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Мера знову преМіювали 
наперед 

нарешті викрили підпільний 
гральний клуб с.4-5
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Що ми знаємо про кохання і яка буває людина без нього 
с.9

маєш велике бажання працювати в іТ? Фонд RIA дає 
тобі таку можливість! ми оголошуємо конкурс грантів 
на навчання іТ-спеціальностей у вінницькій іТ-академії. 
заповни анкету на сайті Фонду - ria.my.

деталі: myriafund@gmail.com

читайте на» сТор.4

Виграй грант Від Фонду RIA 
на наВчання у Вінницькій 
іт-академії
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на тему тижняпро все

Усі, хто володіє інформацією про вчинені злочинні дії, можуть 
особисто повідомити про це нового начальника козятинської поліції 
Олега Швеця телефоном 063-642-11-11. Анонімність гарантується.

повідомте начальника поліції про злочин

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

Отож, не будьте байдужі до порушення чинного законодавства 
у зазначених сферах.

знаєш, де знищують лісонасадження — повідом область!

легальний ігровий бізнес є в 
сШа, монако, мальті, вели-
кобританії, гібралтарі, індії, 
камбоджі та китаї. отже на по-
страдянськом просторі любителі 
полоскотати нерви та виграти 
(чи програти) можуть задо-
вольнити потребу в адреналі-
ні, беручи участь у державних 
лотереях. або ж граючи в спе-

ціальних, звісно нелегальних, 
закладах.
останні набули широкого роз-
повсюдження.
прикриваючись вивісками “ін-
тернет-салон”, “лото-маркет” 
тощо, ці “казино” викачують 
гроші з кишень залежних від 
гри громадян. Цілодобово та 
без вихідних. 

потреба в адреналіні

— останній місяць у нас дуже 
напружений — підтягуємо всі 
“хвости”, які залишилися після 
попередників. уже звернулося 
більше 50 людей з різного роду 
проблемами. намагаємося по-
ступово вирішувати всі питання. 
стосовно вищезгаданої справи: 
в неї відсутній акт сме (судо-
во-медичної експертизи). без 
цього нічого не можна сказати 
про важкість нанесення тілес-

них ушкоджень. як так сталось, 
що цей акт зник зі справи, ми 
з’ясовуємо. у вінницю зробили 
офіційний запит, чекаємо на ко-
пію акту сме. я вже сформував 
слідчу групу, яка поїде на місце 
злочину та проведе досудове 
розслідування, встановить осо-
би всіх чоловіків, які причетні 
до бійки, опитає свідків. потім 
цю справу направимо до суду 
на доопрацювання.

коментар начальника козятинської поліції олега шевчука:

Я бачив дивний 
сон. немов 
передо мною 
безмiрна, та 
пуста, i дика 
площина. I я, 
прикований 
ланцем 
залiзним, стою
(і.Франко)

З 1 березня на чверть зросли тарифи на світло 

Прийом зневірених у справедливості 
людей керівництвом козятинської поліції 
та заступником начальника обл гунП 

“Висяк” ПоВернули З ПолиціВибухонебеЗПечний Пристрій чекає

прикрили один з “лоторейних” закладів

українці – це сильні люди, привітні і гостинні, ніколи нікому не нав'язуються, 
але і не терплять обмеження своєї особистої свободи...

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

пройде додаткове розслідування і справу направлять на 
доопрацювання суду. саме це пообіцяв новий начальник

катерина салинко 
(продавець) приєдналась 
до акції по збору 
пластикових кришечок

тетяна коломієць 
принесла ще одну партію 
в'язаних носків

голоВний Поліцейський 
лікВідоВує ПідПільний біЗнес

як ВрятуВатися Від самого себе

а за цією адресою ще функціонує подібний заклад

Ми запитали у козЯтинчан

анастасіЯ (12), школЯрка:

— Для себе купую йогур-
ти. А для маленької сестри 
— памперси.

андрій (49), будівельник:

— Постійно купую хліб, 
курятину. Часто оновлюю 
техніку.

анЯ (23), барМен та денис (23), 
провідник:

— Часто купуємо молочні 
продукти, різні речі для дитини.

олексій (37), стоМатолог:

— Купую молоко та ка-
као-шарики для своєї ди-
тини.

наталЯ (30), у декреті та 
тиМоФій (2,5):

— Солодощі та побутову 
хімію.

володиМир (71), пенсіонер:

— Купую тільки хліб та 
крупи. Все інше в мене є на 
городі.

Що найчастіше ви купуєте в магазині?

вероніка любіч

Минулої п’ятниці, 24 лютого, на 
вулиці Василя Земляка, 6 (приле-
гла до ринку “Хлібодар”) слідча 
група “накрила казино”. Воно 
знаходилось по сусідству з шин-
карнею “От рассвета до заката” 
та магазином “Шоколадка” 

За оперативним зведенням 
правоохоронців, у приміщенні 
“Лотомаркету” на момент роботи 
оперативної групи застали двох 
гравців та адміністратора.  Відвід-
увачі дали покази та їх відпустили. 
Адже законодавством України не 
заборонено грати в азартні ігри. 
А адміністратор плутано розпо-
вів, що керує закладом хлопець 
Сергій, який приїжджає з Вінниці. 

Правоохоронці вилучили “граль-
ні автомати” (15 системних бло-
ків). Їх відправили в Київ на екс-
пертизу. Зараз триває досудове 
розслідування, але конкретної 

інформації про власника “казино” 
нема. 

За останній рік, це вже третій 
виїзд поліції до “Лотомаркету”. 
Цілком ймовірно, що через деякий 
час любителі азартних ігор знову 
знайдуть місце, де можна буде 
просаджувати свої останні гроші. 
Адже всім відомо, що по сусідству 
з хлібзаводом на вулиці Незалеж-
ності щось подібне також існує. А 

маленька територія зранку всипа-
на “цікавими” залишками з ночі.

Викорінити цей дуже вигідний 
бізнес складно, адже він надзви-
чайно прибутковий. За правило, 
його “кришують” правоохоронці. 
Лудомани завжди знаходяться (лу-
доманія — патологічна схильність 
до азартних ігор,  як і всі інші 
психологічні залежності, на жаль, 
не лікується).

катерина чекай

До  “RIA-Козятин” часто зверта-
ються як в останню інстанцію, де 
можна спробувати добитися правди 
та донести її до громадськості. Так 
і пан Ігор прийшов до газети зі сво-
єю історією. 

Ще у 2015 році він, мешканець 
Козятинського району, звернувся 
до міліції. Його з сином побили сім 
чоловіків з сусіднього села. Пану 
Ігорю нанесли важкі тілесні ушко-
дження. Він довго лежав у лікарні. 

Його дуже обурила тоді спро-
ба слідства, все оформити “по-
їхньому”. Наприклад, за прото-
колом виходило, що це батько з 
сином приїхали у сусіднє село, де 
й побилися. Хоча все було навпаки. 

Домігшись правильного оформ-
лення заяви та додавши до справи 
довідку про побиття, пан Ігор почав 
чекати результатів слідства.

Але з боку міліції протягом май-
же двох років ніяких відомостей 
не надходило.А ще сталося два 
пограбування його майна...

— Якийсь поганий рік видався, 
— розповів журналістам пан Ігор. 
— До речі, по крадіжках теж і досі 
тиша. Я почув, що новий начальник 
козятинської поліції запрошує на 
прийом мешканців Козятина та 
району, та спробував розібратися 

зі своїми справами.
Прийом відбувся позаминулої 

п’ятниці. За словами чоловіка, було 
дуже багато відвідувачів, і тому 
Ігорю призначили на вівторок, спо-
вістивши, що довідку про побиття зі 
справи хтось вилучив (?!). Тобто, з 
кримінальної справи зробили черго-

вий “висяк”.  У вівторок, на жаль, 
головний поліцейський знову не 
зміг прийняти громадянина. Зустріч 
перенесли на середу. І чоловік уже 
з недовірою попрямував на прийом. 

Після спілкування з Ігорем, стало 
зрозуміло, що він зневірився в по-
ліції.

ірина свідерська

У приміщенні козятинської 
поліції 23 лютого 2017 року від-
бувся прийом громадян заступни-
ком начальника ГУНП головного 
управління національної поліції 
(ГУНП)у Вінницькій області майо-
ром поліції Віталієм Ярмолюком. 
Завдяки поширенню інформації 
на наших медіаресурсах, про при-
їзд “великої шишки” знало багато 
мешканців району та міста. Отож, 
у поліції було людно. Хто прий-
шов зі скаргами, хто з заявами, 
хто з клопотанням.

Як і на останньому прийомі 
громадян новим начальником 
поліції, де були присутні журна-
лісти, в основному скаржились на 
колишнього очільника поліції та 
працівників райвідділу Брянсько-
го, Яценка, Матвійчука, Пазюна, 
Прокопчука. Говорили про їхню 
корупційність та нерозгляд справ.

Одним з присутніх був житель 
Сокільця Олександр. Він розпо-

вів, що прийшов за допомогою, 
тому що його не справедливо 
звинувачують у злочині, в той час 
коли він сам потерпілий. А справу 
фальсифікують і не розглядають 
в тому порядку, як потребує за-
кон.

Зі слізьми на очах прийшла жи-
телька міста пані Ніна. Засмучена 
мати протягом п`яти років шукає 
справедливість у розслідуванні, 
яке затягнулося ще позаминулим 
керівництвом.

На прийом прийшла і праців-
ниця медицини пані Раїса. Її 
справа про нанесення тілесних 
ушкоджень на робочому місці не 
розглядалася з жовтня. І тільки 
перед приїздом керівництва з об-
ласті, її викликав слідчий...

Майор з області вислуховував 
людей з терпінням і повагою. 
Обіцяв перерозгляду справ, “я 
намагатимусь вам допомогти”, 
— казав. Також відвідувачі ви-
словлювали надію на нового 
керівника поліції Олега Швеця.

Для населення ціна при спо-
живанні електроенергії в обсязі 
до 100 кВт/год. — 90 копійок. 
При споживанні електроенергії 
вище 100 кВт/год. — 1,68 грн. 
Окремий тариф, хто опалює бу-
динки за допомогою електрики: 

при споживанні електроенергії 
до 3000 кВт/год. – 90 копійок, 
понад 3000 кВт/год. – 1,68 грн. 
Тепер не існує середнього тарифу 
– раніше розподіл цін виглядав 
так: до 100 кВт, від 100 до 600 
кВт, понад 600 кВт. 

Саме так я аналізую районну 
колегію, яка відбулася минулої 
п’ятниці. Диким є все, що пере-
дувало колегії. Найперше, що за 
день до колегії прикликали всіх, 
без винятку, голів господарств, 
фермерів, голів сільрад, депу-
татів райради. З однією метою: 
як у театрі, прокручували та від-
працьовували сценарій зустрічі 
не з ким-небудь, а з першою 
особою області — губернатором 
Коровієм.

Уже в ніч з  репетиції до дня 
зустрічі на гарячу лінію газети 
ми отримали інформацію про 
те, що у лікарні, яка переїхала 
в приміщення колишньої від-
ділкової, відкапували приватну 
особу, псевдо “Мафік”. Діагноз 
нами встановлений: “алкогольна 
кома, або надмірне вживання 
алкоголю”. Сам головний лікар 
контролював процес.

На ранок на колегію прибули 
журналісти, підігріті інтригою: що 
відбулось до і що буде саме там 
на колегії?

Несподіванка відбулась, а ін-
трига — тим більше. По-перше, 
“Мафік” був відсутній. Коровій 
також. Були разом, що, крап-
нельниці не допомогли? Ми з 
ВАМИ тільки здогадуємось, або 
прогнозуємо.

Перші хвилини колегії вразили, 
мабуть, багатьох. Доповіді чинов-
ників по галузях, або фінансові 
звітності виглядали, як звичайна 
“бла бла бла”. Або брехня. Ми ж 
то знаємо, як вісім тисяч гектарів 
орної землі в районі обробля-
ється. Державі не сплачуються 
податки. Тому будь-яка звітність 
державних чиновників — звичай-
ний наклеп на нашу сучасну  дій-
сність, або по-народному “брех-
ня, що не відповідає дійсності".

Наповал вразило показове на-
городження голови РДА Оркуші 
від нехай не державної, але по-
важної майданівської структури 
“Самооборони”. Вдумайтесь: “за 
розбудову держави України”. Не 
де-небудь, не ким-небудь, а у нас 
в Козятині і саме Оркушою.

У знак мовчазної незгоди наші 
журналісти полишили колегію. 
Там не було що слухати і з ким 
іти в напрямку розбудови грома-
ди і суспільства.

Завершу свої роздуми витягом 
з вірша “Каменярі” Івана Франка: 
“Лупайте сю скалу! Нехай нi 
жар, нi холод не спинить вас! 
Зносiть i труд, i спрагу, й го-
лод. Бо вам призначено скалу 
сесю розбить”.

владислав повх

Ранішня молитва про прохан-
ня: “Боже, засунь мене туди, 
куди ти хочеш. Куди не треба, 
я й сам залізу”

Саме так розмірковуючи, кро-
кував по перону залізничного 
вокзалу Козятина. Фотокамера, 
як зброя - завжди налаштована 
до швидкого застосування. Со-
нячна привітна погода. Запах 
весни, бадьорий настрій. Зирнув 
туди-сюди і все пропало одним 
махом. Уже не радує погода. Не 
помічаю охайність перону. Бачу 
довжелезний потяг вагонів, та й 
не один. А на кожному вагоні 
дратівливо провокаційні написи 
“Калійні добрива, Уралхім”. А 
ось і напис РЖД (Російська за-
лізниця).

Навіть шкільної освіти ви-
стачить, щоб зрозуміти: “все це 
вибухо-небезпечно, належить 
державі, що сипле на голову 
моїм друзям снаряди”.

У очах пробігли портрети поле-
глих на полі битви з російською 
армією моїх краян. Пригадав 

особисте перебування під міно-
метними обстрілами в м.Щастя. 
Собаку, що принесла відірвану 
стопу від тіла (лікар визначив, що 
це ліва нога дівчини- підлітка). І 
ще масу всякого негативу.

А далі, як у кіно. Ворожою 
російською мовою, як кулеметна 
черга, “стоять, ви задержани, 
зачем снімаєш русскіє вагони, 
поліція! сюда, давай документи!” 
І я на своїй Український землі по-
чинаю пояснювати “московському 
адепту”, що я роблю і для чого. 
Згодом я з'ясував, що “адепт” — 
колишній працівник КДБ затри-
мувати мене не має права. Дивно, 
але він, колишній великий чин, 

зовсім не здатний професійно 
“рулити” в конфліктній ситуації. 
За логікою і за Конституцією, 
я точно знаю, що можу йти. А 
в разі його нападу і спроби за-
тримати — вчинити дії по його 
нейтралізації. Що це посягання 
на позбавлення волі. Моєї волі.

Зауважу, що мій професійний 
досвід, намалював картину, як я 
буду калічити “російського адеп-
та”. У думках я вже бачив, як він 
лежатиме без свідомості на ас-
фальті. Я навіть встиг подумати: 
“Надавати йому потім медичну 
допомогу, чи додушити? Чому 
я маю потім оправдовуватись 
перед ним у поліції?" Втікати я 

точно не збиравсь, хоча він мене 
провокував.

І тут в голові у мене виникла 
раптова ідея, як себе врятувати 
від самого себе і не покалічити 
людину. Взявши ситуацію під свій 
контроль, прогнавши гординю, я 
звернувся до “російського адеп-
та” з прямим діалогом: “Якщо 
мене попросиш, щоб я почекав 
поліцію, то я почекаю. Якщо ні, 
то я йду. Нападеш на мене, спро-
буєш затримати, вчиню опір, щоб 
тебе нейтралізувати. 

І, слава Богу, адепт саме так 
вчинив. 

Я знову побачив весну і охай-
ність перону. Прийшли два мо-
лодих поліцаї. Одягнені охайно 
з усіма “регаліями”. Найперше 
— самі показали посвідчення. 
Були достатньо коректні, чемні. 
І хоча молодший віком більш 
зухвалий, однак старший за віком 
досвідчений. Нам без заперечень 
вдалося все “устаканити”. По-
тиснувши один одному руки, ми 
розійшлись.

https://www.youtube.com/
watch?v=n7gBCcKq9IM

в'Ячеслав гончарук

Про бомбу часів Другої світо-
вої війни, що в землі помешкання 
провулку Партизанський, 10 
“RIA-Козятин” повідомляли вже 
два рази. 

Нагадаємо, за словами мешкан-
ців будинку, в 1946 році сапери, 
що приїхали за викликом, зроби-
ли висновок: бомба не розірвала-
ся і лежить на глибині 10 метрів і 

загрози не несе. 
У 1953 році сапери знову були 

тут. І повідомили, що загроза є, 
якщо на ній щось почнуть буду-
вати.

Пройшов час. Нові господарі 
захотіли поставили загорожу. 
Тому хочуть знати, в якому стані 
та бомба і як можна прокласти 
паркан.

Господарі помешкання звер-
талися в різні інстанції, в тому 

числі і міську раду. Ще в листо-
паді міський голова своїм листом 
завірив, що направив лист на-
чальнику Козятинського район-
ного сектору ГУ ДС України у Ві-
нницькій області для відповідного 
реагування. Чи то в нашому місті 
відповідні органи існують тільки 
на папері? Чи авторитет міської 
ради малий? Але мешканців 
Партизанського з їх проблемою 
продовжують ігнорувати.

