не збирається.

тетяна лозінСЬка

До редакції часто звертаються 
люди з проханням написати про 
те, що їх обрахували в продо-
вольчому магазині. У основному 
це відбувається в тих торгових 
точках, де відсутні касові апарати, 
а продавці підраховують покупку 
на калькуляторі і не видають чек.

У маленькому містечку такі 
магазини ми всі з вами знаємо. 
Конкретні скарги я завжди пере-
адресовую власникам магазинів. 
Адже вони не стоять на касі і 
ніби як не мають відношення до 
обрахувань. Один з коментарів 
власниці: покупець повинен бути 
пильним і вже до розрахунку на 
касі прикинути в голові, скільки 
це приблизно буде… Але роботу 
в колективі пообіцяла провести.

За коментарем я звернулася 

до нашого головного податківця 
Геннадія Садового. Відносно 
магазину, на який була остання 
скарга, він відповів: 

— За зазначеною адресою 
здійснюють підприємницьку діяль-
ність 4 фізичні особи – підпри-
ємці, які застосовують спрощену 
систему оподаткування 2-ї групи 
зі сплатою єдиного податку.

Згідно з Податковим кодексом 
України, платники єдиного подат-
ку 2 групи протягом календарного 
року можуть мати обсяг доходу, 
який не перевищує півтора міль-
йони гривень та мати працівників, 
які перебувають з ним у трудових 
відносинах,  у кількості що не 
перевищує 10 осіб. Щодо засто-
сування РРО (реєстратори розра-
хункових операцій - прим. автора) 
та надання покупцям фіскаль-
ного чека за придбані продукти 

харчування в магазині, то слід 
зазначити, що обов’язковість за-
стосування РРО у даних платників 
єдиного податку 2 групи виникає 
при перевищенні обсягу доходу у 
розмірі 1 млн грн. Також діючим 
законодавством передбачено 
застосування РРО та надання 
фіскального чека  при реалізації 
суб’єктами підприємницької діяль-
ності товарів підакцизної групи. 
За даною адресою товари даної 
категорії не реалізуються.

Отож, як зазначив пан Садо-
вий, якщо в магазині не торгують 
алкоголем і дохід не перевищує 
мільйона гривень, продавці касові 
апарати законно не застосовують. 

Візьміть це на замітку, шановні 
козятинчани і гості міста. Бажано 
ходити з калькулятором. Якщо ж 
вас обдурять продавці, вимагайте 
книгу скарг, яка має бути в ку-

точку споживача, щоб донести цю 
ганебну інформацію до власника 
магазину, знімайте відео на теле-
фон, публікуйте це в інтернеті 
— оприлюднюйте. Можливо такі 

дії громади зупинять обрахунки 
в магазинах, де відсутні касові 
апарати. 

У продовження дискусії, чекаю 
на ваші відгуки.

катерина чекай

Для того, щоб потрапити до 
школи №4, дітям доводиться 
ризикувати своїм життям.

На перехресті вулиць Неза-
лежності та Котовського, че-
рез безпорадність комуналь-
ників, уздовж тротуарів, де 
утворилися величезні кучугури 
снігу, не прочищені доріжки до 
пішохідних переходів. 

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” зателефонував за-
непокоєний козятинчанин. Він 

більше не міг спокійно диви-
тися, як кожного ранку пере-
хрестя біля його дому пере-
творюється на жах. Діти, які 
йдуть до школи, пенсіонери, 
машини — все змішується до 
купи. Люди скачуть через вали 
снігу прямо під колеса машин. 

— А двірники ходять-про-
гулюються, колоритні, як горо-
дові, наче все це їх не стосуєть-
ся, — каже пан Володимир. 
— Заможні батьки підвозять 
своїх дітлахів на машинах під 

саму школу. Інша малеча пови-
нна кожного разу дертися по 
слизьких схилах снігових зава-
лів, бігти поміж машин і знову 
перелазити кучугури снігу.

Обурений козятинчанин за-
питує: невже двірникам важко 
взяти лопати та розчистити тро-
туари на цьому небезпечному 
перехресті?

 Чи почекаємо весни, доки 
сніг сам розтане, а діти тим ча-
сом будуть й надалі наражатися 
на небезпеку.

штучні перешкоди на дорозі до школи

У козятин їде 
велика “поліцейська 
шишка”!

вероніка любич

Козятинська поліція за-
прошує мешканців району та 
міста на прийом до великого 
начальника.

Мета приїзду — поглиблене 

вивчення та вирішення існую-
чих проблем територіальних 
громад і оперативного ре-
агування. Отож 23 лютого 
з 15.00 до 17-ї години в 
приміщенні Козятинського 
відділення поліції — виїзний 

прийом громадян заступником 
начальника ГУНП у Вінниць-
кій області майором поліції 
Віталієм Миколайовичем 
Ярмолюком. Усі бажаючі 
можуть звернутися до пана 
начальника зі своїми проблем-

ними питаннями та отримати 
вичерпну інформацію. Відділ 
поліції чекає на Вас.

 
Телефони для запису на 

прийом (0432) 59-32-83, 2 – 
03 – 30
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на тему тижняпозиція

тетяна 
єрМолаєва, 
ГроМадСЬкий 

діяч
          .

Уже довго ми чекаємо на 
зміни, які мають відбутися 
в Україні і покращити наше 
життя. Змін немає. І основна 
причина, чому такі зміни не 
відбуваються, на мій погляд, у 
нас самих, у нашій громадській 
позиції, коли ми на 99 відсотків 
сподіваємося, що хтось за нас 
усе зробить. Саме для нас! Ми 
надіємося на кого завгодно: 
на чиновника, на керівника, на 

мера, на депутата, на президен-
та, на будь–кого, тільки не на 
себе. Ми надіємося на когось, 
тому що нас так привчили, при 
радянському режимі і ми зви-
кли, що за нас усе вирішать. Ми 
віримо, що хтось зробить саме 
для нас «УСЕ». Це і є основна 
помилка. Насправді для нас 
оте «ВСЕ»,  крім  нас самих, 
ніхто не зробить .                                                                     

Переконана, що більшість з 
нас головним у житті вважають 
порядність та відповідальність, 
а не гроші будь-якою ціною, 
не зверхність, не приниження 
людської гідності.  Ну і головне 

- діти,  як і всі нормальні люди, 
хочу, щоб вони були успішніші 
за нас, знайшли своє місце в 
житті і реалізували свої задуми. 
Щоб вони споживали нормальні 
продукти і не лікувалися після 
їх споживання, щоб вони за-
ймались фізичною культурою і 
не ходили до лікарів, щоб були 
освічені і отримували роботу 
за своїм рівнем підготовки, а 
не за гроші.  Як це зробити? 
Для облаштування нашого нор-
мального життя в мене відпо-
відь проста: Ми маємо змінити 
своє відношення до всього, що 
відбувається в нашому житті.                                                                                                                                

Наша безпринципність породжує  
безвідповідальність влади.

Змінити все на користь наших 
дітей, нас, і наших батьків - це 
основне наше завдання – зму-
сити  владу бути відповідальною 
та порядною до своїх громадян. 
Влада повинна бути прозора та 
публічна. Ми маємо повністю 
розуміти, що буде після того чи 
іншого кроку. Наше майбутнє 
має залежати від нас, і кожен 
посадовець чи депутат  пови-
нен знати: за свої вчинки, за 
своє невігластво  вони будуть 
відповідати, будуть відповідати 
їхні діти, онуки та інша рідня 

перед громадою та суспіль-
ством, і основне, перед Богом. 
У цьому питанні не повинно  
бути  компромісів,  суспільство 
має оцінювати своїх керманичів 
за їх справами та мати право 
виразити недовіру керівникам 
будь-якого рівня: і посадовцю, 
і депутату, і меру. Форма на-
шого протесту - від правдивого 
висвітлювання дій до відкритого 
протесту з вимогами змін. Рево-
люція Гідності показала світові, 
що Український Народ вільний, 
сильний, відповідальний, добро-
зичливий, порядний,  здатний 
змінити все!                                                                                             

змінися сам
блоГ

в'ячеСлав 
ГончарУк

Заява президен-
та Порошенка про 

проведення референдуму щодо 
членства України в НАТО недо-
речна і несвоєчасна, оскільки 
ймовірність вступу України в 
Альянс зараз дорівнює нулю. 
І сьогодні, і через рік, і через 
п’ять.

Таку заяву зробив лідер по-
літичної партії “Громадянська 
позиція” Анатолій Гриценко в 
ефірі телеканалу NEWS ONE. 

На його думку, стратегічний 
курс на вступ до північноатлан-
тичного Альянсу було обрано аб-
солютно правильно. Проте зараз 
членство в НАТО недосяжне для 
України. Владі варто зосередити 
зусилля на досягненні стандартів 
Альянсу.

Якщо говорити про стратегіч-
ний вибір по суті, то на Євроа-
зійському континенті є лише два 
військово-політичні блоки: НАТО 
і Ташкентський договір під про-
водом Росії. Росія — агресор. 
Тому другого вибору фактично 
немає. 

Ясна річ, що стратегічно ми 
працювали і працюємо на співп-
рацю з НАТО. 

