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ми запитали у козятиНчаН : кого вітаєте з весною?

яНа (25), працює в газкоНторі:
— Усіх знайомих жінок — ко-

лег та родичів.

ольга (39), кухар та аліНа (8), 
школяр:

— Бабусю та хрещену.

ілля (8), школяр:
— Матусю.

володимир (57), 
залізНичНик:

— Свою жінку.

людмила яківНа (60), 
пеНсіоНер:

— Сваху.

геННадій (38), депутат:
— Усіх знайомих жінок.

З приходом весни, перші, кого 
вітають наші чоловіки — це 
наші жінки. На базарі щодня 
був жвавий продаж квітів.Ціни, 

у порівнянні з минулим роком, 
не дуже піднялися. Тюльпани 
можна придбати за 15-20 гривень 
за штуку. Квіти в горщиках: 

гіацинт за 30 грн, примула — 
30-40 грн, нарциси в горщиках 
по 60 грн, крокуси — 20 грн.

Квіти з надувних шариків для 

малечі по 10 гривень. Поробки 
у вигляді квітів по 25 гривень. 

 А 8 березня квіти всі розкупи-
ли. Вже після опівдня допродува-

ли. Ціни  не змінились, а навіть 
здешевіли. Зате на квіти в гор-
щиках ціна не впала. Адже життя 
цим квітам було продовжено...

Стало модним дарувати корисні для здоров’я рослини. У нас в редакції 
з’явилося дерево-бонсай з ісландського моху. Воно має дуже високу біологічну 
активність. Коли на нього потрапляє вода, бонсай оживає. У такому стані зали-
шається протягом доби, потім засинає. При цьому він виділяє разом з вологою 
корисні для здоров'я речовини. 

Зі Святом весни жінок ми вітаємо!
Здоров’я й удачі ми вам бажаємо. 
Мудрість і врода в жінок наших є
І хай на вас сонце свої промені ллє.
Щоб ви усміхались і були веселі,
Щоб ладилось все у вашій оселі,
Щоб вам дарували кохання і квіти.
За вас пам’ятали ваші родичі й діти.
Щоб завжди співали для вас солов’ї,
Достаток хай буде у вашій сім’ї. 
Хай буде почута жіноча позиція
Жінок пам’ятає 
“Громадянська позиція”.

в’ячеслав гоНчарук
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на тему тижняпро все

Прийшла 
Пора 
ПричеПуритися

Про це не можна забувати
серед нас живуть герої чорноБильці

афганці гуртуються навколо свого 
лідера

Питання до Поліції 
залишились Без відПовіді

селян до Бунту не 
довели

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

акція

віка загоруй. Їй 3 роки

Назарчур вікторія 
сергіївна (680 шт). 

середіна галина 
василівна (305 кришок)

я не Був там 20 років. те, що 
ПоБачив і Почув, жахає

кому весна, а кому ПотоП

ми запитали у козятиНчаН

аНастасія (20), бармеН та сергій 
(3):

— Мені дуже подобається 
Закарпаття. З радістю поїду в 
ті мальовничі місця.

Надія (62), пеНсіоНер:

— Дуже хочу знову по-
їхати на курорт до Хміль-
ника.

тетяНа (22), у декреті:

— Хочу повернутися у 
Львів до свого чоловіка.

юрій (38), мерчаНдайзер:

— Я дуже полюбляю 
рибалити, отже з радістю 
повертаюсь на “рибні” місця.

олексаНдр (28), працівНик 
м’ясокомбіНату:

— Хочу знову відвідати 
моє улюблене місто Львів.

валерій броНіславович (68), 
пеНсіоНер:

— З великим задоволен-
ням повернувся би в своє 
щасливе дитинство.

чи є таке місце, куди вам хочеться повертатися знову і знову?

влад повх

Село Пиківці недалеко від Ко-
зятина. Ну зовсім поряд. За звіт-
ний період 2016-2017року пере-
селилися до Бога душі 16 осіб. А 
народились всього шестеро дітей. 
І жодного весілля. Сухі слова для 
стороннього і вирок для громади. 
Село вимирає. Багато будинків-
привидів, де немає нікого — ні 
старого, ні малого.

Поспілкувавшись з одним із 
старожилів, довелося почути на-
ступне:

— Хати, що порожні, постійно 
грабуються. Беруть усе — від 
консервації до посуду. Ламають 
пічне опалення, щоб видерти 
чавун. У печі був алюмінієвий 
прут, ну, може, грамів 300. То 
піч понівечили. А простояла ж 
100 років! І ще б стільки стояла. 
У голодомор вигріла людей, а 
зараз знищили. У будинках, де 

повмирали пенсіонери, покрали 
навіть залишки пшениці, кукуру-
дзи, борошна. А подивіться на 
наш клуб! Це просто жахливо. 
Скоро село зникне.

— А яка ж причина, на вашу 
думку? — запитали ми.

— Та яка там причина! Є 
декілька осіб “місцевого роз-
ливу”. Що присіли на стакан. Це 
їх робота. Голова знає, міліція, 
пардон, тепер поліція. — тим-
більше знає. Але їх пасивність 
та  аморфність просто вражає. 
Молоді в селі немає. Я пенсіонер 
за віком, за станом здоров’я не 
буду битись. Та й не вмію. Хіба 
підперти їх хату та спалити вночі, 
щоб ніхто не бачив? Я думаю, що 
Бог пробачить і я вимолю про-
щення. Але тоді треба спочатку 
спитати у сільського голови, у 
поліції: на який ...вони нам, що-
вони роблять?

— Що дешево, швидко і кар-

динально може змінити хід іс-
торії села і не тільки вашого?

— Я не маю великої освіти, але 
своє бачення викажу. Концентра-
ція землі в корпораціях в сотнях 
тисячах гектарів — це вирок 
селу. Наприклад, у нас орендують 
декілька тисяч гектарів землі. Це, 
так звана, “Сигма” — дуже брех-
лива корпорація. Ще, як на його 
кажуть, парабелла. Люди прав-
дами і неправдами відстоюють 
ціну за пай. А мали б навпаки. 
Необхідно змушувати орендарів 
створювати робочі місця на селі. 
Зберегти пасовища, дороги. Щоб 
у кожного в обійсті було і рогате, 
і копитне. Щоб ранком співали 
півні. А на воді плавали гуси і 
качки. Усе це у селян мало б 
викуповуватись і перероблятись. 
Має бути кооперація. Але наш 
місцевий жидок М. понівечив 
кооперацію і нам злочинним 
шляхом, як будматеріал, хоче 

продати наші крамниці. Це дуже 
лиха і алчна людина. Ворог, що 
у корита, не менше небезпечний, 
чим там на сході України.

Р.S. На замітку новому ке-
рівнику поліції: ми перевіряли і 
підкажемо рецепт, як побороти 
пограбування приватних будинків 
по селах, де ніхто не мешкає. Не-

обхідно одне — позбавити еко-
номічної доцільності красти. Або 
позакривати всі пункти прийому 
металолому. Жодна організація в 
Козятині та районі не має ліцензії 
на таку діяльність. Здійснюють 
діяльність лише за сприянням 
корупціонерів вищого рівня через 
злочинну бездіяльність чиновників 
силових  та фінансових структур .

Весна принесла з собою зміни 
не тільки в душі. Найперше — ми 
поміняли одяг та взуття. По-
іншому відчули спів птахів. У нас 
вселилася надія.

Закликаю всіх містян причепу-
ритися, на скільки це можливо. 
Там, де живемо, кудою ходимо. 
Висадити все, що тільки можли-
во по сезону. Прибратися гар-
ненько, побілити, пофарбувати, 
відмити.

Намагаймося колективно при-
крашатися. Це дасть нам радість 
спілкування, нові знайомства.

Провідаймо одиноких сусідів 
похилого віку. Допоможемо і їм 
прибратися, порадувати добрим 
словом або настановою, а то і 
ділом. 

Для більшості людей весна 
— це радість. Для інших — де-
пресія, що спричиняє трагічні на-
слідки. Ліками може стати слово, 
почуте від Вас. Разом розпитий 
чай вселяє надію, дарує віру в 
добро і тепло разом з чаєм. Не 
забуваймо про Великдень, що 
якби фінішує наші весняні при-
крашання.

Хотіла б вивчати метеликів та 
займатися чимось творчим, щоб 
лишити по собі справжній слід…

З весною!!!

катериНа чекай

Козятинська міська громадська організація 
“Союз Чорнобиль України” утворилась 16 
грудня 2011 року. 

— Спочатку нас було 252, зараз — 220. 
За п’ять років 30 чоловік пішли до небуття, 
- розповів газеті “RIA-Козятин” голова Козя-
тинська міська громадська організація “Союз 
Чорнобиль України” Дмитро Іванович Ганчик.

Його громадська організація займається 
захистом та допомогою чорнобильцям — 
ліквідаторам та постраждалим. Спонсорську 
підтримку шукають всюди. Міська рада надає 
їм 5 тисяч гривень в рік, які використовують 
на матеріальну допомогу членам нашої орга-
нізації на лікування.

Офіс організації чорнобильців знаходиться 
в приміщенні колишнього Землеуправління. 
Його поділяють з районною організацією.

— Зараз йде реорганізація медицини, — 
каже Дмитро Іванович. — Хотілося б, щоб  

для чорнобильців зро-
били окремі кабінети, 
як для інвалідів війни. 
А ще — фінансуван-
ня у нас залишилося 
на рівні 2011 року. 
Що тоді було 5000 
гривень, а що вони за-
раз — велика різниця. 
Хоча б трохи збіль-
шили...

Користуючись нагодою,  пан Ганчик че-
рез газету ”RIA -Козятин” передав вітання 
з весною дорогим, милим, чарівним жінкам, 
особливо постраждалим у ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС. 

— У Козятинській міській громадській орга-
нізації “Союз Чорнобиль України” на сьогодні 
на обліку є 38 жінок. Серед них 3 ліквідатори 
першої категорії, 3 — другої категорії, 2 — 
третьої та 30 жінок постраждалих. У свій час 
вони працювали на атомній, у місті Прип’яті 

на різних посадах, та в результаті аварії на 
станції ліквідаторами стали. 

Серед жінок-ліквідаторів є Влада Леонідів-
на Тишкевич. Вона пише вірші. Саме її твором 
пан Ганчик вітає жінок: 

Нехай у долі щастя буде — 
І сил приплив, немов потоки рік.
Нехай життя квітує буйним цвітом,
Нехай цей день приходить знов і знов, —
І доля хай дарує з кожним роком
Здоров’я Вам міцного, щастя і любов!

тетяНа лозіНська

У лютому на чергову річницю 
виведення колишніх радянських 
військ з Афганістану в Козятині 
зустрічалися причетні до цієї по-
дії наші земляки. Представники 
влади відзначили частину воїнів-
афганців преміями та грамотами. 
Схоже дійство відбувалося і в об-
ласті. А завдяки турботі нашого 
нардепа пана Юрчишина, афганці, 
вдови полеглих та вже померлих 
героїв-інтернаціоналістів змогли 
зібратися на пам’ятному обіді. 
До речі, зараз по весні готується 
встановлення довгожданної для 

Козятинщини пам’ятної 
меморіальної стели, до 
якої ми зможемо за-
вжди покласти квіти і 
пом’янути тих, хто не 
повернувся з інтернаціо-
нальних воєн. Це також 
заслуга нардепа Юрчи-
шина, за що йому через 
газету “RIA-Козятин” дя-
кують ветерани, їх сім’ї 
— наші земляки.

Нарешті організація завдяки 
мерії міста має свій новий офіс. 
Він знаходиться на території місь-
кого управління освіти на вулиці 
Незалежності.

На цьому тижні святкує свій 
ювілей голова афганської орга-
нізації Тетяна Драмарецька. Вона 
єдина жінка в Україні, яка очо-
лює таку складну ланку роботи. 
Їй передають свої вітання члени 

афганської спілки. 
Вони бажають своєму лідеру 

здоров’я та достатку і ще про-
тягом багатьох років допомагати 
їм вирішувати життєві проблеми 
та оточувати турботою.    

влад повх

Схід села Пиковець проходив у 
сільраді, зважаючи, що клуб став 
захаращеною пусткою. 

У ході обговорення купкою жі-
ночок проблем насущних з’явився 
представник козятинської поліції. 
Як виявилося, він приїхав замість 
дільничного, який саме перебував 
на лікарняному.

— Хочу вам нагадати, що само-
гоноваріння заборонено законом, 
— почав Сергій Павлович.

— А що, навіть не можна для 
своїх потреб? — чулося із залу.

— Закон цього не дозволяє, 
— спокійно пояснював поліцей-
ський, переводячи тему. — У 
вас в селі часті крадіжки. Зараз 
почастішали випадки шахрайства 
по телефону. Це коли до вас 
дзвонять і повідомляють, що з 
рідними трапилась якась біда. 
Вимагають перерахувати гроші. 
Отож, завжди повідомляйте про 
це в поліцію. 

Але людей обурювало інше, 
вони виказували недовіру право-
охоронцям. Виявляється, що в 
одиноких бабусь виламують две-
рі, крадуть все, що “погано ле-
жить”. Хати, де люди не живуть, 
розкрадають і  виносять меблі.

— І що ви зробили? — було 
питання до поліції.

— По всім справам проходить 
слідство, — завірив правоохо-

ронець. 
—  Якби дільничний тут знахо-

дився частіше, можливо злочинів 
було б менше? Чи хоча б переві-
рили усіх жителів села, їх житло? 
Можливо, знайшли вкрадені речі? 
— сипались запитання з залу.

— Я не маю права здійснювати 
обшуки, — було у відповідь.

Одна жінка розповіла, що коли 

обікрали її хату, вона 
з чоловіком привезли 
дільничного.

— Він обійшов, по-
дивився навкруги і 
на цьому кінець, — з 
відчаєм повідала меш-
канка Пиковець. — Я 
написали море заяв і 
ніяких здвигів!

Представник у по-
гонах заявив, що за 
дії дільничного не 
відповідає і, “якщо на 
вашу думку поліцей-
ський не не виконує 
своїх обов'язків, то 
звертайтесь до про-
куратури”. 

— От скажіть, ви-
крали у мене жесть і 
здали її в приватний 
металоприймальний 
пункт, — розповіда-
ла інша жителька 
села. — Я повідо-
мила поліції, сказала 
навіть, куди саме зда-
ли вкрадене. І ніхто 

не пішов і не перевірив. Від 
поліції залишилася одна назва! 
Чому на прийомах заліза не 
вимагають паспорт? Було ще 
одне пограбування, знайшли 
злодія, і що? Йде досудове 
розслідування... А по крадіжці 
на цвинтарі? Визвали поліцію, 
яка приїхала, оглянула і все...

іриНа свідерська

На гарячу ліНію газети “Rіа-
козятиН” зверНулися меш-
каНці провулку довжеНка 
(райоН бті та колишНього 
маслозаводу).

Кожну весну, як тільки починає 
танути сніг, та коли починаються 
дощі, їхні присадибні ділянки 
потерпають від затоплень. Попід 
їхніми городами викопана водо-
відвідна канава. Раніше вона була 
глибока і там збиралась вода. 
Мешканці протягом 20 років роз-
чищали канаву, як тільки могли. 
Але з часом вона замулилась і 

труба, по які стікає вода, забила-
ся. Протягом останніх років, коли 
сильний потік, вода біжить через 
дорогу, затоплюючи все підряд.. 

Люди ще у 2013 році зверну-

лись до міської влади за допомо-
гою. Їм відповіли, немає грошей, 
щоб вирішити цю проблему. 
Чекали люди два роки. Коли ж 
з’являться гроші?

Вирішили в 2015 році написати 
колективне звернення до депутата 
Петра Юрчишина.

Їх завірили письмово, що 
комунальне підприємство “Від-
родження” усуне цю проблему, 
як тільки виконають свої планові 
роботи. Згодом прибула комісія. 
Було це 18 червня 2015 року. 
У складі “перевіряючих” були 
молодий виконуючий обов’язки 
начальника житлово-комунально-

го господарства Іван Вовкодав, 
працівниця управління ЖКГ пані 
Шацька та комунальник зі ста-
жем Володимир Радецький. Вони 
провели обстеження і склали акт. 

Встановили, що треба прочистити 
канаву, укріпити правий берег, 
і прочистити водовідвідну трубу 
під дорогою. 

На цьому все закінчилося. 
Ніяких візитів більше не було. 
Садиби дальше топить, вода до-
бирається до погребів.

