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в'ячесЛав Гончарук

Чому в Козятині єдиний туалет, 
що знаходиться в Пушкінському 
сквері, закритий. Усім відомо, що 
кожне будівництво починається з 
будівлі туалету, а тут ціле місто та 
без нужника. Це питання цікавить 
не тільки редакцію, а й більшість 
городян та гостей міста. На гаря-
чу лінію “RIA-Козятин” звернувся 
мешканець Козятина, який вима-
гає підняти цю тему на загальне 
обговорення.

Дійсно, з туалетами у нашому 
місті щось трохи  не так. Але 
туалет, що в Пушкінському парку, 
в місті не один громадський. Їх є 
багато, тільки не в кожен з них 
можна зайти. Діляться вони на 
такі категорії: платні, в які можна 
зайти, на ті, що зайти не кожен 
бажає та на ті, що не бажано за-
ходити в них нікому і ті, що вже 
не існують як туалети.

Про платні — за них всі знають 
і коментувати тут нічого.

туаЛети, в які можна за-
ходити. Їх є два. Перший — 
на центральному ринку. Другий 
на провулку Кузнєчному, що в 
мікрорайоні ПРБ (недалеко від 
новоствореного ломбарду). Цю 
вбиральню відвідують учні заліз-
ничного училища та безтуалетні 
мешканці бараку.

у які не всі бажають захо-
дити. Їх також є два і обидва 
недалеко від залізничного вокза-
лу. Перший, це той, що за 100 
метрів від платного недалеко від 
адмінбудівлі. За ним ніби є на-
гляд — замінили стару загорожу 
на сучасну. Тільки прогнилі двері 
кабінок у черговий раз пофарбу-
вали. Для чого реанімувати те, що 
своє віджило? Та на це можна за-
плющити очі. Невідомо, з якої при-
чини, деякі відвідувачі справляють 
свою нужду за декілька метрів від 
нужника. Розвеснилося, зійшов сніг 
і все, що ховала зима, вилізло на 
поверхню.

Ще один — знаходиться на 

колишньому привокзальному рин-
ку. Як фукціонував ринок, то був 
службовий туалет.  

Тепер він став громадським. У 
“ринкові дні” люди ним користу-
ються. Та не кожному до душі, 
що біля цієї вбиральні лежить 
дохла собака і чимало залишених 
слідів від розпивання оковитої.

в які не бажано заходити. 
Їх є багато. Але, якщо туди по-
трапити, то, по-перше, доведеться 
відмиватися довше, ніж подолати 
відстань до центрального ринку чи 
Кузнєчного провулку. По-друге, в 
такому туалеті нужду можна спра-
вити тільки стоячи, оскільки там 
навалені кучугури, вищі допусти-
мого...

які перестаЛи бути туаЛе-
тами . Місцеві умільці викорис-
товують такі колишні вбиральні 
як сміттєзвалища. Поняття “двері 
відкриті” кожен розуміє по-своєму.

Тепер, щоб зібрати весь той 
мотлох, бажання одних комуналь-

ників мало. 
А туалет, що в Пушкінському 

сквері, відкриють. Мабуть, чека-
ють, щоб пройшли травневі замо-
розки. Влада переживає, щоб не 

псувалось майно громади? Це ж 
не жарти, коли від морозу труби 
вийдуть з ладу... 

 

А що б ви змінили на сайті RIA-Козятин? 
Уже минув місяць, як ми кардинально змінили дизайн сайту 
RIA-Козятин. 
Але хочеться вдосконалюватися. І тому ми запитуємо у вас, наші читачі, чого 
вам не вистачає і що б ви змінили на нашому сайті? 
Зміни в кращу сторону будуть лише в тому випадку, якщо ці зміни будуть 
відбуватися. Щоб іти в ногу з часом, ми змінили дизайн сайту і вже отримали 
багато позитивних відгуків. Але ще є над чим працювати. Пропонуємо вам 
допомогти нам стати ще краще! Можливо, у вас є зауваження до дизайну? 
Можливо, у вас є пропозиції та ідеї по доопрацюванню сайту? 

Пишіть, дзвоніть. Ми будемо вам дуже вдячні! 

коли приспічить, нема куди бігти

а такий сервіс на вокзалі
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на тему тижняпро все

коли приспічить, нема куди бігти

у козятині за 
добровольців 
забули занадто 
рано. навіть про 
мертвих, що 
загинули на полі 
бою

зустріч з лідером об'єднала однопартійців
хочуть украсти гроші 
у школяриків 

день добровольця з оуном

сперечалися, хто гроші на 
харчування дітей має дати
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депутатськими руками

Борітеся-поборете! вам Бог допомагає! 

Хоча за законом — районна рада

справжню причину смерті жінки замовчують

Леонід войчук, 6 
років, школяр

махнівсько-ЖеЖелівська трагедія

а ще біля одного нужника—дохлі собаки та купи лайна

Верховна Рада України прийняла по-
станову про створення нового свята - Дня 
добровольця. Відповідне рішення підтримав 
231 народний депутат на засіданні 17 січня.

День українського добровольця ви-
рішено заснувати 14 березня.

Березень 2014 року увійшов у новітню 
історію України завдяки фактичній анексії 
Кримського півострова військами Росій-
ської Федерації. Водночас, на південно-
східних територіях України активно про-
водились проросійські мітинги з закликами 
від’єднання від України та приєднання до 
складу Російської Федерації, захопленням 
адміністративних будівель та підняттям 
російських прапорів. У березні 2014 року, 
усвідомлюючи високий ризик військового 
вторгнення на територію материкової Укра-
їни та бажаючи захистити незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність своєї 
держави, згідно з рішенням керівництва 
Самооборони Майдану, добровольці із Са-
мооборони Майдану вирушили на військовий 
полігон для проходження військової під-
готовки, з метою подальшої участі у воєн-
них діях. Як наслідок, з лав Самооборони 
Майдану було сформовано Перший добро-
вольчий батальйон Національної гвардії. 
14 березня 2014 року більше п’яти сотень 
бійців Самооборони Майдану прибули на 
полігон у Нові Петрівці Київської області. 
Так розпочався бойовий шлях Першого до-
бровольчого батальйону. Майже місяць по 
тому, 13 квітня 2014 року, Рада національ-
ної безпеки та оборони України оголосила 
про проведення антитерористичної операції 
у східних регіонах України. Рішення було 
прийняте у відповідь на проросійські збройні 
операції на території Донецької та Луган-
ської областей. 

На той час Україна фактично не мала 
боєздатної армії. Однак саме завдяки 
учасникам добровольчих батальйонів та 
формувань, які активно створювались та ви-
рушали в зону воєнного конфлікту, вдалося 
створити справжню боєздатну армію та не 
допустити просування ворога далі матери-
ковою Україною. 

Що у нас на козятинЩині
У телефонному режимі наша редакція 

зв’язалася з мужами нашого краю напере-
додні свята. Голова райдержадміністрації 
Олег Оркуша толерантно відповів, що нічо-
го не знає про свято. Порадив звернутися у 
відділ культури.

Голова райради Віктор Слободянюк 
“відморозився” тим, що він не знає, хто 
така Лозінська , що “дайте посвідчення” і 
тоді він скаже. 

Міський голова Олександр Пузир 
також нічого не знав про свято. Пообіцяв, 
що взнає, але інформації не надасть, тим 
більше нам і на наші дзвінки не відповість 
більше.

У день свята на офіційних сайтах все ж 
з’явилося вітання від РДА та міськради. Рай-
рада проігнурувала. Але добровольцям стає 
зрозуміло, що справа не завершена, вони 
потрібні були тільки щоб чиновники залиши-
лись при владі і в шоколаді. Наївно вважа-
ють, що з них не буде вимог, як у свій час з 
Януковича. Але це не правда. Я переконана, 
що з них за все, що відбувається в місті та 
районі, в усій Україні, ми ще спитаємо.

Ця влада не та, за яку вмирали добро-
вольці Козятина та України.

іванна-каЛина костюк, інфо-капеЛанія

Крізь віки лунають до нас слова Кобза-
ря, надихаючи на боротьбу за торжество 
Божої правди цілі покоління українського 
народу. Ніби відлунюючи слова святого 
Євангелія: “Стукайте і відчинять вам, 
шукайте і знайдете”.(Мат. 7:7 )

Напередодні дня народження Великого 
Кобзаря на передових позиціях поблизу 
Мар’янки, окрім цокоту кулемета та ба-
ритону вибухів важкої артилерії, у серцях 
бійців лунали ноти кобзи та голос Шев-
ченка. Бійці ОТР УДА (окрема тактична 
рота Української Добровольчої Армії) 
“Волинь”  вшанували Великого Пророка 
українського народу,  зібравшись  на ка-
пеланську годину, приурочену святкуванню 
Шевченківських днів. 

Розпочався захід молитвою перед 

іконою “Богороди-
ця Єднання”, котру 
очолює фронтовий 
капелан отець Ми-
кола Мединський 
(Залізняк) клірик 
Коломийсько-Чер-
нівецької єпархії 
УГКЦ.

Опісля капелан 
наголосив на свя-
тості місії боротьби 
за Правду Божу та 
Українську Правду, 
боротьби, котру веде 
кожен український воїн, що захищає свою 
землю.

— Без правди горе! Так казав Тарас 
Шевченко. Тож пам’ятайте, брати мої, бо-
ротьба, котру веде наш український народ 

— Священна Бороть-
ба за Свободу, за 
народ, за Державу. 
Потрібно нам багато 
говорити про ті ду-
ховні цінності, котрі 
передав нам Великий 
Тарас, докладати всі 
зусилля, щоб подо-
лати байдужість у 
суспільстві, — наго-
лошує отець Микола.

“Найбільш гірка 
отрута нашого мо-
рального буття — 

безнадійність”…(Тарас Шевченко) Тож не-
хай кожне небайдуже серце стане струною 
на кобзі Пророка, бо за словами Кобзаря, 
“Ну що б здавалися б слова… Слова та 
голос - більш нічого. А серце б’ється ожи-
ва, Як їх почує!”

Тож нашою вірою, чином нашої бороть-
би та безсмертним духом Тараса оживає 
наш народ, підводячись з колін.

— Борітеся, поборете, Вам Бог пома-
гає! За вас Правда! За Вас Слава і Воля 
Святая!!!

Такими словами Шевченка завершив 
капеланську годину отець Микола Медин-
ський. А  воїни, почерпнувши сили духу із 
бездонної Трасової криниці, повернулися 
до фронтових буднів, справи нелегкої, але 
Богом благословенної — Справи захисту 
Землі Батьківської…

вЛадисЛав ЛісовиЙ

Трагічні події, що розгорнули-
ся на терені громад Махнівки та 
Жежелева, містять повний склад 
злочину.

У п’ятницю, 10 березня 2017 
року, в селі Махнівка Козятин-
ського району в лікарню привезли 
нині покійну Раїсу Гоменюк 1949-
го року народження з с. Жежелів.

Здавалось, нічим не помітна 
звичайна подія. Така вона і є, але 
коли не вникаєш у суть. Події но-
сять чисто кримінальний характер 
(!). Нами встановлено, що покійній 
пані Раїсі при всіх явних ознаках 
хвороби в наданні медичної допо-
моги відмовили. Тобто, не надали 
взагалі. Лікар не

оглянув, медичних процедур 
лікування не призначив.

Надалі звернулися до лікаря 
сімейної медицини села Бродець-
ке. Остання відмовилась їхати 
до хворої в Жежелів. Результат 
трагічний — Раїсі Гоменюк за-
пропонували допомогу у вигляді 
доставки її самим головою села 
Жежелів у Козятин в понеділок, 
13 березня, коли жінка  була вже 
мертва.

покіЙну похорониЛи без су-
дово-медичної експертизи.

Навіть такий поверхневий не 
поглиблений огляд подій свідчить 
на всі складові злочину з тяжкими 
наслідками. Найперше, що за-
цікавило, хто ж така покійна, що 
нею знехтували. Несподіванок не 
сталось. Це соціально малозахи-
щена жінка. За одною з версій 
— інвалід, яка була покалічена на 

роботі в колгоспі. Однак оформ-
лене було каліцтво, як побутове.

Лікарня без Ліцензії. Хочу на-
гадати, що на лікарню с. Махнівка 
передані кошти субвенції на меди-
цину від декількох сільських рад. 
А це мільйон гривень. І “впали” ці 
кошти на рахунок медичного за-
кладу, який не має права надавати 
медичні послуги (!) — там немає 
ліцензії.

Вказану лікарню помпезно з 
фанфарами презентував депутат 
Верховної Ради пан Юрчишин, го-
лова Козятинської РДА та голова 
райради. Тут “вся свиня і зарита”. 
Це також кримінал. 

Бачимо, як маніпулюють дер-
жавними коштами громади ділки 
при владі. А помирають люди не 
з їх родин. 

Сумно, що сільський голо-
ва Жежелева, маючи кошти, 
використала їх не в інтересах 
громади, а вступила у зговір з ви-
щевказаними ділками. При тому, 
що в селі є чудово облаштована 
амбулаторія, її фунціонування не 
забезпечене.

Так хто ж винний у смерті? 
Ті, що не забезпечили місцевий 

ФАП? Лікарі з фейковою лікар-
нею з мільйонними статками. 

Я б не назначав стрілочника. 
Основа цієї трагедії на поверхні 
і винні перші особи, що діяли у 
власних інтересах, не перейма-
ючись долею людей. Вони гідні 
заробляти на всьому, навіть пер-
діти в церкві, при умові, що за це 
заплатять.