Наша мати — земля

валентина зелінська

Люди, бережімо нашу землю,
Адже земля для нас понад усе.
На ній ми народилися, зростали 
і     живемо.
Земля для нас, це ненька, це святе.
Не забруднюйте землю свою 
усіляким непотребом.
Краще насадімо на ній
 фруктові сади,
Щоб яблуні цвіли рожевим, білим 
цвітом,
Щоб у садах співали солов’ї. 
Щоб у садах вишневих біля хати
Цвіли лілеї, айстри і жоржина.
Щоб в кожній хаті і в кожній оселі
Про це всі пам’ятали: і дорослі, і малі.
Люди, бережемо нашу землю.
Адже для всіх вона нам дана Богом.
Щоби на ній родило жито і пшениця,
Щоб не топтав її  ніколи ворог.
Щоб бомби і снаряди не рвали нашу 
землю.
Щоб не ділив ніхто її на частки, на 
шматки.
Людство, збережімо нашу землю,
Адже наша земля — то наша мати,
Ми, жителі землі, її сини і дочки.
Щоб жителі землі, прийдешнє поко-
ління
Жили в достатку, в радості, щасті.
Щоби ніхто, ніхто на цій землі 
Не зміг зазнати горя і нещастя.
Люди, рідну землю бережімо.
Земля для нас – це годувальниця, 
То мати, то святе.
Любімо і плекаймо її щиро,
Вона сторицею віддячить нам за те.

акція
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влада і мипро все

козятинський мер пузир знову буде з премією

Фельєтон

Виграй грант Від Фонду 
RIA на наВчання у 
Вінницькій іт-академії

Він не Вартий, а йому ПродоВжили 
(як малій дитині) сосати бюджет містагеннадій панчук, 

депутат Міської 
ради 

На сесію Ко-
зятинської місь-

кої ради 24 люто-
го мною було вине-

сено проект рішення про ство-
рення робочої депутатської 
групи з питання комплексної 
перевірки роботи управління 
житлово-комунального госпо-
дарства та КП «Відродження». 
Для ухвалення такого рішення 
є багато причин. Але є дві 
найголовніші, які стосуються 
кожного жителя міста, і їх не-
можливо проігнорувати.

незаконні схеМи пред-
ставників Міської вла-
ди з МайноМ гроМади 
Міста

Наприклад, підприємцем ви-
користовувався столярний цех, 
який знаходиться на балансі 
КП «Відродження», без дого-
вору оренди та орендної плати 
(офіційно). 

Це є порушенням вимог 
законодавства України про 
оренду об’єктів комунальної 
власності. Крім того, у своїй 
газеті влада звітує про “зник-
нення деревообробного об-
ладнання, яке було справне і 
могло ще довго працювати на 
благо міста» та «вкраденої у 
нас з вами, шановні земляки, 
електроенергії на суму до 30 
тисяч гривень».

Це злочин проти громади 
міста. А тому на сесії ще 25 
листопада минулого року 
депутати рекомендували місь-
кому голові перевірити за-
конність використання даного 
приміщення. До даного часу 
він це не зробив.

Наступне: підприємства ТОВ 
«Вінниця-Теплоенерго», ТОВ 
«Вінниця-Облтеплоенерго» ви-
користовують котельні міста та 
інші приміщення громади без 
договорів оренди майна, про 
що свідчать матеріали пере-
вірки Державної екологічної 
інспекції у Вінницькій області.

незадовільне проведен-
нЯ опалювального се-
зону в Місті. Екологічною 
інспекцією встановлено, що 
підприємства, які здійснюють 
опалення установ міста, не 
мають дозволів на викиди за-
бруднюючих речовин (а тому не 
сплачують до  бюджету міста 

екологічний податок). Вони не 
мають актів введення котлів в 
експлуатацію та висновків еко-
логічної експертизи.

Наступне. Тариф, за яким 
громада міста сплачує за по-
слуги  теплопостачання, ста-
новить 1174 грн за 1 Гкал. У 
складову тарифу входить вар-
тість палива. За розрахунками, 
які надані до міської ради 
теплопостачальниками, вказа-
ний вид палива: торф та дрова 
і їх відходи. Але опалюють 
міські заклади відходами від 
масло-жирового виробництва. 
І їх вартість значно менша, ніж 
заявлений вид палива. 

Тому управління ЖКГ має 
вимагати від теплопостачаль-
ників виконати задекларовані 
умови здійснення діяльності 
та провести перерахунок роз-
міру тарифу. Вимагати від них 
покриття збитків, нанесених 
мешканцям міста від своєї не-
задовільної роботи. А це сотні 
тисяч гривень!

 
де поділась прозорість 
Мера?. Дані факти свідчать про 
непрозору та безвідповідальну 
роботу керівництва управління 
ЖКГ та його цинічне ставлення 
до міста та його мешканців. З 
самого початку міський голова 
Пузир О.Д., намагався забло-
кувати створення депутатської 
робочої групи та не допустити 
депутатів до перевірки діяль-
ності управління ЖКГ. 

Намагаючись прикрити зло-
вживання своїх підлеглих, чи 
партнерів з розділу бюджетних 
коштів, він знаходив зачіпки 
в процедурних питаннях. Але 
депутати наполягали і рішення 
було прийнято. І що ми маємо 
на сьогодні?

Я володію інформацією, що 
міський голова Пузир наклав 
вето на рішення про створен-
ня робочої групи з перевірки 
управління ЖКГ. Чого він 
боїться?

Мер Олександр Пузир по-
рушив регламент міської ради 
та інші норми законодавства 
України, виставивши на по-
вторне голосування питання 
про пожиттєву премію для 
себе. А з дрібних процедурних 
порушень він сьогодні забло-
кував створення депутатської 
групи?! 

А де поділась прозорість 
міського голови? Залишилася 
в минулому!!!  

пузир наклав вето на створення 
депутатської групи з перевірки Жкг

вероніка любіч

Більшість депутатів аморальні 
плюс кримінальні? 13 сесія 7 
скликання Козятинської міської 
ради примусила задуматися над 
цим знову. У сесійній залі минулої 
п’ятниці зібралось багато людей: 
депутати, представники громади, 
жителі міста, преса…

Усі були неодноразово зди-
вовані поведінкою мера. Він не 
стримував емоції та порушував 
субординацію стосовно депутатів 
та громади.

Декілька разів містяни починали 
масово скандувати: ”Ганьба!”. Зо-
крема, коли мова йшла про ставки 
єдиного податку для підприємців.

Меру це не заважало відчувати 
себе Законом в останній інстанції.

Як він сказав після чергового 
скандування “ганьби”: 

— Якщо ми в залі не знайдемо 
консенсусу, то ми залишимо відсо-
тки теперішніми. Кричіть “ганьба” 
тоді тільки самі собі.

Або ще такий вислів:

— Колеги, якщо я ще раз почую 
в залі “ганьба!”, я зніму питання 
з порядку денного. Ми вже час 
розглядаємо одне питання. Вам 
добре, ви зараз вийдете з залу і 
підете святкувати, або навпаки, 
роздратовані, а нам залишатися, у 
нас попереду ще 60 питань.

Дуже цікаво про присутніх біз-
несменів висловилась депутат 
Надія Якимова:

— Підприємці також люди!
“Також люди” почали кричати: 

“Ганьба!”
Опозиційного депутата Генна-

дія Панчука мер “ввічливо” по-
просив помовчати:

— Ви вже виступали, не думаю, 
що вам потрібно піаритися на цьо-
му питанні. Ви слово не брали, ви 
самі вискочили.

Найгострішим питанням сесії 
було про преміювання мера. Про 
це в коментарях депутатів нижче. 

За — 18, проти — 5, утрима-
лися  — 2, не голосували — 7, 
відсутніх — 3.  Рішення при-
йняте, мера премійовано. 

Відсутні на сесії були депутати 
Павло Ясний, Сергій Сич, Володи-
мир Гриб.

Проти проголосували: депутати 
Сергій Тремба, Дмитро Берна-
тович, Євген Білінський, Вадим 
Рожук, Олександр Сорочинський.

Утрималися: депутати Алла Пи-
липчук, Василь Пилипчук.

Не голосували: депутати Таї-
сія Радіна, Олександр Гвелесіані, 
Володимир Фурманець, Леся 
Кравчук, Геннадій Панчук, Юлія 
Радогощина.

За преміювання проголосувала 
мерівська більшість — 18 народ-
них слуг: депутати Ольга Дацюк, 
Віктор Малишевський, Людмила 
Гаврилюк, Олексій Каратєєв, Пав-
ло Луцюк, Роман Масира, Сергій  
Матвіюк, Лариса Савчук, Надія 
Якимова, Євген Буравський, Мико-
ла Кравець, Костянтин Марченко, 
Марія Мудра, Ольга Поліщук, Ми-
кола  Синюшко, Федір Кропива, 
Марина Гончарук, Олена Лєбєдєва. 

Євген білінський, 
депутат Міської ради

Сесія видалась 
досить цікавою та 
насиченою. Попри 
неодноразові заува-

ження депутатів та 
громадськості стосов-

н о порушення законів, мер 
поводив себе відверто нахабно, не стри-
мував емоції та погрози. Жителі міста, 
зібравшись разом у сесійній залі, були 
вражені поведінкою мера, в результаті 
чого масово почали скандувати «гань-
ба!». 

Це не дивно, адже навіть на депу-
татські запитання Пузир відповідав, 
порушуючи субординацію. Він до-
повнював свої вислови особистими 
погрозами.

Одним із багатьох питань порядку 
денного найгострішим було №12 (про 
премію). Досить несподівано, з огляду 
на підконтрольну більшість депутатського 
корпусу, проект рішення не набрав до-
статньої кількості голосів.

На жаль, святкування атмосфери здо-

рового глузду тривало не довго. 
Адже в кінці сесії одним із депутатів 

було ініційовано переголосування дано-
го питання. Ігноруючи моє та депутата 
Бернатовича зауваження про порушення 
статей регламенту та Закону України 
«Про місцеве самоврядування» (який 
забороняє ставити на переголосування 
питання порядку денного без явних 
помилок у процедурі голосування та 
технічних причин), Пузир радісно підтри-
мав ідею. Адвокаційну кампанію з цього 
приводу взявся вести секретар міської 
ради Марченко. 

Він у консолідації з міським головою 
продовжував ігнорувати мої зауваження, 
і з сарказмом в словах порадив мені 
звернутися до суду.

Особисто мені набридло терпіти вище 
вказану нахабність і некомпетентність, 
яка неодноразово повторювалась на 
попередніх сесіях та в роботі певних 
керівників управлінь. 

Чи терпітиме це громада – питання 
часу. 

Зі свого боку, найближчим часом роз-
почну низку судових позовів за фактами 
порушення законів.

святкування здорового глузду не відбулося

Євген буравський, 
депутат Міської 

ради

Узятися за ручку та ар-
куш паперу мене заставив дзвінок 
від Лозінської Т.В., яка попросила 
прокоментувати рішення 13 сесії 7 
скликання, від 24. 02. 2017 р. На 
порядку денному сесії стояло по-
над 60 питань.

Найбільш актуальним було пер-
ше питання: “Про встановлення 
фінансових ставок єдиного подат-
ку для фізичних осіб-підприємців”. 
Дебати по даному питанню розтяг-
нулися більш як на годину. Діло в 
тому, що попередньо на комісіях 
розглядалася пропозиція змен-
шити розмір фінансових ставок 

єдиного податку для підприємців з 
20% до 10%, але на погоджуваль-
ну раду перед сесією було опри-
люднено звернення підприємців з 
проханням зменшити розмір по-
датку до 5%. Думки розділилися. 
Підприємці, яких досить багато 
прийшло на сесію, бурхливо до-
казували свою позицію. За про-
позицією міського голови, для 
платників другої групи встановили 
розмір податку з 1 березня 2017 
р. 5 відсотків мінімальної заро-
бітної плати. Більшість депутатів 
підтримала таке рішення, яке за-
довольнило присутніх підприємців.

Наступним, активним в обго-
воренні, було 12 рішення: “Про 
умови праці міського голови Пу-
зиря О.Д.”.

Потрібно сказати, що найбільш 
активними противниками премію-
вання міського голови були під-
приємці, які перед цим добилися 
зменшення фінансових ставок 
єдиного податку. Вважаю це осо-
бистим правом кожного депутата, 
і я не хочу їх засуджувати.

Чому я голосував за дане 
рішення?

Зразу хочу сказати, що я не 
ідеалізую міського голову, не 
являюсь членом його політичної 
сили, ніколи не був “наближеним 
лизоблюдом” (Інокентій Гук) за 
три скликання депутатом міської 
ради, якої я був.

Тепер по суті.
Міським головою Пузир О. Д. 

працює понад рік. Я бачу його 

намагання благоустроїти місто, 
зробити чистішим. Не все вдаєть-
ся, але дороги в місті в минулому 
році більш-менш відремонтовані. 
На жаль, морозна зима підірвала 
дорожнє покриття. Велика кіль-
кість снігу не стала перепоною 
в рухові транспорту. Дороги, 
особливо центральні, чистилися 
своєчасно. Нагальним є питання 
купівлі нової снігоприбиральної 
техніки.  Вважаю, що ремонт доріг 
потрібно виконувати капітально і 
менше розпилюватися на ямковий 
ремонт.

Не буду повторюватись на тому, 
що виконано, ще більше потрібно 
зробити.

Відносно премії міського 
голови.

Не хочу (не маю права) називати 
посадовий оклад. Повірте мені, 
що він не набагато більший від 
мінімальної заробітної плати. Я 
не бачу фінансових зловживань з 
боку міського голови. Якщо вони 
будуть, я буду проти преміювання. 

До речі, я цікавився розміром 
оплати праці міських голів рівно-
цінних міст Козятину (премії зна-
чно більші).

Шановні мешканці Козятина! 
Проводьте зібрання на своїх ви-
борчих округах, як це роблять 
жителі мікрорайону ПРБ. Запро-
шуйте своїх депутатів, вимагайте 
звітувати про їхню депутатську 
діяльність. 

Тільки спільним зусиллям ми 
зробимо наше місто кращим. 

якщо будуть фінансові зловживання, я буду проти преміювання міського головиблог олександр 
гвелесіані, 
депутат Міської 

ради

Найбільш бурхливо на 13-й 
сесії міської ради розглядалися 
питання збільшення ставок єди-
ного податку для підприємців, 
що мають найманих працівників, 
та преміювання міського голови.

Розробники проекту щодо 
ставки єдиного податку: автор 
– О.Пузир, технічний викона-
вець — фінансове управління. 
Вони з «благородних» міркувань 
збільшення доходів бюджету 
запропонували ставку 20%, що 
справедливо обурило підпри-
ємців. Адже саме підприємці, 
на відміну від міської влади, 
реально сприяють зайнятості 
населення, створюючи робочі 

місця. Хочу зазначити, що свій 
протест, підтриманий мною та 
депутатом від «Сили людей» Д. 
Бернатовичем, підприємці висло-
вили вже на засіданні бюджетної 
комісії. Остання, незважаючи на 
зусилля провладних «шісток», 
не підтримала запропонований 
міською владою проект.

Боротьба підприємців за свої 
права продовжилася вже на 
сесії. 

Пані радниця Якимова навіть 
вдалася до заяв про певні умови 
від господарів ситуації: «Якщо 
ми підемо вам (підприємцям) на-
зустріч, то ви мусите фінансувати 
міські заходи». Мені та депутату 
Бернатовичу довелося вказати 
Надії Іванівні на корупційний 
характер таких заяв. Але, як 
показує досвід, закон не друг 
команді Пузиря. Врешті-решт, 

побоюючись податкового 
бунту, міська влада пішла на 
поп’ятну і підприємці святкували 
перемогу.

Показовим був розгляд питан-
ня про преміювання міського 
голови. Цікаво було спосте-
рігати за виступом начальника 
відділу по роботі з персоналом. 
Її  місія полягала в тому, щоб 
переконати депутатський кор-
пус в абсолютній легітимності 
і навіть логічності преміюван-
ня Пузиря (а це близько 4 тисяч 
гривень щомісячно) авансом. 
Працівниця  відділу кадрів роз-
пиналася, що преміювання може 
здійснюватися раніше, ніж Пузир 
досягне якихось успіхів. Хоча 
Закон України «Про працю» 
стверджує протилежне: система 
преміювання вводиться з метою 
посилення мотивації до праці  — 

за сумлінне і якісне виконання 
обов’язків. Саме виконання, а не 
його гіпотетичну можливість. 

Не буду вдаватись до конста-
тації «шалених» успіхів нашого 
поводиря, про них і так знає все 
місто. 

Однак, пам’ятаючи про отру-
єння городян димом від неякіс-
ного палива і при цьому холод 
у школах  і садочках, намагання 
провести новорічні свята за 630 
тисяч гривень, про сотні травмо-
ваних на непосипаних дорогах і 
тротуарах, депутати Г. Панчук, 
Т. Радіна, Є. Белінський, Д. 
Бернатович і ваш покірний слуга 
висловились проти ганебного 
рішення про преміювання Пузиря 
авансом на 2017 рік. Показово, 
що голосування виявило ознаки 
присутності совісті навіть серед 
підконтрольної більшості, бо 

не набрало потрібної кількості 
голосів. Якимось дивом серед 
тих, хто не голосував «за», опи-
нилася навіть голова бюджетної 
комісії Л. Гаврилюк. 