Останньою краплею у однієї 
з мешканок цього мікрорайону 
пані Людмили стала обіцянка 

пана Вовкодава на початку тижня 
заїхати подивитися, “що там”. 
Чиновника не дочекались — він 
жінок міськради саме вітав того 
дня…

Від редакції: Прохання до 
влади — виконуйте свої повно-
важення! Вирішуйте проблеми 
людей, допомагайте їм усувати 
проблеми, в яких винні служби 
міської ради. 

тетяНа лозіНська

У село Пиківець нас покликала 
громада. Що за захід, не по-
яснили. Лише по місці з'ясували, 
що це схід села, де звітували 
сільський голова та депутати. Від-
булась зустріч з представниками 
РЕМу, представником поліції та з 
основними орендарями земельних 
паїв. 

Теми, що обговорювали, якраз 
і є темами життєдіяльності грома-
ди. Дивним було те, що не було 
представників РДА та райради. 
Хоча люди не дуже переймались 
їх відсутністю.

Зі звітом сільського голови гро-
мада тертя не відчувала. Він од-
ноголосно був прийнятий. Роботу 
поліції визнали малоефективною 
(про це в публікації ліворуч). 
Не менш гостро спілкувались з 
РЕМом, по-діловому вказуючи на 
їх недоопрацювання. Найбільше 
ж дісталось представнику фірми, 
що орендує землю. Він частково 
визнавав свої недоопрацюван-
ня. Запропонував надати значні 
фінансово затратні послуги за 
власний рахунок в інтересах всієї 
громади. Це задовольнило селян.

Відеореортаж можна побачити 
на сайті газети та в ютубі.
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влада і мипро все

Голова громади не бере відповідальність на себе

мешканка колишньої вулиці к. лібкнехта, 28/2 ділиться своїми споминами початку будівництва “дома піонерів”

Перед цим він під конвоєм перебував на лікарняному ліжку

мешканці козятина обурені — зрізають живі дерева-велетні

не всі діти шкіл району харчуються

архітектор Павлов вніс заставу 118 тисяч 
гривень і зараз Під домашнім арештом

фурманову аПтеку на ПрБ розчистили через 32 роки БіБліотека стала не ПотріБна?

як жінок вітала меріялюди вимагають, щоб 
бійцівських псів вигулювали 
в намордниках

візит 
екстрасенсів 
в козятин 
показали по 
телевізору

в'ячеслав гоНчарук

У селі Козятині є школа I-III  
ступеня № 9. Тут навчаються діти, 
нічим не гіршіі від дітей інших 
шкіл. Та стали вони заручниками 
ситуації, що в столиці називається 
реформою, а на місцях “нероз-
берихою”. 

Раніше на освіту виділялися 
кошти, яких вистачало на хар-
чування дітей. Тепер ці витрати 
лягають на місцеві бюджети. От 
і вийшло, що тьоті і дяді, які так 
люблять дітей, не знають, що з 
тими дітьми робити. Усі розу-
міють, що проблему потрібно 
вирішувати. Тільки коштів ні в 
районному бюджеті, ні в бюджеті 
сільської ради на дітей не виста-
чає. І трохи дивно, що звітуючи 
про мільйонні витрати, з обох 
бюджетів не можуть знайти якісь 
тисячі  на дитяче харчування. 

Щоправда, районна рада бере 
на себе витрати на харчування 
дітей всіх пільгових категорій 
5-11 класів. А сільський бюджет 
опікуватися має харчуванням та 
підвозом учнів 1-4 класів.

Але відділ освіти Козятинської 
районної  державної адміністрації 
видав черговий документ, від 1 
березня 2017 року: “У зв’язку з 
тим, що субвенції від сільських 
та селищних рад не надійшли до 
районного бюджету на харчуван-

ня учнів 1-4 класів (гарячі обіди), 
на гарячі сніданки для учнів, що 
підвозяться до місця навчання, 
наказую керівникам навчальних 
закладів району Козятинської 
СЗШ-I-III ст.№ 9 (Заїчку О. Б.) 
Кордишівської СЗШ I-III ст. (Зо-
рук Г.І.) Пиковецької ЗНВК I-III 
ст. школа - дитячий садок (Без-
нальку Ю.М.), Іванковецької СЗШ 
- I-III ст. (Скляр Л.С.) призупинити 
харчування учнів 1-4 класів та 
учнів, які перевозяться у вище 
перечислених школах. А питан-
ня про призупиненя організації 
харчування у вище згаданих за-
кладах пропонується довести до 
відома батьків…”

г о л о в и х а 
в к л ю ч и л а 
“дурНя”. Та 
батьки учнів у 
селі Козятині 
були повідо-
млені значно 
раніше. Вони 
зустрілися з 
головою Козя-

тинської сільської ради Тетяною 
Катерезюк на сході села. Та голо-
виха була невблаганна. Прозвіту-
вавши про кошти, вона, за словами 
односельчан, сказала таку фразу: 
“Краще проїсти ці кошти? Чи зро-
бити дорогу до цвинтара? Бо вже 
й пройти не можна!”

Дорога, зви-
чайно, потріб-
на. Але дітей 
м и  любимо 
б ільше.  Тим 
більше, що обі-
цяв допомогти 
у фінансуванні 
шкільних обідів 
підприємець Ві-
ктор Сагайда. 
Та це не пере-
конало голову сільської ради. 

Активісти з батьків учнів 
школи №9 Світлана Осіпчук, 
Олена Стрикозова, Наталя Си-
дорук і голова батьківського 
комітету школи Ігор Мартинюк 
всі наведені вище факти підтвер-
дили. Вони зауважують, якщо 
питання не вирішиться позитивно, 
то багато учнів перейдуть в інші 
школи. 

Газета “RIA-Козятин” зустріла-
ся з головою сільради Тетяною 
Катерезюк. Ситуацію з харчуван-
ня учнів 1-4 класів вона проко-
ментувала так:

— Це  питання не вирішено. 
У нас ще й сесії не було. Але, 
згідно законодавства, учні по-
винні харчуватися з районного 
бюджету.

При зустрічах з дітьми на будь-
яких заходах з високої трибуни 
чиновники всіх рівнів наголо-
шують, що діти - наше майбутнє. 

Тільки гарячі промови деяких 
мужів так і залишаються словами. 

І про це потріб-
но пам‘ятати, 
коли йдете до 
скриньки на 
виборах.

ра й о Н Н и й 
бюджет тут 
Ні при чому. 
Начальник ра-

йонного відділу освіти Аліна Діден-
ко так прокоментувала ситуацію:

— Рішенням сесії Козятинської 
районної ради від 23 лютого 
2016 року у районному бюджеті 
визначено про те, що харчування 
дітей в навчальних закладах здій-
снюється за рахунок субвенції 
сільських і селищних рад. Район-
ний бюджет передбачив кошти на 
харчування строком на два місяці. 
Тобто на січень і на лютий для 
1-4 класів. Решту коштів пере-

дають сільські і селишщні ради. 
На сьгоднішній день передані 
субвенції всіма селищними рада-
ми. Окрім Кордишівецької та Ко-
зятинської сільських рад. Таким 
чино, харчування дітей у школах 
цих сільрад стоїть під питанням. 
Наприклад, рішенням зборів Кор-
дишівецьї школи харчування дітей 
беруть батьки на себе. А питання 
харчування школи села Козятина 
залишається не вирішеним, як і 
харчування в Іванковецькій шко-
лі. Але сільський голова пообі-
цяла підняти це питання на сесії 
і нічого не гарантувала. Батьки 
також не хочуть вирішувати це 
питання. Районий бюджет взяв на 
себе витрати по доставці дітей до 
школи, оплату пального, утримує 
підвідомчі структури в галузі осві-
ти. Також з районного бюджету 
нараховується доплата педагогам, 
яким не передбачені доплати По-
становою кабміну.

вероНіка любіч

Архітектора з БЮТівської 
команди мера Пузиря спіймали 
на хабарі. Він вимагав від при-
ватного підприємця 300 доларів 
США за встановлення в районі 
вокзалу ларька "хот-догів". Взяли 
на гарячому архітектора у його 
власному кабінеті минулого чет-
верга о 13.00. 

Наступного після "чорного" 
для мерії четверга дня, пан Саша 
(тезка і друг міського голови) 

взяв лікарняний і під конвоєм 
знаходився у лікарні. У понеділок 
він вніс 118 тисяч гривень застави 
і перемістився з лікарні вже під 
домашній арешт. 

У місті прибічники-чиновники 
БЮТівської команди розгортають 
плітки, що архітектор не винен, 
що його підставили, що гроші 
не хотів брати, а "відбивався" 
від них.

 Якщо він відкупиться, то ще 
раз відствяткуємо тріумф безза-
коння.

іНокеНтій гук

По стовбурах і пеньках видно, що про сухостій мова не йде. 
Ще одне дерево зрізали на Кошового. Тут також пеньок не 
вказує ні на які хвороби дерева.   

в'ячеслав гоНчарук

Вулиця Осипенка - одна з від-
сипних доріг нашого міста. Маєть-
ся на увазі, підсипана щебенем. 
Тут живуть люди, які цінують кра-
су. Майже в кожного біля своєї 
оселі є квітник. Вулиця вузенька з 
малим потоком транспорту. Стало 
традицією, як тільки з’являлася 
на дорозі маленька ямка, жителі 
засипали її  власним ресурсом. 
Деякі господарі біля своїх воріт 
робили на дорозі тверде покрит-
тя у вигляді стяжки з цементу. 
Тільки так було до тих пір, поки 
щось не поділили та не посвари-
лися між собою двоє підприємців. 
Вони раніше обоє користувалися 
дорогою придатною для важкого 
транспорту. Причину конфлікту 
з’ясувати не вдалося. 

Та відомо, що один з підприєм-
ців відмовився фінансувати доро-
гу, якою їздив, і його перестали 
пропускати наїждженим шляхом, 

запровадивши охорону дороги. 
Ось тому відкрився рух важкого 
транспорту вулицею Осипенка.

За деякій час вулиця стала не-

впізнанною. На дорозі з’явились 
глибокі колії. У коліях вода від 
талого снігу. І, після проходжен-
ня транспорту, земельно-водяна 
суміш розливалася по всіх низи-
нах, включаючи подвір’я деяких 
громадян. 

Водії згаданого підприємця 
зробили на дорозі такі глибокі 
колії, що вже самі почали їх за-
сипати щебенем. Та мешканців 

вулиці непокоїть, що вулицею не 
так вже й глибоко прокладена 
газова труба і вона, на жаль, не 
металева. За словами мешканців, 
вулицею  в нічний час їздять лісо-
вози.

Про умови, в яких опинилися 

мешканці вулиці Осипенка, зна-
ють при владі. Та поки що тільки 
поставили на в’їзді забороняючий 
транспортний знак, який водії 
важковаговиків ігнорують. А на 
зауваження людей зухвало від-
повідають: ”Знак стоїть для того, 
щоб вам закрити рота, а нам — 
зелена вулиця”.

Та все-таки мешканці вулиці 
Осипенка надіялися, що допо-
можуть їм у вирішенні їхньої про-
блеми в міській раді. Вони пішли 
до міського голови на прийом. 
Той пообіцяв щось зробити. “Та, 
мабуть, забув”, — кажуть люди.

Ми не можемо спрогнозувати, 

як вирішиться питання дороги 
на цій вулиці. Але те, що вулицю 
Осипенка не включили в міську 
“програму будівництва, рекон-
струкції, ремонту та утримання 
вулиць і доріг” — факт доведе-
ний. І хоча з самої програми не 
все виконується, до людей до-
слухатися потрібно.

Із згаданим підприємцем до-
мовитися неможливо. По крайній 
мірі, за старого начальства в 
поліції. Правоохоронці, яких ви-
кликали на факт ігнорування во-
діями  правил дорожнього руху, 
порушників відпустили, навіть не 
склавши адмінпротокол.

в'ячеслав гоНчарук

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулася мешканка 
нашого міста Валентина. Вона 
повідомила, що її сусіди Микола 
та Світлана вигулюють великого 
бійцівського пса без намордника 
і нашийника. За словами пані 
Валентини, вона зверталася до 
правоохоронців, але ті не реа-
гують належним чином. Після 
усного звернення до нового ке-
рівництва поліції, було досягнуто 
домовленості, що правоохоронці 
переперевірять інформацію.

Ми ж через два тижні провели 
власне журналістське розсліду-
вання.

Сусіди — це близькі люди, 
адже іноді саме вони бувають 
ближчі за родичів (як за почут-
тям, так і за відстанню). Прикро, 
коли сусіди між собою конфлік-
тують.

Виявилося, що Микола вигулює 
свого улюбленця без намордни-

ка, тому що впевнений — пес 
нікого не зачепить. І представ-
ники преси переконались, що це 
дуже миролюбивий собака. Для 
нього байдужі навіть коти. Та 
справа в тому, що не всі знають 
його собачі наміри.  А людина, 
що зустрічається з цим собакою 
вперше, може перелякатися. І 
права пані Валентина в тому, що 
вимагає від своїх сусідів викону-
вати правила вигулювання собак.

Думки сусідів відносно безпеки 
в проживанні по сусідству з бій-
цівським собакою, розділились. 
Наприклад, пан Олександр нікого 
не підтримує, але обурений на 
мешканців будинку, які підгодову-
ють безпритульних тварин. А ось 
пан Леонід підтримав Валентину, 
на відміну від інших, які не бо-
яться пса без намордника. 

Натомість, після чергової про-
філактичної бесіди правоохорон-
ців з Миколою, його собака на 
ланцюжку і з намордником.

мЫський голова заБув, що ПооБіцяв 
мешканцям вул. осиПенка

катериНа чекай

Козятинську бібліотеку роз-
формовують (про це  стало 
відомо нещодавно), а у 1985 
році через її будівництво сім’я 
цілий рік жила “на чемоданах”, 
витрачала час та нерви у боях з 
чиновниками.

У далекому 85-му на тому міс-
ці, де зараз розташований “Дом 
піонерів” з козятинською район-
ною бібліотекою, у власному 
будинку мешкала сім’я. 

Коли тодішній райком вирішив 
будувати приміщення для біблі-
отеки, людям запропонували 
вивільнити землю, на якій вони 
проживали довгий час. Замість 
хатини, яку збиралися знести, 
козятинчанам пообіцяли квартиру 
в новому будинку. Але це були 

тільки слова. Ордер на квартиру 
їм не давали, вручали гарантійні 
листи. 

Однією з таких мешканок була 
Світлана Поварчук. Замість рів-
ноцінного обміну, її родині про-
понували в’їхати у приміщення, 
яке зовсім не було придатне для 
життя або ж набагато менше за 
розміром. 

— Будинок, який підлягав зне-
сенню, був побудований на віки, 
його ледь змогли зруйнувати, — 
розповідає пані Світлана газеті 
“RIA-Козятин” Залишившись без 
рідної домівки, родина мусила 
переїжджати з однієї тимчасової 
житлової площі на іншу. Увесь 
цей час доводилося пробиватися 
через перепони, які тодішні чи-
новники робили, щоб отримати 
свою користь. 

Потягнулися суди… Відповіді на 
запити, які обурені козятинчани 
посилали до Вінниці, Києва та 
Москви, до адресатів не дохо-
дили. Їм вручалися листи, з пе-
чатками та підписами, але зовсім 
іншого змісту. Коли це довели, 
тодішнього першого секретаря 
Дубінкова ледь не зняли з поса-
ди. Жінку навіть намагалися ви-
ставити психічно хворою. Поїздка 
до Вінниці та  обстеження в псих-
лікарні, яке не виявило жодних 
психічних розладів, реабілітувало 
козятинчанку в очах знайомих та 
чиновників. 

Майже через рік битв з тодіш-
ними “крючкотворами” сім’я на-
решті отримала дах над головою. 

Навіть через 32 роки жінка не 
може забути тих принижень та 
хитрощів, на які йшли чиновники, 

щоб відбутися від людей, які ви-
магали те, що їм повинні були 
надати за законом…

І сьогодні у пані Світлані бо-
лить душа, що бібліотеку хочуть 
розформувати. Вона взяла участь 

у акціях протесту з цього приво-
ду. Адже колись декілька родин 
настраждались від початку будів-
ництва, і сьогодні ця тема їм не 
байдужа.

катериНа чекай

Новий випуск "Слідство ведуть 
екстрасенси" розповідає про зви-
чайну козятинську жінку, яка бо-
їться за своє життя. Ясновидці Яна 
Пасинкова і Лариса Гуцану прибули 
влітку на допомогу до Світлани Ту-
раєвої. Жінка була в розпачі, тому 
що вже близько трьох років “до 
неї приходить покійний колишній 
чоловік Павло і вимагає інтимної 
близькості. А коли її не отримує, то 
душить Світлану”. Про це йдеться в 
передачі, яку можна вже знайти на 
ютубі. Екстрасенси дізнавалися, хто 
ж приходить до пані Світлани і яка в 
цьому причина.