яросЛав мудакуватиЙ

Для багатьох добре знайоме 
слово Мафік. Не мафія, а так собі, 
потішно — мафік. Ну як не крути, 
а мафії тут немає. Ну хто залізе в 
кабінет мафії і нагло на столі спо-
рожниться купою? Якби це була 
мафія, то уявляєте, яка то була б 
війна. Скільки братви полягло б.

А так “мафік” — потішно і ніжно, 
пестливо, грайливо. Виходить біля 
мафіка немає мафії. Воїни, що де-
мобілізувались, вирішили самі пере-
конатись, що мафік — це не мафія. 
Взяли та й опустили в сміттєвий бак. 
Результат, що це ніяка не мафія, а 

такий собі мафік.
Але мафіку стидно бути мафі-

ком одному опущеному на цілий 
Козятинський район. Всім мафікам 
треба гурт собі подібних. І це йому 
вдається. А ліпить він мафіків не з 
кого-небудь, а з працівників  і депу-
татів районної ради.

Чого варте перерахування одного 
мільйона двісті п’ятдесят гривень на 
утримання РДА! У державну устано-
ву, що має своє фінансування!

Так мафік відкрив те, що вся 
депутатська рать стає бандою ма-
фіків. Кланом, яким дуже велике 

покладено на інтереси громади і 
дотримання фінансової дисципліни.

Шановні депутати, поки не ма-
фіки, ці кошти вкрадені у дітей. 
Вони призначені для безкоштовного 
харчування школярів. Через блуд 
вашої діяльності, гроші попадуть в 
інший блуд. А розрахуються батьки. 
Після такої вашої діяльності у будь-
якого батька, матері, бабусі, дідуся 
району є всі підстави проклинати, 
ображаючи вашу гідність. Більш ді-
євим може бути пошкодження коліс 
ваших автівок, або їх смаління, ви-
користовуючи славні партизанські 
традиції. Я ж гарантую оприлюднити 
ваші фейси, хто “за”, а хто “проти”, 

навіть автомобілі з номерами. Щоб 
партизани не помилилися.

А тепер для екзотики — про-
ектом ще одного рішення районної 
сесії передбачається змінитимісце 
юридичної реєстрації районної ради 
народних депутатів з Козятина в 
Махнівку, на вулицю Шевченка, 1. 
Не знаю що там зараз, але пере-
конаний, напевно, це приміщення 
мафіком прихватизовано. 

Отож у мафіка мафікові вчинки і 
дії. Не забуваймо, що він не мафія, 
а мафік.

в'ячесЛав Гончарук

У вівторок, 14 березня, 
проходила 10 сесія 7 скли-
кання Козятинської сіль-
ської ради. На порядку ден-
ному було питання витрат 
бюджету сільради з залишкових 

коштів 2016 року. У переліку 
витрат значились: ремонт доро-
ги, освітлення вулиць, допомога 
онкохворим та воїнам АТО та, 
за зверненням керівництва шко-
ли № 9, виділення 58 тисяч гри-
вень на  обіди учням 1-4 класів. 

Але, як озвучила бухгалтер 
сільради, коли підрахували 
витратну частину бюджету, то 
вона виявилися більшою від 
залишку 2016 року. Отож на 
передсесійному бюджетному 
засіданні вирішили відмовити 
у виділенні коштів на харчу-
вання в школу. Між депутатами 
зав’язалась дискусія: “Що роби-

ти з дітьми?” 
Тільки після виступу підпри-

ємця Віктора Сагайди, трохи 
затихли і стали милішими. 

— Козятинська сільська рада 
не гірша від Білопільської, тож 
кошти для дітей потрібно зна-

йти, — сказав він. — Я даю по-
ловину. Вам залишиться тільки 
знайти решту коштів. 

Ми так розуміємо, що з зна-
йти їх можна, якщо недофінан-
сувати інші проекти. 

Мабуть, так само подумали 
депутати. Хоча з великими 
труднощами, але для школя-
рів гроші знайшли (щоправда, 
десь зависли 12 тисяч гривень, 
які раніше були перераховані 
сільською радою, а до школи 
не дійшли (!?) і їх потрібно 
шукати. І знайти ці гроші по-
винна школа? З цього приводу 
виникли непорозуміння — кому 

шукати гроші.
Ми живемо в прекрасній 

країні, але з дивним законодав-
ством. У нас один закон супер-
ечить іншому закону. До закону 
ще й пишуться підзаконні акти. 
Придумують одні, а страждають 

інші. Вищий за рангом хоче 
бути хитрішим за меншого чи-
новника. Як би ми не ставилися 
до позиції голови сільради, за 
законом вона права. 

Тому що районна рада може 
тільки звернутися до сільської 
ради з проханням виділити 
субвенцію з сільського бюдже-
ту районному бюджету. Але 
ніяк не зобов’язати сільську 
раду виділяти на харчування 
кошти. Відповідно до статті 89 
Бюджетного кодексу України, 
фінансування харчування дітей 
в школі здійснюється з район-
ного бюджету.

кобзар на лінії вогню

 Від редакції:
ідеаЛ «таЙних кімнат». За-
криття громадської вбиральні ого-
лило й без того болючу проблему 
– сходити в туалет в Козятині по-
просту ніде. У Східній Європі не-
можливість справити нужду здавна 
використовується як покарання і 
особливий спосіб приниження. 

у державних будівеЛьних 
нормах україни. http://

dbn.at .ua/publ/gromadski_
vbiralni/1-1-0-350 дається точ-
на установка на те, як повинен 
виглядати громадський туалет. 
Територія навколо повинна бути 
озеленена та асфальтована або 
викладена плиткою з ухилом 
для відводу поверхневих вод. На 
шляху до громадської вбиральні 
і перед її входом не повинно 
бути сходинок, порогів та інших 
бар'єрів, які обмежують безпере-

шкодне пересування і т.д., і т.д. 
Загалом, фантастика, особливо, 
якщо порівняти з фото.

А для зручності користування 
громадської вбиральні інвалідами 
по зору, підлога вбиральні пови-
нна мати рельєфні смуги. Також 
громадський туалет облаштову-
ється витяжною вентиляційною 
системою, яка повинна забезпе-
чувати п'ятикратний повітрообмін 
приміщення за годину.

тетяна Лозінська

У середу, 15 березня 2017 
року, лідер партії "Громадян-
ська позиція" Анатолій Гри-
ценко побував на Вінниччині.

Під час робочого візиту Ана-
толія Степановича пройшла 
прес-конференція для місцевих 
ЗМІ.

 Лідер “Громадянської по-
зиції” зустрівся з партійним ак-

тивом та депутатами місцевих 
рад різних рівнів Вінницької, 
Хмельницької та Житомирської 
областей від політичної партії 
«Громадянська позиція». 

Він провів ряд лекцій для 

студентів та викладачів Доне-
цького національного універ-
ситету імені Василя Стуса на 
тему: «Національна безпека 
України: ключові загрози та 
шляхи їх локалізації».

вЛад повх

У вівторок, 14 березня, о 23 
годині осередок ДБ ОУН Козя-
тин повернувся з Майдану. Нас 
було троє і ми були  разом з 
700-800 активістами. Слухали, 
виступали. Долучились до акції 
“сходити до офіса Ахмєтова”. 
Сходили.

Повно поліцаїв, Нацгвардії 
і КОРДу — вже традиційно 

сторожили майно головного 
колаборанта країни. Одягнуті і 
закуті в добротне споряджен-
ня, що аж блищить. Ахмєтов 
вікна забронював, тому не 
дуже погромили, але все ж 
таки ще раз нагадали покидь-
ку, що рано чи пізно ми його 
дістанемо.

Повертаючись на Майдан, 
завернули до "старого зна-
йомого" відділення москов-

ського "Альфа-бан-
ку". Пройшлись і 
по ньому, хоча і це 
відділення ретельно 
оточили перереє-
стровані беркути. 
Повибивали вікна та вхідні 
двері, всередину закинули 
димовуху та петарди. Тобто, 
нагадали, що не "Сбербанком" 
єдиним маємо вдовольнятися, 
а закривати весь окупаційний 

бізнес. Так, Революція сьогодні 
не сталася... Але й марно цей 
день не прожили — зробили, 
що могли. Наступного разу 
зробимо більше. Дякую всім, 
хто був з нами. Борня триває, 
ми обов`язково переможемо!

 ніна  петрин (250 кр). 
речі та взуття від 
пенсіонра-чорнобильця

Галина василівна 
середіна—постійний 
учасник акції

дар'я  тализіна 
іванівна принесла 
кришечки

Лідія борисівна 
палазнікова—речі для 
переселенців та 320 
кришечок
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влада і мипро все

Газета “RIA-козятин” в кінці минулого року писала про аварійний стан одного з козятинських мостів. Його 
обіцяли відремонтувати в цьому році

фейлетон

без чарки споглядати за діями 
бульбашки тяЖко

допомагаємо поліції

коли вибухає горище

прокуратура 
повідомляє про 
закінчення розгляду 
справи

два самогубства і одна спроба покінчити з життям

на базарі дешевше

ні одна зірка не засвітиться, поки не 
знайдеться людини, яка буде тримати 
позаду чорне полотно

міст через залізницю на білоцерківській Жде обвал

інокентіЙ Гук

У провладній газеті прочитав 
про добротворця з Махнівки пана 
Цуркана. Пройшло не багато 
часу, коли зустрівся зі своїм зна-
йомим з Махнівки, який розповів 
мені багато цікавого про людей з 
села. Я й вам повідаю.
не відомиЙ воЛонтер. Це село 
славиться своїми видатними людь-
ми. Це знамениті лікарі, педагоги, 
тренери, механізатори, доярки, які 
нагороджені високими Державними 
нагородами. Цих людей знають за 
межами району та їх шанує вся 
громада.

Але про Цуркана громада 
взнала, що він займається волон-
терством, тільки після того, як 
він отримав медаль. Проживаючи 
в селі десятки років, він активно 
виконував ремонтні роботи, на-
давав односельцям різні послуги. 
Розцінки, правда, завищені, на 
рівні московських. 

Але односельців це влаштову-

вало. Коли село занепадало, ніх-
то з односельців не бачив палкої 
ініціативи від пана Цуркана, щоб 
хоча б щось змінити на краще в 
селі. Цуркан завжди був закло-
потаний благополуччям власної 
родини.

Коли розв’язалася війна на схо-
ді України, першими, хто почав 
допомагати воїнам та їх сім’ям, 
були керівники господарств та 
односельці. Вони закуповували 
бронежилети, військову форму. 
Кожен керівник мав обов’язок — 
одягнути, взути свого працівника 
та відправити на фронт. І кожен 
керівник з честю перед солдатом 
та громадою виконував це. Завід-
уючі бібліотеки збирали кошти 
та продукти для фронту. Навіть 
нещодавно було зібрано більше 
200 банок закруток та 5 тонн 
картоплі, що відправлено у вій-
ськові частини. Це також заслуга 
завбібліотек та громадян села 
Медведівка.

цікавиЙ посЛужниЙ спи-
сок. Але автор публікації, напев-
но, не знав про те, що пан Цуркан 
за дорученням голови райради 
велосипедом їздив по полях та 
записував, хто обробляє землі 
запасу та резерву. Той після його 
інформації направляв трактори, 
щоб переорати та відібрати землі 
на свою користь. 

А ще односельці знають, що 
Цуркан, будучи посадовою осо-
бою (директором місцевого кому-
нального підприємства), не маючи 
спецдопуску, робив під’єднання 
до водогону громадянам, за що 
брав грошову винагороду. Про 
це раніше писала газета “RIA-
Козятин”.

 Громадяни, які власними 
силами робили підключення, 
переслідувались та Цуркан осо-
бисто обрізав трубу, позбавляючи 
права користування водогоном. 
А громадяни села є учасниками 
співфінансування проекту!

На Різдво махнівчани не могли 

пересуватись сільськими дорога-
ми, оскільки вони не були очище-
ні від снігу.

 У той час Цуркан та голова 
села Кузмінський купили трактор, 
за який переплатили зверху (май-
же 180 тисяч, коли його ціна на 
ринку тракторів сягає не більше 
80). 

медаЛьна хвороба. Та і ме-
даль, яку вручили Цуркану, не ви-
кликає довіри. Не далекий той час, 
коли голова райради власноруч 
підписав собі медаль, за що люди 

вкинули його в сміттєвий ящик. А 
ще щедро такою медаллю нагоро-
див народного депутата Юрчишина.  
Минулої неділі голова РДА Оркуша 
сам собі вчепив медаль прямо на 
колегії адміністрації.Це викликало 
огиду у присутніх, половина яких в 
знак неповаги до Оркуші покинули 
приміщення,

Людям не хочеться більше 
знати таких самозванців, які 
самі собі підписують та вручають 
сумнівні нагороди. Це медійні 
паперові герої. Їх місце на сміт-
тєзвалищі.

На території м. Козятин та Козя-
тинського району тривають профілак-
тичні заходи. Їх мета — стабілізація 
криміногенної ситуації, протидія 
злочинності, а також виявлення та 
вилучення з незаконного обігу зброї, 
боєприпасів та вибухівки. Про це пові-
домив прес-центр козятинської поліції.

Відповідно до запланованих заходів, 
проводиться відпрацювання громад-
ських місць. Воно направлене на вияв-
лення осіб, причетних до незаконного 
виготовлення, зберігання зброї, вибу-
хівки та боєприпасів. Якщо будь-кому 
відома інформація стосовно осіб, які 
можуть мати незаконну зброю, про-
симо повідомляти до Козятинського 
відділення поліції, за адресою м. 
Козятин, вул. Героїв Майдану, 30, 
тел. 2-03-30 або 102. Конфіденцій-
ність гарантується..