Отримавши облизня, міський 
голова не знітився. Терміново 
була проведена виховна робота 
серед несвідомих, знайшовся 
сердобольний депутат від про-
владної коаліції Є. Буравський. 
Саме він ініціював переголо-
сування. Необхідних 18 голосів 
у незаконний і цинічний спосіб   
було отримано. Особисто я був 
серед тих, хто не голосував, 
оскільки переголосування було 
незаконним. Взагалі ж сесія 
показала, що моноліт у холуй-
ській команді зникає. Навіть 
голосування по премії Пузиря 
більше схоже на поразку, ніж на 
перемогу.

моноліт у холуйській команді зникає

вадиМ роЖук, депутат 
Міської ради

Хочу виразити по-
дяку всім небайдужим 

мешканцям та підпри-
ємцям, які прийшли та відстояли 
зменшення податків для представників 
другої групи оподаткування на ставку в 5 
відсотків. Хоча по першому голосуванню 
підтримки не було. 17 депутатів проголо-
сували “за” і одного голосу не вистачило 
(обранці від БПП та “Батьківщини” були 
проти).

Лише під тиском людей міський голова 
(через небажання) все ж пішов на пере-
голосування. Так ми змогли відстояти це 
рішення. Але перед цим голова, почувши 
крики від громади “Ганьба!”, почав по-
грожувати людям, що взагалі зараз не 
прийме ніякого рішення та залишить 20% 
оподаткування. Це було явним маніпулю-
ванням та перевищенням повноважень, 
адже в порядок денний сесії питання вже 
було включене та проголосоване.

Питання №12 про преміювання місь-
кого голови по першому колу більшості 
також не набрало (всього 16 “за”). Але 

в кінці сесії, зненацька для нас всіх, член 
БПП піднявся з пропозицією повернутися 
до цього питання та переголосувати. Це 
є прямим порушенням регламенту 
міської ради. Вони не мали права на це, 
адже відслідковується повне порушення 
законів та ігнорування наших закликів. 
Ганьба таким рішенням. 

Голова БПП Марченко підтримав це 
питання та поставив на переголосування.

Більшість була набрана, мера будуть 
преміювати за те, що він за рік зане-
дбав місто з колосальним бюджетом 
у руках.

Ганьба такому керівнику міста! І це, ма-
ючи 45 мільйонів додаткових надходжень 
у бюджет, які ми могли використовувати 
на будь-що.

І що громада отримала за рік?! Хай 
люди знають своїх героїв

Усі обурені. Нам соромно за дії всього 
депутатського корпусу, адже люди не в 
змозі знати всієї правди. Та й в кожного 
своя сім'я, яку потрібно годувати… Від 
“Сили Людей” прошу пробачення в грома-
ди за нинішній стан речей в місті. Обіцяє-
мо, що прикладемо максимум зусиль для 
покращення та розвитку Козятиншини.

соромно за дії депутатського корпусу

 Ні для кого не секрет, що на 
сьогоднішній день сфера інформа-
ційних технологій - найперспектив-
ніша сфера на ринку праці. 

Ми живемо в епоху, коли ГО-
ЛОВНИМ ДВИГУНОМ РОЗВИТКУ 
СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Є - IT.

 
Герої інформаційної епохи - 

це спеціалісти з інформаційних 
технологій. Вони знаходяться на 
передовій змін, вони придумали та 
продовжують розвивати Windows, 
iOS, Android, а також мільйони 
додатків до них, вони створюють 
соціальні мережі, сайти та бази 
даних. 

Таких спеціалістів ІТ-ринку не 
вистачає! ІТ компанії створюють 
найкращі умови для своїх спеці-
алістів. 

У середньому в Україні спеціа-
лісти з інформаційних технологій 
сьогодні отримують 3-5 тис. до-
ларів у місяць.

 
Вінницька ІТ-Академія готує 

справжніх спеціалістів, та з 
кожним випуском ми поповню-
ємо ІТ-ринок новими працівни-
ками. Навчальна програма зміню-
ється відповідно до найновіших 
технологій, викладачі-практики, 
які передають студентам не лише 
відмінну практику та знання, а й 
свій досвід роботи в ІТ-компаніях.

 
Якщо ти готовий досягати своїх 

мрій, жити на повну, забезпечити 
майбутнє собі та близьким, мати 

дійсно свободу вибору, інтенсив-
но навчатись та підкорювати нові 
вершини, ми запрошуємо тебе 
взяти участь у конкурсі, ми віри-
мо, що твоє бажання - це велика 
сила, чим воно більше, тим більше 
шансів!

 
Фонд RIA та Вінницька ІТ-

Академія оголошують конкурс на 
отримання стипендії на навчання у 
Вінницькій ІТ-Академії (ita.in.ua) за 
наступними напрямками:

 
програмування
тестування (QA)
DevOPS
веб-дизайн
 
Загальна кількість стипендійних 

місць: 8
Початок прийому заявок: 

14.02.2017
Кінцевий термін подачі за-

явок: 14.04.2017
Форма для подачі заявки: на 

сайті ria.my
 

виМоги до кандидатів:
Участь у конкурсі можуть взяти 

чоловіки та жінки віком від 17 
років.

До участі у конкурсі запро-
шуються претенденти з усіх міст 
України. Навчання проводиться у 
м. Вінниці.

Необхідний рівень освіти/знань: 
немає

Знання мов: українська
 

Відбір студентів за заявками абі-
турієнтів буде здійснюватися гран-
товим комітетом у складі пред-
ставників Фонду та ІТ-Академії. 
Результати відбору буде оголо-
шено 30.04.2017 на сайті Фонду 
RIA (ria.my).

 
За умовами грантового конкур-

су, переможці отримають серти-
фікати на відшкодування Фондом 
RIA частини вартості навчання. 
Сума гранту визначається комісією 
індивідуально для кожного пере-
можця і складає - від 10 000 до 
20 000 грн.

 
Для участі у конкурсі необхідно 

подати заявку у вказаний термін, 
заповнивши усі поля, включаючи 
посилання на мотиваційне відео 
“Чому я хочу навчатися у Вінниць-
кій ІТ-Академії”. Апліканти мають 
довести, чому саме вони варті 
отримати грант!

 
Усі апліканти можуть бути за-

прошені Академією на попередню 
співбесіду.

 
Детальна інформація про на-

вчання в Академії, програма, 
умови подальшого стажування та 
працевлаштування, можливості для 
випускників та інші дані розміщені 
на офіційному сайті - ita.in.ua.

 

контактна особа: тетЯна 
авраМенко, Фонд RIA, myRIAfund@
gmAIl.com

 



6 RIA-К, Четвер, 2 березня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 7 RIA-К, Четвер,2 березня  2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

на тему тижняпозиція

Школярики мерЗнуть, бо 
Підрядник такий ПоПаВся

у басейні крадуть!

не ігноруйте ПоВістку

у коЗятині осВітлення Вимірюється В стоВПах
вулиці суворова знову пороблено!   

ПреЗидент руйнує обороноЗдатність

ПідВищили ціну на хліб, електроенергію, ПроїЗд

білий Ведмідь: дітям ЗаПроПонуВали 
50 добрих ЗаВдань
гру запустили у противагу смертоносному “синьому киту”   

діана гулбіані

"RIA-Козятин" вже писали про 
суїцидальну гру “Синій кит”. На-
гадаємо, сенс цієї інтернет-гри у 
тому, що підліток реєструється 
у одній із “груп смерті”, роз-
міщуючи у себе на сторінці по-
відомлення “хочу у гру”. Далі на 
нього виходить один із кураторів, 
який дає підлітку різні небезпечні 
завдання. Останній 50 рівень гри 
— покінчити життя самогубством 
і зняти це на відео. 

куратори саМостійно ви-
шукують Жертв? 

У одній із соцмереж школярка 
написала такий коментар:

“Щойно стала свідком такої си-
туації. У моєї учениці 2 роки тому 
загинув брат. Вона розмістила на 
своїй сторінці ВК сумний вірш, 
про те, що він перетворився на 

ангела. За 2 роки той запис на-
брав майже 500 лайків. Сьогодні 
бачу: у неї на сторінці фото, на 
якому зображено людину на ске-
лі і кита в небі, що літає поміж 
хмар. Негайно пишу до неї, роз-
питую, як вона, що за картинка. 
Виявилось, що вона її ще навіть 
не бачила. Їй на стіну хтось роз-
містив. Шкода, не додумалась 
зробити репост, щоб забанити 
того, хто це зробив. З нею все 
гаразд, вона навчається зараз у 
педколеджі. Ми обоє були шо-
ковані. Виходить, модератори 
“китів” вишуковують дітей із сум-
ними записами на стіні ВК. Запис 
видалили негайно. Але за дитину 
понервувала”. 

Поряд із такими групами смерті 
у соцмережах ВКонтакті існують 
і ті спільноти, які їм протидіють. 
Вони називають себе анти-ки-
тами та дельфінами. А нещо-

давно до них при-
єднався і “Білий 
ведмідь”. 

“синій кит” - 
длЯ слабаків, 
а “білий вед-
Мідь” - д лЯ 
найбільш ви-
тривалих та 
відваЖних

Сергій Йорда-
тий — один із 
організаторів гри 
“Білий ведмідь”. 
Сам хлопець сту-
дент Придністров-
ського державного університету 
імені Шевченка. Каже, що “Біло-
го ведмедя” - альтернативу “киту” 
-  запустив разом із другом Пав-
лом Донікою (і за сумісництвом 
- сусідом по гуртожитку) нещо-
давно - наприкінці лютого. 

На прохання журналіста "RIA" 
скинути усі 50 завдань гри, Сергій 
відповів, що якщо діти побачать 
усі завдання одразу, який сенс у 
грі буде?

 Але частково відкрили завісу 
таємничості.

За пару днів існування групи 

“Білий ведмідь” кількість учас-
ників у ній збільшилась майже 
утричі і зараз складає більше 
тисячі людей.

 Відписувати встигають поки що 
усім. На днях у групи з’явився і 
психолог, до якого можна звер-
нутися за допомогою. 

в'Ячеслав гончарук

Лідер політичної партії 
“Громадянська позиція” Ана-
толій Гриценко наголошує, що 
Президент України Петро По-
рошенко не зміцнює, а руйнує 
обороноздатність країни.

Про це він заявив в ефірі на 
одному з телеканалів. На під-
твердження слів політик навів 
декілька аргументів.

Обороноздатність — це не тіль-
ки армія, її чисельність чи стан 
техніки. Обороноздатність — це, 
насамперед, довіра до влади 
серед народу, бажання народу 
захищати свою країну: не корум-
повану без “ сліпих трастів”, без 

офшорів, без щоденного роз-
крадання десятків мільярдів, без 
ганебної торгівлі, без “ромтер-
дам”, без завищених безпідставно 
тарифів, без опущеної безпідстав-
но більш, ніж в три рази, гривні. 
Тобто, бажання захищати. 

На початку 2014 року йшов по-
тік добровольців у військкомати. 
Але влада довела до такої си-
туації, що від військкоматів уже 
відкуплюються. 

Порошенко не виконав за-
кон про оборону. Коли пішов 
широкий наступ росіян, він був 
зобов’язаний (не то що хотів, чи 
не хотів) ввести режим військо-
вого стану в кількох областях, 
взяти на себе функції Верховного 

Головнокомандувача, утворити 
ставку на основі Генштабу і без-
посередньо управляти військо-
вими. Він цього не захотів, він 
порушив закон. Натомість про-
довжується міфічне АТО, якою 
керує  генерал-лейтенант СБУ. А  
це абсолютно інші повноваження, 
не прийнятні для цього. 

— Це ключові речі, — сказав 
екс-міністр оборони.

Крім того, він наголосив, що 
Петро Порошенко з самого по-
чатку російської воєнної агресії 
обрав хибну стратегію: позиці-
онував себе, як президент миру 
і вчасно не зупинив захоплення 
українських територій.

На думку лідера “Громадян-

ської позиції”, фінансова деста-
білізація в країні — також пряма 
відповідальність президента. 
Оскільки підконтрольна йому 
правоохоронна система не може 
належним чином захистити май-
нові  інтереси держави та своїх 
громадян.

— Дві цифри я назву: 271 
мільярд гривень банки-банкрути 
вкрали у людей, — каже пан 
Анатолій. — Скільки ви думаєте, 
правоохоронна система (а в ній 
кадрова політика президента 
визначальна) повернула за цей 
час? 692 тисячі. Це 0,0002%. Усе 
решта залишається вкраденим. 
І друга цифра — фонд гаран-
тування вкладів уже заборгував 

Міністерству фінансів  бюджету 
125 мільярдів. 

Яка може йти мова про про 
зміцнення армії?

Крадуть сотні  мільярдів, а туди 
кидаються копійки.

іван сМолич, ветеран праці, член 
ради ветеранів козЯтинських 
залізничників

Нещодавно на Вінницькому 
державному телебаченні виступав 
Валерій Коровій — голова об-
ласної адміністрації інформував 
громаду нашого краю про неймо-
вірно великий урожай зернових 
Вінниччини.

Того ж дня, 1 лютого, хліб і хлі-
бобулочні  вироби  подорожчали 
на 1 гривню і навіть більше… 

Де тут справедливість?! Немає 
державних хлібзаводів. Немає  
соціальної справедливості… Голо-
ва уряду Гройсман  відповідною 

постановою відпустив ціни на со-
ціальний хліб. Це ганьба!

Або його рішення на зарплату 
в 3 тисячі 200 гривень, прийняте 
бюджетом на 2017 рік, в якому не 
було даного фінансування. Хіба 
це не популізм?  Про це колишній 
прем’єр Яхонуров правильно ска-
зав на 112 телеканалі.

У мене немає ностальгії за при-
йдешнім соціалізмом, але хліб у 
період правління Микити Хрущова 
в студентських харчевнях був без-
коштовний.

Хліб вживали, як ліки. Особли-
во, житній хліб. У цьому вислові є 
раціональне зерно. Сьогодні вчені 
визначили, що жито та пшениця 

стимулюють вироблення в люд-
ському організмі “гормонів щастя” 
— ендорфінів і серотоніни. Це ре-
човини, які здатні зменшувати біль 
і викликати емоційне піднесення.

Хліб їли колись із цільного 
зерна. Він зберігав у собі цілющі 
властивості і вітаміни групи В і 
мікроелементи.

Колись у кожній сільській хаті 
обов’язково мали бути  піч, стіл і 
діжа. У цій діжі замішували хліб і, 
як правило, на заквасці.

У їдальні № 1 локомотивного 
депо ст. Козятин, коли були так 
звані рибні дні, ціна комплесного 
обіду була 37 копійок.  Це  були 
1973-1974 роки.

Це була справедливість. Мабуть, 
ми жили при комунізмі, не знали 
цього, не цінили той час.

А ціна електроенергії була 
одна копійка, а в місті — чотири 
копійки. 

Проїзд в місті Києві, коли я був 
студентом київського медінсти-
туту 1959-1965 років, коштував у 
трамваї три копійки, тролейбусі — 
чотири копійки, у метро — п’ять. 

За 6 років навчання в Києві ціни 
на проїзд не підвищувались. Це 
була справедливість! Проживання 
в гуртожитку студентів медиків за 
місяць становило 1 карбованець 
80 копійок.

Україна в той час процвітала, 

був соціалізм з людським облич-
чям. Навчання, медичне  лікування 
було державне, безкоштовне.

Зараз багато балаканини про 
боротьбу з корупцією, реформи, 
особливо в медицині. Це все об-
ман всіх нас.

Усі прекрасно розуміють, що 
без справедливого  судочинства 
нічого не буде.

Висновок: треба на озброєння 
взяти слова нашого пророка Тара-
са Григоровича Шевченка: “треба 
людом, громадою обух сталить, 
та добре вигострить сокиру та 
заходиться вже будить”.Україні 
слава! Героям слава! Будьте здо-
рові і діяльні.

юрій ониЩенко, пенсіонер

Шановні читачі, ви скажете: ”Що 
це він знову за дурниці верзе, теле-
передач “Битва екстрасенсів” на-
дививсь, чи що?” Знедавна говорив, 
що “пороблено” вулиці Суворова і 
її мешканцям. У калюжах на про-
їжджій частині щось там видалося 
мені. Але ніхто в них нічого не 
бачив, тільки я в них розгледів дію 
чорних сил і які, нібито, з тих ка-
люж навіть виглядають, типу Нессі.

Хто і до цього часу в це не ві-
рить, той хай зараз завітає в кінець 
вулиці і гляне, хоча б в одну свіжу 
вже цьогорічну калюжу. З них на-
віть двори затоплює через танення 
снігу. Можна переконатися: щось 
таки потойбічне проживає та не 
дає комунальникам міста ці калюжі 
засипати. 

Але з калюжами, якщо ви 
пам’ятаєте, ми розібралися ще в 
минулому році. Вони будуть важ-
ливими елементами зони вуличного 
відпочинку трударів та пенсіонерів. 
І ми заживемо спокійно та весело. 
Але не тут то було.