 У сюжеті відзняті інтерв’ю родичів 
і близьких. У результаті - відповідь 
була знайдена. У всьому звинуватили 
нечистого...

влад повх

В міського голови Козятина 
Пузиря свято було 6 березня. 
Пострадянський синдром попі-
аритись, в інший день завчасно 
до дати вітання жінок, але в день 
народження його дружини. Все 
виглядало 6 березня в міському 
будинку культури по-комуняцьки. 
Навіть по-комуняцьки популістич-
но зігнали школярів для масовки. 

Анекдотом попіарився мер П. 
перед присутніми, де були і діти. 
Розповіддю “про невдале смс” 
він гендерно принизив жіночу 
стать, а потім роздавав їм же 
грамоти. Виглядало це, як вер-
шина понівеченої моралі міського 
голови. А це хіба не упереджено 
свідчить про одне: де він ріс і 
ким виховувався?

Цікаво, а такі жарти з дітьми 
пробачить громада? Темінь в 
його голові, як на носках його 
туфель на сцені. Переглянувши 
маленький ролик, стає сумно за 
громаду (https://www.youtube.
com/watch?v=WGrbr5eogZY). 

Міжнародний день 8-го 
березня був наданий нам 

радянською владою. Свято 
використовували, як один 
з її інструментів. На жаль, 
перетворений цей день з дня 
боротьби за права жінок на 
один день у форматі «букети-
ки-тортики-шампанське». 

Як відомо, Український 
інститут національної пам'яті 
підготував проект закону, 
згідно з яким будуть "декому-
нізовані" державні свята

Планується скасувати 1 
травня. Також поступово 
переводитиметься акцент з 
9 травня на 8 травня. Вва-
жається, що не варто робити 
державним і святковим днем 
8 березня. На думку істориків, 
на державному рівні повинні 
відзначати тільки свята, при-
свячені "переломним, надзви-
чайно важливим для України, 
як держави, події”. День не-
залежності, День Конституції, 
а не свята, які дісталися нам 
у спадок від радянського ми-
нулого. Нагадаю, 14 жовтня 
поступово витісняє те, що 
стосувалося 23 лютого.

огорожі тут проїжджі вантажівки заливають болотом
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на тему тижняпозиція

стецюк навіть не знає, що 
його Проклинають

Правда щодо освітлення на суворова

в'ячеслав 
гоНчарук

Єдине громадян-
ство — це вимога Конституції 
України, якої багато хто не до-
тримується.

Про це сказав лідер політич-
ної партії “Громадянська пози-
ція” Анатолій Гриценко в ефірі 
на телеканалі “112 Україна”.

У мене тільки один паспорт 
— український. І я не шукаю 
собі ніяких запасних аеродро-
мів. Більше того, коли партія 
“Громадянська позиція” йшла 
на парламентські вибори, ми 
постановили це вимогою. Хоча 
формально ЦВК того не ви-
магала, й усі наші кандидати 
в автобіографіях записали: 
“Громадянин України. Грома-
дянства іншої держави не маю”, 
і скріпили це підписом. Чому? 
Тому що це вимога Конституції. 
Якщо ти хочеш працювати у 

вищому законодавчому органі 
— давай зразок дотримання 
закону. — Буде інше рішення, 
інша Конституція — буде інше 
життя, — зазначив політик. 

Екс-міністр оборони наголо-
сив, що, не зважаючи на вимогу 
Конституції України щодо Єди-
ного громадянства, наразі є ба-
гато прикладів, коли українські 
громадяни мають також пас-
порти інших держав: російські, 
румунські. угорські, ізраїльські 
тощо. Він назвав подвійне 
громадянство запасним аеро-
дромом для тих, хто не пов’язує 
своє майбутнє з Україною, чи 
не може тут себе реалізувати 
(особливо, для людей бізнесу, 
політиків, які “виходять десь на 
межу чи за межу закону”).

На думку Гриценка, таким 
людям потрібно обмежити мож-
ливість обіймати певні державні 
посади.

— Тут треба буде провести 

лінію, — каже пан Анатолій. 
— Тому що, коли йдеться про 
допуск до державної таємниці, 
особливо про документи “ціл-
ком таємно”, про те, щоб мати 
право обіймати високі посади в 
силових структурах, в інших ор-
ганах, де таємниця має виключ-
не значення, очевидно, там пи-
тання громадянства доведеться 
враховувати. Якщо людина ло-
яльна до нашої держави, вона 
поважає наш гімн, паспорт, наші 
закони, все решта і водночас у 
неї є паспорт іншої держави. 
Наприклад, зараз — Росії, чи 
може така людина бути Пре-
зидентом — Верховним Голов-
нокомандувачем, начальником 
Генерального штабу, коман-
диром бригади? Уже виникає 
проблема. Моя відповідь — ні! 
Бо тоді виникає роздвоєння, бо 
тоді невідомо, до якої держави 
ця людина більш лояльна, — 
пояснив політик.

люди з подвійним громадянством не 
повинні обіймати державні посади 
блог

згадаймо українські імена

якісні харчі — це ліки

не звертайтесь до громади, як до грішників, 
які Повинні Покаятися
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У 988 році в українців були 
відібрані рідні імена. Українські 
імена поганські, ідолопоклонні, 
антихристські, на смітник їх!

Хто відважився в Україні забо-
ронити українцям мати українські 
імена? В ім'я чого — в ім'я яких 
святощів, в ім'я яких злочинств? 
Чи треба цю драконівську (цер-
ковно-візантійську) заборону вва-
жати канонічною святістю "віри 
правдивої" і покірно коритися їй, 
і бездумно молитися їй? Чи треба 
пробудитися — порвати кайдани 
духовної неволі і вийти на Со-
нячний Шлях Рідної Української 
Національної Віри, на Шлях Ду-
ховної Волі і Правди. На світі не 
було, немає і не може бути релігії 
вищої за Правду!

Раніше попи (тобто, "церковні 
отці") давали імена українським 
дітям, не радячись із родичами. У 
церкві, як у в'язниці, родичі були 
поставлені в становище німого 
побожного раба. Письменник 
Лесь Мартович в оповіданні "Му-
жицька смерть" пише, що родичі 
(тато й мати) в душі леліяли 
новонародженого синка назвати 
Миколою.

Питає дружина чоловіка, який з 
кумами вернувся з церкви, як же 
піп назвав дитину? Чоловік відпо-

вів: "Питайся його. Я йому кажу 
Никола, а він: хрещається раб 
Божий Редькова — та й решта". 
Духовний невільник стояв у церк-
ві і з обуренням, і з ненавистю в 
душі слухав, що "хрещається раб 
Божий Редькова". 

Безпросвітна доля в духовного 
побожного раба!

Навіть жителі Африканських 
джунглів мають звичай, що тільки 
тато й мати мають право давати 
ім’я дитині своїй. 

У Індії, коли народжується ди-
тина, подружжя світить дві свічки 
— чия свічка довше горітиме, той 
має право дитині дати ім'я.

Ромеї (наші предки звали ві-
зантійських греків "ромеями"), 
ставши на Русі (Україні) духо-
вними (церковними) окупантами, 
проголосили канон (канон греко-
православія!), що імена українські 
(русичівські) "противні для Госпо-
да Бога Ісуса Христа". "Господь 
Бог Ісус Христос" любить імена 
жидівські, грецькі і латинські. 
Тривога й печаль облягають душу 
мою, коли я думаю про ці "по-
півські тортури", — писав Іван 
Франко.

Чи рідні наші імена досі рідні 
нам — де вони, які вони? Сьогод-
ні перечислю наші рідні головніші 

імена (імена відомі й призабуті, 
імена такі, які мали наші далекі 
предки русичі, анти, сумеріяни й 
імена нові (мною створені)).

Наприклад, Атті — Аттіна, Ба-
жан — Бажанна, Баян — Баянна, 
Білослав — Білослава, Благовид 
— Благовида, Благовіст — Благо-
віста, Благослав — Благослава, 
Богдан — Богданна, Боговір — 
Боговіра, Боговіст — Боговіста, 
Боголюб — Боголюба, Богумир 
— Богумира, Богосвят — Бого-
свята, Богумил — Богумила.

Бож — Божена, Божедар — 
Божедара, Болеслав — Болесла-
ва, Будимир — Будимира, Вед — 
Веданна, Велимир — Велимира, 
Вір — Віра, Віродар — Віродара, 
Вірослав — Вірослава.

Віст — Вістанна, Вітан — Ві-
танна, Влад — Владанна, Вла-
дислав — Владислава, Вогнедар 
— Вогнедара, Володимир — Во-
лодимира, Всеволод — Всеволо-
да, Всеслав — Всеслава, Вселюб 
— Вселюба, Гатусил — Гатусила, 
Град — Градна, Далібор — Далі-
бора, Дан — Данна, Дар — Да-
ринна, Дій — Діянна, Добровіст 
— Добровіста, Добролюб — До-
бролюба.

Добромил — Добромила, До-
бромир — Добромира, Добро-

слав — Доброслава, Дружелюб 
— Дружелюба, Жадан — Жадан-
на, Ждан — Жданна, Зореслав 
— Зореслава, Зорян — Зорянна.

Колодар — Колодара, Лад 
— Лада, Людмил — Людмила, 
Ладислав — Ладислава, Лев — 
Левина, Лілай — Лілая, Лілій — 
Лілія, Лоліт — Лоліта, Любомир 
— Любомира.

Маг — Маганна, Магадар — 
Магадара, Май — Мая, Мал — 
Малуша, Малан — Маланна, Ма-
рут — Марута, Мечислав — Ме-
числава, Милован — Милованна.

Милодар — Милодара, Миро-
люб — Миролюба, Мир — Мир-
на, Мирослав — Мирослава, Му-
дролюб — Мудролюба, Мстислав 

— Мстислава, Надій — Надія.
Орь — Оріяна, Остромир — 

Остромира, Рад — Раданна, 
Радогост — Радогоста, Родослав 
— Родослава, Радомир — Ра-
домира, Ростислав - Ростислава, 
Рогволод — Рогволода, Рогнід 
— Рогніда, Рід — Рідна, Рус — 
Русанна.

Світ — Світанна, Світлан — 
Світланна, Світолюб — Світо-
люба, Світослав — Світослава, 
Святогор — Святогора, Святослав 
— Святослава, Сила — Силанна, 
Сонцедар — Сонцедара, Татолюб 
— Татолюба, Ярослав — Ярос-
лава. 

лев силеНко, мега віра

юрій оНищеНко, мешкаНець 
вулиці суворова м. козятиН, 
пеНсіоНер.

Не так давно, а саме під ви-
бори мера, на теренах ЗМІ міста 
з’явилось таке собі маленьке со-
ціально-культурне, як воно само 
себе це видання позиціонує, а 
саме — газетка за 1 гривню. Але, 
як кажуть, дешева рибка та смер-
дюча юшка. У цьому ви, шановні 
читачі, зараз же і переконаєтеся. 
У газеті №9, від 02.03.2017 року, 
помпезно, на самій передовиці 
надрукована стаття «На кожен 
роток не накинеш платок», під-
писана аж чотирма жителями вул. 
Суворова. Скажу вам, шановні 
читачі, по секрету, подейкують, 
що серед них є і радник мера, 
бо дуже вже велика хвала владі 
міста розпливлась по всій статті, 
як олія по сковороді.

З перших же рядків у цій статті 
відмітається всяка критика влади. 
Мовляв, що всі, маючи свободу 
слова, пишуть, що у нас нібито не 
держава (скоріше всього мається 
на увазі місто), а якесь задрипане 
подвір’я найгіршого господаря. 

З цим важко не погодитись, бо 
саме до цього стану і доводять 
нашу державу (напевно, мається 
на увазі і місто) саме очільники. 
Мені здається, що поки ці ж ви-
брані нами керівні люди, що сто-
ять при владі, не зрозуміють, що 
їх обов’язки служити виборцям, 
виконувати дані ними накази і не-
гайно діями реагувати на критику. 
А не командувати ними. А то все 
так похмуро і буде виглядати.

Де зарита брехлива собака
Напевно, ви здогадались, ша-

новні читачі, що мова знову піде 
за те ж, через п’яте-десяте вста-
новлене, типу, через коліно, штуч-
не освітлення вулиці Суворова. 
Тепер попробуємо розібратися, 
що ж такого в цій статті не так, 
де ж та собака брехлива зарита? 
А ось де!

Брехня перша.  У статті гово-
риться, що, мовляв, є останній 
приклад «відмінної» дії влади, 
яка встановила на всі 27 опор на 
вул. Суворова ліхтарі, але всього 
опор на вулиці набагато більше і, 
як виявили підрахунки, їх аж 45!

Слід сказати, що авторам  стат-

ті не слід було б замовчувати і 
дійсне досягнення влади в цьому 
питанні, адже було встановлено 
20 штук саме нових стовпів. Але 
не по всій вулиці, а тільки від 
вулиці Г. Сковороди (колишня 
Боженка) до вул. Білоцерківської.

Брехня друга. Ліхтарі висять на 
всіх стовпах, але не по всій ву-
лиці, а тільки від вул. Сковороди 
і до початку вул. Суворова (до 
церкви). І, навіть, на цій частині 
вулиці на два стовпи ліхтарів все-
таки не вистачило.

Брехня третя.  Можливо, на 
зазначеній частині вулиці, освіт-
лення якої дописувачі порівнюють 
навіть з Бродвеєм (сміюсь, аж 
падаю!), люди і не спотикаються 
за кожним кроком. А ось від се-
редини вулиці і до кінця її, так не 
є. Не один уже пішохід говорив в 
темну ніч нелітературі слова про 
«бродвеєвське освітлення». Бо зі 
встановлених 20 стовпів мають 
ліхтарі тільки 11. Тобто 55%, а 
інші 45% де? А це майже по-
ловина!?

Брехня четверта. Цитую: «Вся 
вулиця від церкви до Білоцер-
ківськох траси освітлена». Так 

освітлена, але з порушенням 
державних будівельних норм, 
ліхтарі встановлені згідно з но-
вою козятинською нормативною 
одиницею, через стовп!

Хто з дописувачів мерівської 
газети з моєю оцінкою освітлення 
вулиці Суворова не згоден, того 
запрошую в темний час доби 
пройтись по вулиці (від вул. Ско-
вороди до вул. Білоцерківської) 
і ви самі побачите. А вірніше не 
побачите, куди ступати, а підете 
по парканах, як в Арктиці під час 
завірюхи по мотузках. А чи буде 
вам це нагадувати, хоч здалеку, 
знаменитий Бродвей? 

Впевнений, що ні… А ще для 
порівняння вийдіть на вул. Я. 
Мудрого (колишня Щорса) і ви 
зрозумієте, що таке належно 
встановлене освітлення. Там сві-
тильники розміщені на кожній 
опорі, а їх потужність набагато 
більша за суворовські. Через те і 
видно, як на Бродвеї.

А ще я звертаюсь до видавців 
цієї газети: хоча ви на сторінці 
№7 і прикрились фразою, що не 
несете відповідальності за зміст 
авторських публікацій, але я би 

вам, шановні, рекомендував, хоч 
інколи поцікавитись, чи відпо-
відає дійсності матеріал, що вам 
надають до друку. А то скоро ви 
будете таку ахінею нести зі своїх 
сторінок, що куди цим неточнос-
тям щодо освітлення вулиць.

в'ячеслав гоНчарук

Пройшло вже більше тижня, як 
розпочався Великодній піст. Це 
найважливіший піст, що установ-
лений православною церквою. 
Тож підходити до нього потрібно, 
мабуть, трохи інакше, ніж про-
понує нам один із настоятелів 
церкви, в своїй статті під назвою 
“Очищаємо душі”. Слова там ска-
зані правильні. Та сказані вони не 
з любов’ю до ближнього, а як до 
грішників, які повинні покаятись. 

Так, людина грішна і каятись 
потрібно. Та є питання: “На 
скільки каятись?” На день? На 
два? До чергових новин по теле-
баченню? До отриманих платіжок 
за комунальні послуги? Чи до 

несправидливості, з якою сти-
каються люди, майже щоденно. 
Складається враження, що святий 
отець звертався до людей не з 
любов’ю в своєму серці, а з дум-
ками, які є в його голові.

Дійсно, кожен з нас має праг-
нути до моральної досконалості 
і жити з чистою совістю. А саме 
піст дає очищення душі і тіла. 