яросЛав мудакуватиЙ

Зібралися ми з мужиками пре-
мію Бульбашки обмити. Самого з 
нами, звісно, не було, він в цей 
час проставлявся перед  депу-
татами провладної клоа... соррі, 
буквочки не в тому порядку про-
печаталися...  провладної коалі-
ції. Ну, тими самими,  які за ту 
премію проголосували. Мій кум, 
бурячиху йому в стопку, запропо-
нував по першій хильнути за тих 
кількох відчайдухів, що відбилися 
від отари, і з першого разу не ті 
кнопочки натиснули. Уявляєте, що 
пережив Бульбашка, лупу йому в 
бороду?  Так й імпотентом можна 
стати! У нього ж упевненість у 
вірності депутатського корпусу 
ледь у штани поміщалася і та-
кий облом! У бабці Наді після 
першого невдалого голосуван-
ня  ледь гіпертонічний криз не 
стався. Ситуацію врятував вірний 
секретут... пардон, секретар, су-
харі йому в раціон. «Шеф, не все 
пропало, - заспокоїв К.В.  – Я 
за твою премію, ПУ, на уранові 
рудники піду, а переголосування 
забезпечу».  І таки забезпечив: 
за другим разом 18 голосів  на-
збирали. Так що як мінімум 
100 тисяч одиниць горепашної 
української валюти перекочують 
з міського бюджету в пузиревий 
сімейний. Алілуя!   

Кумів сват, новачок у нашій 
компанії, спробував було дема-
гогію розводити про порушення 
регламенту,  про продажність 
деяких міських дегенера... соррі, 
депутатів, про відсутність прин-
ципів. Але ми цьому провокатору  
швидко рота огірком заткнули.  
Ну як можна сумніватися 
в незалежності, наприклад, 
депутата  Савчук? Хіба це 
вона заробила на зелених на-
садженнях, які стали легендою 
ландшафтного дизайну? А де ви 
бачили, щоб підлеглі (Луцюк, 

Гончарук, Гаврилюк, Синюш-
ко, Дацюк) мали принципи і 
позицію, відмінні від началь-
ника? Це ж вам не Гондурас, а 
демократична Україна. А після 
пояснень Буравського взагалі 
все стає зрозумілим, як обчис-
лення Перельмана. Як депутат, 
він  має свою чітку позицію.  І 
переконання. Бульбашки він не 
ідеалізує, але бачить, що той на-
магається щось зробити. За цією 
логікою терміново треба вносити 
зміни в Кодекс законів про пра-
цю. Тепер премію можна платити 
наперед і за принципом «Хоч і 
вср...вся, але намагався». 
у деяких напрямах нама-
Гання буЛьбаШки реаЛьно 
засЛуГовують на захо-
пЛення. Спокійно, це ми між 
другою і третьою обговорюва-
ли) Бульбашка так увійшов у 
роль очільника, Станіславського 
йому в критики, що вирішив 
очолити все, навіть корупцію? 
При цьому креативності ство-
рених ним схем навіть Насіров 
позаздрить. 
візьмемо дЛя прикЛаду 
опаЛення. Почав з того, що 
завів у місто свою теплопос-
тачальну фірму. Факт? Факт! 
Це зрозуміло, бо часи зараз 
неспокійні, відкати тільки від 
довірених осіб брати безпечно. 
Перспектива небезкорисливої 
співпраці пробудила в мерові  
великого комбінатора. Наступ-
ним кроком  вирішив підтрима-
ти приватну фірму матеріально, 
бо вона  йому рідна, як цицька 
немовляті. Підтримка не зі своєї 
особистої премії, а з міського 
бюджету. 
а тепер уваГа! Сконцентруй-
теся і оцініть красу махінації. 
Бульбашка створює комуналь-
не підприємство «Добробут» 
(мається на увазі – свій). Ди-
ректором призначає пана Л., 
головним інженером – пана І, 

відомих у місті майстрів сумнів-
них гешефтів. Ну і що, скажете 
ви? А те, що обидва за зарплату 
з міського бюджету працюють 
на приватну теплопостачальну 
фірму. Організовують завіз па-
лива, набирають персонал. Пан 
Л.навіть на «1+1» засвітився. 
Цікаво, як хто? Як директор 
міського комунального підпри-
ємства? Тоді чого віддувався за 
гріхи приватного теплопоста-
чальника? Як представник фір-
ми? Тоді чому він не оформлений 
на роботу там офіційно,  а отри-
мує зарплату з міського бюджету?  
Цікаво, а в посадові обов’язки 
пана Л.і пана І. як працівників 
міського комунального підпри-
ємства офіційно входить робота 
на улюблену фірму Бульбашки?  
Не здивує, якщо й кочегари за 
сумісництвом є працівниками 
«Добробуту». Як не здивує, що 
фірма незаконно (тобто задар-
ма) використовує територію і 
приміщення на Довженка для 
складування палива. Прості 
робочі розказували, що техніка 
«Відродження» стоїть надворі, 
бо лушпиння має бути під по-
крівлею. 
да, мужики, нас вже давно 
нічоГо не дивує. Навіть те, що 
дохід приватної фірми непри-
крито забезпечується за рахунок 
збитків міського бюджету.

Далі – краще. З нового року 
теплопостачальна фірма, звісно, 
в своїх матеріальних інтересах, 
розмножилася на три. Кожну з 
них – абсурд! –  визнали мо-
нополістом, що дає незаконну 
можливість уникнути відкритих 
торгів. Тепер різним споживачам 
тепло поставляють, пробачте, свя-
ті отці,  фірма-отець, фірма-син 
і фірма-несвятий дух, а  в ЦРЛ 
тепло подає колишня теплопоста-
чальна компанія. Тобто, на ринку 
теплопостачання кілька фірм, 
а бюджетні кошти в особливо 

крупних розмірах  без тендера 
отримують ті, кого Бульбашка 
назвав монополістом.  Корупція? 
Вона сама. Нахабна і зухвала. 

Може, хоч якість послуг три-
єдиного постачальника тепла  
на високому рівні? Аж ніяк. У 
школах, садочках взимку було 
холодно. Містяни задихаються 
від задушливого диму. Біля 
котельних – армагедон, точніше 
армагедець. Люди добрі, за таке 
знущання в занепалих країнах 
Євросоюзу Бульбашку б на за-
пчастини розібрали. Там він уже 
б всю премію на адвокатів по-
тратив, щоб виправдатись, чому 
угоди на теплопостачання укла-
даються за процедурою закупівлі 
в одного учасника, якщо в місті 
кілька теплопостачальних ком-
паній, які могли б конкурувати. 
Питання до правоохоронних 
органів: а що, в Козятині на 
кого Бульбашка вказав, той і 
монополіст? 

Ще одне знакове досягнення. 
Як при керівництві Бульбашки 
переінакшилися корупціонери! 
Це ми про невинно оху... пардон, 
про невинно охабарненого ар-
хітектора, рейсфедер йому в ка-
меру. Васька на закусь оселедця, 
загорнутого в екс-прес приніс, так 
ми статеєчку на першій сторінці 
між третьою  і четвертою прочи-
тали.  Виявляється, архітектор не 
хотів хабар одразу брати, а по-

радив спочатку заробити, а потім 
принести. Та й що таке 300 у.о.? 
Я, мовляв, із команди Бульбашки, 
за триста срібняків не продаюсь.  
Більше того, вірні пропагандони... 
пропагандисти успіхів нової влади 
переконані, що члена команди 
Бульбашки, переконаного БЮТів-
ця просто підставили. 

А ми і не сумніваємося! Прав-
да, мужики? А взагалі світилам 
медичної науки вже давно пора 
дисертацію написати на тему 
особливостей здоров’я україн-
ських чиновників, у тому числі, 
козятинських. Ми з мужиками 
звернули увагу: як хабарі брати 
– серце у них в порядку і тиск 
не скаче. Варто ж їх правоохо-
ронним органам застукати – все, 
одразу в лікарню в передінфар-
ктному стані. 

P.S. Ми з мужиками після га-
ража по домах розійшлися. Кум 
мені порадив подивитися останнє 
інтерв’ю Яценюка англійському 
телеканалу. Подивився. Помітив 
багато спільного між Арсенієм 
і нашим мером. І той, і другий 
відпустили бороди, які обом 
пасують, як сідло корові. І той, і   
другий видають бажане за дійсне, 
приписуючи собі нечувані успіхи. І 
той, і другий – борці з корупцією 
методом її очолення. Але в Яце-
нюка є незаперечне достоїнство: 
на відміну від Пузиря, він уже у 
відставці...Так що чекаємо, Саня! 

катерина чекаЙ

За місяці, які пройшли з листо-
пада, ситуація тільки погіршилась. 
Тоді журналісти газети “RIA-
Козятин” підрахували, що за добу 
міст перетинає в середньому сім 
тисяч автомобілів. Складні зимові 
природні умови та величезна кіль-
кість транспорту, яка проїхала по 
цьому мосту за останній час, ще 
більш підточили стару споруду. 
Часом, коли йдеш цим мостом, 
стає просто моторошно дивитися 
під ноги — крізь дірки у покритті 
можна побачити далекі рейки. 
Опори мосту такі ж “стомлені”, 
як і він сам. Після проїзду вели-
кої вантажівки вони, здається, 
стають ще порепанішими, бо з 
них випадає каміння. Металеві 
частини моста усі погнуті та гни-
лі. Їх навіть на металобрухт не 
крадуть.

Так тоді прокоментували ситу-
ацію газеті “RIA-Козятин” у “Ві-
нницькому облавтодорі”. 

— Поки що міст не аварій-

ний, — стверджував у листопаді 
минулого року начальник відділу 
технічної експлуатації Володимир 
Каленський. — За п’ятибальним 
ступенем аварійності він посідає 
третій рівень зношеності. Але на 
даний період часу завершується 
робота над проектом реконструк-
ції мосту. За планами, її мають 
здійснити у 2017 році. Капіталь-
ного ремонту мосту не проводи-
лось уже протягом 50 років. А 
те, що у мості дірки, то я їх не 
бачив, хоч і був там цієї весни... 

Пан  Володимир пообіцяв, що 
зв’яжеться з відповідними служ-
бами і дасть указівку залатати 
пробоїни в мості на Білоцерків-
ській у Козятині. На питання 
журналістів про те, чому не стоїть 
перед в’їздом на міст знак об-
меження тоннажної пропускної 
спроможності споруди, він відпо-
вів досить туманно. Мовляв, якщо 
не стоїть, то і не треба.

Мабуть, так само в автодорі 
казали й про Шулявський міст 
у Києві, який “впав” 27 лютого. 

Прогнулася одна з секцій. Уночі 
обвалилася пішохідна частина 
мосту: бетонна плита впала на 
одну з машин, що стояла під 
шляхопроводом. Люди, на щастя, 
не постраждали.

У Вінниці вирішили не чекати 
подібного розвитку подій. 11 
березня розпочався ремонт Ки-
ївського моста у Вінниці. Він був 
збудований в 1964 році, нарешті 
його капітально відремонтують. 
Протягом року мостобудівельни-

ки з київської компанії «МСУ-2» 
посилять опори мосту, замінять 
дорожнє покриття, розширять пі-
шохідну частину мосту, зроблять 
нову зливову каналізацію та ба-
гато іншого. Орієнтовно, основні 
роботи закінчаться в листопаді 
2017 року. І це коштуватиме місту 
56,5 мільйона гривень.

Коли козятинська влада на-
решті зверне увагу на аварійний 
стан нашого моста? Буде чекати 
обвалу та людських жертв чи 

схаменеться та буде лобіювати 
його терміновий капітальний 
ремонт? Це ж в інтересах міс-
цевих можновладців. Якщо міст 
все-таки рухне, то цим дуже по-
гіршить інфраструктуру Козятина 
та ускладнить працю залізниці. 
Тоді витрати на терміновий ре-
монт будуть набагато більші. А 
поки що всім, хто перетинає міст 
чи проїжджає під ним  на потязі, 
залишається лише сподіватися на  
свого янгола-охоронця.

артем денисенко

У понеділок, 6 березня, в одному з 
мікрорайонів нашого міста прогримів 
потужній вибух. Мешканці прилеглої 
до вибуху території відбулися пере-
ляком.

Причиною цього вибуху стала ве-
лика концентрація природного газу в 
літній кухні приватного помешкання. 
Стало відомо, що це одне з помеш-
кань керівника залізничного підпри-
ємства. Під час вибуху нікого не було 
вдома. Матеріальні збитки з часом 
забудуться. А зруйноване приміщення 
відбудують. 

Ще раз пересвідчуєшся, що з газом 
не шуткують.

Винним у вибуху називають родича 
володаря помешкання. Нібито він го-
тував собі їсти та не вимкнув газову 
плиту. Газ накопичився в приміщенні 
кухні. Коли увімкнувся холодильник 
після чергової зупинки, виникла іскра 
й стався вибух. 

Сусіди кажуть, що спершу подумали, 
що це впав і вибухнув літак. Кухню 
рознесло вщент. Будівельне сміття ви-
возили разів шість.

в'ячесЛав Гончарук

Останнім часом населення 
нашого міста помітило, як 
стрімко поповзли ціни на м’ясо-
молочну продукцію. 

М’ясо на ринку цього тижня 
було від 85 грн за кілограм - 
до 70 грн за ребра. 