— Але я думаю, що президент 

не до кінця щирий, — каже пан 
Гриценко. — Тому що вступу в 
НАТО не було у його виборчій 
програмі. По-друге, коли він 
вносив зміни у закон про основні 
засади внутрішньої і зовнішньої 
політики, він вніс стратегічну мету 
— втуп до  Європейського союзу. 
Але вступу в НАТО там не було. 
Там написано: “Досягнення кри-
теріїв необхідних для членства”. 
От над цим і треба працювати. 

План дій щодо членства в НАТО 
— це тільки 20% військово-без-
пекові питання. А 80% — це нор-
мальний суд, нормальні вибори, 
відсутність монополії, олігархів, 
корупції, чесне підприємництво, 
конкуренція і так далі.

Якщо президент хоче знати 
думку народу щодо НАТО, то 
він її знає: щомісяця соціологічні 
опитування показують, що вона 
позитивна на фоні війни з Росією.

а. гриценко: “референдум про вступ україни в нато зараз абсолютно не на часі”
блоГ

коСтик 
нижиловСЬкий

Цiкава та кумедна 
ситуацiя склалася в селi 

Сигнал. Коли я "слiзно" про-
сив наших шановних депутатiв 
сiльради посипати дороги по 
селi, і на що я тричi отримав 
вiдмовку. Мовляв, "у нас нема 

грошей". Знаючи наших молодих 
депутатiв, я повiдoмив прямо: 
"Знiму вашу дiяльнicть на вiдео 
та викладу у соцмережах". 

Знаючи мою репутацiю як бун-
таря, подумали, що я жартую. 
Але, звicно, я таки зняв вiдео 
на телефон та виклав в інтернет 
на Фейсбук. Цiкаво було далi. 
Приїхавши в село з роботи, я за-

став посипану дорогу. Потiм були 
докори в мою адресу. Мовляв, 
"любитель бiгати по газетах". А 
коментарi пiд вiдео в Фейсбуцi 
якi! Зачитаєшся!

Рiдний брат депутата написав 
менi так: "Скажи спасиба моєму 
брату, что дороги посыпал"...

Смiшно, правда?! Ось та-
кий живий анекдот. Хочеться 

смiятися. Але не можу, бо 
бездiяльнiсть наших депутатикiв 
аж зашкалює. Ось так. До тепер 
й досi пicля цього пiдколюють 
мене, говорячи: "Дивись, у нас 
дорога два днi не розчищена, 
що теж вiдео будеш знiмати"?  
Судiть самi.

Одного разу я запитав у свого 
друга: “Чому ти йдеш в депута-

ти?" На що вiн вiдповiв: "Щоб 
для людей щось робити, щоб їм 
допомагати". Тодi я вiдповiв: “А 
що, щоб допомагати односельча-
нам, обов’язково треба займати 
якусь посаду?” I ви не повiрите, 
що вiн менi вiдповiв на те: "Ти 
таке нiкому не говори, бо за такi 
слова можуть i в морду дати".

блоГ

артеМ дениСенко

За кооператив 
“Тунель” написано 

стільки, що читач 
вж е знає всі подробиці цього 
конфлікту. У цій історії можна 
було б вже поставити крапку. Не-
вже у нас немає про щось інше 

обговорювати? Наприклад, про 
долю лікарні. Чи, коли розпо-
чнуться відновлювальні роботи 
водогону Селище-Козятин? Чому 
в зимовий період наших кому-
нальників неждано застає зима?

Та у провладному козятинсько-
му виданні, мабуть, так не дума-

ють, коли пишуть чергову статтю 
за кооператив ”Тунель”, звину-
вачуючи газету “RIA-Козятин” у 
відбілюванні голови кооперативу. 
Така ми газета: людей без сові-
сті викриваємо, а іншим хочемо 
допомогти.

І речі називаємо своїми іме-

нами. 
Що може бути простішого? 

Голова кооперативу ще до нового 
року написав заяву на звільнення. 
Людина не тримається за посаду. 
Зберіть збори і прийміть рішення. 
Та виникає проблема — дві тре-
тини членів правління погоджу-

ються з думкою голови коопера-
тиву. У своїй першій замітці ми 
повідомили, що лист від меншості 
правдивий. Тільки потрібно було 
заслухати і іншу сторону конфлік-
ту, чого кишенькова газета не 
зробила. Може тоді і не виникало 
питання “кролів та дров”?

блоГ

Politekа

Автор Gazeta Wyborcza 
Павло Вронський, спираючись 
на нещодавнє інтерв’ю лідера 
партії “Право і Справедли-
вість” (ПіС) Ярослава Качин-
ського, пише, що український 
і польський націоналізм дуже 
схожі.

Качинський висловлює зане-
покоєння щодо розбіжності у 
поглядах на загальну історію 
між країнами. Наприклад, від-
ношення до таких історичних 
діячів, як Роман Шухевич та 
Степан Бандера. 

“До цих пір неясно, Украї-
на піде в напрямку, який для 
Польщі є неприйнятним, тобто 
підтримки своєї історичної ле-
гітимності на традиціях УПА, 

на традиціях організації, яка 
здійснила жахливі злочини 
проти поляків, або відмовить-
ся від цього шляху”, — слова 
лідера Консервативної поль-
ської партії.

Фактично, Качинський “по-
ставив під сумнів лінію Ге-
дройца, яка наказувала під-
тримувати суверенітет народів 
на пострадянському просторі і 
вибрав “твердий захист поль-
ського інтересу “в Україні”.

Автор статті вважає, що по-
літика Качинського і України 
в трактуванні історії дещо 
схожі.

“Націоналістичний сприйнят-
тя історії своєї держави - без-
грішною радянської жертви 
- стикається з польським на-
ціоналізмом, який наказує, що 
в ім'я поваги польської крові 
влада нашої держави повинна 

вимагати від України визнання 
гріхів і покаяння”, - підкрес-
лив Вронський.

Також він констатував, що 
сам Качинський змінив став-
лення до України, коли це 
питання в Польщі перестало 
бути “модним”, хоча раніше 
він їздив на Майдан і кричав 
там “Слава Україні! Героям 
слава!"

“Коли він зорієнтувався, що 
більшість його електорату не 
підтримує Україну, а відчуває 
до неї історичний ресентімент, 
зробив ставку на жорстку 
політику щодо Києва”, - за-
значив Вронський, додавши, 
що у Варшаві вже усвідомлю-
ють втрату статусу адвоката 
України в Європі на тлі більш 
частих контактів Києва з 
Францією і Німеччиною.

блоГ

кохання доВжиною В життя
складнощі тільки зміцнювали їх почуття

Ми запитали У козятинчан Що позитивного у вас відбулося за останній тиждень?

Галина (68), пенСіонер:
— Моїй молодшій ону-

ці виповнилось 5 років. 
А старшій незабаром 
буде 24.

віталій (26), торГовий 
аГент:

— Готуюся до мамино-
го дня народження.

валентина іванівна (66), 
пенСіонер:

— У мене день наро-
дження в кінці місяця, при-
їдуть діти.

Світлана (25), тиМчаСово не 
працює:

— Я нещодавно повернулась 
з поїздки. Дуже щаслива бути 
поруч зі своєю родиною.

віталій (60), токар:
— Зараз проходжу медкомі-

сію. Сьогодні пощастило за 15 
хвилин відвідати 3 кабінети в 
ЦРЛ.

андрій (28), СиСтеМний 
адМініСтратор:

— Чекаємо народження 
донечки.

валерій (47), тракториСт:
— Чекаю позитиву від свого 

дня народження, який буде 
незабаром.

МакСиМ (37), електрик:
— Сьогодні день наро-

дження у мого сина.

аліна (19) та іван (20), 
СтУденти:

— Останнім часом ми 
отримали багато подарунків 
та почули безліч гарних слів.

алла володиМирівна (78), 
пенСіонер:

— Відвідала святкування ювілею 
3-ої школи, де викладала 26 років. 

окСана (31), У декреті:

— Діти радують кожного 
дня. Старшому нещодавно 
виповнилось 6 років.

юлія (29), У декреті:
— Скоро весна!

Ми запитали У козятинчан козятинчани радили, що краще подарувати на день св. валентина

Світлана (25), У декреті:
— Увага та турбота 

коханої людини.

Микола (18) та яна (18), СтУденти:

— Букет троянд, коробку цу-
керок, великого білого ведмедя 
дівчині. А хлопцю гарний перстень. 

олеГ (28), автоМийник:

— Дівчині буде приємно 
отримати в подарунок якісні 
парфуми.

олена (65), пенСіонер:
— Від квітів та валенти-

нок до простого телефонного 
дзвінка!

елеонора (38), підприєМецЬ:
— Відключити телефони, на-

крити вишуканий стіл та провес-
ти цей день з коханим.

віталій (33), бУдівелЬник:

— Треба дарувати бага-
то кохання та створювати 
свято кожного дня.

анна (21), У декретній відпУСці:
— Чоловіки скептично став-

ляться до цього свята, тому по-
дарунки для них треба обирати 
дуже ретельно.

юрій (49), тиМчаСово не 
працюючий:

— Шампанське, квіти, 
гарні парфуми.

алла (32), У декреті:
— Щось корисне, чим 

кохана людина могла б ко-
ристуватися.

олекСій (30), підприєМецЬ:

— Квіти, солодощі, 
створити гарний та ро-
мантичний настрій.

наталя (26), У декретній 
відпУСці:

— Романтична вечеря — 
найкращій подарунок.

Світлана (30), хлібзавод:

— У День святого Ва-
лентина ми узаконимо наші 
стосунки — це найкращій 
подарунок!