стовпи вишикувалисЯ, наче 
солдати на плацу. На бідну 
вулицю знову порчу навели, на неї 
знову випало нове випробування і, 
запевнюю, що теж не без втручання 
потойбічного. У кінці року мешканці, 
незважаючи на тяжке матеріальне 
життя, на тарифи та ціни, дуже таки 
зраділи, що влада про них піклуєть-
ся і цій радості не було меж! Люди 
мало не народні гуляння влаштували, 
з музикою, млинцями та циганами, 
бо по вулиці почали встановлювати 
нові електроопори, замість тих, що 
майже згнили. На них планувалося 
колись перекинути дроти і встановити 

вуличне освітлення! 
“Це, звичайно, не Лас-Вегас з 

його вогнями та рекламами, — 
думали жителі, — але все-таки 
встановлені світильники дещо до-
поможуть, хоча б калюжі обійти 
без наслідків (таких як намочене 
взуття та штани до колін, коли хто 
не втримається на ногах, навіть 
тверезий)”.

Незважаючи на грудневі морози, 
підрядники  завзято працювали 
майже кожного дня. І ось нарешті 
стовпи вишикувалися, як солдати на 
плацу, а далі почали вішати довго-
ждані світильники. І ось тут почала 
діяти та сама, ви знову не повірите, 
чорна магія, чаклунство і ворожіння, 
що чорними силами були наслані на 
нашу вулицю! 

Світильники повішали через одну 
опору, а відстань між світильниками 
при цьому складала  аж 80 метрів! 
При підрахунку було виявлено, що 
стовпів встановили 20, а світиль-
ників повісили 11. В одному місці 
повісили два підряд, чи то по блату, 
чи то помилились, не відомо. 

обіцЯли, заспокоювали і об-
дурили . На питання до виконувачів 
робіт, що це за такі нормативи силь-
но економні, вони відповідали, що, 
мовляв, не хвилюйтесь, громадяни, 
повісимо світильники на кожен стовп, 
дайте час, це типу, проба. Громадяни 
заспокоїлись. 

Прийшов довгожданий момент рі-
зати стрічку, чи включити світильни-
ки. Їх таки включили, але радості не 
було… У темний час доби ці рідкі, 
як в баби Яги зуби (на виключаю, 
що і вона доклала до цього діла 
свої кістляві руки), світильники таки 
світять. До встановлених зауважень 
немає. Але ж де інші? Яка чортівня 

половину десь поділа? 
А ви говорите, що не пороблено? 

І що ви думаєте, існуючі освітили 
вулицю? Ага, зараз, держіть ки-
шеню ширше! Тепер поки йдеш ву-
лицею під світильником, то бачиш, 
куди ногу ставиш, щоби не вшелев-
катись в калюжу. А через десяток-
другий метрів потрапляєш майже 
у повну пітьму. І вихід один — йти 
по парканах. А світильники служать 
не як освітлювачі, а як маяки, що 
встановлюють на берегах морів для 
тих кораблів, що заблукали. Щоб 
на мілину не сіли, а ми — щоб в 
калюжах не потопилися.

       
за такий проект МоЖна 
Щось повідкручувати. На за-
питання до начальника комунального 
господарства міста, що це за така ро-
бота з цим “злополучним” вуличним 
освітленням, була одержана в теле-
фонному режимі вичерпна відповідь:

— А коли до цього часу зовсім 
нічого не було?! Нормально! 

Логіка в цьому відповідна, зви-
чайно є, але вона зовсім не дер-
жавного мужа. Що, мовляв, таке 
розміщення чітко по проекту, що 
світильники тепер встановлюються 
через стовп. Це така вже в Козятині 
діє норма освітленості вулиць? Ви-
ходячи з нової козятинської норми 
розміщення вуличних ліхтарів, їх 
слід по всьому місту познімати і за-
лишити тільки через стовп? Скільки 
електроенергії зекономимо? Та вам 
за це не тільки жителі нашої вулиці, 
а і інших точно щось повідкручують! 

Скажіть на милість, а який проект 
цей неук складав? Може, це була 
підпільна контора в якомусь гаражі, 
яка навіть не має ліцензії? Бо нор-
мальний проектант буде дотримува-
тись державних будівельних норм, а 

не нісенітниці малювати. 
Ще було сказано, що про-

ект освітлення навіть пройшов 
якусь там, десь там, експертизу. 
Впевнений, якщо і є висновок 
експертизи, то цього експерта 
слід під суд віддати!! 

Як на мене, то можновлад-
цям, які відповідають за кому-
нальне господарство, слід було 
хоча б заглянув в Державні 
Будівельні Норми України ДБН 
В.2.5-28:2016 “Інженерне об-
ладнання будинків і споруд 
«Природне і штучне освітлен-
ня». І почитати, які існують 
нормативи і в яких одиницях 
нормуються! 

Чи це тільки в Козятині освіт-
леність вимірюється в таких 
одиницях, як «в стовпах»? 

Я не полінувався, знайшов 
цей документ і почитав. Запев-
няю, що освітленість поверхні 
вулиці вимірюється в люксах і 
повинна бути не менше 15 люксів 
на поверхні проїжджої частини на 
рівно віддаленій відстані від опор, 
на яких розміщені освітлювальні 
прилади. А таких величин при тако-
му розміщенні ніколи не буде! Це 
можна легко довести при допомозі 
приладу, який є в Лабораторному 
центрі (колишня санепідстанція).

Є загроза, Що це побачить 
саМ... Мене тривожить ще і інше. А 
де гарантія, що наші двоє, найбільш 
знаменитих земляків, не будуть їхати 
на Паску через наше місто провідати 
родичів та ковбаскою домашньою з 
хроном поласувати? Та ніякої! Хлоп-
ці-можновладці, я вам не заздрю, 
чесне слово, бо коли вони побачать 
з дороги знамениті суворівські ка-
люжі, то під включене в темний час 

доби те жалюгідне, недороблене ву-
личне освітлення, яке вам зовсім не 
освітить робочі місця, примусять вас 
напомацки воду з цих калюж у відра 
ганчірками вимочувати. А жалісливим 
мешканцям, під загрозою штрафу, 
заборонять навіть підсвічувати вам 
ліхтарями чи свічками та виносити 
вам крашанки для відновлення сил.  

Та ви ж нас, шановних громадян і 
патріотів України, зганьбите на всю 
Європу і можете стати на перешко-
ді видачі чергового траншу МВФ, 
безвізового режиму та вступу до 
Євросоюзу! Ганьба! 

Отож, жителі вулиці Суворова 
пропонують вам розібратися в цих 
питаннях і встановити вуличне освіт-
лення, як цього вимагають державні 
норми. Не видумуйте свої регіональ-
ні нормативи.

в'Ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RІA-
Козятин” звернулися батьки учнів 
молодших класів школи імені 
Тараса Шевченка №1. За словами 
одного з татусів, в окремих кла-
сах прохолодно. Інша мати пові-
домила про факти незадовільного 
харчування учнів.

Директор школи Раїса Юр-
Кирилюк погодилася прокоменту-
вати для “RIA-Козятин” ситуацію. 

Разом з нею ми побували в 
класах, де навчаються найменші 
школярі. Там була температура 
в межах норми, 18 градусів за 
Цельсієм. На першому поверсі 
будівництва 1936 року в класах 
за допомогою сонячних променів 
температура сягала 22-23. У крилі 
забудови 1966-го є дійсно холод-
ний клас. На 11 годину 24 лютого 
в цьому приміщенні  було трішки 
більше — +17 тепла.

Йдучи коридором школи, ми 
бачили сліди від недавньої за-
міни вікон. У проблемному класі 
встановлено два додаткових об-
ігрівачі. Температурні показники 
знаходяться на столі вчителя, по-
руч з класним журналом.

Але так сталось, що підрядник 

не якісно зробив опалення в шко-
лі. Виявляється, причину можна 
усунути тільки після завершення 
опалювального сезону. 

Стосовно шкільних обідів роз-
повіла мама учениці другого класу 
пані Тетяна.”У нас діти не голо-
дують. Дочка обідами задоволена, 
і банани, що давали в школі, були 
смачніші, ніж купляємо". 

Зустрілись ми і з іншою мамою. 
Пані Валентина має  першоклас-
ника. Вона розповіла, що її син 
обідами задоволений. Та, коли на 
обід приготують гречку, не їсть. 
Поспілкувавшись із однією друго-
класницею, з'ясувалося, що та не-
навидить молочну кашу, а карто-

плю і макарони їсть з бажанням.
Батьки, з якими довелось по-

спілкуватись, в більшості вважа-
ють, що обіди в школі за смако-
вими якостями пристойні. Самі 
діти діляться на дві частини: ті, 
що всього не з’їдають, та ті, кому 
покладено в тарілку  малувато. 
Але це не означає, що хтось кра-
де дитячі порції у школі. 

Отож з другим  питаннями до 
Раїси Петрівни ми не поверталися. 
Батьки дали відповідь і ми вважа-
ємо, що вона відображає дитячі 
настрої. 

Хто має інші погляди і факти, 
звертайтеся, ми перевіримо.

ірина свідерська, катерина чекай

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулася мати дитини, 
яку у минулі вихідні пограбували. 
За словами жінки, у нашому 
басейні відсутні замки на шафці 
у роздягальні. Тому і пропав 
дитячий мобільний телефон у 
той час, поки дитина плавала. 
Помітивши пропажу,  відразу ви-
кликали поліцію.

Правоохоронці зразу зрегаува-
ли і приїхали на місце події дуже 
швидко. Протягом двох годин 
вони проводили оперативні дії, 
всіх опитали, здійснили обшук. 
Але телефон так і не знайшовся. 
Ніхто з відвідувачів не виходив. 
Працівників басейну на той час 
було п’ять осіб. З них ніхто ні-
чого не бачив, не чув, і нічого 

не знає.
— Як з’ясувалося, не одна 

шафа не замикається, камери 
відеозпостереження не працю-
ють, — каже мати хлопця, якого 
обікрали. — Люди, які відвідують 
басейн, не захищені!

Адміністратор басейну так про-
коментувала газеті “RIA-Козятин  
цей випадок:

— Ми завжди попереджуємо 
відвідувачів, особливо дітей, що 
цінні речі треба залишати в ко-
мірках біля стійки адміністрації. 
Там завжди присутній наш праців-
ник. Якщо людина хоче залишити 
всі речі в шкафчиках роздягальні, 
ми даємо кожному замок з клю-
чем, щоб зачинити дверцята. До 
цього випадку крадіжок у нас не 
було.

валентина кубайчук, прокурор 
калинівської Місцевої 
прокуратури 

У своїй роботі працівники про-
куратури, суду та поліції часто 
зустрічаються із проблемою 
виклику свідків, підозрюваних, 
обвинувачених, інших учасників 
кримінального провадження. 
Громадяни, одержавши повістку 
про виклик, у більшості випадків 
легковажать, не сприймають її за 
важливий документ, навіть обу-
рюються викликом.

Однак, якщо направля'ється 
повістка, то для цього є вагомі 

підстави. Чинне законодавство 
відносить повістку до заходів 
забезпечення кримінального про-
вадження, призначених забезпе-
чувати проведення кримінального 
провадження в розумні строки.

Повістка може бути надіслана 
поштою або вручена особі, яка 
викликається, під розписку, пра-
цівником пошти (органу зв'язку), 
працівником правоохоронних 
органів, секретарем судового 
засідання. За наявності адреси 
особи в електронній пошті, осо-
бливо в умовах, коли не відоме 
місцезнаходження або проживан-
ня особи, повістка надсилається 

за допомогою електронної пошти.
Поважними причинами не-

прибуття особи на виклик є: 
- затримання, тримання під вар-

тою або відбування покарання;
- обмеження свободи пере-

сування внаслідок дії закону або 
судового рішення;

- обставини непереборної сили 
(епідемії, військові події, стихійні 
лиха або інші подібні обставини);

- відсутність особи у місці про-
живання протягом тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі 
тощо;

- тяжка хвороба або перебуван-
ня в закладі охорони здоров’я у 

зв’язку з лікуванням або вагітніс-
тю за умови неможливості тимча-
сово залишити цей заклад;

- смерть близьких родичів, чи 
інших близьких осіб або серйоз-
на загроза їхньому життю;

- несвоєчасне одержання пові-
стки про виклик;

- інші обставини, які об’єктивно 
унеможливлюють з’явлення особи 
на виклик.

Вручення повістки зобов'язує 
особу підкоритися вимозі слідчо-
го, прокурора. 

Якщо ви були у встановленому 
законом порядку викликані, не 
з’явилися без поважних причин 

або не повідомили про причини 
свого неприбуття, окрім накла-
дення грошового стягнення 
може бути застосовано привід 
чи інші більш дієві заходи за-
безпечення кримінального про-
вадження, в тому числі і зміна 
запобіжного заходу.

Тому, одержавши повістку про 
виклик до слідчого, прокурора чи 
суду, відповідально поставтесь 
до виклику. 

Ваша співпраця з правоохо-
ронними органами допоможе у 
розкритті злочинів, швидкому та 
об'єктивному розгляді криміналь-
них проваджень у суді.
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роЗПочаВся Великий Піст

З армреслінгу чудоВі реЗультати на чемПіонаті області

що ВідбуВається беЗ любоВі З людиною
настЯ (6), поліна (2), іра (6), 
вадиМ (7):

— Наші матусі вважають, 
що зростаючому організму по-
трібні білки та мінерали.

МаксиМ (25), підприЄМець:
— Не буду. При теперішній 

економічній ситуації всі кож-
ного дня вимушені відмов-
лятися від улюблених страв.

богдан (21), студент:

— Я буду постувати, але 
іноді все ж дозволю собі 
порушити  піст. А до церк-
ви ходжу кожної неділі.

людМила (56), голова 
збараЖської сільради:

— Піст вже розпочався і 
я буду його дотримуватися 
до самого Великодня.

тетЯна (23), у декреті, 
станіслав (27), патрульний 
та вікторіЯ (1,4):

— Так. Заодно й схуд-
немо!

наталЯ (17), студентка:
— Не постую й ніколи не 

постувала. У церкву інколи 
ходжу.

Ми запитали у козЯтинчан чи будете постувати?

григорій (62), військовий пенсіонер та 
світлана (56), пенсіонер:

— Як швидко людина закохується, 
залежить від її характеру. Деяким 
потрібно багато часу, щоб відчути 
кохання.

Євгеній (33), не працюЄ:
— У кохання з першого 

погляду я вірю. Але для 
глибоких почуттів потріб-
но довго знати людину.

світлана (56), консультант:
— Існує. Спочатку в очі 

впадає зовнішність, а при 
ближчому знайомстві стає 
зрозуміло, чи є в людей 
спільні інтереси. 

ольга (63), пенсіонер:
— Можна закохатися з 

першого погляду, а ось по-
дальший розвиток стосунків 
залежить від багатьох чин-
ників.

олена (70), пенсіонер:
— Кохання з першого 

погляду, звичайно, існує! 
Про це написано бага-
то чудових літературних 
творів.

сергій (60), пенсіонер:
— Я вірю в кохання з 

першого погляду, тому 
що перше враження 
найвірніше.

Ми запитали у пасаЖирів електропотЯгу: чи існує кохання з першого погляду? чому ви так вважаєте?

анна та дмитро римші

аліна+Женя

інна і о
лександр грінченки 

сВято масляної у Вернигородку  історії кохання 

Проходить час, роки минають, 
Їх не спинити, не здогнать. 
Душа, здається, ген співає, 
А за плечима - 50. 
50 - немало й небагато, 
50 - це золота пора. 
Це прекрасне ювілейне свято, 
Це минулого й майбутнього вага. 
Роки лягають на обличчя зручно 
І осінь вже запрошує на вальс. 
Але щебечуть невгамовні друзі, 
В минуле повертаючи Тебе. 
Роки, мов птахи у вирій відлітають, 
А спогади мережать далі голубі. 
Хай Твою стежину яскраві 
квіти застеляють, 
Ти залишайся бадьорим й молодим. 
Зібрались діти, внуки і знайомі, 
І неповторним став звичайний день. 
Вітання, квіти і слова любові, 
Теплом зігріли славний 50-ий ювілей. 
Хай Тобі здоров'я тільки додається, 
А віднімаються невдачі і біда. 
Хай множиться добро і водограєм ллється 
І щастя ділиться на многії і благії літа!

5 березня вітаємо з 50-річчям 
коханого Чоловіка, турботливого Татуся 
і Тестя та найкращого Дідуся

З повагою і любов’ю: дружина 
Лілія, син Єгор, дочка Ульяна, 
зять Олександр і онученька 
Анюточка

Кузьменко 
Геннадія Михайловича

На початку тижня відбулося на-
городження переможців конкурсу 
“Закохані серця”, який провела 
“RIA-Козятин” до Дня святого Вален-
тина та дня Студентства. Нагадаємо, 
що підсумки вдалося підвести завдяки 
голосуванню на нашому сайті. 

Усього взяли участь у такому гар-
ному фотошоу 60 закоханих пар Ко-
зятинщини.

інна та дМитро риМші посіли 
почесне перше Місце 

— Познайомилися ми в училищі, 
він там працював лаборантом, а я 
навчалася, — розповіла газеті Інна 

Римша. — Перша зустріч відбулася 
на сходах. Перекинулися поглядами. 
Півроку переписувалися в соцмережах. 
Навесні, коли все розквітло, почали 
зустрічатися. Після трьох років при-
ємних зустрічей, на Новий рік Діма 
зробив пропозицію одружитися. У 
квітні відбулося весілля.