Молочна продукція у ві-
второк, 14 березня, мала такі 
ціни: літр молока — 10 грн, 
сир коров’ячий — 60 грн за 
кілограм, сметана гладущикова  
1 літр — 60 грн, сметана сепа-

раторна 1 літр — 80 грн. 
Можна погодитись, що ціни 

дуже високі і не кожному вони 
по кишені. Та для порівняння 
представники преси пройшли 
по магазинах і виявили, що 
ціни на ринку нижчі. 

Наприклад,  м'ясо свинина за 
90 грн 90 коп. за кілограм.

Виходить, що причиною здо-
рожчання є постанова Кабміну, 
що ціни регулює ринок. Ще 
одною причиною є збільшення 
мінімальної зарплати до 3200.

о. серГіЙчук, прокурор каЛинівської 
місцевої прокуратури
моЛодШиЙ радник юстиції

Минулого тижня Козятинським 
міськрайонним судом закінчено роз-
гляд кримінальної справи по обви-
нуваченнях чотирьох неповнолітніх у 
вчинені серії крадіжок з автомобілів 
та викраденні транспортних засобів. 
Вказані злочини сколихнули центр 
міста Козятин всередині 2014 року. 
У кожному випадку зловмисники 
розбивали бокове скло автомобіля, 
після чого забирали з салонів цінні 
речі, магнітоли, акумулятори та вті-
кали з місця події.

У ході судового розгляду дер-
жавним обвинуваченням було дове-
дено вину неповнолітніх у вчиненні 
8 крадіжок майна з транспортних 
засобів громадян та  викраденні 5 
транспортних засобів.   

З урахуванням віку правопорушни-
ків, щиросердечного каяття та майже 
повного відшкодування спричиненої 
шкоди потерпілим, обвинувачених 
звільнено від реального відбування 
покарання з іспитовим строком на 
2 роки. 

6 березня
У селі Козятин на дитячому майданчику по-

кінчив життя самогубством місцевий 24-річний 
житель.

Двох козятинчан шахраї “розвели” на гроші. 
Жителька Козятина поскаржилась на те, що її 
колишній чоловік не сплачує аліменти. А на ву-
лиці Катукова сталася сварка між козятинчанкою 
та невідомим.

У селі Бродецьке місцевий житель побив свою 
сусідку.

А в селі Махнівка сталася ДТП. Жителька 
Житомирської області збила на пішохідному пе-
реході жительку села Медведівка. 8 березня по-
терпіла померла в реанімації Козятинської ЦРЛ.

7 березня
У Козятині викликали поліцію на сімейну 

сварку. А ще з подвір’я козятинчанина викрали 
велосипед “Україна”. У селі Махаринці сусіди 
сварились так, що довелося викликали поліцію.

8 березня
У селі Кордишівка пасинок побив вітчима.
У Козятині на вулиці Куліковського сталася 

ДТП: автомобіль, яким керував п’яний козятин-
чанин, зіткнувся з автомобілем іншого нашого 
земляка.

9 березня
Жительці села Селище сусід погрожував фі-

зичною розправою.
Між двома козятинчанами виник конфлікт, 

викликали поліцію.

У Козятинську ЦРЛ доставили жителя Козяти-
на, який намагався здійснити суїцид. Зараз стан 
козятинчанина задовільний.

Між козятинчанином та його вітчимом сталася 
сварка, через яку викликали поліцію.

10 березня 
У жительки Козятина знайомий її сина викрав 

з оселі мобільний телефон, а в іншої козятин-
чанки телефон викрав місцевий житель в одному 
з кафе Козятина.

У Сестринівці сварилися сусіди. На місце події 
викликали поліцію.

11 березня
У будинку культури села Глухівці місцева жи-

телька покінчила життя самогубством. 

12 березня
У селі Жежелів внаслідок порушення правил 

безпеки експлуатації пічного опалення виникла 
пожежа. Постраждалих нема.

Житель Козятина відпочивав у своїй домівці і 
не відкривав двері, сусідка забила на сполох та 
викликала поліцію.

13 березня
У селі Самгородок чоловік п’яний палив у 

ліжку, виникла пожежа, внаслідок якої він заги-
нув, отруївшись чадним газом. А інший місцевий 
житель поскаржився в поліцію, що його син по-
стійно з ним свариться.

Козятинчанка повідомила в поліцію, що зна-
йома погрожує їй фізичною розправою.
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на тему тижняпозиція

тетяна 
Грабчак, Лікар-
офтаЛьмоЛоГ кп 

«козятинська црЛ»
  

Глаукома є однією з найбільш 
частих причин незворотної сліпо-
ти в світі. При глаукомі вража-
ються волокна зорового нерва 
в місці їх виходу з ока, в зоні 
диска зорового нерва. Причому 
цей процес прогресує повільно, 
поступово призводячи до певної 
втрати зору. Оскільки він безбо-
лісний, тому часто залишається 
непоміченим. Коли пацієнт помі-
чає зниження зору, то глаукома 
вже в запущеній стадії.

Причина глаукоми - судинна 
патологія мозку. Факторами 
ризику є гіпертонічна хвороба, 
цукровий діабет, атеросклероз 
і наявність глаукоми в близьких 

родичів. 
Виникає глаукома у людей, 

здебільшого, старше 50 років, 
тому цей віковий контингент по-
винен проходити обстеження в 
офтальмолога щорічно - це кра-
щий спосіб ранньої діагностики 
глаукоми. Діагностується глауко-
ма за допомогою офтальмоло-
гічного обстеження, яке здатне 
виявити глаукому на найранішій 
стадії захворювання.

Ці дослідження вимагають 
високочутливої апаратури, яка 
є тільки в крупних офтальмо-
логічних центрах. В умовах ра-
йону для діагностики глаукоми 
використовується периметрія, 
офтальмоскопія та тонометрія, 
тобто вимірювання – внутрішньо-
очного тиску. Великої помилки 
допускають ті пацієнти, які не-

хтують цими дослідженнями, 
адже вони можуть пропустити 
хворобу і втратити час для ліку-
вання. Глаукома лікується, але не 
виліковується. Чим раніше почати 
лікування, тим довше буде збере-
жено зір. 

Основне лікування при глауко-
мі направлено на зниження вну-
трішньо-очного тиску. У першу 
чергу для цього використовують 
очні краплі, а при їх неефектив-
ності рекомендовано лазерне 
або хірургічне лікування. Який 
вибрати метод лікування, ви-
рішує лікар, тому не зволікаючи 
відвідайте лікаря-офтальмолога. 
Важливе значення для успішного 
лікування глаукоми має здоровий 
спосіб життя, дієта, боротьба із 
шкідливими звичками. Перш за 
все треба врегулювати сон. У 

випадку безсоння тривале пере-
бування у темному приміщенні 
шкідливе і може бути причиною 
підвищення тиску, тому і теле-
візійні передачі хворому глауко-
мою треба дивитись в освітленій 
кімнаті.  Багато хворих глауко-
мою, нехтуючи рекомендаціями 
лікаря кинути палити, продо-
вжують отруювати свій організм 
нікотином, хоч всім відомо, що 
це отрута, яка шкідливо впливає 
на всю нервову систему і в першу 
чергу на зоровий нерв, який і без 
цього страждає.

При глаукомі суворо забо-
ронено вживати алкоголь у 
будь-якому вигляді. Заборонено 
вживати із медикаментів атропін, 
беладону порошок і таблетки, 
які містять кофеїн, папаверин, 
платифілін. Робота шлунково-

кишкового тракту - один із фак-
торів, який впливає на перебіг 
глаукомного процесу.  Із дієти 
необхідно виключити продукти, 
які збуджують центральну не-
рвову систему (натуральна кава, 
міцний чай, копченості, гострі 
приправи). 

Усім відома істина, що хворобі 
легше запобігати, ніж лікувати. 
Біда багатьох хворих у тому, що 
вони починають турбуватися за 
здоров'я лише тоді, коли вони 
починають вже його втрачати. 
У рівній мірі це відноситься і до 
глаукоми: чим раніше її розпіз-
нали, тим успішніше її лікування 
і тим кращий прогноз для зору.

12-18 березня 2017 року – 
Всесвітній тиждень боротьби з 
глаукомою.

Глаукома лікується, але не виліковується
бЛоГ

Комітет Єв-
ропарламенту з 
громадянських 

свобод, юстиції 
та внутрішніх справ 

(LIBE) остаточно за-
твердив проект законодавчої 
резолюції про внесення України 
до переліку третіх країн, для 

громадян яких скасовуються ві-
зові вимоги. 39 членів комітету 
проголосували за рішення, один 
утримався і четверо проголосу-
вали проти, - повідомляє “Євро-
пейська правда”.

Євродепутат Міхал Боні перед 
голосуванням зробив коротку 
заяву щодо тріалог між Єв-

ропарламентом, Радою ЄС та 
Мальтійським головуванням в 
ЄС, в рамках якого минулого 
тижня погодили безвіз для 
України.

 Він підкреслив, що Україна 
виконала всі вимоги ЄС з надан-
ня безвізового режиму, і «навіть 
перевершила очікування».

Як відомо, 2 березня Комітет 
постійних представників країн - 
членів ЄС (COREPER) на зустрічі 
в Брюсселі схвалили рішення 
про візову лібералізацію для 
України.

Після остаточного затверджен-
ня комітетом ЕП, пропозиція 
щодо візової лібералізації на-

правляється в Європейський пар-
ламент для голосування, яке, як 
очікується, відбудеться 5 квітня.

Після цього документ буде 
переданий для прийняття Радою 
ЄС. Там обіцяють, що україн-
ські громадяни зможуть подо-
рожувати в країни Євросоюзу 
без віз у червні 2017 року.

україні остаточно затвердили безвізовий режим
бЛоГ

в’ячесЛав 
Гончарук

Лідер “Грома-
дянської позиції” 

Анатолій Гриценко шукає 
шляхи до об’єднання близьких 
за духом політичних партій.

Про причини такого рішення 
він розповів в ефірі на телека-
налі NEWS ONE.

— Насправді, протягом остан-
нього місяця і більше ми про-
водимо консультації, переговори 

щодо поєднання зусиль. Я “Гро-
мадянська позиція”, Андрій 
Садовий “Самопоміч”, Михайло 
Саакашвілі “Рух нових сил", 
Василь Гацько “ДемАльянс”, 
Олександр Солонтай “Сила 
людей”, Дмитро Добродомов 
“Народний контроль”, Микола 
Катеренчук “Європейська пар-
тія”, Юрій Дерев’янко “Воля”, 
тобто ті партії, які близькі для 
нас за своїми цінностями, про-
грамними установками, позицією 
протягом останнього часу. Осо-

бливо, в цей період, включаючи 
Майдан і після “Революції гід-
ності”, — зазначив Гриценко.

На його думку, консолідація  
всіх зусиль - єдина переможна 
стратегія на майбутніх парла-
ментських виборах.

— Ми розуміємо, на скільки 
потужній ресурс сконцентрував 
у своїх руках Порошенко: фі-
нансовий (мільярди), медійний 
(відрізавши нас від ефірів, мене 
і Саакашвілі, в тому числі), си-
ловий (включаючи контроль над 

усіма, крім НАБУ, антикорупцій-
ним органам), ЦВК (підвішена 
— закон про вибори не хочуть 
прийняти, а хочуть залишити ту 
корупційну мажоритарну скла-
дову, і оті червоні лінії, які вони 
переходять постійно). 

Ми переконані, що наступна 
виборча кампанія з боку влади 
буде безбашена, такий останній 
бій. Тому що вони розуміють, 
що їх чекає і не всім вдається 
втекти. Вони це розуміють і про-
тистояти цьому та бути альтерна-

тивою, можна, тільки об’єднавши 
зусилля.

 От ми політична партія “Гро-
мадянська позиція” вже ходили 
на вибори зі стартовою позицією 
11%, а завершили — 3%. 

Тому що канал Коломойського 
за командою Порошенка вбив 
нашу політичну силу. 

Так само можуть вбити і “Рух 
нових сил” і “Самопоміч”, і геть 
усі партії. Якщо всі підуть окре-
мо — їх розіб’ють! І залишиться 
те, що було, — сказав Гриценко.

наступна виборча кампанія з боку влади буде безбашена
бЛоГ

антін 
мухарськиЙ, 

українськиЙ 
письменник, 

актор, теЛеведучиЙ   

Вибір конкурсантки від Росії 
на Євробачення 2017 цілковито 
спрогнозована та зрежисована 
Москвою і Першим каналом про-
пагандистська акція. Розкручений 
напередодні скандал у програмі 
"Хвилина слави" з висловлюван-
нями Прознера і Літвінової щодо 
конкурсанта з обмеженими мож-
ливостями. Суспільний осуд - як 
реакція на їхні висловлювання, 
що таки потрапляють в основний 
ефір заздалегідь записаного шоу 
(хоча б легко могли бути вида-
лені режисером). Потім публічне 
каяття Познера і Літвінової перед 
мільйонами телеглядачів з ви-
вертанням очей, гримасами, при-
цмокуванням, глибокими паузами 
і зведеними судомою щелепами (в 
класичних традиціях совка). Росія 
калічить всіх. В той чи інший спо-
сіб. Віднімає кінцівки, виїдає душу, 
відбирає розум і честь. Країна 
моральних ампутантів.

Відпрацювавши на своїх, вони 
підсовують цю цукерку нам. Інва-
лід 1-ї групи співачка Юлія Само-
йлова, що брала участь у концер-
тах в окупованому Криму у 2015 

році — найкраща кандидатура 
для наживки, яку ми можемо за-
ковтнути, не пустивши її в Україну. 
"Ну ось, подивіться, ми ж казали, 
— нелюді, фашисти й бандерівці" 
- взвиють усі федеральні канали. 
Зчиниться скандал міжнародного 
масштабу, і, повірте, усі біомаси 
земні встануть на захист людини 
з особливими потребами. Днями 
розгорнулася писанина в СБУ, з 
проханням ретельно перевірити 
факти, діяти згідно з чинним зако-
нодавством і все таке... Але будьте 
мудрішими, будьте далекогляд-
нішими. Будьте професіоналами, 
холоднокровними і зважливими. 
Пустіть... але...