Тільки, щоб розпочати піст, 
потрібно до нього  підготувати 
організм людини. За три тижні до 
посту починається  така підготов-
ка: перший тиждень — всеїдний, 
наступний назвали м’ясопусним 
і третій — масниця. Сам піст ні 
в якому разі не є голодуванням. 
Це лише заміна одних продуктів 
на інші. Під час посту можна 

вживати продукти рослинного 
походження, овочі (як свіжі, так 
і заморожені), гриби, фрукти, 
бобові, насіннячка, зелень пряно-
щі, крупи, ягоди, соки, варення, 
пісний хліб, кисіль, чай. 

Та не всі можуть входити в 
повноцінний піст. Вагітні жінки, 
ті, що в дорозі, хворі, люди по-
хилого віку можуть застосовувати 
більш м’який  піст.

Кожен віруючий вважає  Церк-
ву Божим домом. В храм Бо-
жий ідуть прихожани з вірою і 
любов’ю до Батька Небесного і 
Його Сина Ісуса Христа. 

Любити силою своєї душі — 
це найбільша заповідь. Любов 
до ближнього дає нам надію на 
промінь божественної любові 

до нас. Тільки не виходить у нас 
любити того ближнього. Закли-
каючи когось бути смиренним і 
покаятися в гріхах, сам вважає 
себе тим ближнім. Можна, зви-
чайно, викарбовувати на камені 
в Пушкінському сквері 10 Божих 
заповідей (як пропонує цей слу-

житель церкви). 
Та, поки чиновник меншого 

за рангом буде сприймати, як 
жертву, а не як ближнього, поки 
священик буде сприймати свого 
ближнього, як грішника, доти 
люди відчуватимуть несправедли-
вість, і піст очистить тільки тіло.

іваН смолич, ветераН праці, члеН 
ради ветераНів козятиНських 
залізНичНиків

Сьогодні наука просунулась 
значно вперед: людям пропону-
ють шунтування і ангіопластику, 
встановлюють кардіостимулятори, 
пропонують різноманітні ліки. І 
вже через 2-3 роки 80-90 % цих 
пацієнтів скаржаться, що попри 
все, здоров’я погіршується. Вони 
знову відчувають біль, відбува-
ються напади. І всі ці процедури 
коштують великі гроші.

Але чому ми не хочемо допо-
могти собі самі й не скористатися 
простим способом просто налаго-
дити якісне харчування?

Невже це складніше, аніж до-
водити себе до операційної?

20-річне, наймасштабніше в 
світі дослідження американського 
професора Коліна Кемпбелла до-
водить це!

Він входить до десяти най-
кращих дієтологів світу. Сьогодні 

методику Кемпбелла практикують 
провідні клініки США та Європи, 
Ізраїлю, Канади. 

методика кемпбелла. Її на-
родження пов’язане з Китаєм. З 
прем’єром Китаю Чжоу Енлаєм, 
який захворів на рак сечового 
міхура. Борючись за життя, він 
запросив до Китаю професорів із 
Британії, США, Канади та Франції.

За його наказом почався збір 
даних про смертність від раку в 
65 округах Китаю, щоб з’ясувати 
причину недугу (раку) й подо-
лати її.

Ця широкомасштабна робота 
тривала 20 років, в ній було заді-
яно багато населення Китаю. Уче-
ні отримали сенсаційні висновки 
не лише щодо раку, а й більшості 
розповсюджених хвороб нашого 
часу. Дійшли сенсаційного висно-
вку. Ворогом людини є та їжа, 
яку століттями вважали корис-
ною. Це тваринні білки й жири, а 
не гени й перевтома.

Кемпбелл і його команда 
були здивовані, коли в одному з 
регіонів, які обстежували, не ви-
явилось жодної (!) людини до 70 
років, яка б перенесла  інфаркт 
або інсульт. З’ясувалось, що це 
був найбіднішій регіон Китаю, 
а його жителі не вживали м’ясо 
і м’ясопродукти. Ніхто з людей 
даного регіону не хворів гіпер-
тонією. Достовірно відомо, що 
найагресивніше на захворювання 
гіпертонією, серцевих нападів, 
інфарктів діє підвищений холесте-
рин, який міститься в червоному 
тваринному м’ясі та жирах.

Ось чому ця хвороба вражає 
здебільшого заможних людей, які 
не відмовляють собі в щоденному 
споживанні м’яса.

Що ж їсти, а чого уникати, щоб 
не мати проблем із серцем і ар-
теріальним тиском?

Кемпбелл розділив усі продук-
ти на три групи. Перша: корисні.

Друга: ті продукти, які слід спо-
живати в невеликій кількості.

Третя: ті, яких не слід спо-
живати.

корисНі. Це основа здорового 
харчування — ягоди, яблука, груші, 
сливи, абрикоси, вишні, апельсини, 
мандарини, ківі, персики, сморо-
дина, чорниця, калина, полуниця, 
журавлина, всі види капусти, селе-
ра, спаржа, морква, буряк, цибуля, 
часник, морська капуста, картопля 
в кожушках. Дуже корисні квашені 
овочі, особливо асорті (капуста, 
морква, помідори, огірки). З біл-
кових продуктів: риба (хек, минтай) 
та річкова й озерна, бобові (квасо-
ля, горох, сочевиця, боби та інші), 
горіхи різні (волоські, фундук, миг-
даль, фісташки, арахіс). Всі види 
грибів, особливо печериці, гливи. 
Хліб з цільних злаків, грубого по-
молу, приготовлений на заквасці. 
Каші (пшенична, рис, кукурудза, 
жито, овес, ячмінь, гречка).

Основна вимога професора 
Кемпбелла — не переїдати, спо-
живати частіше, через кожні 2-3 

години.

друга група продуктів які 
треба міНімізувати. Макарони, 
білий хліб, цукор, печиво, торти, 
крекери. Дорогі сорти риби (ло-
сось, тунець, скумбрія).
третя група. Уникати червоне 
м’ясо, біфштексів, гамбургерів, 
курки, індичок, копченого сви-
нячого сала, майонез, яйця.

Кемпбелл один із перших у 
світі висловився проти біологіч-
но-активних харчових додатків 
(БАДів). Це більше комерція, а не 
користь для здоров’я.

Кемпбелл закликає нас не ві-
рити лікарям, які пропонують 
лікуватись таблетками, а краще 
ретельно стежити за своїм хар-
чуванням.

А дотримуватись цих  порад 
чи нехтувати — особистий вибір 
кожного.

Висновок: харчуйтесь якісно і 
будьте здорові і діяльні.

ярослав мудакуватий

А проклинають його… студенти, 
яких він виховує. Можливо, тому 
він біситься? Б’є вчителів, а потім 
перепрошує, наприклад. Він до того 
напедагогився, що створив пекельні 
умови для студентів, які проживають у 
гуртожитку. Директор училища, мож-
ливо, хоче виховати хоча б одного 
Геракла чи Гераклиню? І таким чином 
прославити ще раз училище?

Причина банальна — чому діти не 
везуть додому поворотної склотари? 
Стецюк заварив хвіртку до гуртожит-
ку. Діти змушені тягати сумку, про-
довжуючи шлях приблизно на один 
кілометр. Вони, хоча і виховані, але 
лізуть через загорожу. Рвуть штани, 
сумки, б’ють консервацію. І прокли-
нають Стецюка за вимощену колючим 
дротом сітку та намертво заварену 
хвіртку.

По одній із версій, Стецюк уклав 
неофіційну угоду з підприємцем Гав-
рилюком, щоб волею-неволею діти 
йшли повз його крамницю і там за-
товарювалися. Це банально, смішно. 

А для батьків трагічно.   
Найбільш цинічна і глумлива — 

окупація міської дитячої спортивної 
школи, яка знаходиться на території 
гуртожитку. Центрального підходу до 
неї нема.
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на позитиві він і вона

обрали юну красуню гімназії 

ми не можемо втрачати вікові традиції українців

в’ячеслав (17), школяр:
— Гравців футбольної 

збірної України.

богдаН (27), підприємець:
— Циган-молдован, бо 

вони у більшості своїй — 
шахраї.

світлаНа (23), Не працює:
— Я не запрошу тих, хто мене 

не поважає, не поділяє моїх по-
глядів.

олексаНдр(32),електро
мехаНік:

— Москалів!

євгеНія (64), підприємець:
— Людей, які в обличчя 

посміхаються, а за спиною 
плетуть інтриги.

НіНель макарівНа (88), пеНсіоНер:
— Я не маю ворогів — усіх 

пережила. Тому будь-хто може 
завітати до мене.

ми запитали у козятиНчаН : кого ви ніколи не запросите до себе в гості?

катя (15), школярка:

— Давно не бачилася з 
подружкою Анею.

олег (54), водій:

— Хочу зустріти Поро-
шенка або Гройсмана та 
виказати їм усе наболіле!

марія (63), пеНсіоНер:

— З Ляшком і запитати 
його: як нам далі жити?!

вікторія (6), школярка:

— Хочу побачити од-
нокласника Дениса.

микола (60), Не працює:

— Чекаю на зустріч з Юрою 
Мартинюком, він мені винен 25 
тисяч доларів.

Наталя ФедорівНа (59), пеНсіоНер:

— Хочу зустрітися з Юлею 
Тимошенко, сказати їй, щоб на-
вела порядок з газом.

ми запитали козятиНчаН: кого б ви найбільше хотіли зустріти?

відомі вислови Про тараса 
шевченка

коли у теБе в домі гості

чомусики вітали мамів і БаБусь з весною оБражай По українськи.
сміючись, Без оБрази

анастасія ліПніцька стала юною красунею

цікаві факти Про митця тараса 
шевченка

хороша дружина і 
сПравжня жінка —
Подарунок долі

іриНа свідерська

Гості — це завжди приємно. 
Ще з давніх часів люди запро-
шували одне одного до себе 
на свята і ставилися до цього з 
відповідальністю. Готували най-

кращу і смачну  їжу.  Господарям 
завжди хочеться зібрати людей, 
близьких одне одному або поді-
бних за інтересами, однодумців. 
Це цілком природно. Проте самі 
гості часто вбачають у цьому по-
діл на «кращих» і «гірших». Ви 

правильно поступите, коли не 
будете інформувати знайомих 
фразами на кшталт: «Приходьте 
в середу, тому що в четвер у нас 
будуть товариші по роботі».

 Не варто одночасно запро-
шувати осіб, про яких нам точно 

відомо, що вони неприємні одне 
одному.

 Рідні, як правило, приходять в 
будь-який час. 

А інші, коли без запрошення, 
це — не хороша прикмета. При-
ємно, коли гості приходять з 

хлібом і сіллю, вони несуть до-
бробут цьому дому. Хоча і після 
прийому гостей завжди залиша-
ється гора брудного посуду, він 
перемиється, а позитивні емоції 
залишаться. Запрошуйте і відвід-
уйте одне одного.

Якщо ваша дружина робить ці 15 
речей, тримайтеся за неї обома рука-
ми! Чи не кожна може похвалитися 
повним набором жіночих якостей 
(зараз це рідкість, на жаль). Але, 
якщо чоловікові зустрілася така, то 
він повинен обома руками триматися 
за неї і дякувати Богові, що поруч 
з ним виявилася Дружина і Жінка з 
великої літери

1. Вона не виносить сміття з 
хати

Усе хороше і не дуже, що є у 
вашій родині - надбання вас двох 
і тільки. Вона ніколи не дозволить 
собі з'ясовувати стосунки на публіці.

2. Вона довіряє вам
Ця жінка не сумнівається в правоті 

ваших слів і готова слідувати за вами 
із закритими очима. Тому що вірить.

3. Вона дає вам право на само-
тність

Усі ми іноді потребуємо того, щоб 
побути наодинці з самими собою. 
Хороша дружина розуміє це і не 
ображається на чоловіка, коли йому 
хочеться розібратися в собі без зо-
внішнього втручання. І до друзів від-
пустить, і на риболовлю, і просто не 
стане виїдати мозок.

4. Вона поважає вас
Вона бачить у вас Чоловіка, по-

важає, цінує його і дає вам це зрозу-
міти і відчути.

5. Вона ніжна і любляча
Вам не доводиться страждати від 

нестачі обіймів, фізичних дотиків або 
поцілунків.

6. Вона знає вас
Вона знає і поважає те, чим ви 

живете, ваші переконання, інтереси 
і погляди.

7. Вона чесна
Ви впевнені в тому, що ця жінка 

каже вам правду і можете довіряти 
їй як собі.

8. Їй весело з вами
З нею ви можете знайти, чим за-

йнятися навіть в повсякденній рутині. 
І це буде радісно для обох.

9. Вона - хороша мати
Мало народити дитину, щоб стати 

матір'ю. Якщо ви бачите, що вона 
піклується про дітей, вкладає в них 
душу, то ви щасливий батько.

10. Вона піклується про буди-
нок

Будинок - її вотчина і ваша фор-
теця. І якщо в ньому затишно, чисто, 
добре - ні за що не кидайте цей 
будинок і його господиню!

11. Вона піклується про себе
Намагається бути доглянутою і 

охайною для себе і для вас. 
12. Вона щаслива
Уміння бути щасливою, незважаю-

чи на зовнішні обставини, - рідкісний 
і цінний жіночий дар. Якщо жінка 
ходить з кислою фізіономією, це 
називається некваліфікована жінка.

13. Вона допомагає
У неї немає поділу на "твою" і 

"мою" роботу, проблеми, фінанси. 
Усе це загальне. По суті, це прак-
тичне втілення фрази "і в горі, і в 
радості". Вона - ваша права рука.

14. Вона сміється над вашими 
жартами

... Навіть якщо вони зовсім не 
смішні.

15. Вона терпляча
Не дивно, що при сучасному рівні 

стресу люди абсолютно розучили-
ся тримати себе в руках. І це ще 
більше підтверджує, що терпляча 
жінка - подарунок. Вона вас дійсно 
любить, раз вміє погасити пориви 
своєї натури.

Не буває дружин ідеальних - це 
міф. Але є дружини хороші. Таких 
дружин потрібно цінувати більш за 
золото і всіляко оберігати!

іриНа свідерська

У дошкільному відділені школи-
інтернат гімназії імені Підгорбун-
ського на початку березня в групі 
“чомусиків” маленькі дітлахи 
вітали матусь і бабусь. 

Слова привітання звучали від 
щирого серця з усмішкою на 
обличчі гарними писклявими го-
лосками. 

Зал був прикрашений квітами, 
зробленими власноруч виховате-
лями і вихованцями.

Діти розповідали вірші, співа-
ли, танцювали. На свято завітала 
“Весна”, яка дарувала квіти ді-
вчаткам для таночка. 

Була і “Червона Шапочка”, яка 
йшла до бабусі, щоб привітати зі 
святом. І “Вовчик-братик”,  який 

хотів  цьому перешкодити. Каз-
кові герої  допомагали “Червоній 
Шапочці”. А коли сіренький хотів 
з’їсти бабусю і онучку, то йому 
запропонували пироги, і він зро-
зумів, що вони смачніші.  

Було багато позитиву і радості 

того дня в актовій залі. Кожний 
з присутніх дорослих полинув у 
дитинство. 

У кінці виступу малюки по-
дарували матусям поробки, які 
готували своїми рученятами.

іриНа свідерська

У Козятинській школі-інтернат 
гімназії ім. Підгорбунського в 
перший день весни відбувся кон-
курс “Юна красуня”. Учасницями 
стали дівчатка третіх-четвертих 
класів. У склад журі ввійшли учні 
9-10 класів Наталя Майструк, Ар-
тем Остапчук та вчитель інформа-
тики Тимур Сергійович. 

Одним із перших конкурсів 
була “Візитка”. Красуні себе 
представляли, говорили про 

любов до родини, батьківщини, 
що мріють про мир в Україні. У 
наступному конкурсі “Дизайн” зі 
шматочків паперу виготовляли 
вечірні сукні. 

У наступному — дівчата де-
монстрували, які вони господині 
(готували вінегрет з овочевих 
картинок). Потім у конкурсі “чи-
стота” підмітали віником надувні 
кульки.

П’ятий конкурс був найцікаві-
шим. Дівчата співали, грали на 
фортепіано, танцювали, пред-

ставляли свої по-
робки та малюнки і 
кулінарні здібності, 
робили акробатичні 
трюки.

Титул “Юна кра-
с у н я ”  з д об у л а 
учениця 4-Б класу 
Анастасія Ліпніцька. 
Вона вразила суддів 
своїми гімнастични-
ми трюками. 