катерина чекай

Одними з найстарших учасни-
ків конкурсу “Закохані серця” 
стали Зоя і Василь Склярови. 
Сьогодні наша розповідь про їхнє 
кохання.

Уперше Зоя Анатоліївна по-
бачилася зі своїм майбутнім 
чоловіком Василем Івановичем, 
коли обидва були ще дітьми. А в 
поточному році вони святкують 47 
річницю весілля. І їх почуття такі 
ж сильні, як і багато років тому.

Маленький Василь приїхав на 
літні канікули з Єсентуків (Пів-
нічний Кавказ) до родичів у Маха-
ринці. Познайомився з дівчинкою 
Зоєю. Час пройшов дуже швидко 
у звичайних дитячих пустощах. 
Знову доля звела їх разом через 
дуже довгий час.

Перед армією Василь знову 
приїхав відвідати рідню на Козя-
тинщину. Коли молоді люди по-
бачили одне одного — все було 
вирішено. Василь і Зоя зрозумі-
ли, що найбільше на світі вони 
бажають бути разом завжди. 

Два тижні вони гуляли, ходи-

ли у клуб, багато розмовляли. 
Нічого зайвого Василь собі не 
дозволяв, з повагою ставився до 
цнотливої дівчини. Прийшов час 
Василю від’їжджати. На вокзалі 
він поцілував Зою у щоку, по-
махав рукою з вагону і поїхав. А 
Зоя стояла на пероні, відчуваю-
чи, що її серце розривається на 
шматки.

Через два тижні Зоя отримала 
від Василя листа. Юнак питав ді-
вчину, чи буде вона його чекати з 
армії. Зоя відповіла, що то доля 
звела їх і з радістю погодилася.

Перед дембелем Василь пів-
року не писав, а як приїхав, то 
відразу зателефонував з пере-
говорного пункту. 

“Зоя, ти вийдеш за мене?” 
— почула дівчина з трубки дов-
гоочікуваний голос. Але вона 
засумнівалась: “Василю, може 
ми змінились за цей час, може я 
вже тобі не сподобаюсь?” Василь 
запевнив кохану, що всі два роки 
розлуки він думав лише про неї, 
мав її образ у своєму серці. 

У Зої Анатоліївни й досі збе-
режені усі листи, які Василь від-

правляв їй з армії. Ці листи напо-
внені такою ніжністю, коханням, 
лагідними словами! 

Доля підготувала ще одне 
випробування для перевірки по-
чуттів молодих людей. Телеграма, 
в якій Василь написав Зої, коли 
саме він приїжджає, запізнилася. 
Хлопець приїхав у понеділок, 
а Зоя отримала телеграму у ві-
второк. 

Молоді люди розминулися,  ці 
дні перетворилися для обох на 
жах, поки вони не зустрілися у 
четвер та все не з’ясували.

— Минуло вже 47 років, а я 
пам’ятаю все, ніби це було вчо-
ра! — ділиться спогадами Зоя 
Анатоліївна.

Емоції обох від зустрічі не 
піддаються опису! За два роки 
кохання стало тільки сильнішим.

Розписалися молодята у Козя-
тині. А жити поїхали до Василя 
на Кавказ. 

Але довго там не затрималися, 
через сварки з матір’ю Василя. 
Подружжя повернулося на Ко-
зятинщину. Тут вони й живуть, 
кохаючи одне одного, як і багато 

років тому.
Багато різних труднощів, не-

гараздів та складних ситуацій 
траплялося на шляху закоханих. 
Це тільки зміцнювало їх почуття 
та притягувало одне до одного.

— Я найщасливіша жінка на 
світі! Я люблю й любима! У мене 
найкращий та найтурботливіший 
чоловік! Бажаю всім зустріти 
таке кохання та зберегти його 
на все життя!

Досить вже про “тунель”

в'ячеСлав 
ГончарУк

Як відомо, на 
позачерговій сесії 

було виділено півміль-
йона гривень на проектну 
документацію водогону Селище-
Козятин. За оцінками деяких де-
путатів, ці роботи мала виконати 
сумнівна фірма, яка називається 
проектним інститутом. 

Щоб відновити водогін, по-
трібно 86 мільйонів гривень. У 
місцевому бюджеті таких грошей 
немає.

По міському радіо козятин-
ський міський голова завіряє, 
що у фінансуванні водогону 
має допомогти Київ. Та роботи 
можуть проводитись тільки тоді, 
коли підприємці зберуть з полів 
сільськогосподарську продукцію. 
Потрібно буде розкопати всі 

труби водогону, що знаходяться 
в землі і замінити герметичні 
гумки на з’єднанні труб усього 
водогону. Знадобиться 30 міль-
йонів. Та це тільки півсправи. 
Якщо вода буде в трубі із Се-
лища, то щоб вона з’явилася 
в кранах мешканців будинків, 
потрібно буде від’єднатися від 
старої системи. Якщо домов-
ляться з залізницею, потрібно 
буде під’єднатися до тієї, якої 
ще немає.

Так що вода в кранах меш-
канців буде не скоро, якщо буде 
взагалі. 

Чи не простіше пробурювати 
в Козятині свердловини? Пузир 
вважає, що ні. “Одну скважину 
пробурили і звідти побігла така 
сама коричнева вода, як у кра-
нах, — каже. — Коштує одна 
така скважина 150 тисяч…”

блоГ

коли нема що сказати про головну 
проблему в місті — звітують про водогін 

що призвело до “охолодження” у 
відносинах україни та польщі  

сила слова
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Софія петричко і Микола зіньков

леся и никита доровских

ГолоС Ування на С айті 
продовжУєтЬСя!

Взяти участь у конкурсі на 
найкращих закоханих виявили 
бажання ще 34 пари. Отож, 
колегіально було вирішено 

опублікувати ще ці фотографії 
в газеті і цим поставити крапку 
в надходженні заявок на участь. 
Натомість, голосування триває 
до наступної середи на сайті 
https://kazatin.com/. Під-
тримайте найкращу пару, про-

голосувавши!
Фо то г р аф і ї  т р ьо х  п ар -

переможниць опублікуємо у 
четвер, 23 лютого, і запросимо 
їх у визначений час у редакцію 
для нагородження.

тетяна лозінСЬка
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Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
І щоб в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
А доля в дім хай затишок несе.
Нехай обминають невдачі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!

Вітаємо з Ювілеєм

Денисюка 
  Геннадія 

Євгеновича

Дружина, дочки, теща.

вітання

Від чоловіка Анатолія, синів: Сергія, Саши.

Найчарівніша, лагідна, мила наша донечка, 
сестричка, онучка Саша 

Сергіївна Кіршин
с.Вернигородок

День народження, який вона 
святкуватиме 18.02.17 р.

дорога донечко, сестричко, онучко 
Дозволь привітати тебе з 6-річчям
Просимо зайченя пухнасте,
На вушко щось тобі сказати:
Рости, маля веселе і здорове,
Літай у снах на кульках кольорових.
Гарно вчись, щоб більше знати – 
Цікавого ж на світі так багато!
Сонечка, веселку, дощику рясного
Із казки феї, й котика м’якого,
Радісних усмішок, квіточок гарненьких,
Вогника і зіроньки в очах ясненьких.
Метеликів у полі, яблучок в садочку,
Щастячка великого в кожному куточку.
Тортиків, тістечка й ласощів багато,
У твоїх шість рочків, в неповторне свято!

З любов'ю: сестричка Руслана, мама Альона, папа Сірожа,
бабця Галя, дєдушка Міша, бабушка Аня, дєдушка Ваня, 
Вернигородок, Верболози, Роставиця.

17 февраля поздравляем 
с юбилеем дочку, 
маму, любимую Ординську 

Емилию 
Едуардовну

Говорят, что в сорок пять
Женщина цветёт опять.
Видно, знает толк народ,
И пословица не врёт!
В сорок пять-
ты как цветок,
Как из родника глоток!
Так цвети ещё сто лет
  Без болезней и диет,
 Без падений и без слёз,
 И без молний, и без гроз.
         Красотой своей 
                            пленяй,
                     Сплетням почву      
                                подавай! 

С любовью мама, дети, друг

Спинити час, ніхто не взмозі
І грає ліс, і квітне сад
На твоїм сонячнім порозі
З'явилось мудрих - 50!
Твій ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
Та краще щиро побажати
Здоров'я, щастя й довгих літ.
Щоб завжди ти у мирі жив
У колі рідної сім'ї
Хай пісні веселі й щирі
Тобі співають солов'ї.

18 лютого вітаємо з 50-річним Ювілеєм
Денисюка 

Геннадія Євгеновича

З повагою сім'я Бурлаки.

Сонечко.
Тебе із Днем народження
Ми вітаємо щиро.
І бажаємо, щоб в житті
Ти був завжди щасливий.
А ще тобі ми побажаємо
Здоров’я, радості, добра.

Ну і звичайно, щоби поряд
Кохана дівчина була.
А ще пораду ми дамо тобі,
Щоб слухав серця свого ти,
І вибрав правильну дорогу,
І завжди по ній ішов.

18 лютого вітаємо з 16-річчям дорогого онука та сина

Родюк Романа
с.Миколаївка

З любов'ю: мама, дєдушка, бабушка, тьотя, братик Богданчик.