Підготуйте зустріч у аеропорту 
із десятками, сотнями покалічених 
російською армією українських 
вояків на інвалідних візках. Хай 
приїдуть і без гучних заяв і шоу-
ефектів створять мовчазний живий 
коридор для проїзду співачки, а 
також для журналістів, що її су-
проводжуватимуть. А перші ряди 
на Євробаченні віддайте героям, 
посіченим, побитим, пошматованим 
російськими снарядами та мінами. 
І хай дивиться світ на ці наслідки 
російського великодержавного 
варварства, що вже сотні років 
вбиває і калічить, паралельно спі-
ваючи пісні про "Аіст на крише 

— мір на зємлє". І не кажіть після 
того, що мистецтво не має жодно-
го стосунку до політики.

І наостанок: Диявол — батько 
брехні. Росія — прихисток його. 
Бо брешуть вони якісно, професій-
но, злагоджено, найкраще за всіх 
у світі. Тому навіть не загравайте 
з усім російським, бо все одно об-
ведуть довкруж пальця, ославлять 
на увесь світ і виставлять дурнем. 
Не вступайте в жодні дискусії і 
суперечки, адже диявол часто 
народжується з піни на вустах ян-
гола, що вступив у боротьбу за до-
бру справу. Ставайте мудрішими, 
спокійнішими та виваженішими. 
Займайтеся спортом і правильно 
харчуйтеся. Нам ще треба дожити 
до тих часів, коли Росія — це 
царство Сатани, гугупне в тарта-
рари. Її кінець вже не за горами. 
Вірте. Правда за нами. Україна 
переможе!

Від редакції: Стало відомо, 
що рок-гурт O.Torvald з піснею 
Time буде представляти Україну 
на Євробаченні-2017. 25 лютого 
в фіналі національного відбору 
гурт отримав 10 балів (5 від теле-
глядачів і 5 від трьох суддів). Гурт 
O.Torvald заснували у Полтаві в 
2005 році.  Переїхали у 2006 році  
до Києва. Станом на 2016 рік гурт 
має шість платівок . 

росія калічить
бЛоГ

малкович про шевченка

Президент 
Петро Поро-

шенко вважає 
успішним аналогіч-

ний закон для радіо і має 
намір внести до Верховної 
Ради закон про введення 
квот на українську мову в 
телеефірі. 

Про це він сказав перед 
врученням Шевченківських 
премій.

— За рік після нашої 
останньої зустрічі, в першу 
чергу завдяки прийнятому 
закону, ми досягли істотних 
результатів у поширенні 
української пісні та укра-
їнської мови в радіоефірі. 
Пам'ятаєте, скільки було 
суперечок, скільки атак? 
Нічого. Крок за кроком 
частка української мови в 
радіоефірі збільшується, — 
сказав президент. — Хочу 
підкреслити, що скоро таку 
ж технологію я запропоную 
застосувати і до телебачен-
ня, де зараз присутність 

української мови неприпус-
тимо мала. Рік тому я звер-
тався до телеіндустрії із за-
кликом самоорганізуватися 
в цьому питанні. На жаль, не 
всі мене тоді почули, а зна-
чить, своє слово зараз пови-
нен сказати законодавець.

Нагадаємо, 8 листопада 
2016 року в Україні на-
був чинності закон, що 
зобов'язує радіостанції 
транслювати в ефірі не 
менше 35% україномов-
них творів. Документ пе-
редбачає введення норми, 
згідно з якою частка пісень 
державною мовою має ста-
новити не менше 35% від 
загального часу звучання 
пісень, які розповсюджують-
ся  впродовж доби, а також 
протягом часових проміжків 
з 7.00 до 14.00 і з 15.00 до 
22.00.

Протягом першого року з 
моменту вступу в дію зако-
ну, квота становитиме 25%, 
протягом другого - 30%, а з 
третього - 35%.

порошенко пропонує поширити 
введення квот на українську мову і 
на телеефір

бЛоГ

9 березня президент Пе-
тро Порошенко вручив На-
ціональну премію ім. Тараса 
Шевченка діячам культури та 
мистецтва. Журі визначило 
чотирьох лауреатів.

У номінації "література" пре-
мію присудили поету та видавцю 
Івану Малковичу за збірку "По-
дорожник з новими віршами". 
Лауреатом у номінації "візуальні 
мистецтва" став Микола Ма-
лишко за скульптурний проект 
"Лінія". У номінації "музичне 
мистецтво" премію отримала 
Богдана Фроляк за симфо-
нію-реквієм "Праведна душа" та 
хорову кантату "Цвіт" і музичний 
твір "Присниться сон мені". За 
анімаційний серіал "Моя країна 
– Україна" у номінації "кіномис-
тецтво" премію отримав Степан 
Коваль.

підкорює виступ Лауреата 
Шевченківської премії, по-
ета та видавця івана маЛ-
ковича.(публікуємо повністю)

В середині 1980-х улюбленою 
розвагою кількох молодих поетів 
була, зокрема, й така: комусь 
із «непосвячених» ми цитували 
певні знакові рядки і просили 
відгадати, хто їх написав.

От, наприклад: «Слова дощем 
позами вались… І не дощем, і 
не слова…»  Люди називали і 
Вінграновського, і ще когось – 
най начитаніші припускали, що 
це Еліот чи Сен-Жон Перс… І як 
солодко було відкривати їм, що 
це – Шевченко! І що «Ми восе-
ни таки похожі хоч капельку на 
образ Божий» чи, скажімо, «Го-
тово! Парус розпустили…» – це 
теж Шевченко.

Ми хвалилися Шевченком, як 
у тому давньоукраїнському канті: 
«І Тобою, милий Боже, повсякчас 
хвалюся». Як же нам хотілося 
довести всьому світові, що Шев-
ченко і модерний, і сучасний, 
адже з нього постійно ліпили 
тільки селянського романтика і 
таврувальника панів, понижуючи 
образ національного генія до 
постаті бідного кобзаря, що пе-
чально пощипує струни кобзи чи 
бандури.

Тобто: «Читайте «Наймичку» 
й «Тополю», забудьте «Мертвим 
і живим», як уїдливо зауважив 
сучасний поет.  

Біда в тому, що в багатьох 
шкільних і студентських авдито-
ріях саме такий образ Шевченка 
переважає й досі — кріпак і се-
лянський поет-мученик.

«Скиньте з Шевченка шапку. 
Та отого дурного кожуха. Від-
крийте в нім академіка. Ще 
одчайдуха-зуха…» – закли кав 
Драч і багато інших поетів впро-
довж сторіччя.

Але наша українська натура й 
далі продовжує зациклюватися 

на образі мученика, затінюючи 
істинний образ Шевченка-по-
ета, чий «Кобзар» – особливо 
в часи без дер жав ності – і аж 
дотепер правив нам за найвищу 
Конституцію Націо нального Духу. 
Багато поетів страждали і гинули, 
але небагато давали прихисток у 
слові цілій нації.

І не випадково уже в наші 
драматичні дні відважний син 
древнього вірмен сько го народу 
Сергій Нігоян гине в центрі 
Києва за ідеали гідності саме з 
Шевченковими словами на вустах: 
«Борітеся – поборете!».

Не випадково, перекрикуючи 
той незабутній протестний бряз-
кіт наростаючого бойовиська, 
молода українська письменниця, 
стоячи на вершечку барикади 
на Грушев ського і показуючи 
пальцем на янучарів, з убивчою 
силою проголошуватиме Шев-
ченкове: «Во Іудеї, во дні они, 
во врем’я Ірода-царя… романські 
п’яні легіони паскудились…».

Бо справжні Шевченкові смис-
ли в багатьох його творах звучать 
як важкий, глибокий рок, а не 
мелясна попса.

Я мрію дожити до тих часів, 
коли дітям у школі перестануть 
сльозливо оповідати про горо-
пашного кріпака, який служив 
безправним, безсловесним по-
пихачем у панів, а змінять пара-
дигму і вестимуть натхненну мову 
про неймовірного хлопчика, що 
аж світився великим талантом, 
який без тата й мами, і без, 
здава лося, жодних шансів на 
успіх, створив сам себе.

І це його світіння бачили всі – і 
той свавільний п’яний дячок, з 
яким малий Тарас читає псалтиря 
над померлими, – а читає він 
найкраще за всіх своїх ровес-
ників — і навіть норовистий 
Павло Енгельгардт, до якого 
хлопчик приходить по дозвіл на-
вчатися у хлип нівського маляра, 
бо з дитинства любить малювати 
вояків і коней, це його найбільша 
пристрасть, і він вперто шукає 
вчителя. Енгель гардт швидко 
збагнув, що йому до рук потра-
пив справжній скарб, адже Тарас 
най дотепні ший, най спритніший, 
він усе робить завиграшки, тала-
новито, – кращого за нього не 
знайти! І він бере хлопця спочат-
ку у Вільно, а потім і в столицю.

А Шевченко тим часом ви-
школюється в малярстві, і його 
мистецьке око все помічає. Ви-
являється, панське життя теж 
має свої протиріччя. У кожного 
суспільного стану – своя морока. 
І, попри зрозумілий класовий ан-
тагонізм, Шевченко згодом напи-
ше й таке, що нечасто цитували: 

Не завидуй багатому:
Багатий не знає
Ні приязні, ні любові —
Він те все наймає…
Практичний нащадок швейцар-

ського роду має свої плани щодо 
талановитого юнака, тож віддає 
його аж в 4-річну науку до живо-
писця Ширяєва, бо хоче мати 
свого покоєвого художника. Але 
пан ніколи не віддав би юнака в 
науку, якби хлопець так шалено 
цього не прагнув, якби не горів 
цим…

А уявіть, який по  тужний і 
світлий талант треба було мати, 
щоб довкола його викупу з крі-
пацтва і вступу в Ака  де мію за-
крутилися такі імениті люди, як 
Жуковський, Брюллов і багато 
інших. Це просто якась нереаль-
на історія!.. Це сторія про успіх. 

Хоча, треба чесно визнати: якби 
більшість з тих людей знали, що 
допомагають передовсім поету, а 
не художнику, нічого б такого не 
сталося. 

І дітям, і студентам варто на-
голошувати, що сильна і дієва 
мрія відкриває нам усі шляхи, 
навіть, здавалося б, у найне-
сприятливішому середовищі, 
однак для цього треба вперто 
і каторжно працювати. Тож 
приклад Шевченка має їх 
окрилювати, а не вганяти в 
безнадію. 

Срібна медаль Академії, ака-
демік гравюри, розпис Боль шого 
театру, високо освічений юнак, що 
має шанс продовжити навчання 
в Римі, – це все про Шевченка. 
Його чекає феєричне життя – він 
бачив, як живуть вищі суспільні 
прошарки, він умів бути франтом, 
був улюбленцем веселого твор-
чого това риства – адже він не 
тільки художник, а ще й чудово 
співає, легко віршує…

Але виявляється, що те його 
внутрішнє світіння, то далеко 
не абажурне сяйво, то – вогонь 
правди. 

Він ані на мить не забуває 
про своє коріння і про ту 
не-правду, яка панує на його 
батьківщині.

Шевченко має мужність не за-
писатися в лави прославляльників 
російського царя, який хай і 
лівим ґудзиком правої поли, але 
теж був причетний до його викупу 
з неволі. Але для генія правда – 
понад усе.

І Шевченко переливає свою 
правду в поезію, і його слова 
снуються в такій божистій послі-
довності, що, змикаючись одне з 
одним, дають нам вічну, непро-
минальну енергію українського 
духу.

Шевченко розуміє, як ця прав-
да може окошитися на його долі, 
він знає, що роблять з тими, 
хто йде супроти – і словом, і 
дією, як страчений Рилєєв (ось, 
до речі, чиїм іменем варто було 
б нази вати наші вулиці – про-
сто вчитаймося у майже всуціль 
українські назви творів Рилєєва 
– «Войнаровський», «Мазепа», 
«Нали вайко», «Богдан Хмель-
ницький» – більшого українофіла 
серед російських письмен ників не 
було і, мабуть, вже й не буде).

Однак Шевченко не вміє і 
не хоче кривити душею, у якій 
клеко тить праведний гнів і мрія 
про ідеальну, майже міфічну 
Україну.

І ось його землякам уже й не 
соромно показатися на люди: 
дивіться, ми є, бо в часи, коли 
над слов’янщиною літав Бог-
Творець і розсіював зерно геніїв, 
яке зійшло у Польщі в 1798-му 
(Міцкевич), у Московії – 1799-го 
(Пушкін), а в Україні – 1814-го 
року – про нас не забуто, ми 
теж присутні у Великому Божому 
задумі.

Отож і наш з вами святий 
обов’язок свідчити правду.

 А правда сьогодні така, що 
наша держава майже не дбає 
про українську мову, що все по-
чинається й закін чується велемов-
ними, пустопорожніми фразами.

Що нас, носіїв української 
мови, ще й сьогодні багато хто 
з наших співгромадян трактує як 
дивакуватих абори генів. Що ми 
ще й досі, як соняшник до сон-
ця, повертаємо голови на почуте 
українське слово. Що й донині не 
скасовано горезвісний закон Кі-

валова, який ганьбить цілу націю.
Незрідка в наших зрусифіко-

ваних містах до мене підходять 
на вулицях люди і російською 
мовою дякують за книги. Але 
ж книги мої – українські. Тобто 
люди в такий спосіб дають зрозу-
міти, що вони за те, щоб їхні діти 
читали і навчалися українською 
мовою. У них з різних причин з 
мовою не склалося, але діти їхні 
мають її знати й шанувати.