“Міс вишуканість” стала Тетяна 
Коваленко. “Міс неповторність” 

— Катерина Баюк, “Міс ніж-
ність” — Софія Шлінюк, “Міс 
щирість” — Олександра Янкевич, 

“Міс дружелюбність” — Каріна 
Запорощенко, “Міс чарівність” - 
Світлана Мусійчук.

У давні часи, коли люди 
називали статеві органи  вся-
кими  іменами з тваринного чи 
рослинного світу, це не були 
образою.

Про це розповідає нашій 
газеті Ірина Ігнатова, україн-
ський етнограф.

— Тоді чоловічі принади на-
зивали качанчик, огірочок, або 
ж навіть рак, бугай, кінь, - каже 
вона. — І це не була лайка, 
а грайливе інтимне подружнє 
спілкування.

Наприклад, кінь та бугай 
означало, що дуже гарний 
коханець. Одним із найбільш 
образливих  і лайливих було, 
коли  чоловіка називали дармо-
висом. Це означало, що він не 
виконує свої основні функції, 
що він статево не спромож-
ний. Дармовисів на той час не 
сприймало суспільство. Жінка 
не мала права на розлучення, 
але, коли чоловік статево не 
спроможний, тобто дармовис, 
церква дозволяла розлучення. 
А такий чоловік більш не мав 
права бути в шлюбі. Тому це 
слово було найбільш образ-
ливим.

Отож, любі чоловіки, коли 
вас називають іменами тварин-
ного чи рослинного світу, не 
сприймайте це як образу (аби 
не дармовис - прим. ред.).

Лайка в побуті, коли вжива-
ють слова мати-матір, це росій-
ська лайка і її  використовують 
для образи. Не забуваймо, що 
в українців культ матері — до-
мінуючий, а лайка — це коли 
беруть щось цінне і його об-
ражають.

У наших предків у піснях 

кінь — це своєрідний замінник 
статевого органу. Наприклад, 
“Ой, дівчино, напої мого коня”. 
Тобто, це завоульована еро-
тика, так колись замовчували 
еротику. А на вісіллях  говори-
лося в прямому тексті. 

Ще була поховальною еро-
тико-сміхова традиція. Це коли 
молода вдова голосила над 
померлим чоловіком і це було 
обов’язково. Бо, коли не го-
лосить, значить не любила. І 
приказувала вона, що втратила 
свого годувальника, господаря. 
Але й говорила: “З ким я буду 
спати, хто мене буде кохати”. 
До цього ставилися нормально. 

А сміхова — це коли каже 
вдова одне, а сприймають по 
іншому. Наприклад, коли чоло-

вік помирає перед Великоднем, 
коли саме красять яйця. Вдова 
голосить і каже: “ой, ти мій  
любчику, пхав, пхав до яєць 
не допхав”. Це означало, що 
не дожив до Великодня. Або, 
коли  чоловік посадив садок 
поза хатою та перед нею, і 
вдова голосить: “Ой, Антосю, 
ти садив і ззаду і спереду, і 
не досадив, а хто ж буде далі 
садити”...

Отак і виникав фольклор і 
приказки. Це все з життя. До 
цього часу це замовчували, але 
зараз про це потрібно говорити 
— звідки ці корні, зрозуміти, 
які на це підстави і звідки 
все це виникло. На все є по-
яснення. Головне — адекватно 
розуміти.

підготувала катериНа чекай

9-10 березня — Дні пам’яті Тараса 
Шевченка. Про життя та діяльність од-
ного з найвідоміших українських діячів 
Тараса Григоровича Шевченка можна 
прочитати у будь-якому шкільному під-
ручнику.

 Розглянемо ж цікаві факти про Та-
раса Шевченка з його біографії, деякі 
з яких ви вже знаєте, а деякі ніколи не 
зустрічали. 

1. Тарас Шевченко протягом життя 
був «душею компанії», любив сміятися 
і вмів розвеселити навіть незнайомих 
людей.

2. Основна освіта Тараса Шевченка 
тривала лише два роки. Її він здобув у 
церковно-приходській школі.

3. Тарас Шевченко завжди з 
любов’ю згадував той випадок, коли ма-
лим пішов шукати «залізні стовпи», що 
«підпирають» небо, і заблукав у полі. 

Чумаки, зустрівши хлопця, забрали 
його з собою і ввечері привезли до 
Кирилівки.

4. Тарас Шевченко був викуплений 
з кріпацтва за 2500 рублів. Задля цього 
художник Брюллов написав портрет 
Жуковського і продав його. Здобувши 
свободу, Тарас Григорович вступив до 
Академії мистецтв.

5. Першим коханням молодого 
Шевченка була Оксана Коваленко, його 
ровесниця. Родичі закоханих були впев-
нені, що молоді одружаться. Але надії 
були марними — Тарас мусив поїхати 

до Вільна. Усе своє 
життя Шевченко зга-
дував ту дівчину, яку 
колись кохав.

6. Останнім ко-
ханням поета була 
19-річна дівчина Лу-
керія Полусмак, яка 
наймитувала в Петер-
бурзі. 

Простакувату дівчи-
ну Тарас зваблював 
дорогими подарун-
ками, але вона не 
захотіла залишити 
столичного життя й 
переїхати в Україну, 
щоб жити в селі. 
Вона залишила поета 
й вийшла заміж за 
перукаря Яковлева. 
І лише 1904 року, 
після смерті свого 
чоловіка, Лукерія 
Яковлева-Полусмак, 
залишивши дітей в Петербурзі, приїхала 
до Канева і щодня приходила на могилу 
Шевченка.

7. Улюбленим напоєм Тараса Шев-
ченка був чай, а улюбленою їжею були: 
справжній український борщ, «затертий 
пшонцем і затовчений старим салом», 
вареники з сиром з грубого гречаного 
борошна та такі ж самі галушки. 

Не байдужим також був і до рибних 
страв.

8. Тарас Шевченко був відомим мод-
ником, любив дорогий одяг і дуже легко 
витрачав на нього гроші.

9. Коли Тараса Шевченка відправили 
у заслання до Оренбургу, йому заборо-
нили займатися творчістю. 

Однак цю заборону він ігнорував. 
Саме в Оренбурзі Тарас Григорович 
написав більшу частину своїх повістей.

10. Останні дні свого життя Шевченко 
провів у Петербурзі. Поховали його на 
Смоленському кладовищі.

 Проте за день до своєї смерті, у свій 
день народження, 9 березня, поет по-
прохав свого вірного друга Григорія 
Честахівського, щоб у разі його смерті 
похорон відбувся у місті Канів.

Останнє бажання видатного митця ви-
конали лише через два роки.

Звернення до Кобзаря
валеНтиНа тимощук

Встань, Тарасе, подивися на 
нашу Вкраїну.
Чи впізнаєш ти, сердешний, 
свою Батьківщину?
При тобі були дороги спо-
ришом покриті, 
А ось наші усі в ямах, латка-
ми прикриті.
Ви дорогу ту нещасну якось полатали, 
Ну а скільки грошенят ви на ню списали?
Ти напився з джерела водички смачної, 
А у нас, нажаль, тепер не знайдеш такої.
Ми читаєм твої вірши і слова пророчі.
Нема правди бідним людям, 
всі брешуть нам в очі!
Ще й керують нами люди дуже недолугі:
Фересеї, казнокради, ще й схильні до блуду.
Дуже важко стало людям на копійки жити.
Нема грошей ані вмерти, ані народити.
Занедужав — то одразу треба помирати, 
Бо купити ції ліки може лиш багатий.
Поясни мені, як можна в війну багатіти?
А солдату на протеза у людей просити?
Щось не так у нас в країні, люди, депутати.
То ж робіте щось, бо будем 
Знов Майдан збирати!
Молю тебе, мій Тарасе, попроси у Бога
Миру нашій Україні і щастя народу!

Тарас Шевченко! Досить було однієї людини, 
щоб урятувати цілу націю! Остап Вишня

Народ знає Тараса, любить Тараса, співає його 
пісні, пересилає з уст в уста оповіді про нього, як 
про живого сучасника і учасника на шої дійсності. 
Максим Рильський

Шевченко цілком заслуговує на почесті, якими 
оточується. Він був більше, ніж українець — він 
був державним мужем і громадянином світу. Він 
був більше, ніж поет — він був хоробрим войов-
ником за права і волю людей. 

Ліндон Джонсон, президент США
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08.03.17 р. вітаємо з 50-річним Ювілеєм дорогу, 
найкращу, любиму доньку, сестру, дружину, маму

ТКАЧУК 
ЛАРИСУ ВОЛОДИМИРІВНУ

Наша мила і люба, 
найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди 
здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала, 
ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, 
рідна, доволі.
Бо людям для щастя 
багато не треба
Сімейного затишку 
й мирного неба.
Нехай сяють очі з ніжністю,
А серце розквітне радістю,
Хай доля красива, як соняшник,
Дарує тобі щастя райдугу.
Хай сонечко світить 
із ясного неба,
Бажаєм усього, 
чого тільки треба,
Хай доля дарує довгого віку,
Добре здоров’я і щастя без ліку,
Хай обминають дім твій тривоги,
Цвітом і рястом проляжуть дороги.
   Щоб серце твоє зігрівало тепло,
       Щоб завжди в душі панувало добро,
                  Краси і наснаги, здоров’я без ліку
                     І довгого, довгого щедрого віку.

З любов’ю: батьки, сестра з сім’єю,
брат з сім’єю, чоловік, доньки Маріна та Інна.

Минули, наче мить, десятки літ,
Вони, як дощик по тоненькій шибці,
Вони, як кожний яблуневий цвіт,
Вони, як тонкі струни 
в першій скрипці,
Тож хай той цвіт повік не обліта,
Нехай струна співає і не рветься,
Хай доля не скупиться на літа,
Хай Божа благодать панує в серці.
Хай пливе щасливий 
твій життєвий човен,
І минає легко береги круті.
І любові буде хай завжди він повен.
То найголовніше у людськім житті.
Нехай для тебе не згасає сонце,
 Нехай не віють в душу холоди.
     Хай жито на столі і Бог на небі,
       Тебе завжди рятують від біди.

11 березня вітаємо 
з 55-річчям

Старушок 
Миколу 

Васильовича

З любов’ю: дружина,
 діти, онуки, зяті, 
теща та всі рідні.

8 березня вітаємо 
з 60-річним Ювілеєм

Паламарчук 
Ольгу 

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

З любов'ю: сини 
Саша і Сергій, 
невістка Наташа, 
онуки Софія, 
Віталік, Діма, Ігор,
мама Софія, 
брат Коля, 
свати Надя і Коля.

Наш славний і рідний, 
найкращий у світі,
З тобою нам завжди 
затишно й світло.
Ти гарний господар і 
батько чудовий,
Даруєш турботу 
та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Щовмієш підтримати 
словом і ділом,

Що в рідному домі 
надійно та щиро,
Живи нам на радість 
у щасті та мирі,
Хай Бог милосердний 
з високого неба
Дарує усе, чого тобі треба,
А Матінка Божа - Цариця 
свята -
Дарує щасливі і довгі літа.

10.03.17р. щиро вітаємо з Ювілеєм! Дорогу нам людину хорошого 
чоловіка, турботливого батька та люблячого дідуся

З любов’ю: Дружина, діти, онуки.

Хуторного 
Юрія Степановича

10 березня 2017 р. вітаємо з 18-річчям дорогу донечку, 
онучку, правнучку, племінницю, сестричку

Шмідт 
Катерину Геннадіївну

З любов'ю до тебе самі рідні та люблячі тебе люди.

У гарний день ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась,
В наш дім тихенько принесла
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє многая літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розквітай, 
як маків цвіт!
Хай поважають тебе люди,

Твори  добро для них усіх,
Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність, 
щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі,
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну 
мить!

ЛЮБІ ЖІНКИ!

Вітає Вас зі святом 8 Березня!
У цей святковий день бажаємо

всім жінкам міцного здоров’я, щастя,
шаленого кохання, та добробуту!

Нехай завжди виконуються найзаповітніші Ваші мрії,
Нехай ніколи Вас 

не покидає Віра, Надія і Любов! 

Адміністрація та профспілковив 
комітет комунального підприємства

"Козятинська центральна районна лікарня"

Дорогую и любимую

Любящий и любимый
Шакир Баку Азербайджан.

врача гастроентеролога
поздравляю 
с 8 Марта!

ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ

30 літ! Хіба це вік?
Треба три таких прожити!
Ми вітаємо і бажаємо:
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно, все 

в житті було прекрасно,
Щоб усе могло і вмілось, 
квітувало, веселіло!
Щоб в сім'ї завжди було - 
Любов, повага і тепло!

З любов'ю: дружина Катя, син Кіріл, донька Анічка 
та вся родина.

Станішевського 
Олександра  

11 березня вітаємо з 30-річним Ювілеєм 
дорогого чоловіка, сина, зятя, татуся

З добром, любов’ю, спокоєм і миром куми Джуруки та вся твоя велика родина

Сьогодні день народження у тебе,
І я вітаю від душі
І вірю, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі:
Цей перший ключик – від любові,
Любові від Бога, рідних і друзів.
І вірю, що дуже скоро,
Ти матимеш сотню цих ключів.

А другий ключик -  він від щастя,
І хоч воно не кожному дано
Та скільки б не було багатства
А щастя треба всеодно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни
Бо третій ключик – від здоров’я
Його найбільше в світі бережи.

13 березня вітаємо з 18-річчям дорогого племінника, брата

Ковальського Ігора
с.Коритувата

Поздравляем с днем рождения!  Желаем 
мира и добра, тепла и солнца, радости 
и веселья, денег и всевозможных благ, 
удачи и успеха во всех начинаниях, на-
стоящей любви и крепкой дружбы, и 
долгих лет жизни! 
Пусть жизнь преподносит только 
приятные сюрпризы и глаза искрятся от 
счастья! Пусть любой день твоей жизни 

будет наполнен позитивом и оптимиз-
мом, интересными идеями и приятными 
встречами. 
Здоровье тебя пусть никогда не подводит 
и дарит бодрое настроение. Пусть удача и 
успех будут твоими постоянными спутни-
ками, а любые малочисленные трудности 
легко преодолеваются.Счастья, везенья и 
исполнения всех заветных желаний!

10 Марта Поздравляем с Юбилеем 
Драмарецкую Татьяну Петровну!

З любов'ю: вся наша велика родина.

Люба донечко наша,
Радість наша і життя!
День народження у тебе,
І вітаєм всі тебе ми.
Будь здорова та красива,
Мила, радісна, щаслива,
Щоб завжди ти посміхалась,

Ні за що не турбувалась.
Щоб любов в житті зна-
йшла,
Щирою душа була.
Будь вродлива і багата,
Хай буде щастя повна хата! 

З повагою; тато Коля, мама Надя, сестричка Оля.

Кравчук 
  Лесю  Миколаівну 

12 березня вітаємо з Ювілеєм!!! 
Дорогу донечку і прекрасну сестричку 

Пролетіли роки лебединими 
зграями,
Вже сьогодні Тобі - 70.
Ми зібрались всією родиною, 
Щоб Тебе з ювілеєм вітать.
У цю прекрасну ювілейну 
днину
Вітання щирі ти прими від 
нас
Хай оминає тебе журба,

І кожен день від нині
Несе міг щастя і добра
Головне - кріпись, не хворій, 
будь дужий, здоровий
Безліч років прожити зумій,
Бо потрібен онукам своїм 
-  зумій
Хай Бог дарує тобі сотні літ, 
бажає цього увесь наш рід.

12 березня зустрічає свій 70-ти річний ювілей

Дружина, дочка та онуки, теща зі своєю родиною.
Козятин, Глеваха, Ульянівськ, Київ.

Анатолій 
Євгенійович Дідук

м. Козятин

«Cherchez la femme», 
тобто «шукайте жінку» - говорять французи.

Єрмолаєва Тетяна

Видатні полководці світу ставали великими лише за-
ради прихильності коханої жінки.
Найвідоміші письменники і поети писали свої шедев-
ри, натхненні жінкою. Всі художники створили свої 
кращі картини і присвятили їх жінкам.
Жіночими іменами називають тайфуни і смерчі, і ці 
ж імена оспівують в піснях і одах. Все створювалось 
і руйнувалось для жінки і через жінку. Тому кожна 
представниця прекрасної половини людства заслуговує 
найкращих подарунків і найтепліших слів у це свято.

Вітаю кожну маму, дружину, дівчину зі святом8-го березня!
Хай ваші посмішки кожної хвилини зігрівають ваших чоловіків і дітей!
Хай вам завжди буде святково, весняно і тепло!