за неодноразову допомогу в 
зборі коштів на лікування 
моєї донечки 
Шанчук Маргариті!
Я, мама особливої дитини, і 
знаю, що таке 
життєві труднощі,
коли бракує коштів 
на лікування дитини 
і ти безсила щось зробити...
Гроші не намалюєш!!!! 
Як пояснити дитині,
що без цих папірців я не зможу 
допомогти тобі, моє сонечко.

Від щирого серця хочу висловити свою подяку 
колективуПАТ "Козятинський м’ясокомбінат" 

і голові правління 
ЗІКРАНЬ МИХАЙЛУ МИХАЙЛОВИЧУ

З повагою сім'я Кукурузи.

Мені боляче за свою державу, яка не в змозі допомогти своїм
 маленьким громадянам, і їхні батьки вимушені просити

 про допомогу в небайдужих людей.
Михайле Михайловичу! Я вдячна Богові й долі, 
що Ви зустрілись на нашому життєвому шляху,

що почули наше прохання про допомогу, прониклись 
нашою бідою і дали Маргариті шанс на світле майбутнє

Хай береже Господь Вас та Вашу сім'ю.

Вже мороз намалював 
малюнки на вікні,
І берези, і ялинки вкрились 
снігом на дворі,
Зима сніжна і морозна 
завітала в нашу хату,
Щоб усі могли сьогодні 
дідуся вітати й тата,
З Ювілеєм, із роками, що 
прожив ти щедро й плідно,
Ти усім ділився з нами, 
не жалів нічого, рідний.
Ти працюєш без утоми
 у турботах день при дні,
Щоб достаток був удома, 
тепло й затишно в сім'ї.

Наш славний і рідний, 
найкращий у світі,
З тобою нам завжди 
затишно й світло.
Ти гарний господар 
і батько чудовий,
Даруєш турботу 
та море любові.
Дітям – поміч і надія, 
люблячий дідусь – онукам.
І робити все уміють 
працьовиті твої руки.
Те, що маємо сьогодні 
ми завдячуєм тобі
Найдорожчий, найрідні-
ший, любимо тебе ми всі.

16 лютого вітаємо з 60-річчям Дорогого чоловіка, тата і дідуся

З любов’ю: дружина Світлана, доньки Олена та Тетяна, 
зяті Дмитро та Володимир, онуки Марія, Ірина, Аліна та Тимофій.

Середюка 
Михайла Олександровича

Ми вітаємо тебе Сашуля
З Днем народження!
І в цей день тобі бажаємо побільше:
Яскравих, світлих днів, удачі,
Натхнення, справжньої дружби.
Нехай завжди на твоєму обличчі 
буде посмішка,

А очі сяють від щастя.
Нехай твоє життя буде наповнене
Веселими і цікавими пригодами
Зі святом тебе дорогенька похресни-
ця і сестричка.

З любов’ю: хрещений Ванька, хрещена Лідія, братики Тимофій, Женя, Саша.
Вернигородок.

Кіршин Сашулю
с.Вернигородок

18 лютого вітаємо дорогу сестричку, похресницю
З Днем народження

        Наша мила і 
      люба найкраща
 у світі дружина, матуся, бабуся

Пасічко 
Валентина 
Степанівна

15 лютого святкує 
свій 60-річний Ювілей
Люба, мила, ніжна, дорога матусю!
Хто тебе замінить маму і бабусю?
Хто за тебе краще всіх нас зрозуміє?
Хто за нас, крім тебе, 
серцем перемліє?
Якщо можна, мамо, нахилити б небо
Щоб було до віку сонечко для тебе.
Якби в словах була пророча сила,
А в серці полум’я цвіло
То ми б для тебе все зробили,
Щоб дня в житті сумного не було.
Щоб не хилилась ніколи в журбі
І сонце, і зорі, і даль журавлину
Сьогодні від серця даруєм тобі.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
До ніг тобі ми прихиляємо сьогодні,
 Святкуючи твій Ювілей.
         Достатком хай оселя буде повна,
           Нехай скликає внуків та дітей,
           А ти красива, горда і щаслива,
           До сотні літ стрічала щоб гостей.

Чоловік Іван, 
дочка Тетяна з сім’єю, 
син Андрій.

В сорок пять ты хороша,
И чиста твоя душа.
Радуйся, живи, гори,
Радость всем вокруг дари!

19 лютого вітаємо з 
50-річним Ювілеєм

Берт 
Тамару 

Мечиславівну
Рідна матусю, 
рідненька Ви ненько.
Вас з ювілеєм вітаєм, серденько.
Хай у цей день веселий і багатий,
Щастя й добро завітають до хати! 
Щоб у достатку, здоров’ї довіку
Многії літа прожити без ліку!
І у вінок привітань, 
як зерно до зернини,
Низький Вам уклін від всієї родини.

З любов’ю: чоловік Петро, 
сини Олесь та Ярослав, невістки Альона та 
Мирослава та онучка Софія.

18 травня вітаємо з 50-річчям

Прекрасный возраст 60 
Его прожить не так 
то просто 
В кругу семьи в кругу друзей 
Желаем встретить 90 

Живи родной наш долго - долго 
И не считай свои года пусть 
Радость счастья и здоровья 
Тебе сопутствуют всегда.

Сын Дмитрий , невестка Татьяна, внучка Полинка, жена Неля.

Микитюка 
Анатолия Владимировича

поздравляем з юбилеем 19.02.17 г. ! 
смт. Бродецкое, 

Добре, що доля дала мені 
сина,
Ти дуже гарна та чуйна 
людина,
Радість моя, джерело 
доброти,
Я дуже рада, що є в мене 
ти.

Любий, хай щастя в твій 
дім завітає,
Поруч живе, від турбот 
захищає,
Хай неодмінно тобі все 
вдається,
Віра й любов твоє раду-
ють серце!

Фурманa Олександра
 Володимировича

21 лютого вітаємо з 30-річним Ювілеєм люблячого сина, коханого чоловіка та папочку

Дорогого отца, деда и мужа 

З любов'ю: папа Вова, мама Юля, дружина Оля, донечка Настуся.

Бажаю Здоров'я, Достатку та 
Кохання. Нехай у ВАС не болять руки 
і Бог завжди повертає сили, які ви 

надаєте людям. 

З повагою вдячна пацієнтка
 Валентина Рибачук

Ломберг Раїсу
Вітаю працівницю фізкабінету 

з Днем народження!!!

 продам
   Ðåçèíà ë³òî á/ó ÷óäîâèé ñòàí 206/60/16. 097-369-60-59, 063-
829-40-41
   2  ê î ç î ÷ ê é  ä ³ é í è õ ,  õ î ð î ø ³ .  0 6 3 - 4 7 5 - 3 8 - 6 3                                                                                                                                    
     
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ á/ó áåç ìàòðàñ³â, êóõîííèé ñò³ë, øêàô äëÿ 
îäåæ³, øêàô â ïðèõîæó, êîâðè, êîíòåéíåð 3-õ òîííèé, íåäîðîãî. 
050-843-64-14, 096-138-68-81, 096-160-69-70
  2 øîëîìè äëÿ ìîòîöèêëà, çàë³çî êðîâåëüíå, ëèñòîâå, 
íåçàê³í÷åíèé öåãëÿíèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  2-õ ïîâ.ãàðàæ ç óìîâàìè íåäîðîãðî, òåðì³íîâî ð. 5 õ 9. 098-
701-76-16
  2-õ ñïàëüíà êðîâàòü â³ä ñïàëüíîãî ãàðí³òóðà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
096-855-31-20
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 
067-430-75-88
  Àâòîìàòèêà äî ãàç. êîòëà (ÊÑ, Ê×Ì) ç ãîðåëêîþ ÀÁÃ-20 (ÀÏÎÊ). 
067-549-01-66
  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô ìåòàëåâèé. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Àðì³ðîâàí³ ïëèòè áåòîíí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ìåòàëåâ³ ç âèñîêèì ÊÏÄ. 093-411-31-05, 
096-727-43-90    
 

  Áàðàí  ³ ÿãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-307-
70-94
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 063-684-23-83
  Áàÿí Òóëà 202. 2-06-89
  Áäæîëèíèé õë³á (ïåðãà), ïðîïîë³ñ, ìåä, ï³äìîð, ãåìîãåíàò 
(ìîëî÷êî), ìåë³ñó, íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, òðàâà ìåë³ñè 
ëèìîííî¿, ñîòîâèé ìåä. 2-11-64, 097-170-90-05
  Áåíçîïèëè 2 øò. ó äîáðîìó ñòàí³ á/ó, ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè 25-30 
ãðí. 067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áëåíäåð íîâèé, ïàëàñ 4.5 õ 2, êèëèì 225 õ 170, ïîêðèâàëî, 
ïîäóøêè, òåëåâ³çîð á/ó äåøåâî, ñåðâ³ç ÷àéíèé, âàçà õðóñò., êóâøèí 
âîäè ç ÷àøêàìè, òàð³ëêè. 2-31-49, 098-007-97-26
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà - ñóòî÷í³, êîìá³êîðì. 067-
173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð -ãðåé, ðåäáðî. 098-775-07-91, 063-
298-50-36
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 
098-974-57-77, 063-293-13-29
  Áóðæóéêà íîâà, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-
181-52-29, 2-80-10
  Áóðæóéêà ÷àâóííà, ãàç-êîòåë áåçäèìîõîäíèé 7-êà êîòåë 
(ñòðîïóâà) òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-411-31-
05, 096-727-43-90
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-131-65-15