Нарешті мусить бути закон, 
який захистить право кожного 
українця отриму вати всі послуги 
української мовою – від крам-
ниць і громадських установ — до 
ґлян цевих видань, радіостанцій і 
телебачення, де всі, без винятку, 
ток-шоу і про грами повинні вес-
тися державною мовою (за чітко 
випи са ними винятками для крим-
ських татарів та кількох інших 
націо нальних меншин, які купно 
тут прожи ва ють).

Треба звести до розумного 
міні му му вивіски, писані мовою 
агресора, а надто ті, зі знущаль-
ними назвами на кшталт «Варє-
нічная Катюша» – так неначе 
той москаль щодня й щогодини 
без честить нашу безталанну Ка-
терину.

Кажуть, що мовний закон може 
комусь за шкодити, але це не-
прада. Шкодить його відсутність. 
Згадайте, скільки чудо вих сучас-
них україн ських пісень ми від-
крили для себе, відколи вступив 
у дію закон про музичні квоти.

Колись дуже дотепно перефра-
зував Шевченка навічно молодий 
Назар Гончар. Пишучи про «пе-
ревертнів у бузині», він завершив 
свого вірша Шевчен ковим ряд-
ком, але в іншому написанні: «та 
соловейко не за тих». І справ ді, 
соловейко не за них.

Адже відомо, що мова – най-
важливіший маркер національної 
само ідентифікації. Може видо-
змінюватися прапор, герб, і на-
віть, на превеликий наш жаль, 
територія, але, як цитувала Леся 
Українка слова ірландця Томаса 
Девіса: «Нація повинна боронити 
свою мову більше, ніж свою те-

риторію… Втратити рідну мову і 
перейняти чужу — се найгірший 
знак підданства…».

Коли в часи Другої світової 
Черчілль обговорював зі своїми 
урядовцями бюджет, і вони хоті-
ли урізати видатки на куль туру на 
користь армії, Черчілль обурився: 
«А що ж ми тоді будемо захища-
ти?» – спитав він.

На жаль, нашим урядовцям 
далеко до Черчілля. Вони (і не 
тільки вони) не розуміють, що 
тільки тут, між цим небом і цією 
землею, народилися такі слова, 
як жито, Дніпро, човенце, мрія, 
і тисячі інших прекрасних слів. І 
що тут все наладиться лише тоді, 
коли українська мова лунатиме 
всюди, коли ми перебу ватимемо 
в океані рідної мови.

Можливо, я утопіст, але поді-
бна думка висловлюється в нашо-
му інформаційному просторі все 
частіше: якщо тут буде українська 
мова, то в нас буде лад, а якщо 
ні – тут буде вічний Путін, як би 
він не називався.

Адже сказано: на початку було 
Слово, яке, як відомо, формує 
свідо мість. І з цим сло вом ми 
неод мінно повернемося до самих 
себе і нарешті повно кровно з’яви-
мося на культурній карті світу.

У моїй скромній книжечці, яку 
сьогодні удостоєно такої високої 
відзнаки, є вірш про дивовижну 
особливість української абетки, 
яка починається з Ангела, а за-
кінчується Янголом, і вони оби-
два мовби захищають нашу абет-
ку від А до Я – Ангел і Янгол.

Такого нема в жодній мові. 
Але іноді, на жаль, навіть їхнього 
захисту замало, бо цей захист 
повинна гарантувати Українська 
Держава. І ось коли ми матимемо 
гідний захист і мови, і держави, 
тоді нарешті.

…Буде бито
Царями сіянеє жито!
А люди виростуть. Умруть
Ще незачатії царята…
І на оновленій землі
Врага не буде, супостата.
А буде син, і буде мати,
І будуть люди на землі.
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катерина чекаЙ

Чудовій жінці, люблячій матері, 
турботливій бабусі й прабабусі, 
вірній подрузі та доброзичливій 
сусідці Любові Павлівні Грижибо-
вецькій 16 березня виповнилось 
90 (!) років.

ювіЛярка — сибірячка.  До 
Козятина Любов Павлівна приїхала 
майже 60 років тому з далекого 
Сибіру. Її батько працював на за-
лізниці. Він і познайомив доньку з 
майбутнім чоловіком, своїм співро-
бітником Борисом Людвиговичем 
у 1946 році. Хлопець був родом 
з села Мала Клітинка, що на Ко-
зятинщині. 

Кожен рік пані Люба з сім’єю 
їздила у відпустку в Україну до 
родичів чоловіка.

— Україна сподобалася мені 
з першого погляду. Тут тепло, 
багато фруктів, все дешево, 
люди щирі та веселі, — згадує 
вона сьогодні. — Козятин тоді 
був звичайним залізничним міс-
течком. Таких багато в мене на 
батьківщині.

Дитячі роки Любов Павлівна 
провела в станиці Топки Кеме-
ровської області, а потім її батька 
направили працювати в Сибір. 
У далекому 1959 році родина 
Грижибовецьких переїхала на 
Козятинщину. Оселилися в районі 
ПРБ.

пам’ятає вредну стару діву
— У  Козятині я працювала в 

бухгалтерії на залізниці, — при-
гадує ювілярка. — Зі всіма в 
мене були дуже теплі стосунки. 
Начальник у нас був спочатку 
Олександр Олександрович Тур-
жанский, потім — Борис Івано-
вич Прядко. Я з ними прекрасно 
ладила. Єдина людина, з якою в 
мене були конфлікти, — голо-
вний бухгалтер Марія Трофимівна 
Огородник.

 Це була стара діва, яка не пе-
реносила молодих веселих дівчат. 
Вона намагалася використовувати 
мене, посилала в Комсомольске 
за продуктам. Каже: “Любка, ти 
їдеш в Комсомольське!? Купи 
мені яєць, курку…” Спочатку я 
сумлінно виконувала її завдання. 
Потім главбухша почала не пуска-
ти мене на вихідні, викликати на 
роботу, коли завгодно. 

Це швидко мені набридло. Я, 
хоча й добра людина, але терпіти 
зневажливе ставлення не пого-
дилась. Олександр Туржанський 
умовив мене трошки потерпіти, а 
потім перевів мене в інший відділ.

ювіЛеЙ відмітять пісЛя по-
сту.  У Любові та Бориса у коханні 
народилося два сини Віктор та Во-
лодимир. У Любові Павлівни три 
внука і сім правнуків. Частина з них 
живе в Росії. Усі родичі хочуть зі-

братися на ювілей до пані Любові. 
Вона їх всіх запросила на травень, 
зважаючи, що зараз піст.

— Я дуже люблю свою сім’ю, 
завжди турбуюсь, щоб усі були 
ситі й доглянуті. Полюбляю пекти 
— торти, тістечка, печиво. 

Сусідські дітки постійно за-
ходять до мене на щось смач-
неньке. Колись навчилась навіть 
готувати гарний борщ, — посмі-
хаючись каже Любов Павлівна.

А ще у неї було захоплення — 
вишивання. Дуже багато гарних 
речей, зроблених своїми руками, 
вона майже всі подарувала своїм 
друзям і знайомим. 

— Хай ці речі нагадують 
їм про мене, — каже 
жінка.

ба Гато від-
знак за жит-
тя. Під  час 
війни Любов 
Грижибовецька 
в бойових діях 
участі не брала 
— мала бронь 
від залізниці. Але 
за працю в тилу має 
багато відзнак. Це ме-
даль “За доблесну працю у 
Велику Вітчизняну війну 1941-1945 
рр”, медалі “Захисник Вітчизни”, 
“50 років Перемоги”, “60 років 
Перемоги”, “65 років Перемоги”, 

відзнака “Переможець со-
ціалістичних змагань” 

та медаль “Ветеран 
праці”.

ї ї оточують 
друзі. Ще в да-
лекі радянські 
часи на роботі 
Любов Павлівна 
познайомилася з 

Надією Романівною 
Мельничук, яка стала 

її найкращою подругою 
на довгі роки. Її чоловік, Гри-

горій Євтихович, який і познайо-
мив нас зі старожителькою, багато 
розповів про цю чудову дружбу. 

 — Я ніколи не бачив такої 

дружби між жінками, — каже він. 
— Дуже шкода, що моя жінка 
вже не зможе поздоровити пані 
Любу з 90-річчям. 

Але це життя, треба радіти 
тому, що є. 

Користуючись нагодою пан 
Григорій через газету “RIA-
Козятин” поздоровляє Любов 
Грижибовецьку з ювілеєм. По-
бажання найщиріші — здоров’я, 
гарного настрою, бадьорості та 
оптимізму! 

Колектив газети “RIA-
Козятин” приєднується до по-
здоровлень та бажає Любові 
Павлівні гарну теплу зустріч 
з родичами на честь 90-річчя. 

на позитиві посівниЙ Календар

покоління виховуємо патріотами зустрінуться 
шанувальники 
поезії ліни 
костенко 

у бібліотеці учні зустрілися з воїном ато олександром Басула

вік — не лише дата, душа завжди повинна бути молодою

ювілярка Любов павлівна з молодшим сином 
володимиром та другом сім’ї Григорієм євтиховичем

катя (31), в декретніЙ відпусці:

— Я постійно намагаюсь бути в 
чудовій фізичній формі.

оЛексіЙ (33), друкар:
— Веду зоровий спосіб 

життя, їм багато овочів 
та риби.

нікіта (25), охоронець:

— Намагаюсь дотри-
муватися, але не завжди 
виходить.

ірина (60), пенсіонер:

— З нашими цінами 
доводиться дотримувати-
ся дієти щодня.

натаЛя (29), не працює:
— Не дотримуюсь, можу їсти 

різні солодощі, бо не повнію.

марія (58), вчитеЛь:

— Дотримуюсь. Вже два 
роки займаюся бігом.

ми запитаЛи козятинчан: чи дотримуєтесь ви здорового способу життя?

таїса (62), пенсіонер:

— Чохли — це манжети, гумат-
но — тісно вдягнений, покабутка 
— не насправді.

ернест степанович (82), 
пенсіонер:

— Любима.

артем (3):
— Калі — замість 

коли.

оЛександр (29), не 
працює:

— Фуфломіцин.

русЛана (21), студент:
— На Закарпатті міняють літе-

ри в різних словах — лЕд і мІд 
замість мЕд і лІд.

марина (32), вчитеЛька:
— Донька Софія каже “меди-

ки на бедиках” — ведмедики на 
велосипедах.

ми запитаЛи козятинчан: яке найбільш чудернацьке слово у вашій мові?

любов гриЖибовецька відмічає 90-річчя! яким чином місяць впливає на рослини

не купуйте садЖанці у бізнесменів
в'ячесЛав Гончарук

Садівники-любителі без до-
свіду часто стикаються з про-
блемою хвороби дерев. Причин 
може бути багато. Та найголо-
вніша причина — не правильно 
вибраний саджанець. Потрібно 
пам’ятати, що садівництво в те-
перішніх умовах — це бізнес. І 
ви купуєте дерево у бізнесмена. 

При купівлі на ринку, ви самі 
повинні оглянути саджанець. 
Найбільш підходящий період 

для садіння дерев — квітень 
до появи листя. Якщо листя на 
дереві з’явилось, купувати такий 
саджанець вже не потрібно, 
дерево буде хворіти. Якщо є за-
сохлі листя — це може означати, 
що продавали його в минулому 
році і, не продавши, прикопали 
на зиму. Також повинна бути 
хороша коренева система, а не 
один закручений корінчик. За 10 
см від коріння повинен бути слід 
від щепи. 

Не забудьте оглянути крону 

дерева. Купуйте саджанці в міс-
цевих садоводів. 

Приїжджі садівники-бізнесме-
ни можуть на ринку більше не 
з’явитись. 

Журналісти газети “RIA-
Козятин” проводили опитуван-
ням серед бізнесменів-садівників. 
Наступного дня, у вівторок, 13 
березня, вже продавала саджанці 
тільки пані Тетяна з Чернівців. У 
неї, до речі, вони відповідають 
вимогам, а якість — вже як по-
щастить.

натаЛя кесарчук, бібЛіотекар 
моЛодШоГо віддіЛу дитячої бібЛіотеки 

Сьогодні десятки тисяч патріотів 
нашої держави знаходяться на Сході 
країни на передовій, захищаючи сво-
боду, незалежність та територіальну 
цілісність України.

10 березня до районної бібліотеки 
для дітей завітав гість, який вже встиг 
побувати на   війні. Це 
людина сильної волі, міц-
ного характеру, впевнений 
у собі, справжній чоловік, 
патріот України, учасник 
АТО, житель села Козятин 
Олександр Басула. 

Воїн (йому майже 40 
років) поділився своїми 
спогадами з учнями 4 кла-
су школи №3 та їх клас-
ним керівником  Іриною 
Дукою. До речі, школярі 
цієї школи допомагають 
воїнам АТО. Вони малю-
ють, а батьки печуть різні 
солодощі і продають їх, 
а кошти завозять до Ві-
нницького  шпиталю.

Діти уважно та зосеред-
жено слухали розповідь 
військового, а потім по-

ставили гостю безліч запитань: “Вам 
не було страшно піти добровольцем? 
Коли було страшно, то молились? 
Якою зброєю користувалися на війні? 
Як зустрічали новий рік в окопах?”