У подружжя народився прекрасний 
синочок Владислав. Йому зараз 10 
місяців. Батько хотів назвати Віктором, 
але в пологовому, коли прийшла пред-
ставниця РАГСУ і Інна сказала “Вла-
дислав”. Її коханий підтримав. 

— Свого чоловіка знаю добре, 
оскільки довго зустрічалися, люблю 

йому готувати, — далі розповіла 
Інна. — Зі страв він любить усе, окрім 
налисників.  Проживаємо разом  з 
батьками чоловіка. Вони прекрасні 
люди. Свекруха допомагає у виховані 
свого онука. 

Наше дозвілля проходить, коли ми 
разом на вихідні йдемо гуляти і відвід-
уємо моїх батьків — ще одного дідуся 
і бабусю.

Закохана пара планує на майбутнє 
придбати своє житло. Хочуть згодом 
мати ще й сестричку для братика.

Для читачів “RIA-Козятин”, молодим 
парам Інна та Дмитро бажають, щоб 
любили одне одного!

— Ми разом уже три з по-
ловиною роки. Познайомили 
нас наші спільні знайомі. 
Через місяць після першої 
зустрічі, почали зустрічатися. 
Женя мені потім розповів, 
що закохався з першого 
погляду. На мій день наро-
дження, 14 січня поточного 
року, він запропонував мені 
одружитися. Це було дуже 

романтично! Женя подзвонив 
до мене вранці. 

Привітав. Сказав, що зараз 
він на роботі, а подарунок на 
мене чекає… Я трохи рохви-
лювалася і розгудилася — ну 
як так, що коханого нема 
поруч у такий день. Потім 
приїхав його брат і забрав 
мене. Привіз на центральний 
майдан міста. І тут розпо-

чалося — перехожі люди 
дарували мені троянди! Потім 
почався флешмоб. 

Під романтичну музику 
з’явився мій коханий Женя. 
Він почав освідчуватися в 
коханні і запропонував мені 
руку і серце. 

Тепер назначена дата на-
шого весілля — після закін-
чення літа. 

Аліна студентка, навчається 
на юридичному факультеті 
в одному з університетів 
України.

Євгеній також студент. 
Смаки свого нареченого Алі-
на вже знає добре, як і він її.

Читачам і молодим людям 
Аліна і Женя бажають ко-
хання, щоб прощали одне 
одному і довіряли.

Їхнє перше знайомство відбулося в 
кафе. Інна була з подругами, а Саша 
відзначав свої випровадини до армії. 
Там і познайомились. 

-— Я думала, що в нас нічого спіль-
ного не буде в подальшому, тому що 
він молодший за мене на шість років. 
— пригадує Інна. — Але після того 
вечора Саша шукав зустрічі зі мною. 
Приходив до мене на роботу в аптеку, 
де працюю фармацевтом, проте ми не 
зустрілися, тому що аптечний пункт 
перенесли на другу територію. 

Олександр — залізничник, він роз-
повів, що коли пішов в армію, то по-
просив свого друга знайти Інин номер 
телефона. Зателефонував. Вона йому 
відповіла. І протягом декількох місяців 
Інна та Олександр спілкувалися в теле-
фонному режимі. Пригадують, що це їх 

дуже зблизило. 
Інна їздила провідувати Сашу у Ва-

сильків, де він проходив свою службу. 
І після його “дембеля” вони почали 
жити разом на квартирі, яку вина-
ймали. 

— Після шести місяців спільного 
життя на мій день народження коханий 
мені освідчився, — каже Інна. 

Вони одружилися. А через два роки 
народилася донечка Крістінка, її уже 
три рочки. 

Коли Крістіні було три місяці, Саша 
в числі перших пішов в АТО. Це стало-
ся 21 березня 2014 року. 

Інна з донечкою чекали його про-
тягом року і, на щастя, Олександр по-
вернувся живий і неушкоджений. Отож, 
Інні довелося два рази чекати милого 
з армії... 

— Наше дозвілля проходить цікаво, 
багато часу проводим з донечкою, їз-
димо відпочивати до Вінниці, в Берди-
чів, відвідуємо кінотеатри, — розповів 
газеті “RIA-Козятин” Олександр. — Я 
займаюсь волейболом, їжджу часто 
на змагання. Мої перші вболівальниці, 
це дружина з дочкою. Дружина мене 
приємно дивує смачними стравами, 
зокрема, моєю улюбленою “м’ясом по 
французськи”. 

На запитання до Інни, чим її приємно 
дивує чоловік, вона повідомила: “Маса-
жем ніг” та "Романтичною вечерею". 

Молодим парам родина Грінченків 
бажає довіри одне до одного. Інна та 
Олександр запевняють, що вікова різ-
ниця - ніколи не перешкода в коханні.

ірина Москалюк, педагог–
організатор вернигородоцького 
загальноосвітнього навчально-
виховного коМплексу і-ііі 
ступенів «школа – дитЯчий 
садок»

Бібліотекар нашої школи Тама-
ра Поліщук спільно з учнями 9 
класу підготували незабутнє дій-
ство, присвячене зустрічі весни.

Під звуки мелодії веснянки 
оживає чарівне дійство. Сюди за-
вітала Масляна (Тетяна Чолак) – 
владна господиня проводів Зими 
та зустрічі Весни.  В руках у неї 
макітра із варениками, золотави-
ми налисниками із сметаною.

І тут розпочався святковий роз-
гул і гармидер — пісні і танці, 

частування смачними варениками 
і круглими, мов сонце, млинця-
ми…

У конкурсі «Хто кого пере-
співає» учасники нагадали при-
сутнім давні українські пісні, які 
відображали обряд проводів 

Зими.
Усе це дійство мало на меті 

одне: наполохати та прогнати 
зиму.

Учасники донесли до глядачів 
давні звичаї і нашого народу, 
пов’язані із святом Масляної.

— Масляна, масляна, воротися! 
До Великодня простягнися. Від 
Великодня до Петра, А від Петра 

до тепла, — закликали глядачі 
Масляну, щоб та прийшла в гості 
і наступного року.

катерина чекай

У спортивному комплексі 
“Колос” у Вінниці   зібралися 
найсильніші армреслери об-
ласті. Прибули і наші земля-
ки. Після запеклої боротьби 
козятинські спортсмени отри-
мали багато нагород.

Як повідомив газеті голо-
ва Козятинської федерації 
“Армспорту” Руслан Кухар, 
місця розподілилися наступ-

ним чином:
Надія Тучак (категорія 

до 70 кг) права та ліва рука 
— друге місце; Людмила 
Козаченко (категорія 70+) 
права рука — перше місце, 
ліва рука також перше місце. 
У цій же категорії Людмила 
Солочинська права та ліва 
рука — друге місце. 

Категорія до 90 кг (чолові-
ки): Олександр Байліченко 
(ліва рука) зайняв третє місце. 

У цій же категорії Артем 
Тучак (ліва рука) виборов 
також третє місце.

вітаЄМо наших спортс-
Менів з переМогаМи та 
баЖаЄМо успіхів у Май-
бутніх зМаганнЯх. 

Наступний чемпіонат Укра-
їни з армспорту відбудеться 
11 квітня поточного року в 
Харкові.

андрій горниш, 
кандидат богослов’Я

Сенс дотримання посту у підго-
товці своїх душі та тіла до зустрічі 

величного свята Великодня — Во-
скресіння Господа Ісуса Христа.

Великий Піст 
триватиме з 27 
лютого до 15 
квітня. 

У ці дні ми по-
думки слідуємо 
разом із Христом 
Спасителем до 
Єрусалимської 

Голгофи. Останні земні дні Ісуса 
Христа сповнені нашої скорботи, 
покаяння та любові до ближніх. 
У цей час слід замислитися над 
сенсом свого життя. Більше читати 
Новий Заповіт, такі книги як “Ле-
ствиця”, “Луг Духовний”, “Древній 
нотарик”, ігумен Нікон “Письма 
духовним детям”.

По середах та п’ятницях у пра-
вославних храмах відправлятиметь-

ся особлива літургія Передосвяче-
них Дарів. 

Піст — це утримання від 
лихослів’я, пихатості, жадібнос-
ті, заздрощів та всілякого гріха. 

Щоб краще молитися, Церк-
ва благословляє утримання від 
м’ясних страв і молочної їжі 
під час посту. Останнє потрібно 
індивідуально узгодити зі своїм 
священиком.

Любов - природна основа близьких осо-
бистих стосунків. Без любові, без взаємної 
турботи і уваги тіла і душі людей чахнуть 
і в'януть. Якщо ви не вмієте любити, вам 
складно будувати стабільні близькі стосун-
ки. Любов зміцнює сім'ю. Втім, нелюбов 
руйнує і відносини, і сім'ю, і здоров'я.

Обов'язок без любові робить людину 
дратівливою. Відповідальність без лю-
бові робить людину безсоромною. Спра-
ведливість без любові робить людину 
жорстокою. Правда без любові робить 
людину критиканом. Виховання без 
любові робить людину дволиким. Розум 
без любові робить людину хитрою. При-
вітність без любові робить людину лице-
мірною. Віра без любові робить людину 
фанатиком. Компетентність без любові 
робить людину непоступливою. Влада 
без любові робить людину насильником. 

Честь без любові робить людину зарозу-
мілим. Багатство без любові робить лю-
дину жадібною. Схильність до порядку 
без любові робить людину прискіпливою.

Любов — таємниче світле почуття, яке 
благотворно діє на людський організм. 
Дослідниками було давно відкрито, що 
у закоханих людей практично не трапля-
ється емоційних стресів, а також вони 
швидше оправляються після хвороб і від-
новлюють свої сили. Було підтверджено, 
що імунна система зміцнюється внаслідок 
взаємної закоханості, через що улюблені 
рідше хворіють на простудні хворобами. 
Дія, що надається закоханістю на голо-
вний мозок, схожа на вплив наркотиків. 
Якщо закохані дивляться на знімок об'єкта 
своєї пристрасті, їх мозок починає перепо-
внюватися гормоном, який відповідальний 
за задоволення. Завдяки більш близького 

контакту синтезується гормон, що ви-
робляє психологічний зв'язок між 2-ма 
закоханими людьми.

Дотики тіл мають досить велику енергі-
єю, яку можна охарактеризувати найсиль-
нішим проявом романтичних емоцій. Через 
них повністю змінюється емоційний і тілес-
ний стан людини, а душа і тіло одужують. 
Нескладні тілесні дотики, такі як обійми, 
сприяють тому, що в крові знижується 
рівень гормону стресу, артеріальний тиск 
приходить в норму, а також знижується 
чутливість до болю.

Крім цього, бажаючи зробити відносини 
довшими і міцнішими, закоханим на рівні 
підсвідомості хочеться зберігати фігуру, 
вести здоровий спосіб життя і прагнути до 
абсолютної досконалості. Таке відчуття, як 
любов, здатне приносити людям приплив 
енергії і сили.
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Щира подяка 
Жарській Валентині та коллективу ресторану "Білий скорпіон" за 

гарне, якісне ослуговування, смачну кухню, приємну атмосферу.
Вдячних Вам відвідувачів. Валентина Василівна Сушко.

Заїчко 
Анастасію 

Олегівну
В цей дорогий для серця день,
Бажаєм квітів і пісень,
Від друзів щирих привітань,
Від зірок здійснення бажань!
Від сонця, світла і тепла,
Щоб доля щедрою була!
І не спинити часу лік,
Нехай щастить весь довгий вік!

З любов’ю: мама, папа, брат Во-
лодимир,
бабуся Віра, дідусь Микола,
бабуся Надя, дідусь Борис і вся 
велика родина.

Найтепліші і найкра-
щі слова вітань
даруємо любій донеч-
ці, ніжній онучці,
дорогій сестричці з 
нагоди 16-річчя,
який вона святкува-
тиме 03 березня

вітання

3 березня вітаємо з 55-річним Ювілеєм

Бондарчука Віктора Васильовича
З Ювілеєм, із роками, що про-
жив ти щедро й плідно,
Ти усім ділився з нами, не жа-
лів нічого, рідний.
Ти працюєш без утоми у турбо-
тах день при дні,
Щоб достаток був удома, тепло 
й затишно в сім'ї.
Наш славний і рідний, найкра-
щий у світі,
З тобою нам завжди затишно 
й світло.
Ти гарний господар і батько 
чудовий,
Даруєш турботу та море лю-
бові.
Дітям – поміч і надія, любля-
чий дідусь – онукам.
І робити все уміють працьови-
ті твої руки.
Те, що маємо сьогодні ми за-
вдячуєм тобі
Найдорожчий, найрідніший, 
любимо тебе ми всі.
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.

З любов'ю: дружина Галина, донька Тетяна,
син Дмитро, зять Віктор, невістка Ірина, онучка Аліна.

Прийми  в цей день вітання найкраще
Бажаєм здоров’я, любові і щастя
Щоб лихо й тривоги Тебе обминали,
Зозуля сто роківи життя накувала.
Хай пісня з уст Твоїх часто лунає,
Хай Бог у житті Тобі все помагає.
Хай радість сяє на душі,
А в серці хай горить кохання!
Не знай ні горя,  ні біди, ні сліз, 
а ні печалі,
Хай в житті твоїм щастя квітує
Хай завжди ведеться з легкої руки.
На добрі і довгі безхмарні роки.
Великого щастя, без зла й обману.
Хай Матір Божа охороняє,
А Господь щастя і здоров’я посилає.

28 лютого вітаємо з 50-річним Ювілеєм

Сім'я Кривозюк з Житомира та рідні.

Собчук Тетяну 
Анатоліївну

393147

390682
391694

392703

392634

392493

07.03.2017 Поздравляем  
с серебря ной  свадьбой - дорогих родителей  

Кондратюк Игоря и Ларису

С любовью ваши дети 
Леся и Максим.

Судьба вас неспроста объединила,
Нелегкими дорогами вела.
Но коль рука в руке и сердцу мило,
То пара вместе будет на века!
Сердечно поздравляем с юбилеем,
Не шутка — четверть века за окном.
Как важно в жизни встретить человека
И разделить с ним вместе общий дом.
Серебряная свадьба — это дата.
Отрезок жизни в целых двадцать пять.
Целуйтесь, обнимайтесь как когда-то,
Ну поверните эти годы вспять!
Желаем благ, любви и уважения,
Но, правда, знаем, это всё при Вас.
Залог семейного уюта — верх терпения.
Сегодня все слова звучат для Вас!

Літа цвіли не просто цвітом
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А ти душею молодий.
Пливуть літа мов тихі води
І вже минає – 60.
Хоч як прожитих років шкода
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у твоєму домі,
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і тебе береже.

4.03.17 р. Вітаємо з 60-річним Ювілеєм дорогого, коханого, найкращого 
у світі чоловіка,батька і дудусядорогого, коханого, найкращого у світі 
чоловіка,батька і дудуся

Кохана дружина Ніна,
З любов’ю: діти та онуки.

Петлінського Анатолія 
Станіславовича

с.Пиковець

1 березня вітаємо з 65-річним Ювілеєм

Косюк Ніну Петрівну
с.Кордишівка

Чтоб жить - не тужить
До ста лет довелось,
Пусть сбудется все,
Что еще не сбылось.
Пусть будут морщинки,
Но только от смеха,
Пусть будут слезинки,
Они – не беда.
И пусть же слезинки
(но только от счастья)
 Сопутствуют Тебе,
  И всегда и везде!

З любов'ю: мама, чоловік Микола, сестра 
Люба з чоловіком Василем, племінники зі 
своїми сім'ями.

Від щирого серця бажаєм здоров’я,
Без нього немилі ніякі діла,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя на світі нема.
Хай Матір Божа береже тебе всюди,
Нехай шанують добрі люди.
Нехай обминають всі болі й тривоги,
Хай довгою буде життєва дорога.

28 лютого святкує свій 55-річний Ювілей наша мила і люба, найкраща у світі 
дружина, матуся, бабуся Богатчук Тамара 

Анатоліївна

З любов’ю: мама, чоловік, доньки Маріна, Наташа, 
зять Ігор,онуки Ліліана, Катя, Даня.

Шістдесят – це вік світанку,
До заходу сонця ще далеко!
Нехай в душі буде вічне літо,
Вдається все в житті легко!
Нехай Вас радують близькі люди – 
Діти, онуки, друзі і сім'я!
Кожен день нехай усміхненим буде,
Від душі ми вітаємо Вас!

Сердечно вітаємо 05.03.17 р. з 60-річним 
Ювілеєм батька та дідуся

Коваля Леоніда 
Петровича

З повагою: син Максим та його сім'я.
392706

Любі жінки!
Адміністрація та профспілковий комітет 

станції Козятин-1 від щирого серця вітає Вас 
з наступаючим міжнародним Жіночим днем!

У цей святковий день бажаємо всім жінкам міцного 
здоров’я, довічного щастя, шаленого кохання та 
добробуту. І нехай виконуються найзавітніші мрії, адже 
бажання кожної жінки – закон, якому ми, чоловіки, 
з радістю коримося.