  Áóðÿê, ïøåíèöÿ. 068-519-56-26
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14 
  Âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô., òåõí³÷í³ êíèãè ïî ìîíòàæó, îïàëåííþ, 
âîäîïîñòà÷àííþ, âîäîâ³äâåäåííþ, ìîíòàæó êîòåëüíèõ àñï³ðàö³é, 
óñòàíîâêè ïå÷åé (ãðóáîê), ïî áóä³âåëüíîã-ìîíòàæíèì ðîáîòàõ. 2-51-56, 
096-453-34-86
  Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 096-836-89-04
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ð³çíîãî â³êó. 096-969-45-99
  Â³äåîìàãí³òîôîí «Ïàíàñîí³ê» âèð-òâî Ìàëàéç³ÿ«, 2 ãîëîâêè ó ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-998-06-58, 098-542-94-77
  Â³êíà, äèâàí, óìèâàëüíèê, øàôà, ñåðâàíò, ïîäóøêè, âàãîíêà 
ïëàñòèêîâà, ïîñóä, çèìîâå æ³íî÷å ïàëüòî íîâå, ë³æêà, ñò³ë. 093-773-34-
02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Cointra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³, êàñòðþëÿ 
åìàë³ðîâàíà íîâà 40 ë. 063-359-40-07
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, âèð-ê Âåíãð³ÿ. 067-271-52-14
  Ãàçîâó êîëîíêó Heba-3001. 063-697-09-62
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³ 6 õ 4, º äîêóìåíòè. 063-494-81-91
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90, 068-753-34-43
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-078-57-11
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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

Газові котли, ремонт, встановлення та 
продаж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" 
та інші з німетчини, Гололандії, обслугову-
вання, гарантія. Індивідуальне опалення. 

063-684-23-83

 Зріжем великі дерева професійно. Безко-
штовно!!! оплата дровами тел:

 093-371-69-67 

Запрошується продавець-консультант; 
офісний працівник. Забезпечуємо на-
вчання, підтримку, фінансовий ріст. 

очікуємо 100% віддачі. дзвонити за тел. 
0674573594

В школу Гарант потрібен вчитель англій-
ської мови, резюме надсилати на garant.
school@gmail.com. 093-975-84-26, 098-

177-87-08

на роботу потрібні: різноробочі, працівник 
шиномонтажу, збиральниці грибів. З/п від 
200 грн в день. Вахтовий метод, житлом 

забезпечуємо.
Місце роботи - київська обл., м.Фастів.

телефонувати з понеділка по п"ятницю за 
тел.098-634-12-45  до 17.00 год

допомога в отриманні запрошення до 
Польщі. 073-200-80-44

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

фоном: 093 145 82 34; 067 264 95 70

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

067-430-02-80

Запрошуються на роботу порядні праців-
ники: денний охоронник 5/7, продавець, 

секретар. дет. за телефоном - 0633664950

на роботу потрібен майстер манікюру та 
перукар. 063-278-58-50, 097-969-74-82 

наталія

на роботу потрібен адміністратор Пк (сис-
темний адміністратор). 063-966-99-77 Юрій

на постійну роботу в аптеку потрібен 
фармацевт. офіційне працевлаштування, 

соціальний пакет. 
063-711-33-24, 098-468-32-10

 на роботу в кафе потрібні: кухар, помічник 
кухара, продавці. 067-509-08-00, 093-743-

02-15, 063-641-51-76

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

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

требуется секретарша, резюме: l
ondon 7@ i.ua. 

098-062-02-67, 063-131-20-80

Пропоную роботу юриста, гідна оплата 
праці. 097-892-40-69
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ремонт, послуги
  Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 097-
609-26-63, 098-395-03-56
  Виконую будь-які будівельні роботи. 098-928-
29-29
  Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
  Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, от-
коси, покраска. 
  Відповідальність, порядність - гарантую. 067-
889-16-25
  Виконуємо роботи по заміні та установці елек-
тропроводки та електрообладнання, якісно, 
недорого. 098-608-15-30, 093-832-07-45 Женя
  Всі види ремонтних послуг, якісно, недорого. 
093-00-25-149
  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 т а 
продаж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", 
"AWB" та інші з Німетчини, Гололандії, 
обслуговування, гарантія. Індивідуальне опален-
ня. 063-684-23-83
   Зріжем великі дерева професійно. Безкоштов-
но!!! Оплата Дровами тел: 093-371-69-67 
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Збираються підприємці!
17 лютого 2017 року о 16 годині 

в залі засідань райдержадміністраіції на 
3 поверсі відбудуться збори підприєм-

ців міста та району
 по питанню пониження єдиного по-

датку 1 та 2 групи.
Готується звернення до міської ради. 

Оргкомітет. 
Конт. тел. 097-796-24-00 (Тетяна)

392289

Увага!
Відкритонабірфахівців таких спеціальностей:

•Секретар(офіс_менеджер)
•Помічник бухгалтера
•Завідувачскладом
•Майстерцеху 
•Виконроб
•Машиністкрану 
•Маляр 
•Токар
•Фрезерувальник
•Слюсарзмеханоскладальнихробіт
•Зварювальник
•Комірник
•Підсобнийробітник
За довідкамизвертайтесь
 за адресою
 м. Козятинвул. Довженка 30-А 
тел (04342) 2 29 23

392289

390847

392212

 нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, бл.Замостя, поверх: 11/12/-, 
площа: 65/35/25. Цiна: 1358543, тел.: (098) 222-
90-02 

Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, житл/стан, термiн.. Цiна: 24000у.о, 
тел.: (097) 212-61-47 

<@Заг2:>1.6. Будинки 
м.Козятин, поверх: 1/-/-, частина буд., пров.Весе-
лий. Цiна: 252101, тел.: (098) 488-63-38 

<@nedv_b:>, 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 

ЗАЗ-Таврiя-1102, 1993 р/в, колiр беж., об'єм двиг.: 1200, 
пробiг: 30, обмiн. Цiна: 19084, (068) 597-96-39 

 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 

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

На буд-во дорiг в Латвiю - механiзатори-унiверсали (бульдозе-
ристи, екскаваторники, машинiст катка). З/п 900є, проживання 
безкоштовно. Вимоги: вiдкрита вiза в Латвiю. Допомога з 
оформл. докумен. Освiта. Д/р. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. 
Тел.:(067)432-83-79, (067)432-83-04 

На будiв-во дорiг в Латвiю iнженери-бригадири дорожних робiт. 
З/п 900Є. Проживання безкоштовне. Вимоги: вiдкрита вiза 
в Латвiю (допомога з оформленням документiв) Вiдповiдна 
освiта, д/р. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-83-
79, (067)432-83-04 

На будiвн. в Польшу потр.каменярi, можливо без д/р. З/п 
17-19зл/год. Г/р 8-12год.(близько 1000у.о/мiс.) Проживан. 
безкоштовне. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-
83-79, (067)432-83-04 

На будiвництво дорiг в Латвiю - водiї самоскидiв. З/п 750Є. 
Проживання безкоштовне. Вимоги: вiдкрита вiза в Латвiю 
(допомога з оформленням документiв). Освiта, д/р. Мiн.соц.
пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-83-79, (067)432-83-04 

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 

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

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

обладнання, тара та упаковка 
Куплю 

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

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

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï.Æèãóë³ âóë.Êîíäðàöüêîãî, ãàðàæ â õîðîøîìó 
ñòàí³. 050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ. 068-860-68-92, 096-432-02-93
  ÃÁÎ ãàç. óñòàíîâêà 3 ïîêîë³ííÿ 3 000 ãðí. 097-352-95-44, 063-
999-74-78
  Äà÷à íà Òàëåìîí³âö³ ç êîíòåéíåðîì 6 ñîò. 2-42-59, 098-564-57-58
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 
063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà + ìàòðàö â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-
769-69-29
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à ñò³íêà. 097-623-81-39
  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, âóã³ëëÿ çåðíÿòêà 2 ò., íèæí³ äâåðö³ äî êîòëà ÀÊÑ. 063-
279-94-04
  Æèð áîðñó÷èé. 093-411-26-29

  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 0.25 ãà ïðèâàòèç., ï³ä áóä³âíèöòâî, ãîñ Àêò º. 093-
925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà. ñ.Ìàõí³âêà (ð-í Õë³áçàâîäó), º âñ³ êîìóí³êàö³¿, 
áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. 3-21-39
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, (500 ì. â³ä öåðêâè), ãàç. ³ ñâ³òëî 
ïîðó÷, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. 067-659-07-36
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò. (ð-í 101-êì.), íà ä³ëÿíö³ ðîñòóòü ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 2-05-47, 098-229-02-52, 063-696-39-90
  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ ñ.Âåðíèãîðîäîê, º äåðæ. àêò íà çåìëþ. 067-
988-63-95, 093-439-64-81
  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-
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ÿ÷ì³íþ 4 ò. 096-801-20-71
  Çîëîòà ïå÷àòêà 5850 ç ä³àìàíòîì â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-575-60-
55, 093-013-65-24
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó, êâàøåíó êàïóñòó òà îã³ðêè, âåñíÿíèé 
÷àñíèê, ìîðêâó. 098-596-73-94, 063-139-07-41
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-069-39-69
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-583-93-89, 2-31-98
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 7 ãðí./â³äðî. 097-149-12-94
  Êàðòîïëÿ, áóðÿê. 096-295-27-64