Колектив інфекційного відділення Козятинської ЦРЛ

від вдячних пацієнтів

Теплий промінь березне-
вий
Розбудив дзвінку весну.
Ароматом квітів перших
День святковий огорнув.
Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам 
милим,
Щоб жили в добрі і мирі
Щоб здійснились їхні мрії,
Щоб коханими були,
Щоб у радості цвіли!

Щиро вітаємо зі святом весни, 
любові і краси - 8 Березня!

С Любовью муж Валентин, дочка Таня, зять Руслан и семья Калюжных

продам 
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ á/ó áåç ìàòðàñ³â, êóõîííèé ñò³ë, øêàô äëÿ 
îäåæ³, øêàô â ïðèõîæó, êîâðè, êîíòåéíåð 3-õ òîííèé, 
íåäîðîãî. 050-843-64-14, 096-138-68-81, 096-160-69-70
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç òóìáî÷êàìè òà òðèëÿæåì 
(êîìïëåêò) ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà, 
áàê ìåòàëåâèé íîâèé 200 ë. 093-905-47-32, 067-581-
77-73
  2-õ ÿðóñíà êðîâàòü äóáîâà ç ìàòðàöàìè. 067-757-
89-25
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàðòàöàìè, â â³äì³ííîìó ñòàí³, ð. 
190 õ 90. 096-121-46-01
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «ðîëåò» íà ðèíêó 
Õë³áîäàð. 093-587-13-81, 098-879-58-37
  Àáî çäàì â îðåíäó ìàãàçèí, 40 êâ.ì. + ë³òí³é 
ìàéäàí÷èê 20 êâ.ì. 063-813-90-09, 097-280-77-95
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-
89-49, 067-430-75-88
  Àíòåíà ñóïóòíèêîâà ç òþíåðîì òà êîìïëåêòóþ÷³, âñå 
íîâå. 093-580-00-37, 097-690-30-28
  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô 
ìåòàëåâèé. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 
063-684-23-83
  Áåíçîïèëè 2 øò., á/ó â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
067-451-84-62
  Á³ëüÿðä «Àìåðèêàíêà», ïèâíèé îõîëîäæóâà÷. 067-927-
15-58, 063-676-63-02
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà 
ñóòî÷í³ òà ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-
608-92-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð -ãðåé, ðåäáðî. 098-775-
07-91, 063-298-50-36

  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-
ãðåéí. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-131-65-15
  Áóðÿê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-597-13-99
  Áóðÿêè êîðìîâ³, ñîëîìà â òþêàõ. 097-021-19-64, 068-
056-55-53
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà, çèìîâå æ³í. ïàëüòî íîâå ð.48, 
óìèâàëüíèê ôàðôîðîâèé, äîñêà á/ó, äèòÿ÷å ë³æêî, âàçîíè, 
â³äåîêàìåðà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 á/ó, äîáðèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé á/ó. 073-060-50-73
  Âåëîñèïåä äîðîãñëèé ÷îëîâ³÷èé ÀÈÑÒ. 093-447-11-84
  Âåëîñèïåä íîâèé Ì³íñüêèé ÷îë. 096-567-75-43
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðèêðàñè äëÿ ìàøèí íåäîðîãî. 098-
879-58-37, 093-587-13-81
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 4.5 ì³ñ. 093-827-26-66, 066-119-
43-55
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, äâ³ ä³â÷èíêè ïîðîäè Àëîàáàé, 
íåäîðîãî. 097-431-61-00
  Â³êíà 3 øò., áàá³ííèé ìàãí³òîôîí, óìèâàëüíèê 
ôàðôîðîâèé, äâåð³, áàíêè, ñêîâîð³äêè, êíèãè, êíèæíà øàôà, 
ìîí³òîð, ñèñòåìíèé áëîê, â³äåîìàãí³òîôîí.  093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  Ãàç ïëèòà á/ó, ãàç êîëîíêà á/ó, Ëüâ³â, íåäîðîãî. 097-
690-98-02
  Ãàç. ïëèòà «Ãðåòà» íîâà â óïàêîâö³, äóõîâêà â í³é åëåêòðî 
4 650 ãðí. 067-493-54-07
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90

  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, öåíòð. 098-275-37-08
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï.Æèãóë³ âóë.Êîíäðàöüêîãî, 
ãàðàæ â õîðîøîìó ñòàí³. 050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãâîçä³ 100, ì/ï â³êíî, â³êíî - êîðîáêà, äâåð³, 
õîëîäèëüíèê, ãàç-áàëîí, êàí³ñòðè, êîíòåéíåð, àðìàòóðà, 
òðóáè, ðèíâè - ë³éêè, ôîòîàïàðàò «Ôåä».  096-605-79-63, 
093-002-61-80
  Ãðåöüêèé ö³ëèé ãîð³õ. 098-500-10-54
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 0.08 ãà. 073-226-93-12
  Äâà êèëèìè â ãàðíîìó ñòàí³ 2 õ 3 ì. 500 ãðí. 093-920-
72-26, 098-225-62-07
  Äâà ñò³ëàæà, åëåêòðî ñîêîâèæèìàëêà, êàí³ñòðè íà 20 
ë. 066-666-90-72
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, ìîéêà êåðàì³÷íà ó âàííó, âàííà 
÷àâóííà á/ó. 097-556-86-79
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, ïðàëüíà 
ìàøèíêà Ðèãà á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâèãóí Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí + 
2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, 
ôàðêîï, ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, ãåíåðàòîð, êîðçèíà 
ç÷åïëåííÿ íîâà, ïîðøíåâà íîâà, âñå ðàçîì 4 500 ãðí. 
097-776-24-16      
  Äâ³ ê³çêè (êîçà) â³ê ìàíøå ðîêó. 2-53-51, 063-261-
76-83
  Äåêîðàòèâí³ ï³âíèê ³ êóðî÷êà 100 ãðí. 068-512-77-70
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä 
ïîñèëåíèé, àäàïòîð (áðè÷êà äî ìîòîáëîêà), îïðèñêóâà÷ 
ç í/æ ñòàë³. 093-375-06-61
  Äèâàí 2.05 õ 1.08 ì 1 500 ãðí., òóìáî÷êà íà 1 äâ. 
1 øò., òóìáî÷êà íà 1 äâ. ç øóõëÿäîþ 1 øò., òóìáà 2-õ 
äâåðíà, òðèëÿæ. 067-235-23-84
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Geoby» êîë³ð çåëåíèé, äèòÿ÷èé 
âåëîñèïåä 5-9 ðîê³â, âñå ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-889-
27-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà íà øàðí³ðàõ, êîë³ð òåìíî-êîðè÷íåâèé 
â õîðîøîìó ñòàí³. 093-202-95-23
  Äèòÿ÷à ñò³íêà. 093-279-47-64
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà, âóã³ëëÿ, íèæí³ äâåðö³ äî êîòëà ÀÊÑ. 063-279-
94-04
  Äðîâà, âóã³ëëÿ. 063-319-95-67, 093-798-99-08
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, âñ³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 096-
264-75-92
  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
  Çàï÷àñòèíè äî Îïåëü Êàäåò, äâèãóí V 1.6, äèçåëü. 
067-911-80-19
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ç áóä. ìàòåð³àëàìè, öåíòð, 
ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, òåðì³íîâî.  063-392-93-20, 098-
974-29-35

  Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 10. 063-
392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. «ßã³äêà» (á³ëÿ ³íòåðíàòó). 096-605-
79-63, 093-002-61-80
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), ï³ä 
çàáóäîâó, äîêóìåíòè íà ä³ëÿíêó âñ³ â íàÿâíîñò³. 093-995-
27-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ì.Êîçÿòèí. 098-245-76-05, 093-
683-57-92
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64. 093-
600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, (500 ì. â³ä öåðêâè), ãàç. 
³ ñâ³òëî ïîðó÷, àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. 067-659-07-36
  Çåì. ä³ë-êà Ïîëå ×óäåñ. 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-223-79-61
  Çåì. ä³ë-êè 15 ñîò. ³ 20 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-
511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 
067-430-75-88
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ÿ÷ìåíþ 4 òîííè. 096-801-20-71
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55, 093-013-
65-24
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàðàòå¿ á/ó. 098-477-37-
33, 093-596-41-07
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-693-84-83
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 3.50 ãðí., íàñ³íüîâà 3.00 ãðí., êîðìîâèé 
áóðÿê. 097-311-96-79, 068-586-54-26
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 40 ãðí./â³äðî, ÷åðâîíèé áóðÿê 35 ãðí./
â³äðî, ÷àñíèê 40 ãðí./êã 093-627-79-56
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ³ íàñ³íüîâà, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-311-
96-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ïøåíèöÿ. 097-404-46-11
  Êàðòîïëÿ äð³áíà ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (ðàííÿ) 10 ñîðò³â, ñåðåäíüîðàííÿ, 
âåëèêà. 096-904-11-53 ï³ñëÿ 18:00
  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
  Êàðòîïëÿ ÿê³ñíà ¿ñòèâíà òà ïîñàäêîâà ñîðòîâà, ñàäæàíö³ 
íà êîðíþ äåðåâ, êóù³â. 096-770-39-63, 063-178-82-58
  Êàðòîïëÿ. 068-729-24-65
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà 
áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êîâðîâ³ äîðîæêè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-276-07-38
  Êîçà ê³òíà ïîì³ñü Çåàíåíñüêî¿ ïîðîäè, íóòð³¿ ñàìêè 35 
ãðí./êã. 097-511-11-24
  Êîçëèê 7 ì³ñ., øóòèé, á³ëèé. 096-179-35-82
  Êîçî÷êà ìîëîäà 2 ðîêè (øóòà), â áóðåçí³ áóäå êîòèòèñÿ, 
òåðì³íîâî. 096-214-99-85, 093-795-06-25
  Êîçî÷êà.  063-475-38-63
  Êîìïþòåð (êîìïëåêò) êîëîíêè «Ñâåí» 2 õ 18W, ÀÑ 2 õ 
100W,  åëåêòðîã³òàðà «Êîðò» (êîìïëåêò), øâåéíà ìàøèíêà, 
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ремонт, послуги
  Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. Швидко 
та якісно. 097-609-26-63, 098-395-03-56
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
  Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Крыши любой сложности, ремонт криш, кладка 
газо и пено блока, фундаменты, заборы, стяжка 
и т.д. 093-403-71-65, 068-669-39-01
  Покрытие и ремонт криш, установка рынв водо-
стоков. Ворота, заборы из металопрофиля, бе-
тона. Кладка из газо блока, укладка тротуарной 
плитки. 063-736-44-94
 Всі види будівельних 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
 Виконую будівельні роботи. 093-732-75-75

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 роботу потрібні кредитні консультанти. 067-
537-45-84
На роботу потрібен продавець. 093-596-40-46
Шукаємо на роботу монтажника з власним авто 
для будівництва ліній по електро опорах. 067-
548-77-62, (04342) 2-51-92
На СТО потрібна прибиральниця. 067-920-67-94
В кафе на постійну роботу запрошуємо: кахаря, 
бармена та офіціантів. 097-426-70-75, 063-676-
53-02
На роботу запрошуються Ветеринар, агроном, 
бухгалтер, оператор-касир, різноробочий. 067-
43-00-280.
Вертиевский кирпичный завод» в Нежинском 
р-н, Черниговской обл.Приглашает на роботу 
Мужчин/женщин от 18 до 60 лет.З/п от 3000 до 
6000 грн. 0507068277

393771

392487

392222

392212

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
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 Нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Вернигород., поверх: 1/2/-, 
площа: 46/-/-, Козятинський район. Цiна: 138122, 
тел.: (063) 880-59-35 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Покришкiна, поверх: 5/6/-, 
площа: 41/17,5/16,5, Старе мiсто. Цiна: 506849, 
тел.: (098) 545-24-89 

Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, бл.Замостя, поверх: 1/5/-, 
площа: 70/-/-, вул.Ширшова. Цiна: 1726027, тел.: 
(067) 713-65-30 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Центр, поверх: 3/6/-, площа: 
77/39/20, Козятин. Цiна: 961539, тел.: (067) 283-
40-02 

 Будинки 
, Житомир.обл., поверх: 1/-, Бердичiв,Вел.Пятигор-
ка, в.Мира. Цiна: 262500, тел.: (066) 579-09-69 

 комерцiйна нерухомiсть 
Продам 

Продаж готового бiзнесу, 150 кв.м, (теплиця) м. 
Козятин. тел.:(068) 174-58-34 

 будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

 автомобiлi 
 Продам або обмiняю 

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

Лада-Ларгус, 202015 р/в, колiр сiр., об'єм двиг.: 1600, 
унiверсал, на виплату. Цiна: 155000гр, (098) 333-69-27 

Шевроле-Лачеттi, 202013 р/в, колiр виш., об'єм двиг.: 1800, 
на виплату. Цiна: 150000гр, (097) 408-21-15 

 Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 350 тис.грн.+6 тис.грн на харч., донорства 
яйцеклiтини до 18 тис.грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:067)112-87-02, 
(063)689-81-00 

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

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

Охоронник на склад, з/п 4500грн. Тел.:(093) 647-35-34 

Потрiбнi прибиральники в ТЦ в м.Київ. Позмiнно день/нiч, до-
помога з житлом. 5000 Тел.:(067) 526-84-35 

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

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

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

 продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

Продам 
Зелену гречку. Цiна: дог., тел.:(067) 775-66-29 

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

загальнi оголошення 
Продам 

Ак умуляторна  батарея  Log icpower  LPm-GL100  з 
пезперебiйником. Цiна 2300. Тел.:(096) 680-86-10 

iБП Logicpower LPm-PSW-800Va з батареєю. У використ.майже 
не була. Цiна 4000. Тел.:(096) 680-86-10 

äâåð³ á\ó. 093-140-74-34
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel  + LCD ìîí³òîð 
«Samsung» + ðàä³îìèøêà + êëàâ³àòóðà 2 500 ãðí., 
â³äåîêàìåðà «Panasonic» ï³ä êàñåòó 700 ãðí. 096-797-
90-53
  Êîíÿ. 096-264-75-92
  Êîðìîâèé áóðÿê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà 7. 097-
086-47-83
  Êîðìîâèé áóðÿê, ³íäîêà÷êè. 063-607-34-60
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà ³ äð³áíà, íåäîðîãî. 
097-572-46-29
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà ñò.Ãëóõ³âö³. 063-
259-18-59
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Êîçÿòèí. 093-640-13-96
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-131-19-69
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-68-03
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 209. 096-
691-82-14
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, íåäîðîãî. 098-919-61-52
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ïèêîâåöü. 096-194-51-86
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-873-18-74
  Êîñìåòîëîã³÷íî-ìàñàæíèé ñò³ë ïðîôåñ³éíèé, êð³ñëî 
äëÿ ïåäèêþðà. 093-574-95-93
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 14 êâò á/ó 2 ðîêè, 
ãàðíèé ñòàí. 097-690-98-02
  Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñàí³, ãàìàê, ñò³ëüö³ äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò, ëèæ³ àâòîìàòèêà êðàá 2. 093-510-45-63, 096-
512-12-08
  Êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè (÷èñòîêðîâí³) 60 ãðí./
çà êðîëåíÿ. 067-456-45-12 Â³êòîð
  Êðîë³. 098-921-92-09
  Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí. 066-624-31-99
  Êóðòêà ïóõîâà æ³í. ð-ð-48, á/ó íåäîðîãî, â³äåîêàìåðà 
«Sony». 063-615-60-28, 067-908-39-21, 063-650-34-35
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, 
áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í, îðï³íãòîí, ï³äðîùåí³, 
ñóòî÷í³. 096-769-19-43
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè, ïëèòà ãàç Ãèôåñò 3200-06, 
êóõîííèé ñò³ë, ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», øâåéíà 
ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüå». 063-191-10-90
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 10% çíîñó, Á³ëîðóñü. 097-690-
98-02