Начальник ст. Козятин-1 М.Л. Буравський 
Голова профкому Ю.А. Сарбаєв

Шановні жінки! 
Кохані, милі, лагідні, привітні!

Адміністрація Козятинського МВПУЗТ та профспілковий комітет вітає 
Вас з найпрекраснішим днем весни, святом відродження природи, 

торжества жіночої краси та ніжності – Днем 8 Березня!
Сама доля довірила Вам оберігати родинне вогнище, за покликанням 
серця, по-материнські плекати юні покоління громадян України, 
      наше майбутнє. Тож нехай ваші очі ніколи не сповнюються 
        смутком, успіх завжди супроводжує всі ваші справи, 
              доля буде щедрою на вірних друзів, надійних колег, 
                а людська вдячність – найвагомішим мірилом життєвих 
               успіхів. Бажаємо, щоб у Ваших серцях панувала любов, 
                у справах – мудрість, у задумах – далекоглядність, 
                  в оселях – тепло і затишок!

Директор Козятинського МВПУЗТ А.О. Стецюк
Голова профкому М.В. Сарбаєва
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 продам
  Íàñòîéêà âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, êâ³òêîâèé ïèëîê ç ìåäîì, êðåì - ìåä. 
067-773-04-26, 063-560-07-98
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 098-
974-57-77, 063-293-13-29
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 098-974-57-
77, 063-293-13-29
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-
974-57-77, 063-293-13-29
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ð³çíîãî â³êó. 096-969-45-99
  Ïëàíøåò SANEI 8«, ëàçåðíèé ïðèíòåð LaserJet 5p. 063-383-78-73, 068-
273-92-77
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Òþêè ñîëîìè: ÿ÷ì³íêè, îâñÿíêè, çåðíî: îâåñ, ÿ÷ì³íü, êóêóðäçà, â³âö³ ³ íóòð³¿ 
íà ðîçâ³ä. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-800-28-97, 067-855-28-35
  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
  Êàðòîïëÿ, áóðÿê. 096-295-27-64
  Çåì. ä³ë-êè 15 ñîò. ³ 20 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, (500 ì. â³ä öåðêâè), ãàç. ³ ñâ³òëî ïîðó÷, àáî 
îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. 067-659-07-36
  Êðîë³ - ìîëîäíÿê «Íîâîçåëàíäñüêî¿ » ñêîðîñï³ëî¿, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, Êîçÿòèí 
093-786-38-07
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà. 063-191-
91-27
  Ðîëåð âóë.Â³íí³÷åíêà (áàçàð÷èê). 063-723-25-52
  Ïîñóäà, ñêëîòàðà ð³çíà, ñóë³ÿ 30 ë., áàë³ÿ äîâãà, ðîçêëàäóøêà ñîíöåòîïêà 
äëÿ âîñêó. 096-364-80-30
  Ïíåâìî - ï³ñòîëåò ãàçîâèé «Ìàêàðîâ», ìàéæå íîâèé. 098-400-91-10, 093-
038-33-86
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, âàíòàæí³ñòü 750 êã., íàä³éíèé. 063-289-29-03
  Ïøåíèöÿ ÿðà íà ïîñ³â. 068-024-27-05
  Ñ³íîçãîðòà÷êà, âàãè 150 êã., àâòîêëàâ, òîêàðíèé ïàòðîí, òþêè, ïøåíèöÿ.  
068-024-27-05
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-10-65
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï.Æèãóë³ âóë.Êîíäðàöüêîãî, ãàðàæ â õîðîøîìó ñòàí³. 
050-843-64-14, 096-138-68-81
  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
  Ñ³íî ïåð³é ñ.Âåëèêå. 066-247-57-54
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ïèêîâåöü. 096-194-51-86
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð -ãðåé, ðåäáðî. 098-775-07-91, 063-298-50-36
  Ó÷àñòîê íà «Ïîëå ×óäëåñ» 15 ñîò., º äåðæ. àêò, ñâ³òëî, âîäà, ôóíäàìåíò, ñàä, 
íîðìàëüíà ö³íà. 067-778-27-75
 Áðèòàíñüê³ â³ñëîâóõ³ òà ïðÿìîâóõ³ êîøåíÿòà, êîøåíÿ Áëàêèòíîãî îêðàñó, ìàþòü 
õîðîø³ ïîðîäí³ äàí³. 068-161-37-51
  Áàãàæí³ ñàíêè. 067-224-08-52
  Êîðîâà ò³ëüíà çà 7 òåëÿì, òåðì³í îòüîëó ÷åðåç 1 ì³ñ., ñìò.Áðîäåöüêå. 096-
433-66-67
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä ïîñèëåí³ êîëåñà ³ ðàìà, 
êîòîê, áðè÷êà (àäàïòîð) äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Ìåä êâ³òêîâèé 230 ãðí./3 ë., ìîæëèâî îïòîì. 097-621-40-52 Ïåòÿ
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-449-53-50
  Åëåêòðîííà êíèãà ìàéæå íîâà «Àìàçîí Ê³íäë Ïàïåðâàéò» 2 Ãáò ïàìÿò³ 2 000 
ãðí, â ïîäàðóíîê ÷îõîë. 063-893-06-89
  Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñàí³, ãàìàê, ñò³ëüö³ äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ëèæ³ àâòîìàòèêà êðàá 
2. 093-510-45-63, 096-512-12-08
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-11-98
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð: Öàðü-êîëîêîë, äåáàðàó, âîëîñå ñåðöå, 
ãîëîâà áóéâîëà, ßíà, ÷îðíèé ïðèíö, ñóïåð âåëèê³, âèíîãðàäí³ ³ ³íø³, íåäîðîãî. 
068-334-66-72, 093-940-96-11
  Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëÿ âåëèêà ç äîñòàâêîþ, äðîâà ðóáàí³, òåëåâ³çîð Òîìñîí 
³ DVD â ðåìîíò³ ùå íå áóëè, ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ äèòÿ÷èé. 068-216-34-20
  Êóðòêà ïóõîâà æ³í. ð-ð-48, á/ó íåäîðîãî, â³äåîêàìåðà «Sony». 063-615-60-28, 
067-908-39-21, 063-650-34-35
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 4 ì³ñ., ñ³íî ëþöåðíà, îâåñ. 093-827-26-66, 066-119-
43-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà ï³äðîùåíí³, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Ëþöåðêà, êîðìîâèé áóðÿê. 068-762-82-81
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàðòàöàìè, â â³äì³ííîìó ñòàí³, ð. 190 õ 90. 096-121-46-01
  Ñ³âàëêà ðó÷íà, ÷óëêè êîìïðåñ³éí³ ¹2 êîë³ð êàðàìåëü. 097-738-62-07
  2-õ ñïàëüíà êðîâàòü 2 000 ãðí. 096-779-60-83
  Ãàçîâà êîëîíêà «Ðîñü» 2 500 ãðí. 096-779-60-83
  Õë³áîï³÷ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-898-28-38
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ÁÎØ ç Ãåðìàí³¿ á/ó â ³äåàëüíîìó ñòàí³, äâ³ ïóõîâ³ êîâäðè. 
067-738-60-93
  Õîëîäèëüíèê Íîðä, ãàç. ïëèòà, øêàô, ñåðâàíò, òðèëÿæ, íåäîðîãî. 093-125-
53-08
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. Ïîëå ×óäåñ, 3-õ ë³òðîâ³ áàíêè. 093-995-51-47
  Ìåòàëîøóêà÷ 450 ãðí. 068-033-67-62
  Àðì³ðîâàí³ ïëèòè áåòîíí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ ìåòàëåâ³ ç âèñîêèì ÊÏÄ. 093-411-31-05   
  
  Áóðæóéêà ÷àâóííà, ãàç-êîòåë áåçäèìîõîäíèé 7-êà êîòåë (ñòðîïóâà) òðèâàëîãî 
ãîð³ííÿ, ïðèöåï äî ìîòîáëîêà. 093-411-31-05, 096-727-43-90
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðèêðàñè äëÿ ìàøèí íåäîðîãî. 098-879-58-37, 093-587-
13-81
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³, 
çàë³çíà áðàìà (íà âîðîòà). 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ðîáî÷îãî ëîøàêà 2 ðîêè. 068-667-64-09
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-152-28-76
  Êàðòîïëÿ. 068-729-24-65
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà ðàíí³õ òà ñåðåäíüîðàíí³õ ñîðò³â 2-¿ ðåïðîäóêö³¿: «Ð³â’ºðà», 
«Àëüòà», Àãàòà«, » Â³íåòà«, »Ëàáåëà«, Áåëëà Ðîçà», «Òîñêà». 098-026-42-45, 
093-411-27-92
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Êîæóõ, çèìîâà êóðòêà, ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ óòåïëåí³, ñïåö. îäÿã, ÷åðåâèêè ðîáî÷³. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Íóòð³¿ òóøêè, åëåêòðî çâàðþâàëüíèé àïàðàò, êóêóðóäçà, êîðìîâèé áóðÿê. 
067-152-76-83, 063-694-20-04
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Òðè ìàãàçèíà (êîæåí 30 êâ.ì.), íà ïðèâàòèç. çåìë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð) 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-988-63-95, 093-439-64-81
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-353-63-39
  Ìóêîñàò âèð. Á³ëîðóñü. 096-907-75-84
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10

  Ãàçîáåòîí Aeroc 100 õ 288 õ 600 - 20 øò., 23 ãðí./øò. 063-741-21-86 Àíäð³é
  Êðîëèöÿ ³ êð³ëü õîðîøî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Íîóòáóê HP 250 G5, íîâèé, ãàðíò³ÿ, äëÿ ñòóäåíòà/áóõãàëòåðà, ÏÊ íà áàç³ 
intell I5 - 8 600 ãðí. 063-741-21-86 Àíäð³é
  Ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà, áàê ìåòàëåâèé (ï³ä ïàëüíå), 2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç 
òóìáî÷êàìè òà òðèëÿæåì (êîìïëåêò) ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷îá³òêè äèòÿ÷³ íîâ³ 
(íàòóðàëüíå õóòðî) ð.30. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  Êàðòîïëåñàäæàëêà íîâà, ìîòîáëîê Îäâåðã â êîìïëåêò³. 098-475-12-36
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äî ìîòîáëîêà. 097-781-81-52
  Ïîðîñÿòà 12-15 êã. 067-298-90-06, 063-289-00-51
  Êîçà ðîãàòà ê³òíà 9 ì³ñ. 063-998-03-34
  Ðåçèíà ë³òî á/ó ãàðíèé ñòàí 205/60/16. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Øâåéíà ìàøèíêà ç òóìáîþ (ÑÐÑÐ), êîìïþòåð (êîìïëåêò) êîëîíêè «Ñâåí» 
2 õ 18W, ÀÑ 2 õ 100W,  åëåêòðîã³òàðà «Êîðò» (÷îõîë, äðîòè, òþíåð, ðåì³íü, 
ïåäàëü), ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ðàä³îòåëåôîí «Ïàíàñîí³ê». 093-140-74-34
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó âèð.Âåíãð³ÿ. 067-271-52-14
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé, åêðàí 43 õ 32 â äîáðîìó ñòàí³ «SONY òðèí³òðîí». 
2-27-98, 063-736-85-95
  Áóðæóéêà 850 ãðí., êë³òêè äëÿ ïåðåïåë³â 350 ãðí./øò., äðàáèíà äåðåâ’ÿíà 
íîâà 2.3 ì. 200 ãðí., áàëîíè ãàçîâ³ 300 ãðí./øò. 063-346-24-22, 067-137-87-38
  Êîðìîâèé áóðÿê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà 7. 097-086-47-83
  Ëîøà (êîíèê) 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-873-18-74
  Ôîðòåï³àíî. 097-873-18-74
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàðàòå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-596-41-07
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Õîëîäèëüíèê ïðîìèñëîâèé íà 3 ôàçè 800 ë. 067-430-04-48
 òèðñîïëèòà ëàì³íîâàíà Á/ó òà íîâà ð³çíèõ ðîçì³ð³â, íåäîðîãî. 067-870-47-44, 
093-570-37-03
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Òðóáà ñòàë. Ä.20 óñèëåíà á/ó, ï³äøèïíèê ðîë³ê 42305; 42205, ï³äøèïíèê 
202, 80029, óïîðíèé 8207, 8468706; êíèãè í/æ (1 ë³òð)-2 øò., çàïîá³æíèêè 
ÏÐÑ-10 (380 Âîëüò)-3 øò., ôîòîçá³ëüøóâà÷, ô/ñïàëàõ, ô/ñêàëîíîìåòð, ô/
ðåçàê, øëàíã àöåòèëåí - 10 ìåòð. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïåðåíîñêà ç 2-õ æèëüíèì êàáåëåì 35, 20 ì., 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
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Cointra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³, êàñòðþëÿ 
åìàë³ðîâàíà íîâà 40 ë. 063-359-40-07
  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
  Êîñìåòîëîã³÷íî-ìàñàæíèé ñò³ë ïðîôåñ³éíèé, êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà. 093-
574-95-93
  Êîçî÷êà ìîëîäà 2 ðîêè (øóòà), â áóðåçí³ áóäå êîòèòèñÿ, òåðì³íîâî. 096-
214-99-85, 093-795-06-25
  Êðîëèöÿ, êðîëåíÿòà 9 øò. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Ãàçîâà êîëîíêà Íåâà - 3001. 093-917-88-10
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ÊÎÁÁ-500, ³íäèêè, ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåéí, êà÷åíÿòà - 

ñóòî÷í³. 093-408-75-25, 067-903-75-46
  Ïîðîñÿòÿ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 063-383-78-73, 
068-273-92-77
  Ïàìïåðñè äîðîñë³. 063-697-09-62
  Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í, îðï³íãòîí, ï³äðîùåí³, ñóòî÷í³. 096-769-19-43
  Õîëîäèëüíèê «Indesit»â õîðîøîìó ñòàí³, ïîäóøêè ç ï³ð’ÿ íîâ³. 093-017-89-96, 
067-508-99-15
  Êîçà ê³òíà ïîì³ñü Çåàíåíñüêî¿ ïîðîäè, íóòð³¿ ñàìêè 35 ãðí./êã. 097-511-11-24
  Êîðìîâèé áóðÿê. 068-546-45-79
  Äèòÿ÷à ñò³íêà. 093-279-47-64
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-307-70-94
  Âàííà ÷àâóííà á/ó òåðì³íîâî. 097-556-86-79
  Çàï÷àñòèíè á/ó: ÂÀÇ 2101-2109, 2110, Äåó Ëàíîñ, Äåó Íåêñ³ÿ, Îïåëü Âåêòðà 
À, Îìåãà Â. 097-438-78-31, 063-974-69-30
  Êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè (÷èñòîêðîâí³) 60 ãðí./çà êðîëåíÿ. 067-456-
45-12 Â³êòîð
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-572-46-29
  Íîâèé «Ãóäîê» ð.50 íà çð³ñò 176, øàïêà ð.58. 063-625-29-43, 097-098-77-23
  Êîçà 10 ì³ñ., ê³òíà. 063-998-03-34, 096-280-08-91
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê. 073-052-15-17
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
  Ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», «Ñíåæåòü», êîëîíêè, ïðîãðàâà÷ íà ïëàñòèíêè, ï³äñèëþâà÷ 
«Òðåìá³òà», øâåéíà ìàøèíêà. 098-301-35-90
 Ã à ð à æ ì å ò à ë å â è é , ö å í ò ð . 0 9 8 - 2 7 5 - 3 7 - 0 8                                                                                                                   
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-131-19-69
  Êîçè, êîçåíÿòà òåðì³íîâî. 097-456-38-61
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íüîâà, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-311-96-79
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà íà øàðí³ðàõ, êîë³ð òåìíî-êîðè÷íåâèé â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-202-95-23
  Ëîøèöÿ 1 ð³ê. 067-877-77-49
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 100 øò., â³äñ³â, 
ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Øðîò. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  ß÷ì³íü 30 ãðí./â³äðî. 096-600-34-02
  Àêâàð³óì 360 ë. â êîìïëåêò³ 700 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíà, õîëîäèëüíèê, 
ìîðîçèëüíà êàìåðà. 093-771-62-88, 098-617-00-83
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 098-
974-57-77, 063-293-13-29
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 098-974-57-77, 
063-293-13-29
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-
974-57-77, 063-293-13-29
  Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà íà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Êîðîáêè òà äâåð³ íîâ³ òà á/ó 60, 80, 120 ñì. íåäîðîãî. 093-018-89-70
  Áóðÿê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-597-13-99
  Ñîáàêà Õàñêè 5 ì³ñ. 093-630-64-89
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ð-í Á³ëîöåðê³âñüêî¿ òðàñè, ï³ä çàáóäîâó. 067-902-34-58
  Òåëè÷êà 3 ì³ñ. íà êîðîâó ÷îðíî - ðÿáà, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-112-28-55
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç. 096-367-47-05
  Ïøåíèöÿ, îâåñ, êóêóðóäçà, ÿ÷ì³íü. 068-941-44-47
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-131-65-15
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ. Êîçÿòèí. 097-876-85-09
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ремонт, послуги
 Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
Зварювально - монтажні роботи: ворота, парка-
ни, піднавіси та інше. 097-731-55-81
Ріжу дерева (аварійні, непотрібні), а також ріжу 
дрова. 063-792-34-18
Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. Швидко 
та якісно. 097-609-26-63, 098-395-03-56
Послуги плиточника, штукатурка, ГКЛ, 
шпаклівка, шпалери і т.д. 067-144-61-28
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
Послуги плиточника, кладка, облицювання.  093-
767-67-84
Газові котли, ремонт, встановлення та продаж, 
нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" та інші з 
Німетчини, Гололандії, обслуговуван- ня, 
гарантія. Індивідуальне опалення. 063-
684-23-83 
Малюю Портрет по Фото Олівцем та Акварелью 
.м. Козятин 063-945-18-34    097-054-22-30