  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, 
ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êíèãè ïî ãåîäåç³¿, ïîñ³áíèêè ïî íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð, ô³ò³íãàõ, 
êíèãè ïî óñòðîéñòâó íàðóæíèõ òåõí³÷íèõ ìåðåæ ³ ñïîðóä, òåõí³÷í³ êíèãè 
ïî åë. ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, ïîñ³áíèêè íà ð³çí³ âèäè ðîá³ò. 2-51-56, 
096-453-34-86 
  Êíèãè ïî ðàä³î ³ äëÿ ðàä³îëþáèòåëÿ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ð³çàííþ, 
çâàðþâàííþ ÷îðíèõ ³ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, ïî ñëþñàðíèõ ðîáîòàõ. 
2-51-56, 096-453-34-86
  Êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñåëà Æóðáèíö³, åëåêòðî äâèãóí äî ïèëîñîñà 
Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, íàñîñ Òð 60 40 ë./çà õâ., òèñê 4 àòì., í/âñàñ äî 
8 ì., áóìàæí³ ðóáë³ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ íîì³íàëîì 1.5 1898, 1909 ð., ìîíåòè 
ÑÐÑÐ 1935, 1961-1990 ð., òðóáà Ä.20 á/ó, äèñêîâà ïèëà Ä.390/90 ç 
íàïëàâëåí. çóáàìè. 2-51-56, 096-453-34-86
  Êîçà ê³òíà. 097-616-14-11, 063-021-85-63
  Êîçà ò³ëüíà. 063-998-03-34
  Êîçè ìîëî÷í³, òåðì³íîâî. 093-731-19-19
  Êîçî÷êà ä³éíà.  063-475-38-63
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 096-166-38-41
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî ëþöåðêè. 068-762-82-81, 063-257-36-75
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-443-32-64
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-876-85-09
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-800-28-97, 067-855-28-35
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ïèêîâåöü. 096-194-51-86
  Êîðîâà ñèâà ç 6 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-623-70-91
  Êîðïóñà ï³äøèïíèê³â 202, ï³äøèïíèêè ñåð³¿ 202, 203, 204, 205, 206, 
207, 305, 307, 303 (ð³çíî¿ ìîäåô³êàö³¿), òðóáà Ä6-12 äëÿ ã³äðîñèñòåì. 
2-51-56, 096-453-34-86
  Êðîë³ - ìîëîäíÿê «Íîâîçåëàíäñüêî¿ » ñêîðîñï³ëî¿, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 
Êîçÿòèí 093-786-38-07
  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
  Ìàòðàö Äîðìåî 100 õ 190, ìàéæå íîâèé. 068-334-79-56
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì ð.5 õ 6, 5 õ 9, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
098-701-76-16
  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
  Íîâ³ ïîðøíåâ³ ê³ëüöÿ àâòî Ç²Ë, Ã-53, ÇÀÇ, Ê-750, âêëàäèø³ 
êîë³í÷àòîãî âàëà àâòî, á/ó êîìïðåñîð, íàñîñ ÃÓÐ ç Ã-66, êîð³íí³ ëèñòè 
Ã-53, ïîðøí³ Ç²Ë-130. 096-314-47-20
  Íîóòáóê Lenovo G-580 - äâ³ â³äåîêàðòè, 6 Ãáò. ÎÇÓ+DVD-RW - Wi-
fi, ÑÑD-äèñê íà 240 Ãáò. (íà ãàðàíò³¿), ä³àã. åêðàíà 15,6« 8 500 ãðí. 
096-797-90-53
  Îâåñ, ÿ÷ì³íü, áàðàí÷èêè. 067-976-00-28
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â. 093-091-22-38, 096-467-88-94 
  Ïåðåêëþ÷àòåëü ÒÂ-1-2 íà 2 ïîëîæåííÿ, íà 3 ïîëîæåííÿ, 
ç’ºäíóâàëüí³ êîëîäêè, ï³äøèïíèêè ñåð³¿ 201, 202, 203, 207, 205, 305, 
303, ð³çí³ ðàä³îäåòàë³. 2-51-56, 096-453-34-86
  Ïåðåíîñêà ç 2-õ æèëüíèì êàáåëåì 35, 20 ì., âîëüòìåòð 0-250, 0-300 
Âîëüò, àíòåíè äî ð/ïðèéìà÷³â äîâæ. 450, 490, 830 ìì., ìàëîãàáàðèòí³ 
ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, àâòîìàò 3-õ ôàçíèé ÀÊ-63 ì - 12,5À, òîá³íî Ä.4 
ìì, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè. 2-51-56, 096-453-34-86 
  Ïèëîñîñ Ñàìñóíã â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», áàëäàõ³í + 
ï³äòðèìóâà÷. 097-147-84-88
  Ï³âíÿ íà ïëåì’ÿ ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 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) ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷îá³òêè 
äèòÿ÷³ íîâ³ ç (íàòóðàëüíå õóòðî) 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
  Ïíåâìî - ï³ñòîëåò ãàçîâèé «Ìàêàðîâ», ìàéæå íîâèé. 098-400-91-
10, 093-038-33-86
  Ïîðîñÿòà âàãà 15 êã., ïîðîäà Ëàíäðàñ 1 500 ãðí./ïàðà. 096-772-
01-94
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè äî 15 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ + Ëèòîâñüêà 11-12 êã. 097-555-
10-06, 068-216-70-38
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòêà. 097-792-04-59
  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
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, âàíòàæí³ñòü 750 êã., íàä³éíèé. 063-
289-29-03
  Ïøåíèöÿ ÿðà íà ïîñ³â. 068-024-27-05
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîëåð âóë.Â³íí³÷åíêà (áàçàð÷èê). 063-723-25-52
  Ñàäêîâå ñ³íî ñ.Ñåñòðåí³âêà. 098-788-01-99
  Ñâèíå³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè äî 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ñâèí³ Ïåòðåí + Ëàíäðàñ 3 ì³ñ., ñ.Âåðíèãîðîäîê. 096-231-65-60
  Ñåðâàíò, ïåíàë (ê³ìíàòà) â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-29-14-387, ï³ñëÿ 
16.00. Íàòàøà
  Ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, êîíüêè áåç áîò³íîê, 
êîíüêè ç áîò³íêàì ð.38-39, êíèãè, âàçîíè, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-10-65

  Ñ³íî ïåð³é ñ.Âåëèêå. 066-247-57-54
  Ñ³íî ñ.Ñîê³ëåöü. 097-759-29-25, 093-943-92-00
  Ñ³íîçãîðòà÷êà, âàãè 150 êã., àâòîêëàâ, òîêàðíèé ïàòðîí, òþêè, 
ïøåíèöÿ.  068-024-27-05
  Ñ³÷êàðíÿ åëåêòðè÷íà, áàðàêîð³çêà åëåêòðè÷íà, òåõ.ïàñïîðòà íà ÈÆ 
Þ 3-4, Ç²Ë ÌÌÇ 555, Ì-2140, ÇÀÇ-968 3 øò. 096-301-40-76
  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
  Òàâðà «16» 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
  Òåëåâ³çîð Øàðï êîëüîðîâèé 36 ñì., õîðîøèé ñòàí. 068-753-33-53
  Òåëè÷êà 9 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 063-273-73-71
  Òåëè÷êà ÷åðâîíî - ðÿáà 10 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098-245-76-02
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  ÒÐ-ð ÒÑ-ÇÈ-2.5 êâà., ðó÷íà äðåëü, ôóãàíîê, âîëüòìåòð 0-250Â, òð-ð 
ç âèïðÿìëþâà÷åì, òðóáà ëàòóí Ä.16, ïðîâîëîêà Ä.6, ïîíèæóâà÷ òð-ð 
220/36, 380/36. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òðóáà àëþì. Ä.8/12, ïîëîñà àëþì. 8 õ 4 íà òð-ð, ïîêîâêà ñò. Ä. 190 
õ 82, êðàí 2-õ õîäîâ Ä.15. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  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
  Õîäóíêè - ãîéäàëêà. 093-632-67-45, 098-600-99-29
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà «Òà³ð» áåç àãðåãàòà. 098-949-53-20
  Õîëîäèëüíèê «ElectroLux», 2-õ êàìåðíèé, íîâèé, äèâàí, êð³ñëî íîâå. 
067-949-35-87, 063-775-82-34
  Õîëîäèëüíèê «Indesit», äèâàí ìàëþòêà, äèâàí êíèæêà â õîðîøîìó 
ñòàí³, ïîäóøêè ç ï³ð’ÿ íîâ³. 093-017-89-96, 067-508-99-15
  Õîëîäèëüíèê «Samsung». 097-569-62-90, 063-190-42-97
  Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-316-28-84 ç 8:00 äî 20:00
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öèáóëÿ êîð÷óõà òà êîðìîâèé áóðÿê. 098-928-29-29
  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
  Øêàô, òðèëÿæ, ñåðâàíò, êðîâàòü íåäîðîãî. 093-125-53-08
  Øòàõåòè ñîñíîâ³ ñóõ³ 6õ2.5-0.85 ì., ïëèòêà îáë³öîâî÷íà ñàëàòîâà 
15õ14-4.5 êâþì, ïëèòêà ï³ä êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³ 2.6 êâ.ì., óãîëîê 63õ63, 
ïîëîñà 37.5õ18, 45õ16 ìì., ñòàëü êðóã Ä.30-2.7 ì/ï, ñòàëü êðóã Ä.48-920 
ìì. 2-51-56, 096-453-34-86
  Øóáà ç ñïèíîê êîðè÷íåâî¿ íîðêè, ð.50 â õîðîøîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 
096-538-88-21
  Øóáà íîðêîâà íîâà, êîë³ð ÷îðíèé ð. 48-50, òåðì³íîâî. 093-225-43-61
  ßéöÿ ïåðåïåëèí³, öèïëÿòà, òóøêè. 063-187-85-74, 097-010-18-68
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Ïëèòè ÄÑÏ Äîâæ.60, 70, 80 Ñì., øèð. 30, 35, 40, 50 Ñì. 067-753-
67-42
 òîðãîâå õîëîÄèëüíå îáëàÄíàííÿ â ìàã.àáÑîëþò âóë.Ïåðåìîãè 41. 067-
753-67-42
 ÖóÖåíÿòà çàõ³Äíî-Ñèá³ðÑüêî¿ ëàéêè. 067-786-36-42, 063-661-19-94
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1/2 áóäèíêó â öåíòð, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, äâ³ð 
îãîðîäæåíèé. 093-767-15-16, 067-175-80-70
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-904-82-18
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò. 063-177-
94-80
  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 ó÷èëèùà, 5 ïîâ., êóòîâà, åëåêòðîîïàëåííÿ. 063-319-
58-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ïëîùà 38 êâ.ì. 098-803-25-41
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 6/9, ³íä, îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï â³êíà, 
íàâïðîòè ìàã. Ãðîø. 093-627-24-49
  2-õ ê³ìí. êâ., (ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 69), ³íä. îïàëåííÿ, 4 ñîò. 
çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³÷÷þ, âîäà, âàííà, òóàëåò â êâàðòèð³, 2 ïîâ. 
063-296-30-12
  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 ïîâ., öåíòð., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 1/2, öåíòð, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, óòåïëåíà, ñàðàé, 
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, òåëåôîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
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Ружицькій 
Наталії Олегівні