  Ëîøà (êîíèê) 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ëîøèöÿ 1 ð³ê. 067-877-77-49
  Ìàãí³òîôîí äî ìàøèíè Ï³îíåð, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
063-276-07-38
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 
098-724-70-55
  Ìîðêâà, ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-343-
12-64, 063-163-84-43
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ÁÎØ ç Ãåðìàí³¿ á/ó â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³, äâ³ ïóõîâ³ êîâäðè. 067-738-60-93
  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
  Íîóòáóê 500 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà 500 ãðí., êîôåéíå 
äåðåâî 30 ãðí., áàòàðå¿ ÷àâóíí³. 067-445-75-52
  Íóòð³¿ ìîëîäíÿê 1.5-3 ì³ñ. 067-728-94-02
  Îâåñ,ÿ÷ì³íü-ïîñ³âíèé. 068-941-44-47
  Ïàìïåðñè äîðîñë³. 063-697-09-62
  Ïåðåäí³ ³ çàäí³ ñòîéêè íåäîðîãî, òåðì³íîâî äî Ô³àò 
Ô³îð³íî 2008 ð.â. 063-276-07-38
  Ïåðåïåëèí³ ÿéöÿ. 063-392-02-67
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 063-684-23-83
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 
5p». 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïíåâìî - ï³ñòîëåò ãàçîâèé «Ìàêàðîâ», ìàéæå íîâèé. 
098-400-91-10, 093-038-33-86
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè  12-15êã, 18-25 òåë.068-
941-44-47
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», çàï÷àñòèíè äî Êîòëà 
(Ôåðîëë³), ÷îë. êîñòþì ð.52, êóðòêà ð.54. 067-494-05-59
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, âàíòàæí³ñòü 750 êã., 
íàä³éíèé. 063-289-29-03
  Ïðîæåêòîðà îñâ³òëþâàëüí³, êâàäðàòí³ , àëþì. êîðïóñ 
400 Âò., ñòóï³öè ïåðåäí³ ÃÀÇ-53 íîâ³. 097-776-24-16 
  Ïøåíèöÿ ÿðà íà ïîñ³â. 068-024-27-05
  Ðàìêè áäæîëÿí³ äëÿ Óêðà¿íñüêèõ âóëèê³â (ñòîÿêè), 
á/ó ³ íîâ³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 5-21-75, 099-561-19-59
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðîáî÷îãî ëîøàêà 2 ðîêè. 068-667-64-09
  Ðîçêëàäíå êð³ñëî ó õîðîøîìó ñòàí³, Ãëóõ³âö³. 097-
610-97-64
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñâèí³ êîðåéñüê³. 098-955-90-13
  Ñåðâàíò, ïèñüìîâèé ñò³ë, ïðàëüíà ìàøèíêà êðóãëà, 
äâåð³. 096-417-35-56, 093-616-85-96
  Ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëèöÿ, êíèãè, 
³ãðàøêè ðåçèíîâ³, ïîõ³äíà åë. ïðàñêà. 2-12-24, 093-
884-86-66
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-10-65

  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
  Ñ³íî ñ.Ñèãíàë. 093-022-64-78
  Ñ³íîçãîðòà÷êà, âàãè 150 êã., àâòîêëàâ, òîêàðíèé 
ïàòðîí, òþêè, ïøåíèöÿ.  068-024-27-05
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ 
øèôåðíå 480 êâ.ì. 063-684-23-83
  Ñîáàêà Õàñêè 5 ì³ñ. 093-630-64-89
  Ñïîðòèâíèé ëóê: êîìïàêòíèé, ëåãêèé, ðîçêëàäíèé â 
÷îõë³ - ñàãàéäàêó - ÷óäîâèé ñïîñ³á òðåíóâàííÿ âëó÷íîñò³, 
â³äïî÷èíêó àêòèâíîãî íà ïðèðîä³ äëÿ ä³òåé òà äîðîñëèõ, 
îðèã³íàëüíèé ïîäàðóíîê. 093-799-12-51
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-
174-03-79
  Òà÷êà, êàðòîïëÿ äð³áíà, áî÷êè ìåòàëåâ³, ñò³ë 
ðîçêëàäíèé. 2-48-83, 097-688-63-33
  Òåëåâ³çîð Samsung á/ó. 096-222-00-86
  Òåëåâ³çîð Øàðï 36 ñì., êîëüîðîâèé, õîðîøèé ñòàí. 
068-753-33-53
  Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, ñ.Êîðäèø³âêà. 097-807-
33-60
  Òåëè÷êà ïåðâ³ñòêà 10 ì³ñ. 063-273-73-71, 096-093-
41-53
  Òåëè÷êà ð³÷íà. 098-030-91-39
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  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
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49

  Òþêè ñîëîìè: ÿ÷ì³íêè, îâñÿíêè, çåðíî: îâåñ, ÿ÷ì³íü, 
êóêóðäçà, â³âö³ ³ íóòð³¿ íà ðîçâ³ä. 067-429-73-29, 098-
587-31-69
  Òþêè ÿ÷ì³í³ ³ îâñÿí³. 093-786-42-06, 067-929-72-46
  Óãîëîê â õîðîøîìó ñòàí³: äèâàí òà 2 êð³ñëà, êîë³ð áåæ 
- 5 000 ãðí. 093-262-01-97
  Ó÷àñòîê íà «Ïîëå ×óäëåñ» 15 ñîò., º äåðæ. àêò, ñâ³òëî, 
âîäà, ôóíäàìåíò, ñàä, íîðìàëüíà ö³íà. 067-778-27-75
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. Ïîëå ×óäåñ, 3-õ ë³òðîâ³ áàíêè. 
093-995-51-47
  Ôîðòåï³àíî. 097-873-18-74
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó 
æåëåçîáåòîíí³ 100 øò., â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Õë³áîï³÷ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-898-28-38
  Õîëîäèëüíèê «Indesit» â õîðîøîìó ñòàí³, òåëåâ³çîð 
«JVC», ïîäóøêè ç ï³ð’ÿ íîâ³ íåäîðîãî. 093-017-89-96, 
067-508-99-15
  Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê 2-õ êàìåðíèé â â³äì³ííîìó ñòàí³. 
097-906-39-33

  Õîëîäèëüíèê ïðîìèñëîâèé íà 3 ôàçè 800 ë. 067-
430-04-48
  Öåãëà á/ó (÷èùåíà). 096-176-06-08 Ñåðã³é
  Ö³ëèé ãîð³õ íåäîðîãî. 063-143-61-18
  Öóöåíÿòà â³â÷àðêè 1 ì³ñ. 067-288-76-47
  Öóöåíÿòà ³ìïåðàòîðñüêîãî òà êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 
øóêàþòü ñâîþ ðîäèíó 1 500 ãðí. 097-793-55-95
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñè ïîðîäèñò³, äóæå ãàðí³, 
ïðîãëèñòîâàí³, ïàò³êîëîðíîãî êîë³ðó òà ðèæ³ ç ÷îðíîþ 
ìàñî÷êîþ, ïåïåëüí³, öóöåíÿòàì 1 ì³ñ. òà 2 ì³ñ. 063-671-
67-65, 098-500-10-54
  ×èñòîêðîâíèé õëîï÷èê ñåìáåðíàðà øóêàº ñâîþ 
ðîäèíó 3 000 ãðí. 097-793-55-95
  Øàôà êóïå 1100 õ 600 õ 2300, á³÷í³ ïîëè÷êè, 2-õ 
äâåðíà, îäíà ïîëîâèíà -äçåðêàëî, êîë³ð ñâ³òëèé äóá, 
ëþñòðà íà 5 ïëàôîí³â. 097-935-98-77
  Øèôåð á/ó. 066-247-57-54
  Øêàô 3-õ äâåðíèé 1.30 õ 1.80 õ 60 ïîë³ðîâàíèé 
650 ãðí., êð³ñëî ðîçêëàäíå 300 ãðí., êð³ñëî 200 ãðí., 
áóðæóéêà ÷àâóííà 1 000 ãðí. 063-279-23-11
  Øðîò. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-
307-70-94
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Áðèòàíñüê³ â³ñëîâóõ³ òà ïðÿìîâóõ³ êîøåíÿòà, êîøåíÿ 
Áëàêèòíîãî îêðàñó, ìàþòü õîðîø³ ïîðîäí³ äàí³. 068-161-
37-51
 ãàðàæ 3-õ ð³âíåâèé âóë.ï.îðëèêà, öåíòð, ï³äâàë 
âèñ.2.20, ãàðàæ 6 õ 5 õ 3, 30 êâ.ì., íàäÁóäîâà 20 êâ.ì., 
Áàëêîí 10 êâ.ì. 067-252-69-68

 òèðñîïëèòà ëàì³íîâàíà Á/ó òà íîâà ð³çíèõ ðîçì³ð³â, 
íåäîðîãî. 067-870-47-44, 093-570-37-03
 öóöåíÿòà çàõ³äíî-ñèÁ³ðñüêî¿ ëàéêè. 067-786-36-42, 
063-661-19-94íå

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

  нерухомість
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-904-
82-18
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 
44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó 
äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-
29-70, 068-053-47-49 
  1-ê³ìí. êâ., 3/4, öåíòð, º ïîãð³á. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 
063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 37 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
23, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-609-70-46
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò. 063-177-94-80
  1-ê³ìí. êâ., 9/5 âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, ç ìåáëÿìè, ³íä. 
îïàëåííÿ. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 2 ïîâ., öåíòð, º 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.Î.Êîøîâîãî 48, 5 ïîâ., çàã. 
ïëîùà 37 êâ.ì., ê³ìíàòà 20 êâ.ì., âåëèêèé ïðîñòîðèé 
áàëêîí ç ñêëîïàêåòó, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, 
³íä. îïàëåííÿ, íîâèé êîòåë, ðàä³àòîðè, ïîòðåáóº 
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. 097-566-92-56
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5 ïîâ., êóòîâà, åëåêòðî 
îïàëåííÿ. 063-319-58-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ïëîùà 36.8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. 
096-846-90-81
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 5/9, ïëîùà 38 
êâ.ì. 098-803-25-41
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5/5, ïëîùà 30 
êâ.ì., ç ðåìîíòîì. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà.093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-
749-85-13
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-
30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ÏÐÁ, áåç 
ðåìîíòó, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ð-í ó÷èëèùà., 53.9 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè. 093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º êîíäèö³îíåð. 093-
766-54-43
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 103à, 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, 
ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, â³ä âëàñíèêà âëàñíèé ï³äâàë, ãàðàæ, 
ñàðàé. 067-766-11-31
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì, öåíòð, 3 ïîâ. 063-

629-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ÷àñòêîâèì ðåìîíòîì, ãàç, âîäà,. 
ñ.Ø.Ãðåáëÿ âóë.Çàâîäñüêà 20/2. 098-880-12-27
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ðåìîíò, íàòÿæí³ ñòåë³, òåïëà ï³äëîãà, 
óòåïëåíà çîâí³, 46 êâ.ì. 093-984-20-15
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, òåðì³íîâî. 063-825-44-00
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-
444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 
54.8 êâ.ì., ãàç, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 43.8/25.4/6.8, ê³ìíàòè îêðåì³, 
³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë. 096-903-
72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ö/ç Ìàõàðèíö³. 097-185-46-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, º ï³äâàë òà 
ïîãð³á. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé, âõ³ä. äâåð³ 
áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, ³íä. 
îïàëåííÿ, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. 067-831-52-40, 093-
831-01-60 
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 52 êâ.ì., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-217-47-17
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 42 êâ.ì., 3 ïîâ., ì/ï 
â³êíà, åë. îïàëåííÿ àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 
093-677-23-38
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, 
ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, õîðîøèé, òèõèé äâ³ð, öåíòð. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ 
íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ., (àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ.), 
âóë.Ã.Ìàéäàíó, 3 ïîâ., 61.7 êâ.ì., êóõíÿ 8.0 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³. 067-224-08-52
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ - ìàãàçèí, 56 
êâ.ì. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-
39-21, 063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16/5, 54 êâ.ì., 
ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò. 
066-140-79-63, 093-647-76-72
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 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
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë,  ð-í ó÷èëèùà, 
ñåðåäíÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí, ëîäæ³ÿ (áåç ðåìîíòó). 097-
029-91-04, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 
9, íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., 
ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé ñòàí. 
063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó áóä. âóë.Ì³÷óð³íà 18, çàã. 
ïëîùà 65.5 êâ.ì., æèëà 40.1 êâ.ì., êóõíÿ 8.2 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ, ïàðêåò, 
ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, ïîãð³á ó ï³äâàë³ áóä., ïîðÿä äèò. 
ñàäîê, áàçàð, øêîëà. 050-843-64-14, 096-138-68-81, 
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11 березня минає 1 рік,
як пішла з життя

Петровська 
Галина 

Дмитрівна
Перестало битись 
Твоє добре,
турботливе серце, 
у котрому вистача-
ло тепла для всіх.
Немає таких слів, 

щоб висловити 
нашу печаль.
Скільки не мине 
часу, 
Ти завжди будеш 
поряд із нами.

Вічно сумуюча уся родина.

10 березня минає 4 нестерпно важких роки,пекучого болю, 
найбільшої втрати в житті дорогої донечки, сестрички, 
онучки, племінниці

Іваннікової 
Катерини 
Віталіївни
19.05.1999 – 10.03.2013

с.Самгородок
Вона була чуйною, 
веселою донечкою.
Ти пішла від нас у розквіті сил.
Ніхто і ніколи не забуде, 
як ти раділа життю,
мріяла зробити ще так багато справ.
Де ти була, там лунав сміх, 
веселі жарти і цікаві історії.
Донечко моя, 
стежину я до тебе протоптала,
сльозами гіркими її я полила,
я дуже, доня моя, тебе любила,
та вберегти тебе я не змогла,
як пташка доня в небо полетіла,
без тебе, рідна, світ нам похмурнів,
без тебе, сонечко, так важко жити,
тебе ми вічно будемо любити.
Нехай тебе на Небесах бережуть
Господь і Матінка Божа.
Нехай земля тобі буде пухом
І вічне Царство на Небесах.

ПАМ'ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, СУМУЄМО.
Батьки, сестричка і вся рідня.

11 березня минає 1 рік, як 
пішов з життя дорогий нам 
чоловік, батько, син та дідусь

Папарук 
   Віталій 

Степанович
Ти не пішов від нас назавжди,
Щодня присутній ти в родині,

У горі, радощах в усьому
Життя ти нашого частина.

Всіх, хто знав і пам’ятає 
нашу КАТРУСЮ,
просимо пом’янути у цей 
сумний день
добрим словом 
і щирою молитвою.

Вічно сумуючі: дружина, сини, мама та онуки.

393748

393757

050-384-86-77
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 2 ïîâ., òåðì³íîâî. 
063-304-37-36 
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 
063-349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà 28, 9/8 ïîâ., íå êóòîâà. 098-
597-13-54
  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., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-
446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 
(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 3 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî, 61 êâ.ì., 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâ³ ëîäæ³¿, âåëèêèé ï³äâàë, ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó, ñâ³òëî, ñó÷àñíå ïëàíóâàííÿ, íåäîðîãî, 
ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-530-81-25
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5/5 67 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 
äåøåâî. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ñìò.Ãëóõ³âö³, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ àáî 
ìàãàçèí, çàã. ïëîùà 60.2 êâ.ì., âóë.Øê³ëüíà 23á, áåç 
ðåìîíòó. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ, º ïîãð³á. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83
  3-õ ê³ìí., âóë.Êàòóêîâà â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. 
093-732-42-02
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ï³äâàë, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà òåëåôîí, ³íòåðíåò, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãîàáî îáì³íÿþ. 093-773-34-02, 098-
675-21-69, 099-080-08-26
  4-õ ê³ìí. êâ., óãëîâà, öåíòð, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ àáî 
îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 063-688-74-00
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 

067-219-78-14
  Áóäèíî íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó ç ãàçîì 90 êâ.ì., àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê - ºâðî, 3 ïîâåðõè,, 16 ñîò., êðèíèöÿ, ãàç, 
ñàðàé, ì.Êîçÿòèí.  096-605-79-63, 093-002-61-80
  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
  Áóäèíîê 120 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 39 
ñîò., ð-í Öàðñüêå ñåëî, ãàðàæ, ñàäîê, êðèíèöÿ, ãàç. 2-43-
60, 068-174-58-05, 063-194-85-76
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç ³íä. ãàç îïàëåííÿì, öåãëÿíèé, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 150 êâ.ì., æèòëîâà 64.4 
êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., îãîðîæåíà, 
«Öàðñüêå ñåëî». 063-296-30-12
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, º íîâèé 
âèñîêèé ãàðàæ â ÿêîìó ìîæíà â³äêðèòè á³çíåñ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ó÷àñòîê îãîðîæåíèé çàáîðîì. 097-556-89-55
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., 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
  Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 ñîò., ãàç, 
öåíòðàëüíèé âîäîïðîâ³ä, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-
55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 
ãîðîä 90 ñîò., ñ.Â³âñÿíèêè. 096-266-31-54, 099-132-34-31
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 
8.6 ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 
15/2. 067-783-36-23
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 063-260-
05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 063-260-
05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê áåç ðåìîíòó ñ.Ãóð³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
ãîðîä 55 ñîò. 2-48-83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³ ä³ë-êà 55 ñîò. ãàç, ï³÷íå 
îïëåííÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä. 067-264-80-
29, 063-828-27-76