робота
 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
 На постійну роботу у магазин потрібен касир 
(дівчина до 30 років без шкідливих звичок) та 
прибиральниця. 067-609-10-49, 093-925-92-67
 На постійну роботу потрібен монтажник метало 
- пластикових конструкцій зі своїм автомобілем. 
096-904-26-01, 063-190-88-82
 На роботу потрібен монтажник зв'язку. 063-
966-99-77
 На роботу потрібен менеджер з реклами та си-
стемний адміністратор. 063-966-99-77
 На роботу потрібен перукар та майстер з на-
рощування вій. 097-759-18-66
 На роботу потрібні дівчина або хлопець, можли-
во студент - заочник, з/п гідна. 093-875-71-67
 «Вертиевский кирпичный завод» в Нежинском 
р-н, Черниговской обл. Питание и проживание. 
З/п от 3000 до 6000 грн. 0507068277
 Робота. Запрошуються серйозні та здібні: 
менеджер, охоронник, бригадир. Дет. за тел. 
0985865868
 На роботу запрошуються Ветеринар, агроном, 
бухгалтер, оператор-касир, різноробочий. 067-
43-00-280.
 На роботу в кафе срочно требуется: помощник 
повара до 45лет З/П высокая 0935996833
 Перукарня "Каприз" запрошує на роботу 
перукарів та майстрів манікюру з офіційним 
працевлаштуванням (за рахунок підприємця) 
063-347-91-09
 Терміново на Нову Пошту м. Козятин потрібні 
працівники. 097-847-70-07
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Увага!
Відкритонабірфахівців таких спеціальностей:

•Секретар(офіс_менеджер)

•Помічник бухгалтера

•Завідувачскладом

•Майстерцеху 

•Виконроб

•Машиністкрану 

•Маляр 

•Токар

•Фрезерувальник

•Слюсарзмеханоскла-

дальнихробіт

•Зварювальник

•Комірник

•Підсобнийробітник

• Cторож

За довідкамизвертайтесь за адресою м. Козя-

тинвул. Довженка 30-А тел (04342) 2 29 23

392289

         Надія є для кожного
З 4 – 25 березня о 15:00 та 18:00, крім четверга, 
по вул. Незалежності, 73 (Червоноармійська).  В 
програмі:  Прийом лікаря терапевта, гастроен-

теролога Ольги Гренишиної з лекціями на тему: 
Профілактика серцево-судинних захворювань, 
захист системи травлення, ракові захворюван-
ня та ін. А також серія духовних тем єпископа 
Михайла Вільчинського про пророцтва що до 

нашого часу, що очікує людину після смерті, як 
зберегти надію.

  Телефон для запису до лікаря 

– 063 838 01 24.
 Вся діяльність благодійна. 
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  Äèâàí, 2 êð³ñëà, ïóô³ê â ãàðíîìó ñòàí³. 096-999-24-61
  Òåëèöþ 7 ì³ñ. ò³ëüíîñò³. 097-66-18-042
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 
063-684-23-83
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 
063-684-23-83
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 063-684-23-83
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé «Óêðà¿íà» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-50-73
  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô ìåòàëåâèé. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «ðîëåò» íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-13-81, 
098-879-58-37
  Öåãëà á/ó (÷èùåíà). 096-176-06-08 Ñåðã³é
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà + îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö 1 100 ãðí. 068-592-09-10
  Ñò³íêà ê³ìíàòí³ äîâæ. 4.40, êîë³ð ÿáëóíÿ, ñò³ë ïèñüìîâèé ç  âèäâèæíîþ 
ïîëèöåþ äëÿ êëàâ³àòóðè. 098-921-48-89
  Òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì, òðóáà ëàòóí Ä.16, ïðîâîëîêà Ä.6. 2-51-56, 096-
453-34-86
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, êàáàí÷èêè 4 ì³ñ. 2-23-74, 067-368-56-14
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-474-
73-30, 093-984-74-88
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Âåëîñèïåä íîâèé Ì³íñüêèé ÷îë. 096-567-75-43, 2-13-00
  Óãîëîê â õîðîøîìó ñòàí³: äèâàí òà 2 êð³ñëà, êîë³ð áåæ - 5 000 ãðí. 093-
262-01-97
  Êîëåñà íà ïðèöåï 2106 ç ðåçèíîþ íîâ³ R13 5 00 ãðí./1 øò. 093-657-65-00
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ç áóä. ìàòåð³àëàìè, öåíòð, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, 

òåðì³íîâî.  063-392-93-20, 098-974-29-35
  Ïåðåêëþ÷àòåëü ÒÂ-1-2 íà 2 ïîëîæåííÿ, íà 3 ïîëîæåííÿ, ç’ºäíóâàëüí³ 
êîëîäêè, ï³äøèïíèêè ñåð³¿ 201, 303, ð³çí³ ðàä³îäåòàë³. 2-51-56, 096-453-34-86
  Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-
974-29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  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-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 
097-250-44-22, 063-223-79-61                      
  Ðîçê³øíå àïåëüñèíîâå äåðåâî âèñ. 2.3 ì. 096-314-49-34
  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
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-316-28-84 ç 8:00 äî 20:00 
  Òðóáà àëþì. Ä.8/12, êðàí 2-õ õîäîâ Ä.15. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òåëåâ³çîð JVC, ïàëàñ 2.5 õ 3 ì., êîâðèê îâàëüíèé, äîðîæêà êîâðîâà 2.5 õ 
1.10, 2 ëþñòðè. 093-808-38-10
  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
  Ó÷àñòîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ë³ñîâà 84/à, 12.5 ñîò., âèîðàíèé, íåçàõàëóùåíèé. 
067-608-90-52
  Øàìïîðà í/æ 500 ìì - 16 øò., àâòîìàò ÀÊ-63 Ì-12.5 À çàêðèòèé, íàáîðè 
ðàä³îäåòàëåé äëÿ çáîðêè ðàä³îêîíñòðóêö³é, ðåëå ÐÝÑ 6,9,15; ÐÝÍ 33, ìîíåòè 
1935, 1961-1992, êóïîíè Óêðà¿íè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè, ïëèòà ãàç Ãèôåñò 3200-06, êóõîííèé ñò³ë, ïðàëüíà 
ìàøèíêà «Ìàëþòêà», øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüå». 063-191-10-90
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí æèëèé. 098-271-
81-90, 063-879-63-07
  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
  Áóäèíîê ãàç., âîäà, ñàðàé, êîìîðà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 40 
ñîò. ãîðîäà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-056-55-82
  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., âóë.Äîâæåíêà 103à, 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, 
â³ä âëàñíèêà âëàñíèé ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 067-766-11-31
  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 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 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 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 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
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà, 
ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³íä. îïàëåííÿ, âàííà - 
òóàëåò â áóäèíêó, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 063-296-30-12
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º êîíäèö³îíåð. 093-766-54-43
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12
  Ï³â áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-264-46-76, 
093-018-62-77
  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
  Áóäèíîê, º ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ð-í 
Ìàòðîñîâà àáî îáì³íÿþ, òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  ×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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, 
âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18       
  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 ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç, âîäÿíå îïàëåííÿ. 096-364-80-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-170-09-97 Ëþäà
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ïëîùà 38 êâ.ì. 098-803-25-41
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî. 
063-825-44-00
  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
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-904-82-18
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì, öåíòð, 3 ïîâ. 063-629-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 
êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  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
  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., 1 ïîâ., öåíòð., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-749-85-13
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. 
ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-58
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 63 êâ.ì., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
57/4, ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ 4 õ 8 ì., ñàðàé, 1.5 ñîò. 
çåìë³. 098-743-36-08, 093-301-89-28
  Áóäèíîê îáëàøòîâàíèé, 68 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà, çåì. ä³ë-êà 
0.10 ãà ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 099-152-83-71
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 10 
ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 098-384-88-74
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. 
ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-58
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 63 êâ.ì., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
57/4, ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ 4 õ 8 ì., ñàðàé, 1.5 ñîò. 
çåìë³. 098-743-36-08, 093-301-89-28
  Áóäèíîê îáëàøòîâàíèé, 68 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà, çåì. ä³ë-êà 
0.10 ãà ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 099-152-83-71
  Áóäèíîê ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 073-058-43-22
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà, ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 70, çàã. ïëîùà 45 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³ (íà ñõ³ä áàëêîí), ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, 
âõ³äí³ áàëêîíí³ äâåð³ íîâ³, ñòàí æèëèé, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà òà ç ðå÷àìè, 
ïîãð³á, ñàðàé. 096-429-61-28
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., íîâèé ãàç., 103 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, òóàëåò, 
ãàðàæ, ãàç. ë³òíÿ êóõíÿ, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, ìîëîäèé 
ñàäîê, ó÷àñòîê 15 ñîò., ð-í Ïîëå ×óäåñ. 063-383-79-84, 096-260-31-93
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.Êóòóçîâà 11. 093-
823-07-38 ²ãîð
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, öåíã., ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, ãàðàæ, ñàðàé, 
ãîðîä, ñòàâîê, ìàãàçèí, çóïèíêà 20 ì. 063-854-94-78
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-21, 063-650-
34-35
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà (Ïîä³ëüñüêà) 69Þ ïëîùà 60 êâ.ì., 
çåìëÿ 20 ñîò. ç áóäèíêîì, ãàç, êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 063-319-95-67, 
093-798-99-08
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 42 êâ.ì., 3 ïîâ., ì/ï â³êíà, åë. 
îïàëåííÿ àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 093-677-23-38
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 214 àáî îáì³íÿþ íà ìåíøèé ç äîïëàòîþ. 
073-463-42-11
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé. 

068-271-40-31
  Áóäèíîê ñ.Êàøïåð³âêà, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., æèëà 68 êâ.ì., îïàëåííÿ 
âîäÿíå, 0.71 ãà çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
íåäîðîãî. 097-556-75-27
  Áóäèíîê íîâî¿ áóäîâè ñ.Ñîøàíñüê ãàç, âîäà,. 067-738-60-93
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ. 097-
250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, º ïîãð³á. 
067-963-17-30
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-444-51-03
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, ñâ³òëî, Òåëèìîí³âêà. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-440-26-37, 093-979-47-26
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, º ãàç, âîäà, îïàëåííÿ òâåðäîïàëåâíå + 
ãðóáà, âîäà â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.36 ãà, æèëà ïëîùà 39.4 êâ.ì. 098-
025-28-78
  2-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., õîðîøèé ñòàí. 067-792-
52-59
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà òà 
áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 063-717-14-05
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º êîíäèö³îíåð. 093-766-54-43
  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 ð-í Âåòë³êàðí³ ïî âóë.Á³ëîöåðê³âñüê³é, ãàç, âîäà, ïîãð³á, 
ãàðàæ. 097-352-95-13, 093-766-37-69
 çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç ð-í í³êðàñîâà, íåäîðîãî. 
093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ï³â áóäèíêó ñ.Äóáèíà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, ãîðîä 16 ñîò., íåäîðîãî. 097-390-09-23, 063-
581-16-17
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 67 êâ.ì., ñó÷àñíèé ðåìîíò. 
067-585-35-75
  2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., öåíòð, 3 ïîâ. 063-359-40-07
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.Äåïóòàòñüêà. 
093-574-95-93
  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
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., 1 ïîâ æèëèé, ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 31 ñîò. 093-
884-36-08
  Áóäèíîê ãàç 60 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé 70 êâ.ì., 
ð-í ÏÒÓ-17. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 69, çàã. ïëîùà 43.5 êâ.ì. 063-296-30-12
 ï³â Áóäèíêó âóë.8-ãâàðä³éñüêà ð-í ïðÁ. 097-722-72-78
 Áóäèíîê âóë.ñâåðäëîâà (²âàíà ìàçåïè) ð-í ïðÁ. 067-182-99-20
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì, ãàç, âîäà,. ñ.Ø.Ãðåáëÿ âóë.
Çàâîäñüêà 20/2. 098-880-12-27
  Áóäèíîê 106 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, äâà âèäè îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàðàæ, ìåáë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. + 10 ñîò. çåìë³ ì.Êîçÿòèí, âóë.
Áàæåíîâà. 093-017-89-96, 067-508-99-15
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, êâ. òåïëà, íå óãëîâà, 
ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíò. êîòåë, ó êóõí³ òà âàíí³é êàôåëü, 
ï³äëîãà ëàì³íàò, ì/ï â³êíà. 096-215-55-85, 063-276-64-74
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 097-
740-22-42, 063-424-23-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, 
ìåáëüîâàíà. 067-831-52-40, 093-831-01-60            
  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., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  2-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî. 098-021-20-75 ââå÷åð³
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 
073-039-73-59
  Äà÷à 5 ñîò. Òàëèìîí³âêà, êîíòåéíåð, ïîãð³á, áåñ³äêà, äîãëÿíóòà. 
096-216-44-58
  4-õ ê³ìí. êâ., óãëîâà, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ àáî îáì³íÿþ íà 
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 063-688-74-00
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-
260-10-67
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîò. 
ó÷àñòîê, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. Ã.Ìàéäàíó 15. 
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., ³íä. îïàëåííÿ, æèòëîâèé ñòàí, 4 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
9. 093-704-31-57 
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ - ìàãàçèí, 56 êâ.ì. 093-704-
31-57
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, öåíòð. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ³ 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-
703-28-56, 063-670-71-14
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Âàñüêîâñüêîãî, 74 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ³íä. 
ãàçîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4.5 ñîò., ñâ³é äâ³ð. 096-
222-00-86
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç, 5 ñîò. çåìë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  2-õ ê³ìí. êâ., 9 ïîâ., áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 093-035-45-97
  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 óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  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
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ 
ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 
21 êâ.4 063-279-93-99

  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ 
ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî   
  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 â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 
ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  1 êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðà ãîðîäà óë. Ã. Ìàéäàíó 17 0939118110
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-091-02-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí., âóë.Êàòóêîâà â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. 093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 063-349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 063-349-51-27
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ïëîùà 36.8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. 096-846-90-81
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò. 063-177-
94-80
  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
  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
  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., 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., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 êâ.ì., ãàç, 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  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
  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
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5/5 67 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, äåøåâî. 097-
157-23-16
  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
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., 61.1/4.02 êâ.ì., ÏÐÁ, 3 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, âåëèêèé êîðèäîð, âåëèê³ 2 ëîäæ³¿, ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó. 
ñâ³òëî, âåëèêèé ï³äâàë, òèõèé äâ³ð, íå óãëîâà, ïîðÿä ñóï.ìàðêåò, áàçàð, 
øêîëà, äèò.ñàäîê, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-
530-81-25
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 0.35 ãà. 097-618-18-85

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83
  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
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8, 1 ïîâ. 
(áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-053-47-49 
  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    
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Êàðëà Ìàðêñà 12, 20 ñîò. ðàçîì ç áóäèíêîì. 
093-767-86-62 ï³ñëÿ 17:00
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 2 ïîâ., öåíòð, º îïàëåííÿ. 093-704-
31-57
  Ñðî÷íî, äåøåâî  êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 3/4 ïðîäàì. 093-947-98-
90, 096-592-31-29
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ï³äâàë, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà òåëåôîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-
773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5/5, ïëîùà 30 êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 
098-584-71-50, 093-760-98-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., º ãàç, º ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Âèøíåâåöüêîãî 14. 096-419-98-96, 
2-70-03, 5-39-71 
  Áóäèíîê 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
  1-ê³ìí. êâ., 9/5 âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ. 096-
472-24-69 Â³êòîð
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 8.6 ñîò., ãàðàæ, 
ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 43.8/25.4/6.8, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë. 096-903-72-01
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà 28, 9/8 ïîâ., íå êóòîâà. 098-597-13-54