з приводу смерті її матері
Бондар 

Валентини Іванівни.

9 лютого минає 40 днів,
як покинула цей світ

Луцюк Зоя 
Андріївна

Матусю, нене, журавлі летять
Зітерши крила в много труднім леті.
І вже струмочка срібло плюскотять.
У повеневій злившись круговерті.
Усе, як завжди – сонце і весна,
Усе, по колу, як і споконвіку...
В зимових снах лишилась ти довіку.
Ти не діждалась перших журавлів - 
Тяжка недуга світ тобі закрила.
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне з Богом говорила.
І всі були з тобою в останню мить – 
Каралось серце в розпачі німому...
Твоє життя не змогли ми захистить.
Ти відійшла приречено й свідомо.
А за вікном розвихрені сніги.
Жбурляв у очі знавіснілий вітер.
Зійшлись в тобі життєві береги.
А світ того, здавалось, не помітив.
І вже без тебе розцвітуть сади.
І перші грози визріють громами.
І будуть знову і квіти і плоди.
І буде все...
Та тільки вже без мами...

Вічно сумуючі: чоловік Віктор, 
дочки Оксана, Юлія,

син Олександр, невістка Ірина, 
зяті Артур, Денис,

онуки Владислав, Віталій, Артем, 
Анастасія, Валерія.Всі рідні.
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У вічному смутку діти та онуки.

17 лютого  минає 40 днів , як перестало битись любляче серце найдорожчої людини, мами, бабусі
Вівдюк Олександри Опанасівни

На могилу прийдем,помолімось до Господа Бога, припадем до хрестаі вклонімось землиці святій….Мамо рідна ти наша, відійшла ти у вічну дорогу,залишивши у серці ні з чим не порівняний біль.Відцвіли чорнобривці, калина знизала намисто,крають спогади душу в самотнім чеканні зимитільки пам’ять про тебе, як життя джерело світло-чисте, в час гіркої розпуки обійме нас незримо крильми.А здавалося нам, що розлука не прийде ніколи, залишаємось дітьми, тоді коли МАМА жива,перед рідним порогом спинімось, заковані болем, і ніхто для розради не знайде у світі слова.Тай заплачем без слів і ридатимем серцем ми гірко, як на прощу священну тихенько до хати зайдем...вишня в смутку прихилить , мов  рученьку гілку, наче рідна матуся на хвильку з’явилась в саду...

З глибоким сумом у серці: дружина, діти, онуки та вся 
рідня.

40 днів світлої пам’яті улюбленого чоловіка, 
батька, діда

  Тітарчука 
Бориса Івановича

Яка глибока в серці рана,
Який нестерпний біль в душі.
Ти залишив усіх нас рано.
Прости, що не змогли тебе спасти.
Нехай Господь, тобі дарує
Життя те вічне, неземне.
Хай він тебе навік полюбить
І прийме в Царствіє своє.
Хто знав – пом'яніть.

22 лютого минає 40 днів, як від страшної хвороби та нестерпного болю перестало битись 
серденько найдорожчої людини - коханого чоловіка, люблячого татуся, дідуся і прадідуся

Володимира 
Михайловича Дворського 

смт. Залізничне. 13.01.1946-14.01.2017
Пішов від нас ти так раптово,
Ніхто не знав і не відчував біди.
Тепер на сердці в нас тривожна рана,
Бо ти пішов не на годину, а назавжди.
Прости, що не змогли тебе спасти,
Прости, що незмогли тобі допомогти.
Як бі ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі.
Але не в силах ми змінити,
Господню волю у житті.
Вічна пам’ять про тебе 
Залишиться у наших сердцях назавжди.

З вічним болем та смутком у 
сердці - дружина Марія, доньки 
Наталія і Людмила з сім’ями.
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З глибоким сумом поминаємо: дружина, діти, онуки, племінники.

15 лютого минає 1 рік світлої пам'яті, як пішов з життя
Солончук Олег Федорович

8.02.1963 - 15.02.2016
Тебе немає – серце плаче, 
душа згорьована болить.
Ми кожен день Тебе чекаєм 
і виглядаємо щомить.
Скільки не мине часу, 
Ти завжди будеш 
поруч з нами.
Хай над Твоєю 
могилою світить сонце,

Жалібно співають пташки,
А на квітах буде роса – то 
пам'ять про Тебе.
Спи спокійно, 
наш дорогенький.
Лебединим пухом 
хай буде Тобі земля,
А душі вічний спокій і 
Царство Небесне.

  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., 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., 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., 45 êâ.ì., öåíòð, 3 ïîâ. 063-359-40-07
  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., ç ºâðî-ðåìîíòîì, öåíòð, 3 ïîâ. 063-629-49-24
  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., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 
êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 43.8/25.4/6.8, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, çàì³íà 
ñòîëÿðêè, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³. 096-903-72-01, 097-149-01-96
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé 
³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-
417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî. 
063-825-44-00
  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., òåðì³íîâî, 43.8/25.4/6.8, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, º ï³äâàë òà ïîãð³á. 067-
274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., 52 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. 098-198-17-50
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé, âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 
067-729-81-09
  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
  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., 2 ïîâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/6, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-875-11-08
  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., 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., â öåãëÿíîìó áóä. âóë.Ì³÷óð³íà 18, çàã. ïëîùà 65.5 êâ.ì., 
æèëà 40.1 êâ.ì., êóõíÿ 8.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, ïîãð³á ó ï³äâàë³ áóä., ïîðÿä 
äèò. ñàäîê, áàçàð, øêîëà. 050-843-64-14, 096-138-68-81, 050-384-86-77
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà 28, 9/8 ïîâ., íå êóòîâà. 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., íåäîðîãî, öåíòð, òåðì³íîâî. 098-632-99-07, 063-
026-45-34
  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., âóë.Êàòóêîâà â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. 093-732-42-02
  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, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 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, 
ãîñï. áóä³âë³, ìåáë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. + 10 ñîò. çåìë³ ì.Êîçÿòèí, âóë.
Áàæåíîâà. 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 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 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==Ê  
Öóêîð. 067-43-00-280
  Áóäèíîê ãàç, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç., âîäà, ñàðàé, êîìîðà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 40 
ñîò. ãîðîäà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-056-55-82
  Áóäèíîê ãàç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-836-89-04
  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 íîâèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ó÷àñòîê 18 ñîò., 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.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 
80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-
32-57
  Áóäèíîê ñ.Ïåðåìîãà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çðîáëåíèé ðåìîíò, 10 
ñîò. çåìë³, íåäàëåêî â³ä òðàñè. 063-390-43-55
  Áóäèíîê ñ.Ñàäîâå, á³ëÿ áóä. 60 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê, 2 ïîãð³áà, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, á³ëÿ êóõí³ êðèíèöÿ, ãàç. 093-968-65-37
  Áóäèíîê ñ.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 350 000 ãðí. íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 096-901-70-55
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, 7 ñîò. çåìë³, çðó÷íîñò³ 
â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ 380 000 ãðí. 096-901-70-55 
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  Áóäèíîê 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 öåãë. ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð), 67.4 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, 37.5 ñîò. çåìë³. 063-836-38-43, 096-350-61-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç ïðèðîäí³é, 6 ñîò. çåìë³, ìîëîäèé 
ñàä, äî æ.ä. âîêçàëó 10 õâ. õîäó - 340 000 ãðí, ð-í 3 øêîëè. 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 âóë.Êàðëà Ìàðêñà 12, 20 ñîò. ðàçîì ç áóäèíêîì. 
093-767-86-62 ï³ñëÿ 17:00
  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, 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
  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 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, 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
 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
  Fort Doblo 2005 ð.â., gtd, ñèí³é ìåòàë³ê, ïàñàæèð, îðèã³íàë. 067-
187-06-98
  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 1980 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 067-167-44-68
  ÂÀÇ 2106 â ãàðíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, õîðîøà çèìíÿ ðåçèíà, îäèí 
âëàñíèê. 096-758-16-70
  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 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
  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
  Äåî Ñåíñ äâ. 1.3, 2003 ð.â., áåíçèí. 096-698-55-54
  Ç²Ë- äèçåëü, ñàìîñâàë. 067-365-66-28
  ÈÆ Ïëàíåòà-5, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, ç äîêóìåíòàìè. 063-538-73-39
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 Áåëøèíà, 10% çíîñó, ïàðà, íåäîðîãî. 097-
690-98-02
  Ìîñêâè÷ 2140,  êîë³ð ãîëóáèé â äîáðîìó ñòàí. 063-406-42-89, 097-
316-63-91
  ÌÒ-10-36 1983 ð.â. ç êîëÿñêîþ, êîëÿñêà ÈÆ Þ-5. 096-301-40-76
  Îïåëü Àñòðà G 2000 ð.â., 2.0 òóðáî äèçåëü, ìàëîòîíàæíèé ôóðãîí, 
çåëåíèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, åêî. ðîçõ³ä ïàëèâà. 063-784-44-78
  Ïðèöåï òðàêòîðíèé 2-õ îñüíèé, 4 òîí. íà êðóãó ç äîêóìåíòàìè, ïëóã 
ê³ííèé âîñüìèðèê â çáîð³. 097-256-32-65, 063-042-57-18, 067-379-91-94
  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 Ò-40 â äîáðîìó, ðîáî÷îìó ñòàí³, îïðèñêóâà÷ íàâ³ñíèé 
òðàêòîðíèé 400 ë., Ïîëüñüêîãî âèð-òâà, ïëóã ÏËÍ 3-35. 097-239-92-05
  Òðàêòîð ÞÌÇ 1989 ð.â., íà õîäó, âåëèêà êàá³íà, íåäîðîãî. 067-
937-45-39
  Ôîðä Åñêîðä 1990 ð.â., 1.3 áåíçèí. 096-369-91-00