  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. 
ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, öåíã., ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
ãàðàæ, ñàðàé, ãîðîä, ñòàâîê, ìàãàçèí, çóïèíêà 20 ì. 063-
854-94-78
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 214 àáî îáì³íÿþ íà ìåíøèé ç 
äîïëàòîþ. 073-463-42-11
  Áóäèíîê ãàç 60 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22
  Áóäèíîê ãàç. âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
  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
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 
øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âîäà, ñàðàé, êîìîðà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-056-55-82
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ó÷àñòîê 20 ñîò., 
ñ.Êîçÿòè, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç.ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçîíþêà, çàã. çåì. 
ä³ë-êà 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ, º 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 097-916-09-29, 098-928-29-61
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. 
ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., çåì. ä³ë-
êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-144-17-82
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 
137, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 097-455-86-11, 093-922-18-28, 
093-588-85-44
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí öåíòð, 10 ñîò. ãîðîäà, 3 ê³ìíàòè, 
ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ñàä, ãîðîä, ñàðàé, êðèíèöÿ, ìîæëèâî 
ó÷àñòîê îêðåìî. 063-390-42-83
  Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç, ëüîõ, ñàðàé, 
çåì. ä³ë-êà 56 ñîò. 097-768-80-55
  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
  Áóäèíîê íîâî¿ áóäîâè ñ.Ñîøàíñüê ãàç, âîäà,. 067-
738-60-93
  Áóäèíîê îáêë. öåãëîþ 61.9 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà 
âóë.².Ìàçåïè 3, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ìîëîäèé ñàäîê, 
ï³ä’¿çä çðó÷íèé, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, ö/âîäà + êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ìåò. çàáîð. 097-232-10-37, 
063-303-21-11
  Áóäèíîê îáêë. öåãëîþ 61.9 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà 
âóë.².Ìàçåïè 3, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ìîëîäèé ñàäîê, 
ï³ä’¿çä çðó÷íèé, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, ö/âîäà + êðèíèöÿ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ìåò. çàáîð. 097-232-10-37, 
063-303-21-11

  Áóäèíîê îáëàøòîâàíèé, 68 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.
Ê³ðîâà, çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 099-
152-83-71
  Áóäèíîê ð-í Âåòë³êàðí³ ïî âóë.Á³ëîöåðê³âñüê³é, ãàç, 
âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ. 097-352-95-13, 093-766-37-69
  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
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, 40 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á.  096-
605-79-63, 093-002-61-80
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãîðîä 26 ñîò. 
067-440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, çåì. ä³ë-êà 0.35 ãà. 097-618-18-85
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ïîãð³á, ãàðàæ, õë³â, 46 ñîò. 
ãîðîäó. 063-802-19-12
  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 ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 073-039-73-59
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå 
îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé 
ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ñàðàé, çåìë³ 15 ñîò., ãîðîä 
äî áåðåãà. 096-050-99-31
  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 òåðì³íîâî 320 000 ãðí., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
096-901-70-55
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-
828-27-76
  Áóäèíîê öåãë. ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð), 67.4 êâ.ì., 
ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 37.5 ñîò. çåìë³. 063-836-38-43, 
096-350-61-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., º ãàç, º ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.
Âèøíåâåöüêîãî 14. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç, 5 ñîò. çåìë³, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, âóë.
Òåðåøêîâî¿ 48, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 067-463-88-87
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå) ïë. 83,7 êâ.ì. àñôàëüòîâàíà äîðîãà, 
ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. Âàðò³ñòü 
14 òèñ.äîë., äîêóìåíòè íà ïðîäàæ ãîòîâ³. 096-514-55-78
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  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Êàðëà Ìàðêñà 12, 20 ñîò. ðàçîì 
ç áóäèíêîì. 093-767-86-62 ï³ñëÿ 17:00
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé 60 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí ÏÐÁ, 7 
ñîò., ãàç, âîäà, âàííà, â³äëèâ, ïðèëèâ, êóñîê çåìë³, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãàðàæ, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 063-289-16-24
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, 
çåì. ä³ë-êà, ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà 
âóë.Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 13 ñîò. 
çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
õë³â, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíå ì³ñöå 
ðîçòàøóâàííÿ. 097-776-24-16    
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïåðåìîãà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ì/ï â³êíà, çðîáëåíèé ðåìîíò, 10 ñîò. ãîðîäó, 10 õâ. äî 
òðàñè. 063-390-43-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, ãàç, âîäà ãàðÿ÷à 
- õîëîäíà, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, Êè¿âñüêà îáë., 
Âîëîäàðñüêèé ð-í ñ.Ëîáà÷³â. 098-238-29-41
  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, º ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ð-í Ìàòðîñîâà àáî îáì³íÿþ, òåðì³íîâî. 097-
511-19-08
  Áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 16, Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 093-785-
79-12
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, ñâ³òëî, Òåëèìîí³âêà. 068-174-58-34, 
063-671-40-42
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.
Êóòóçîâà 11. 093-823-07-38 ²ãîð
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, çàã. 
ïëîùà 43 êâ.ì., 10 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 098-384-88-74
  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
  Ï³â áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-
264-46-76, 093-018-62-77
  Ñðî÷íî, äåøåâî  êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 3/4 
ïðîäàì àáî îáì³íÿþ íà ìåíøó. 093-947-98-90, 096-
592-31-29
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, âóë.
Ùîðñà 4. 097-740-22-42, 063-424-23-90
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-
279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 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
  ×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
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³íä. 
îïàëåííÿ, âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, 
ãàðàæ. 063-296-30-12
 Áóäèíîê âóë.ñâåðäëîâà (²âàíà ìàçåïè) ð-í ïðÁ. 067-
182-99-20
 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 ñ.âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ãîñï. 
Áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.32 ãà, â Áóäèíêó ãàç, âîäà, ï³÷íå 
òà òâåðäîïàëåâíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò âèêîíàíî 
ìèíóëîãî ðîêó. 098-025-28-78
 çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç ð-í 
í³êðàñîâà, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 ï³â Áóäèíêó âóë.8-ãâàðä³éñüêà ð-í ïðÁ. 097-722-
72-78
 ïðèì³Ùåííÿ 99.6 êâ.ì., ì.êîçÿòèí ïðîâ.êîíäðàöüêîãî 
10. 063-688-94-60, 067-946-18-55

  аВтомото
  4 ñòóï³öè äî ïðèöåïà 2-õ îñíîãî, áëîê Ä-240 ÞÌÇ, 
êîëåíâàë Ä-240 ÞÌÇ. 067-764-06-74
  Ford escord 1990 ð.â., áåíçèí 1.3. 096-369-91-00
  Àâòî ÃÀÇ-53 (ìîëîêîâîç), íà çàï÷àñòèíè. 067-937-
45-39

  Àâòî ÌÀÇ 5549 (ñàìîñêèä) 1980 ð.â., íà õîäó. 067-
937-45-39
  ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., 14 000 ãðí. 067-773-27-24
  ÂÀÇ 2101 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2107 2003 ð.â., 1.5 ë. äâèãóí, òèòàíîâ³ äèñêè. 
093-955-42-96
  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 2108 1988 ð.â. ãàç-áåíçèí, êîë³ð áåæåâèé 32 000 
ãðí. 097-615-89-36
  ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., íà õîäó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
098-925-12-99
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., 1300 ñì. êóá., 5 ñò. ÊÏ, êîë³ð 
á³ëèé, íåôàðáîâàíà. 067-407-62-92
  Äâèãóí Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí + 
2 õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, 
ôàðêîï, ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, ãåíåðàòîð, êîðçèíà 
ç÷åïëåííÿ íîâà, ïîðøíåâà íîâà, âñå ðàçîì 4 500 ãðí. 
097-776-24-16 
  Äâèãóí ÌÒÇ, Ç²Ë, ÊàìÀÇ. 067-937-45-39
  Äèçåëüíèé ì³í³ - òðàêòîðåöü 27 000 ãðí. 068-507-91-
29, 093-885-38-24
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, âñ³ äåòàë³ â íàÿâíîñò³. 096-
264-75-92
  Çàï÷àñòèíè äî ÃÀÇ-53À çà 1 êã./10 ãðí., çàäí³é ì³ñò, 
ïåðåäí³é ì³ñò, êàá³íà, îáë³öîâêà, ðóë³âà êîëîíêà, ëîáîâå 
ñêëî, êîë³ñí³ äèñêè, êàìåðè, çàäí³ ³ ïåðåäí³ òîðìîçí³ 
íàêëàäêè, äîêóìåíòè òà ³íøå. 098-254-37-29
  Çàï÷àñòèíè äî Îïåëü Êàäåò, äâèãóí V 1.6, äèçåëü. 
067-911-80-19
  Êîìïðåñîð Ò-40, Ò-25, ÇÈË-130. 097-442-12-35
  Ìîïåä Ñàáóð êîë³ð ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 2500 êì., ñòàí 
â³äì³ííèé, Êîçÿòèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. 096-437-79-78, 063-
883-93-55
  Ìîñêâè÷ 412 â õîðøîìó ñòàí³. 096-264-75-92
  Ìîòîáëîê 6 ë.ñ. äèçåëü â êîìïëåêò³ ò³ëüêè ôðåçà 12 
000 ãðí. 093-766-64-93
  Ïðèöåï òðàêòîðíèé 2-õ îñíèé íà êðóãó ç äîêóìåíòàìè, 
ïëóã ê³ííèé âîñüìèðèê â çáîð³. 097-256-32-65, 063-042-
57-18, 067-379-91-94
  Ñêóòåð Honda. 097-464-86-32, 093-113-97-37
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó, äâèãóí, ÊÏÏ, ÌÒÇ. 
067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, 1989 ð.â., íà õîäó, âåëèêà êàá³íà, 
íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-
65-93, 073-218-92-14
  Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 
ì³ñöü. 096-963-65-93, 073-218-92-14
  Õîíäà Òàêò êîë³ð ÷åðâîíèé, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-
504-25-63
  Øåâðîëåò ÀÂÅÎ (õå÷áåê), êîë³ð ñèí³é, ãàç, áåíçèí. 
068-041-82-95

  КуплЮ
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-
43, 097-255-51-60 
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî êâàðòèèðó â Êîçÿòèí³ äî 170 000 ãðïí. 
063-398-83-24, 097-137-22-97 Ñâ³òëàíà
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ 
óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ 
áàëîíè. 097-793-55-95
  Â³ñê. 0980416-82-64
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî. 063-392-92-56
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-
18, 063-828-27-30
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-
500-10-54
  Åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ ïîñò³éíîãî àáî çì³ííîãî 
ñòðóìó Ä.3 ìì ³ 4 ìì., ìàñêó çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí», 
òðóáó á/ó. 068-216-34-20
  Êàðòîïëþ âåëèêó, íàñ³íüîâó. 097-514-67-47
  Êâàñåöü, êâàñîëþ. 067-43-00-280
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 
067-456-66-51
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-
793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîïåä á/ó Àëüôà/Äåëüòà ç äîêóìåíòàìè â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-172-13-68
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-
13-64
  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
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-
767-69-07
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-
767-69-07
  Ðåçèíó ë³òî á/ó ãàðíèé ñòàí 205/60/16. 097-369-60-59, 
063-829-40-41
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-
59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, 
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, 
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. 
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 063-974-69-30
  Ôîðòåï³àíî â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-818-52-12
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 098-500-10-54
  ×îëîâ³÷³ ÷îáîòè íåõîäæåí³, êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè 
ðîáî÷³, òóôë³ ³ ÷åðåâèêè àðì³éñüê³, âñå íåâæèâàíå.. 096-
467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 
097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â. 097-011-22-11
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â Áóäü ÿêîìó 
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  менЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîâí³ñòþ ç ðåìîíòîì ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ., ç 
äîïëàòîþ. 096-955-23-33, 063-293-14-01
  Áóäèíîê 15 ñîò. çåìë³ íà ÷àñòèíó áóäèíêó. 063-808-30-27, 
068-950-35-46
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29
  Æèòëî â Êðèìó íà àêòèâè â Óêðà¿í³: æèòëî, ãðîø³, àâòî òà 
³íøå roma 45@ i/ua. 068-080-06-05

  різне
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ, öåíòð. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà êâàðòèðó, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áàæàíî ç 
ñåëà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Áåçøòàíþê Ïàâëî 
Îëåêñ³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà çàéíÿòòÿ àäâîêàòñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòü íà ³ìÿ Ìàðòèíþêà Þð³ÿ Ïåòðîâè÷à ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò ñåð³ÿ ÂÍ ¹0421596, ð.í. 376, 
â³ä 18.11.98 ð. íà ³ì’ÿ ßêèì÷óê Çîÿ Ëàâðåíò³ºâíà ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-256-27-13
  Çàãóáëåíî àéôîí-4, ÷îðíîãî êîëüîðó, ïðîøó ïîâåðíóòè 
çà âèíàãîðîäó. 093-091-03-62
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. 093-905-47-32, 067-
581-77-73
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-488-78-48
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 068-
041-82-43
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ãàçîâå. 093-973-
70-86, 093-031-24-52
  Çäàì â îðåíäó 100 êâ.ì. ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â 
öåíòð³. 067-430-04-48
  Çäàì â îðåíäó 200 êâ.ì. ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 067-
430-04-48
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 30 êâ.ì. 
067-430-04-48
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., 
ìàãàçèíó «Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 
097-449-53-15
  Çäàì â îðåíäó ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ç óñ³ì 
îáëàäíàííÿì â öåíòð³. 067-430-04-48
  Çäàì çåì. ä³ë-êó 10 ñîò. á³ëÿ áóäèíêó, çåìëÿ óäîáðåíà, 
(á³ëÿ ³íòåðíàòó). 096-605-79-63, 093-002-61-80
  Çäàì ïîðÿäí³é ñ³ì’¿ ãàç. áóäèíîê ç 4-õ ê³ìíàò, ç 
ìåáëÿìè, ñ.Êîçÿòèí ð-í Âîäîêà÷êè. 098-323-05-07, 063-
296-24-14
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä 
á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³, íà 
òðèâàëèé òåðì³í. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çí³ìó êâàðòèðó äîðîãî. 098-955-90-13
  Ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ë³â â öåíòð³ ï³ä îõîðîíîþ. 067-
430-04-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â 
ñåë³. 063-617-94-36
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овеН 
варто дещо знизити ділову 
активність, щоб не підірвати 

здоров'я.
телець 
Будьте уважні, не пропустіть 
інформації, яка може багато 

чого змінити.
близНюки 
сприятливий тиждень. вияви-
теся в центрі яскравих і цікавих 

подій.
 рак 
не починайте нічого нового і 
складного, займайтеся звични-

ми справами.
 лев 
у справах не завадить певна обач-
ність. Погнавшись за вигодою, 

можна потрапити в досить жорсткі рамки.
 діва
 Гострі моменти на роботі згла-
дяться, з'явиться більше вза-

єморозуміння та гармонії зі світом.
терези 
наберіться терпіння, колеги, 
ділові партнери, рідні люди 

можуть смикати по всяких дрібницях.
скорпіоН 
те, що досі було складною про-
блемою, вирішиться на вашу 

користь, причому легко.
стрілець 
Постарайтеся зосередитись на 
головному й не витрачати час 

на вирішення другорядних проблем.
козеріг 
Цього тижня не варто у всьому 
погоджуватися з начальством 

або з коханою людиною.
водолій
Більше контролюйте себе. Будьте 
обережніші у спілкуванні з офіцій-

ними особами.
риби 
можливо, вам дадуть завдання, 
яке змінить плани на кінець тижня. 

у неділю варто спокійно відпочити.

ГОРОСКОП
з 9.03 по 15.03

39
20

44

неділя,12березня

+ 3 0С   + 4 0С
+ 4 0С   + 5 0С

середа, 15 березня

  + 2 0С   + 3 0С
  + 7 0С   + 6 0С

вівторок, 14 березня  

  + 2 0С    + 2 0С
  + 4 0С    + 4 0С

понеділок,13 березня

  + 2 0С   + 3 0С
 + 4 0С   +5 0С

субота, 11 березня  

  + 3 0С    + 4 0С
  + 5 0С    + 5 0С

пятниця,10 березня  

   + 3 0С    + 4 0С
   + 6 0С   + 7 0С

четвер, 9 березня 

 + 4 0С  + 5 0С
 + 9 0С  + 10 0С

Прогноз погоди
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39
37

62

393765

39
21

71

Нагадаємо, що переможцями 
коНкурсу “закохаНі серця” стали 
іННа та дмитро римші.
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