  аВтомото
  ÂÀÇ 21112 â äîáðîìó ñòàí³, 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 067-886-92-24, 
066-190-45-97
  Ç²Ë- äèçåëü, ñàìîñâàë. 067-365-66-28
  Fort Doblo 2005 ð.â., Jtd, ñèí³é ìåòàë³ê, ïàñàæèð, îðèã³íàë. 067-
187-06-98
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëüíèé. 093-885-38-24, 068-507-91-29
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 + çàï÷àñòèíè 1983 ð.â., êîë³ð áåæåâèé, íà õîäó â 
íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-68-43
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê, êîë³ð 
âèøíåâèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-778-87-12
  ÂÀÇ 2106 1985 ð.â., ñèãíàë., ö/çàìîê, êîë³ð ãîëóáèé, â äîáðîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî 17 000 ãðí. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-925-12-99
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 21063 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé 40 000 ãðí. 093-996-
33-96, 096-382-64-37
  Òðàêòîð ÞÌÇ, 1989 ð.â., íà õîäó, âåëèêà êàá³íà, íåäîðîãî. 067-
937-45-39
  Àâòî ÌÀÇ 5549 (ñàìîñêèä) 1980 ð.â., íà õîäó. 067-937-45-39
  Àâòî ÃÀÇ-53 (ìîëîêîâîç), íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó, äâèãóí, ÊÏÏ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Äâèãóí ÌÒÇ, Ç²Ë, ÊàìÀÇ. 067-937-45-39
  Ñêóòåð Honda. 097-464-86-32, 093-113-97-37
  Øåâðîëåò ÀÂÅÎ (õå÷áåê), êîë³ð ñèí³é, ãàç, áåíçèí. 068-041-82-95
  Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-65-93, 073-
218-92-14
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, êîë³ð ñèí³é, íîâà ë³òíÿ ðåçèíà, 
êàï. ðåìîíò õîäîâî¿. 097-936-88-24, 067-449-00-16
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê, êîë³ð 
âèøíåâèé, â äîáðîìó ñòàí³. 063-259-20-00
  Ìàçäà 626 1986 ð.â., êîë³ð á³ëèé â äîáðîìó ñòàí³ 30 000 ãðí. 097-
756-29-19
  Ìîòîöèêë Äíåïð-11 ç êîëÿñêîþ, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-843-03-13, 
063-178-82-54
  Òðàêòîð Ò-150 ê íà õîäó, íåäîðîãî, äâèãóí ßÌÇ-236. 067-937-45-39
  Òàâð³ÿ 1995 ð.â., ç äîêóìåíòàìè íà çàï÷àñòèíè. 063-992-03-10
  ÂÀÇ 2107 2003 ð.â., 1.5 ë. äâèãóí, òèòàíîâ³ äèñêè. 093-955-42-96
  Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 ì³ñöü. 096-963-65-
93, 073-218-92-14

  КуплЮ
  Íåðæàâ³þ÷ó òðóáó ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  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
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  ×îëîâ³÷³ ÷îáîòè íåõîäæåí³, êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè ðîáî÷³, òóôë³ ³ 
÷åðåâèêè àðì³éñüê³, âñå íåâæèâàíå.. 096-467-88-03
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-13-64
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-69-07
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  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
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Çà ïîì³ðíó ö³íó ñòàðèé áóäèíîê (ìîæëèâî íå ó æèòëîâîìó ñòàí³), ³ç 
çåì. ä³ë-êîþ (â³ä 8 ñîò.), àáî ïðîñòî ä³ëÿíêó â ìåæàõ Êîçÿòèíà. 063-
637-20-65
 àâòî Á/ó ï³ä âèïëàòó. 093-892-27-71
  ÂÀÇ íà çàï÷àñòèíè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 098-876-17-13
  Çåì. ä³ë-êó â³ä 1 äî 5 ñîò., â ð-í³ ÏÐÁ òà ïîëÿ. 097-986-72-73, 063-
363-21-58
  Áóäèíîê àáî êâàðòèèðó â Êîçÿòèí³ äî 170 000 ãðïí. 063-398-83-24, 
097-137-22-97 Ñâ³òëàíà
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî. 063-392-92-56
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-011-22-11
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 097-
255-51-60
  Ðåçèíó R-13 ç íåâåëèêèì ïðîòåêòîðîì, êàìåðè R-13 á/ó, ñòóï³öè 
Æèãóëÿ, Ìîñêâè÷à, òðóáó 32« á/ó, ìëèí íåðîáî÷èé. 068-216-34-20
  Êàðòîïëþ äëÿ ñåáå 4 ì³øêè, âåëèêî¿, õîðîøî¿. 063-641-51-34, 099-
369-01-17
  Â³ñê. 0980416-82-64
  Ïðèöåï á/ó äî ëåãêîâîãî àâòî ç äîêóìåíòàìè. 093-409-34-54
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 063-828-
27-30
  Ìîïåä á/ó Àëüôà/Äåëüòà ç äîêóìåíòàìè. 063-172-13-68
  Åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ ïîñò³éíîãî àáî çì³ííîãî ñòðóìó Ä.3 ìì ³ 4 
ìì., ìàñêó çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí», òðóáó á/ó. 068-216-34-20
  Êíèæíèé øêàô ç äîñòàâêîþ. 068-546-45-79
  Òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íüîâó. 097-514-67-47
  Áèÿêà, òåëè÷êó äî 100  êã. 098-222-98-86
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â Áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, 
ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
  Êâàñåöü, êâàñîëþ. 067-43-00-280

  мінЯЮ
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29
  1 êîìí. êâ. â öåíòðå íà äâóõêîìíàòíóþ-òð¸õêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé 
0939118110

  ріЗне
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., ìàãàçèíó 
«Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-449-53-15
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò - ìèøîëîâè  6 ì³ñ. 063-280-18-63
  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 ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä á³çíåñ îô³ñ 
(á³ëÿ ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
 â ð-í³ ïåðåõîäêè Áóëà çàãóÁëåíà Áàðñåòêà ç äîêóìåíòàìè íà ³ì’ÿ 
Áðàíîâ³öüêèé îëåã â³êòîðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-
408-06-25, 093-724-28-23
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо

Усі рідні висловлюють щиру по-
дяку рідним,

близьким, сватам, кумам, дру-
зям, колегам по роботі,  сусідам,
за моральну та матеріальну під-

тримку
в трагічний для нас час,

допомогу в організації поховання 
найдорожчої для нас людини
Андрійчука Антона Яковича

2 березеня 2017р.
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07.03.17 р. минає 40 днів, як перестало битися серце 
найдорожчої нам людини чоловіка, батька, дідуся

Тільки тепер стаєш розуміти 
слово – Ніколи
Ніколи вже не прийде, 
слова не скаже
Ніколи не побачимо, 
поради не почуємо.
Ти ще так потрібний був дітям, 
онукам.
Прости, що не змогли спасти,
Страшну хворобу подолати.
Все та ж земля, 
і небо теж навколо,
Минають дні, спливає тихо час.
Нам просто ще не віриться і досі,
Що вже тебе немає серед нас.
Так порожньо стало на душі
І серце плаче кожен 
день від болю.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого, простого.
Не чекайте мене
Не прийду я до Вас.
Ні зимою, ні в літі.
Я усіх Вас любив,
Я так мало прожив
На білому світі.
В глибокій скорботі: дружина, діти, онуки.

Стецюк 
Анатолія Миколайовича

14.04.1956 р. – 27.01.2017 р.

27.02.17 р. пішов з життя

Вічно сумуючі:
дружина, 
діти та онуки

Андрійчук 
Антон Якович

Так пусто стало на душі,
І серце плаче кожен день 
від болю.
І огортає тихим смутком 
все навколо.
Рідненький, ми сумуєм за 
тобою.
Не вистачає усмішки і 
слова,
І погляду ласкавого про-
стого.
Великий слід в житті ти 
залишив,
А скільки людям ти до-
бра зробив.
ТИ ВІЧНО В НАШІЙ 
ПАМ'ЯТІ!
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4 березня минає 40 днів, як невблаганна смерть 
вирвала з життя, з родини найдорожчу нам людину, 
доньку, сестру, тітоньку 

Романюк 
Татьяна Миколаївна

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

8 березня минає 3 роки з дня смерті донечки

Вітюк Вікусі
Ти в розквітті ще зовсім юних літ
Пішла від нас
Вікуся, в інший світ
У божий світ, у світ, де Божі Ангели
Та ми про тебе, дорога дитина,
Не забуваєм ані на хвилину.
Нам білий сніг на скроні сипле доля,
А ти цвітеш для нас весною, доня.
Тебе любили ми і любим ми назавше.
До тебе в нас чуття прещирі наші.
ТЕБЕ НЕМА І НА ДУШІ ТАК ГІРКО
І камінь сердце душить повсякчас,
Возгасла в небі твоя зірка,
Що сяяла ці всі роки для нас.
Нам дуже тяжко тут без тебе,
Ми згадуєм тебе щодня, завжди,
Та вірим — ти бачиш це із неба
І оберігаєш нас від горя і біди.

З вічним болем та смутком у серці: мама, сестра, племінники, 
та вся наша родина.

4 березня минає пів року світлої пам'яті

Щерби Петра Анатолійовича
          с.КордишівкаЯка 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 Царство своє.
Тепер на серці в нас тривожна рана
Бо ти пішов не на годину, а назавжди.
Прости, що не змогли тебе спасти,
Прости, що не змогли тобі допомогти.
Якби ти міг, ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не силах ми змінити,
Господню волю у житті.
Залишиться у наших серцях назавжди.

Вічно сумуючі: тьотя Надя, брат Олег з дружиною Наталею, похресниця Даша.

4.03.17 р. минає 40 днів, як раптово пішла з життя

Романюк 
Тетяна Миколаївна
Ти не діждалась перших журавлів – 
Тяжка недуга світ тобі закрила
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне з Богом говорила
І вже без тебе розцвітуть сади,
І солов'ї затьохкають ночами
І будуть знову квіти і плоди
І буде все...
Та тільки вже без тебе.
Ти будеш жити вічно з нами в пам'яті,
В думках і снах, не згасне образ твій з роками
У наших зболених серцях.
Спи спокійно, наша ріднесенька.
Хай твоя душа знайде вічний спочинок у райських садах.

Вічно сумуючі: дружина, дочка, невістка та їхні сім'ї, друзі 
та знайомі.

02.03.17 р. минає 9 днів, як пішов з життя

Волятицький 
Микола Миколайович
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз,
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушёл от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушёл из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Вічно сумуючі: чоловік Валерій, дочка 
Лариса, онучка Юлія, 
зять Костянтин та вся родина.

03 березня минає 9 днів, як перестало битися серце люблячої дружини, 
дорогої матусеньки, турботливої бабусеньки  

Болить душа і сльози ллються,
Стражданню нашому нема кінця
В життя Тебе вже не вернути,
Бо сили такої на жаль нема
Твоє проміннячко могло би ще 
сіяти
І зігрівати всіх нас своїм теплом
За душу Твою будем Бога молити
Спи, найрідніша, спочивай вічним 
сном.

Тичинської Галини Олексіївни 

З вічним болем у серці: мама.

6 березня 4 роки з дня трагічної загибелі 
дорогого синочка Кирилюка 

Олега Олександровича
Чотири роки смутку
Чотири роки жалю
Чотири роки спогадів
Про тебе сину!
Про теплу усмішку твою
Про очі, руки, голос,
Як хочеться торкнутися тебе
До свого серця пригорнути
І захистити від усіх
Тебе, моя дитино!
Але твій час земний
Злетів неначе птах.
Страшна біда ввірвалась у домівку
І не змогла я захистить
Свою ріднесеньку кровинку.
Колись молилась і просила Господа,
Щоб дав здоров’ячка тобі,
Щоб був успішний, сильний і 
щасливий на многії літа.
Тепер молитва мами про твій спокій
Про світлу душеньку твою
І пригортаюсь я вже не до тебе,
А до холодного каміння на гробку.

Мы очень любим тебя и помним о тебе
Каждую минуту нашей жизни.
           
Мама, папа, брат, жена, доченьки, родные.

 29.05.1978 – 06.03.2009

Полищук
 Сергей Михайлович

Нет в мире ничего больней,
Чем маме хоронить детей.
Вот восемь лет прошло, 
когда тебя не стало,
Но рана кровоточит до сих пор.
Как утром на цветах весенняя роса,
Твоя душа на сей земле блеснула,
С улыбкою на божий мир взглянула
И вознеслась к себе на небеса.
Душой ты рядом, только боль сильна,
Что без тебя придет весна.
О Господи, какие силы надо,
Чтоб выдержать такую боль!
О, как безжалостно, 
как беспредельно глупо
Приходит смерть в расцвете сил и лет.
Какой становится невыносимой мукой
Та жизнь, в которой тебя больше нет.

З вічним болем у серці: дружина, діти, онуки

ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ 8 березня минає 6 років, як невблаганна, рап-
това смерть забрала турботливого чоловіка, батька, дідуся

ДЕПЕШКО 
ВІТАЛІЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА
Всіх, хто знав і памятає дорогу нам людину,
Просимо помянути в цей скорботний день.

пам'ятаємо, любимо, сумуємо
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  Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿ íà äîâãèé òåðì³í. 063-353-58-16
  Øóêàþ ñïóòíèöþ äëÿ æèòòÿ äî 50 ðîê³â. 063-194-61-44
  Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³, íà òðèâàëèé òåðì³í. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ñ³ìÿ çí³ìå 1-ê³ìí. êâ. ÷è ê³ìíàòó, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 2-52-42, 
097-682-51-15
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ïðàö³âíèêà Êîçÿòèíñüêîãî ì³ñüêðàéñóäó 
¹133/017 â³ä 07.03.2013 ð. âèäàíå Êîçÿòèíñüêèì ì³ñüêðàéñóäîì 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà ³ì’ÿ Ïÿñêîâñüêî¿ Íàòàë³¿ Àíàòîë³¿âíè ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàì â îðåíäó 200 êâ.ì. ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 067-430-04-48
  Çäàì â îðåíäó ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ç óñ³ì îáëàäíàííÿì â öåíòð³. 
067-430-04-48
  Ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ë³â â öåíòð³ ï³ä îõîðîíîþ. 067-430-04-48
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 068-041-82-43
  Çäàì â îðåíäó êàôå «ªâðîïà». 063-291-40-91
  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ¹004698 â³ä 
17.06.92 ð., âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ìàêñèì÷óê Îêñàíà Þð³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ãàçîâå. 093-973-70-86, 093-031-
24-52

  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ ÐÊ 
¹015059 â³ä 20.06.98 ð., âèäàíèé íà ³ì’ÿ Áåðåæíþê Òåòÿíè Ïåòð³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  Ïðîïàëà ñë³ïà ñîáà÷êà â ð-í³ ÏÐÁ, áà÷èëè á³ëÿ Àáñîëþòà, ìîæëèâî 
õòîñü ïðèþòèâ - â³äãóêí³òüñÿ. 097-461-69-69
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-70-56-105
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ äî 30 êâ. ì. â öåíòð³, âóë. Íåçàëåæíîñò³, 
42 (×åðâîíîàðì³éñüêà) ï³ä îô³ñ. 093-766-78-49
  Çàãóáëåíî àéôîí-4, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïðîøó ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 093-091-03-62
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâåðñ³, á³ëÿ òóðàãåíö³¿ «Òóè» 
063-145-57-75
  Çäàì â îðåíäó 100 êâ.ì. ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 067-430-
04-48
  Çí³ìó ê³ìíàòó, êîéêó ì³ñöÿ, ìîæíà Ñåñòðèí³âêà, Âåëèêå. 093-145-
19-27
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 30 êâ.ì. 067-430-04-48
  Ë³òíÿ æ³íêà çí³ìå 1-ê³ìí. êâ., ç ñóáñèä³ºþ. 097-643-12-17
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà 
ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 097-512-47-72, 063-280-18-69
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
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овен 
доведеться відкласти амбітні 
плани - ви можете виявитися 

неготовими до їх реалізації.
телець 
сплески негативних емоцій 
здатні завдати вам і вашим 

близьким чимало зайвих турбот.
близнюки 
скористайтеся можливістю за-
стосувати нові знання на практиці 

- і результати неабияк порадують вас.
 рак 
не дозволяйте колегам та керів-
ництву сумніватися в тому, що у 

вас є власна думка.
 лев 
прислухайтеся до своєї інтуїції і за-
ймайтеся тільки найважливішими 

для вас проблемами.
 діва
встигнете реалізувати все, що 
запланували, вірте у власні 

сили та можливості.
терези 
від вашої рішучості залежатиме 
успішна реалізація давніх заду-

мів і довгострокових проектів.
скорпіон 
робота обіцяє стабільний при-
буток і цікаве коло спілкування. 

відчуєте себе потрібною людиною.
стрілець 
у вихідні вашої поради та під-
тримки потребуватиме велика 

кількість людей, не підведіть їх.
козеріг 
 усі проблеми можна вирішити, 
якщо будете зібрані, уважні й 

зосереджені на головному.
водолій
не будьте легковажні в особистому 
житті, остерігайтеся тісного спілку-

вання в сумнівних компаніях.
риби 
необхідно продумати стратегію 
майбутніх дій. успіх цілком мож-

ливий, але поки що не варто виділятися.

ГОРОСКОП
з 2.03 по 8.03

388816

39
20

44

недІля,5 березня

+ 4 0Ñ   + 5 0Ñ
+ 7 0Ñ   + 10 0Ñ

середа, 8 березня

  + 4 0Ñ   + 5 0Ñ
  + 8 0Ñ   + 10 0Ñ

вІвторок, 7 березня  

  + 3 0Ñ    + 5 0Ñ
  + 9 0Ñ    + 10 0Ñ

понедІлок, 6 березня

  + 3 0Ñ   + 3 0Ñ
 + 8 0Ñ   +10 0Ñ

субота, 4 березня  

  +1 0Ñ    + 2 0Ñ
  +9 0Ñ    +7 0Ñ

пятниця,3 березня  

   + 3 0Ñ    + 4 0Ñ
   + 4 0Ñ   + 5 0Ñ

четвер, 2 березня 

 + 5 0Ñ  + 4 0Ñ
 + 5 0Ñ  + 6 0Ñ

Прогноз погоди

39
15

79

392704

392615

39
31

70
39

33
82

392970

390847

392669