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àçáåñòîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 
073-161-68-33
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 063-828-
27-30
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Åëåêòðî äâèãóí â³ä 2-õ äî 3-õ Êâò ïî 3000 îá./õâ. 063-696-27-37
  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
  Ìàëèé ãàçîâèé áàëîí íà 27 ë³òð³â. 063-347-90-75, 098-921-93-13
  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
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  ×îëîâ³÷³ ÷îáîòè íåõîäæåí³, êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè ðîáî÷³, òóôë³ ³ 
÷åðåâèêè àðì³éñüê³, âñå íåâæèâàíå.. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â 1 ñîðò 20 ãðí./øò. 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
 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 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 ñòóäåíò³â. 093-782-40-32, 098-597-08-07
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, áàæàíî ç ñåëà, öåíòð. 
063-694-97-19
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, ð-í æ.ä âîêçàëà. 063-
671-36-66
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó íà ³ìÒÿ 
Ìàêñèì÷óê Îêñàíà Þð³¿âíà ¹ 004698 â³ä 17.06.1992 ð. ââàæàòè 
íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî áóìàæíèê ç äîêóìåíòàìè íà ïð³çâèùå Ðàé÷óê Îëåêñàíäð 
Äìèòðîâè÷ ïîâåðíóòèì çà âèíàãîðîäó. 063-955-58-58
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹953603, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.10.2006 ð. ¹528 (íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïëîùåþ 3.3046 ãà) íà ³ì’ÿ Øêóòè Ìàð³¿ Äàíèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ñåð³ÿ ßÁ ¹953604, âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 12.10.2006 ð. ¹528 (íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 
ïëîùåþ 3.3110 ãà) íà ³ì’ÿ Øêóòè Ìàð³¿ Äàíèë³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 063-223-03-17
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-697-09-62
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-347-96-54, 063-297-93-68 ç 14:00 äî 
17:00 òà ç 19:00 äî 21:00

  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-416-85-15
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-885-20-54
  Çäàì áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Äåïîâñüêèé 11. 096-167-30-42
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³, íåäîðîãî. 093-626-82-86, 097-
324-85-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., ìàãàçèíó 
«Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-449-53-15
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., ìàãàçèíó 
«Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-449-53-15
  Çäàì ãàðàæ. 063-422-45-66
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ï³ä áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ 
ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³, íà òðèâàëèé òåðì³í. 097-
575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, öåíòð, íåäîðîãî. 093-626-82-86, 
097-324-85-40
  Çí³ìó 3-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì â ð-í³ 1 ñàäî÷êà. 096-095-96-18, 093-
091-65-35
  Øóêàþ ðîáîòó: ïðèáèðàííÿ áóäèíêó (êâàðòèð), ï³ä¿çä³â, äîïîìîãà ëþäÿì 
ïîõ. â³êó, îäíîðàçîâà æ³íî÷à ðîáîòà. 063-537-70-54
 çÄàì â îðåíÄó Ïðèì³Ùåííÿ Äî 30 êâ.ì âóë. íåçàëåæíîÑò³ 42 á³ëÿ           
«îáæîðêè»
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овен 
вдалий тиждень, але у важ-
ливих справах розраховуйте 

тільки на себе.
телецЬ 
нагромадилося чимало про-
блем, які мусите вирішити 

найближчим часом.
близнюки 
відчутних результатів зможете 
досягти в навчанні та діловій 

кар’єрі. Доведеться посперечатися.
 рак 
імовірні різкі перепади на-
строю, хоча особливих причин 

для цього не передбачається.
 лев 
не  надто довіряйте чужим по-
радам, покладайтеся на власний 

розум, досвід та інтуїцію.
 діва
настав час залишити позаду 
минулі успіхи - починайте 

рухатися вперед, до чогось нового.
терези 
відкиньте страхи, зробіть рішу-
чий крок вперед, і ви відчуєте 

довгоочікуване полегшення.
Скорпіон 
вдалий час для творчої пра-
ці. Можна розраховувати на 

збільшення прибутку.
СтрілецЬ 
Можлива поява незначних 
труднощів, які торкнуться ва-

шої основної діяльності.
козеріГ 
за вашу працьовитість і завзя-
тість одержите цілком заслуже-

ну матеріальну винагороду.
водолій
певний час будете виношувати 
важливі плани, які вдасться втілити 

в життя пізніше.
риби 
ви здатні зробити майже немож-
ливе, але спочатку замисліться, чи 

потрібно це взагалі.

ГОРОСКОП
з 16.02 по 22.02

388816
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44

недІля,19 лютого

- 1 0Ñ   - 1 0Ñ
   0 0Ñ      0 0Ñ

середа, 22 лютого

  + 1 0Ñ   + 2 0Ñ
  + 3 0Ñ   + 4 0Ñ

вІвторок, 21 лютого  

   0 0Ñ    + 1 0Ñ
  +1 0Ñ    + 2 0Ñ

понедІлок, 20 лютого

  0 0Ñ   - 2 0Ñ
  0 0Ñ   +1 0Ñ

субота, 18 лютого  

  - 4 0Ñ    - 5 0Ñ
  +1 0Ñ    +1 0Ñ

пятниця,17 лютого 

   - 8 0Ñ    - 10 0Ñ
   - 1 0Ñ      - 3 0Ñ

четвер, 16 лютого 

 - 9 0Ñ  - 11 0Ñ
 - 4 0Ñ   - 3 0Ñ

Прогноз погоди

39
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39

15
79

присвячуЄться еММі
володиМир ГенСіцЬкий

Любов гаряча, як та кров,
Ввірвалась у її життя.
Перевернула все вверх дном
І залишила їй дитя.
А він сказав: “Прийду, чекай
Дождись мене, не покидай”
Чекала, плакала, не спала.
Все у віконце 
і на двері поглядала.
І так йшли і дні, і роки.
Вже повиростали діточки.
На крила стали підніматись.
Любові лише не дочекатися.
І ждуть вони матусю рідну,
Коли прийде, приголубить, обніме.
І їсти кожному подасть,
І раду в домі всьому дасть.
То двері відірвалися на кухні,
То гвоздика заб’є сама.
А чоловіка так і нема.
Хоча вродлива, гарна, молода,
Усміхнена, весела і сумна.
Такої більш ніде нема —
Як та голубка, все воркує.
За сизим голубом сумує.
Удвох би легше діток піднімати.
А він не хоче прилітати.
А може голуби звелись?
А може їх уже нема?
“Невже мені доведеться бути
Усе життя сама-сама-сама?

Ні, я ще хочу високо літати!
А може вдасться
 сокола піймати?
Тільки коли і де, і як?
Я дочекаюсь, чи не так?
І в очі він мої загляне,
Знайде в них джерело 
із чистої води.
І я дозволю йому напитися.
І полечу з ним назавжди.
У вирій страсті і кохання. 
У вечері аж до рання.
І смутку в мене не буде з ним
Життя прекрасне — ми летим!”

39
16

00