Учасники театру «Кольорове диво», 
що працює при бібліотеці, читали вірші 
солдату. Ми підготували виставку книг 
«Герої не вмирають», яку з великим 
інтересом переглядали всі присутні. 

Загиблих воїнів вшанували хвилиною 
мовчання.

Вражень від зустрічі з Олександром 
Михайловичем залишилось дуже ба-
гато. Діти вручили гостю малюнки та 
великий лист для наших захисників на 
Сході.  Ми віримо і знаємо, що поки в 
Україні є такі мужні і сильні чоловіки – 
перемога буде за нами. Слава Україні! 
Героям Слава!

вероніка Любіч

Козятинських поетів і шанувальників поезії громад-
ська організація “Козятин — місто реформ” збере 
на літературному вечорі у центральній бібліотеці.  
Культурний захід пройде на честь дня народження 19 
березня нашої видатної сучасниці, поетеси, письменниці 
Ліни Костенко. Як розповіли газеті “RIA-Козятин” орга-
нізатори, кожен матиме можливість почитати улюблені 
твори Ліни Василівни, а також поділитись власними 
віршами. Вхід вільний. Початок о 15 год.  

Рецепт 
довголіття

— Я завжди була активна: 

ходила на роботу тільки пішки, 

бігала, робила фізичні вправи. На-

віть зараз роблю кожен день зарядку. 

Коли тіло бадьоре, то й душа молодіє! 

— ділиться секретом свого довголіття 

ювілярка. — А ще я завжди зі всіма 

привітна і люблю проводити час з 

людьми літнього віку, дітьми і тва-

ринами — від цього надовго стає 

тепліше на серці.

Досвідчені садівники і горо-
дники знають, що головну до-
помогу при плануванні земляних 
робіт надає місячний посівний 
календар, який формується з 
допомогою найбільш передових 
технологій, зайнятих в астрології, 
астрономії і математиці.

Такий календар дуже корисний 
для будь-якого садівника, горо-
дника. Він враховує вплив Місяця 
в кожній фазі на здоров’я рослин 
і на процеси, що відбуваються 
в грунті, залежно від його по-
ложення і черговості місячної 
доби, а також керуючого знака 
зодіаку, чий вплив також не слід 
недооцінювати.

Місяць – природний супутник 
Землі – є найбільш близько роз-
ташованим небесним тілом до 
нашої планети, тому його вплив 
на всі процеси, що відбуваються 
навколо нас, неоціненні. Головне, 
на що Місяць має найбільший 
вплив, це вода у всіх її проявах.

Оскільки всі життєві соки все-
редині рослин також складаються 
переважно з води, бо у деяких 
місячних фазах, дізнатися про які 
легко, звернувшись до місячного 
посівного календаря на 2017 рік 
для України. Місяць може «при-
тягти» до себе посадочні куль-
тури, посприявши їх зростанню, 
«відштовхнути», що призводить 
навіть до хвороб і загибелі рос-
лини.

У місячному посівному ка-

лендарі враховані:
• Місячні фази, кожна з яких 

має великий вплив на здоров’я не 
тільки рослин, але і всіх процесів 
на Землі: від життєзабезпечення 
живих організмів до роботи тех-
ніки та електроніки (див. місячний 
календар 2017 по місяцях).

• Дні місячного календаря. Він 
відрізняється від сонячного, адже 
період обертання Місяця навколо 
Сонця відрізняється від земного.

• Дні тижня. Кожен з них має 
особливу характеристику, що 
передається всім процесам, що 
відбуваються у цей день.

• Вплив знака зодіаку. Дея-
кі знаки зодіаку благотворно 
впливають на врожайність, інші 
– згубно. Існують і ті, які мають 
нейтральний вплив.

Фахівці настійно не рекомен-
дують займатися посадочними 
роботами в період молодого 
Місяця. У цей день наш при-
родний супутник забирає життєві 
сили і енергію з усіх живих істот 
на Землі, щоб відродитися само-
стійно. Тому цей процес і отримав 
таку назву – молодик, тобто осві-
та «нового» місяця.

Якщо ви бажаєте посадити рос-
лини, що ростуть вгору (пшеницю, 
квіти, огірки тощо), то робити 
це слід у сприятливі дні, а саме 
на зростаючий Місяць. А ось ті 
культури, які ростуть під землею 
(коренева петрушка, картопля, 
буряк тощо) слід висаджувати в 

період Місяця, що убуває – це 
найбільш сприятливий час для їх 
зростання.

Фази місяця в березні 2017 
року

20 березня молодик В сам 
день новолуння не рекомендовані 
будь-які сільськогосподарські ро-
боти. На третій день після ново-
луння можна буде підготовувати 
грунт під посів.

27 березня перша чверть 
місяця Рекомендований посів на 
розсаду: томатів, капусти, огірків, 
перцю. У відкритий грунт — са-
лат, петрушка, кріп.

4 квітня повний місяць Не 
рекомендовано посівів та пере-
садок.

12 квітня остання чверть 
місяця Не рекомендована пе-
ресадка квітів. Можна саджати 
картоплю, редиску, ріпу та інші 
культури такого плану. Ефектив-
ною буде турбота про благоустрій 
землі та рослин, краще звернути 
більше уваги на добрива і на стан 
рослин на вашій ділянці. Можли-
во, в цей час вони будуть хворіти.

18 квітня молодик В день но-
волуння не рекомендовано про-
ведення сільськогосподарських 
робіт. Надалі можна буде сіяти 
салат та капусту, обрізати дерева 
та кустарники.

26 квітня перша чверть міся-
ця. Недоцільним рішенням буде 
працювати з городніми культура-

ми. Посадка кущів та дерев буде 
гарним рішенням. Оприскування, 
підготовка грунту до посадки, 
культивування, знищення шкідни-
ків дадуть результати.

04 травня повний місяць
Не рекомендовано посівів та 

пересадок. Ефективними будуть 
щеплення, внесення до грунту 
мікроелементів, перекопування та 
розпушення грунту.

11 травня остання чверть 
місяця Не рекомендовано посівів 
та посадок. Можна проводити 
підгортання, окурювання, опри-
скування, підстриження дерев та 
кущів.

18 травня молодик. В день 
новолуння не рекомендовано 
проведення сільськогосподар-
ських робіт. З наступного дня і 
до першої чверті місяця дозво-
лена посадка бобових культур, 
суниці, винограду, корнеплодів, 
цибулинних культур. Видалення 
зайвих пагонів, прополка, куль-
тивування, полив. Посадка біль-
шості культур дозволена і буде 
плідною в цей період.

25 травня перша чверть міся-
ця Протягом цього періоду посів-
ний календар на 2017 рік для го-
родника не рекомендує саджати 
та пересаджувати овочі, фруктові 
дерева, проводити посадки на 
насіння. Декоративним рослинам 
буде чудово житись, якщо ви по-
турбуєтесь про них в цей період. 
З квітів рекомендовано саджати 

рослини, що в’ються. Крім того, 
треба обережно ставитись до по-
косу — в цей час він може силь-
но уповільнити зростання трав.

2 червня повний місяць Не 
рекомендовано посівів та по-
садок. Краще робити внесення 
добрив у грунт, покіс.

9 червня остання чверть мі-
сяця Рекомендована посадка се-
лери, редису, цибулинних, підріз-
ка та захист дерев від шкідників, 
заготовка різноманітних солінь, 
закатування варення. Чудовий 
час для культивування, поливу, 
вносення добрив у грунт.

16 червня молодик
 Не рекомендовано посівів 

та посадок. Можна проводити 
підгортання, окурювання, опри-
скування, підстриження дерев 
та кущів. Підготовка грунту до 
посадки, культивування дадуть 
результати.

24 червня перша чверть 
місяця 

Рекомендована посадка квітів, 
закладання насіння та бульб на 
збереження. Рекомендована та-
кож посадка фруктових дерев, 
ефективними будуть полив та 
сінокіс. Чудова пора, щоб при-
красити свій дім щойно зрізаними 
квітами, а газон — чудовими 
орнаментами власного вироб-
ництва. Догляд за кімнатиними 
рослинами, які в цей час можна 
пересаджувати, підрізати, культи-
вувати, оприскувати.
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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 долі,
Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя багато не треба -
Сімейного затишку й мирного неба.

14.03.17 р. вітаємо з Ювілеєм

Ярову Людмилу

18 березня вітаємо з Ювілеєм

Голошивець 
Раїсу Володимирівну

Є ювілеї досить різні,
Та є одна з найкращих дат,
Вітає щиро вся родина
У день, коли Вам – 50.
Хай пахучим цвітом 
стелиться дорога,
Хай відходять в далеч горе і 
біда,
Хай же будуть щастя 
і міцне здоров’я,
Радість і повага на многії літа.
За пройденим не треба суму-
вати,
Попереду щаслива жде пора,
Хай буде щедрим 
ювілейне свято,
Здоров’я Вам, любові і добра!
Нехай цей день 
Вам зморшок не прибавить,
Старі нехай розгладить і зітре,
Здоров'я зміцнить, 
від негод позбавить,
Добра і щастя в дім 
Вам принесе.
Нехай душа у Вас 
ніколи не старіє,
На білій скатертині 
будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас 
завжди сонце гріє
Й слова подяки линуть звідусіль.

Щиро вітають: чоловік, 
діти, онуки, невістка, 
зять та свати.

17 березня святкує свій 80-річний Ювілей дорога наша 
мама, бабуся, прабабуся, хрещена, тітонька

Гавриленко Марія Григорівна

Щирі вітання та низький уклін від всієї великої родини.

Нехай душа у Вас 
ніколи не старіє, 
На білій скатертині 
будуть хліб і сіль, 
Своїм теплом Вас 
завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль. 
В житті нехай все буде, 
що потрібно, 
Без чого не складається життя, 
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно нестаріюча душа. 
Смійтеся більше та менше    
          сумуйте, 

Щораз багатійте, 
ще краще ґаздуйте, 
Хай руки ніколи 
спочинку не знають, 
Хай легко, мов крила, 
внучат пригортають, 
Хай серце довго 
тріпоче у грудях, 
Живіть до ста років 
на поміч всім людям
Здоров’я міцного 
Вам зичимо щиро
Ласки від Бога, від людей добра
На многії і щасливії літа.

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

Матусю, бабусю, Ви наша єдина,
Вас щиро вітає вся наша родина.
І діти, й онуки Вам, дорогенька,
Шлють щирий уклін від серця,рідненька.
Дай Боже, Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати.
Низький уклін Тобі наша мамо 
за недоспані ночі,, тривогу на серці.

Теплі, щирі, добрі, сердечні вітання надсилаємо нашій 
матусі, бабусі і прабабусі 15 березня з 80-річчям

Щербі Клавдії Петрівні
с.Кордишівка

З повагою: дочка Люда, зять Олег, онуки Оленка, Марина, Олежка, 
правнуки Каріна, Оля, Матвійко, Аріночка, Та вся наша велика родина.

388817

393157

393772

393147

392493

392665

39
41

52

394155

З любов'ю: чоловік та син.

 пролам
  2 êîçî÷êè äî 1 ðîêó â³ä äóæå ìîëî÷íî¿ ìàòåðè, 
ñ³íî, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-736-90-46
  2 êð³ñëà ðîçêëàäí³ âåëèêîãî ðîçì³ðó, òåëåâ³çîð 
êîëüîðîâèé 1 000 ãðí. 067-983-98-83
  2 ëèñòà í\æ ñòàë³ 1.90 õ 1.00 ñì, òîâù. 2 ìì. 068-
053-65-00, 093-141-73-94
  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
  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
  Áåíçîïèëà Áàéêàë íîâà, ïðèöåïè äî ìîòîáëîêà 
³ ì³í³-òðàêòîðà ïîñèëåí³, äî ìîòîáëîêà ëàïè äëÿ 
ñàäæàííÿ ³ êîïàííÿ êàðòîïë³, 2 ìëèíà ïîòóæí³, ðåéñè 
Ð-45, ñàïà íà êîëåñ³.  068-216-34-20
  Á³íîêëü. 098-921-48-82, 063-791-27-04
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, 
êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-
31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, 
ìàéñòåð-ãðåéí. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 
2-80-10
  Áóðÿê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-597-13-99
  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 ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63
  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
  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
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 097-
436-73-95
  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
  Ãàçîáåòîí Aeroc 100 õ 288 õ 600 - 20 øò., 23 ãðí./
øò., íîóòáóê ÍÐ 25065, íîâèé, ãàðàíò³ÿ, ÏÊ íà áàç³ 5. 
063-741-21-86 Àíäð³é
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Contra - Godesia â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 063-359-40-07
  Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà. 097-762-11-38
  Ãàçîâà ïëèòà King á/ó 1 000 ãðí., ïøåíèöÿ 1 ò. 3 
200 ãðí. 068-051-93-60
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ 

ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 
067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-160-
69-70, 050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 093-017-86-89
  Ãðåöüêèé ö³ëèé ãîð³õ. 098-500-10-54
  Äà÷à íà Òàëåìîí³âö³ ç êîíòåéíåðîì 6 ñîò. 2-42-
59, 098-564-57-58
  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
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä 
ïîñèëåíèé, àäàïòîð (áðè÷êà äî ìîòîáëîêà), 
îïðèñêóâà÷ ç í/æ ñòàë³. 093-375-06-61
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 
ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí - êíèæêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-511-81-46
  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 
  Äèñêè íà 13 ðîçáîëòîâà 4 õ 2100, íåè áèò³ íå 
êàòàí³, â äóæå äîáðîìó ñòàí³. 063-725-04-03
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Capella 901», âåëîñèïåäèê ç 
ðó÷êîþ. 067-801-66-93
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó â íàÿâíîñò³ º ëþëüêà, ñóìêà, 
êîðçèíà, äîùîâèê, ç/ë, ðó÷êà ïåðåêèäíà, êîëåñà íå 
íàäóâí³ 1 500 ãðí. 063-595-95-17
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-
37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðîñòü, íåäîðîãî. 093-367-36-14
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà + îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö. 098-
090-95-32
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà, ïðâàòèç. ä³ëÿíêà 0.17 ãà. 097-
740-97-76, 093-767-14-26
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî 10 ñîò., ð-í ÏÐÁ âóë.
Ñóâîðîâà, ïðèâàòèç. 063-293-14-06
  Äðîâà ìàøèíà 2 500 ãðí., âóã³ëëÿ ÀÊ 10 ãðí./
â³äðî, ñ.Êîçÿòèí. 093-798-99-08 063-319-95-67
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³, ö³íà â³ä äåðåâà. 066-151-70-71
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  ªâðî àëþì³í³ºâ³ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ á/ó. 067-
738-60-93
  Çàï÷àñòèíè Ôîðä-Ñ³ººðà á/ó, äâåðíèé áëîê äëÿ 
ñàðàÿ, ïîãð³áà äóá., êðèøêà ëþêà êàíàë³çàö³¿ ÷óãóí, 
â³äðî ç êëàïàíîì äëÿ ñêâàæèíè 9.21 ñì. 067-754-
44-65
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ç áóä. ìàòåð³àëàìè, öåíòð, 
ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, òåðì³íîâî.  063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º ãîñ. àêò, 
íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ñ.Ìàõí³âêà. 067-958-46-92
  Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 10. 
063-392-93-20, 098-974-29-35
  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 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
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç 
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà 
ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³. 
066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  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
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà 
³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 067-779-47-57
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äî ìîòîáëîêà. 097-781-81-52
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-693-84-83
  Êàðòîïëþ íåäîðîãî âåëèêà - Ñëîâÿíêà, Áåëëà 
Ðîñà, ³ ì³ëêà, áåçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, òåëåâ³çîð 
Òîìñîí ç ÄÂÄ, â ðåìîíò³ ùå íå áóâ, åë. äâèãóí 21.8 
Êâò/1500 îá. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ (ðàííÿ) 10 ñîðò³â, ñåðåäíüîðàííÿ, 
êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-904-11-53 ï³ñëÿ 18:00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 25 ãðí./â³äðî. 2-11-85, 2-11-87, 
098-705-83-64
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 3.50 ãðí., íàñ³íüîâà 3.00 ãðí., 
êîðìîâèé áóðÿê. 097-311-96-79, 068-586-54-26
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íåäîðîãî, ìîæëèâà äîñòàâêà. 
063-684-20-82
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-829-73-48
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-476-23-18
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 093-031-00-32, 
098-493-54-32
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-129-23-59
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-872-45-83
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (Á³ëà ðîññà) õàð÷îâà, ðàííÿ 
(á³ëà), êîðìîâèé áóðÿê. 068-210-77-02, 093-786-
38-21
  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
  Êàðòîïëÿ. 093-411-96-65
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà 
áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, 
ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó. 067-779-47-57
  Ê³íü ðîáî÷èé, â³ç, ïëóã. 096-226-10-97
  Êîâðîâ³ äîðîæêè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî, â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 063-276-07-38
  Êîçà 10 ì³ñ. ò³ëüíà, îêîòèòüñÿ â êâ³òí³ - òðàâí³, ñ³ðà, 2 
áàëîíè ìàë³, ãàçîâ³ ï³ä àâòîêëàâ. 063-998-03-34
  Êîçè òà êîçåíÿòà ð³çíîãî â³êó. 097-456-38-61, 093-
024-04-14
  Êîçî÷êà ìîëîäà 2 ðîêè (øóòà), â áóðåçí³ áóäå 
êîòèòèñÿ, òåðì³íîâî. 096-214-99-85, 093-795-06-25
  Êîëåñà 165 õ 13 ç äèñêàìè íîâ³, âåëîñèïåä Óêðà¿íà 
â äîáðîìó ñòàí³ ÑÐÑÐ, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ 2101, ñò³ë 
êóõîííèé. 067-386-48-35.
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â 
ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-
779-47-57
  Êîëÿñêà Geoby, êîë³ð çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-178-74-18, 096-699-69-95
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel  + LCD ìîí³òîð 
«Samsung» + ðàä³îìèøêà + êëàâ³àòóðà 2 500 ãðí., 
â³äåîêàìåðà «Panasonic» ï³ä êàñåòó 700 ãðí. 096-797-
90-53
  Êîíòåéíåð ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-13-81
  Êîðìîâèé áóðÿê 30 ãðí./ì³øîê. 097-724-77-45, 095-
541-64-14
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà ³ äð³áíà, íåäîðîãî. 
097-572-46-29
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 068-762-82-81
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 097-153-87-47
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Êîçÿòèí. 093-640-13-96
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-595-02-41
  Êîðìîâ³ áóðÿêè ñ.Êîçÿòèí. 095-091-05-47, 098-278-
28-56, 2-34-31
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-68-03
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ë³ñîâà 10. 
050-642-70-53, 050-642-70-29
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-873-18-74
  Êîðîâè äâ³. 097-690-31-33
  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
  Êðîâàòü, øêàô, ñåðâàíò, òðèëÿæ. 093-125-53-08
  Êðîëèöÿ 7 ì³ñ., ðåëüºôí³ øïàëåðè á³ëîãî êîëüîðó 2 

ðóë./25 ì. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Êðîë³ âåëèêî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè, ïåðåãí³é. 096-963-
73-52
  Êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè (÷èñòîêðîâí³) 60 ãðí./
çà êðîëåíÿ. 067-456-45-12 Â³êòîð
  Êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ, âåëèêà êàðòîïëÿ. 063-299-32-
96, 096-350-73-41
  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
  Êóð÷àòà ñóòî÷í³: Ðåäáðî, ²ñïàíêà, Ìàéñòåð Ãðåé, 
êà÷êè, ³íäèêè. 093-408-75-25, 067-903-75-46
  Êóòîâèé ñò³ë äëÿ êîìï’þòåðà ç äîäàòêîâèìè 
ïîëè÷êàìè òà âèäâèæíîþ êëàâ³àòóðîþ, ãàðíèé ñòàí. 
067-659-07-36
  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
  Ìàãí³òîôîí äî ìàøèíè, òåðì³íîâî, íåäîðîãî â 
³äåàëüíîìó ñòàí³. 063-276-07-38
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 
098-724-70-55
  Ìîëîêî êîçèíº. 068-058-13-65, 093-090-99-21
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ÁÎØ ç Ãåðìàí³¿ á/ó â 
³äåàëüíîìó ñòàí³, äâ³ ïóõîâ³ êîâäðè. 067-738-60-93
  Ìóçèêàëüíèé öåíòð (ôëåøêà, DVD). 067-795-18-10
  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
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà «Îïòèìà», ì’ÿêèé 
êóòî÷îê íà êóõíþ íåäîðîãî, òåëåâ³çîð á/ó. 067-738-
60-93
  Íóòð³¿ òóøêè, åëåêòðî çâàðþâàëüíèé àïàðàò, 
êóêóðóäçà, êîðìîâèé áóðÿê. 067-152-76-83, 063-694-
20-04
  Îâåñ,ÿ÷ì³íü-ïîñ³âíèé. 068-941-44-47
  Îõîò. ðóæüÿ ÒÎÇ-34 ÅÐ - 12 êàë., ÒÎÇ-16 - 5.6 êàë. â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. 063-406-72-36
  Ïàëüòî íà ïóõó ð.44, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì. ä³ë-êà 
0.57 ñîò. ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Ïåðåäí³ ³ çàäí³ ñòîéêè ç ïàëüíèêàìè òà ïðóæèíàìè 
äî ìàøèíè íåäîðîãî, òåðì³íîâî â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 
063-276-07-38
  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
  Ïîäð³áíþâà÷ çåðíà (ìëèíîê), áåíçîïèëà «Êåíòàâð», 
ïðàëüíà ìàøèíêà «Àóð³êà», òþíåð «OPENBOX». 093-
017-89-96, 097-643-14-74
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39

  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè  12-15êã, 18-25 
òåë.068-941-44-47
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè äî 15 êã. 093-206-
65-61
  Ïðèõîæà ç 2-õ ÷àñòèí: øêàô 80 õ 40 õ 200, òðþìî 
40 õ 40 õ 200, â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
677-47-13
  Ïòàøêè Àìàä³íè. 063-288-71-89
  Ïóõîâèê æ³íî÷èé, íîâèé, íåäîðîãî. 52-54 ð., 
ëèñòè ìåòàëåâ³. 093-234-93-05
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîáî÷îãî ëîøàêà 2 ðîêè. 068-667-64-09
  Ðîçêëàäíå êð³ñëî ó õîðîøîìó ñòàí³, Ãëóõ³âö³. 
097-610-97-64
  Ðîçêëàäóøêà, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé, ïîñóäà ìåò., 
ñêëÿíà, ïàñ³êà ³íñòðóìåíò ïî äîãëÿäó,, âîñêîòîïêà, 
ë³òåðàòóðà. 096-364-80-30
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñâèíå³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè äî 12-15 êã. 068-941-
44-47
  Ñåéô äëÿ îðóæèÿ íîâûé 1 500 ãðí., êîìïëåêò 
ùåòîê äëÿ ÷èñòêè ïèñòîëåòîâ è ëåâîðâåðîâ 9 ìì 
300 ãðí., ïàòðîíû 9 ìì ïî 15-20 ãðí. 097-426-64-50
  Ñåðâàíò, òóìáà, ïîëèöÿ, êíèãè, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³, 
ïðàñêà. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-
10-65
  Ñ³íî ñ.Ñèãíàë 1. 096-255-38-16, 063-108-97-02
  Ñ³íî. 096-543-78-08, 063-190-92-85
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ 
øèôåðíå 480 êâ.ì. 063-684-23-83
  Ñîáàêà Õàñêè 5 ì³ñ. 093-630-64-89
  Ñï³í³íã (Ëåí³íãðàäñüêèé) á/ó 150 ãðí., êàòóøêè 
äëÿ ñï³í³íãà (íåâñüê³) á/ó 2 øò. ïî 100 ãðí., 
õðóñòàëüí³ ÷àðêè, ôóæåðè, ñåðâ³ç ÷àéíèé, êîôåéíèé. 
068-957-14-49
  Ñò. óãëîâ. 45 õ 45 õ 5 L 3 ì., ïðîô. àëþì. Ì. 
îáðàç. L 3 ì., áî÷êà æåë. 200 ë., áóòë³ ñò³ê. 20 ë., 
êóõíÿ á/ó, ïàðîâàðêà «Â³òåê». 063-736-47-19
  Ñòàíîê ïî äåðåâó â õîðîøîìó ñòàí³, ñàìîðîáíèé, 
äðóãèé ñòàíîê áåç äâèãóíà çà 2 ñòàíêà 8 500 ãðí. 
063-670-34-06
  Ñò³ë êóõîííèé, øêàô, êîâðè 2 õ 3, äâ³ 1-ñïàëüí³ 
êðîâàò³, êîíòåéíåð 3-õ òîííèé, íåäîðîãî. 096-160-
69-70, 050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ñò³íêà ç 3-õ øêàô³â ó ñïàëüíþ, îäèí âóãëîâèé ³ 
äâà áîêîâèõ. 096-307-15-37, 063-304-03-90
  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 Panasonic Colour TV TC-21 D 2Q, 
ïàìïåðñè äîðîñë³. 063-697-09-62
  Òåëèöÿ 1 ð³ê. 093-489-63-12, 068-315-78-64
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ïåðåìîãà. 097-900-15-53
  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
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ: ðåñåïøåí, âåðòóøêè, 

ñòîéêè, ìàíèêåíè. 063-156-33-28 Îëÿ, 067-705-47-
33 Ìàðèíà
  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
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 
11.5, íåäîðîãî. 096-354-27-44
  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. 093-017-89-96, 067-508-
99-15
  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 ³ìïåðàòîðñüêîãî òà êîðîë³âñüêîãî 
ïåê³íåñà øóêàþòü ñâîþ ðîäèíó 1 500 ãðí. 097-793-
55-95
  Öóöåíÿòà òàêñè. 093-408-07-58, 097-722-72-30
  ×èñòîêðîâíèé õëîï÷èê ñåìáåðíàðà øóêàº ñâîþ 
ðîäèíó 3 000 ãðí. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ïîäîëêà ó ãàðíîìó ñòàí³, 
âèïóñêíà ñóêíÿ äëÿ ä³â÷èíêè 4-é êëàñ ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 067-657-77-90, 063-629-52-33
  Øèôåð á/ó. 066-247-57-54
  Øðîò. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-
307-70-94
  ßõòåðºð. 067-152-74-77
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 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
 öåÃëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1-ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ â öåíòð³, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  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., 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
  1-ê³ìí.êâ. 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ. 093-
704-31-57
  2-ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâ, ºâðîâ³êíà, 
ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê íà âîäó. 
Ó äâîð³ ïîãð³á, êðèíèöÿ. 095-758-73-91
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï 
â³êíà.093-556-60-04
  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., 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.Ã.Ìàéäàíó 15, 9 ïîâ., áåç 
ðåìîíòó òà îïàëåííÿ ïî ãàðí³é ö³í³. 093-035-
45-97
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 3 ïîâ. 096-
306-34-22, 093-064-78-59
  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 ÷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., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. 
ïëîùà 54.8 êâ.ì., ãàç, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-
441-18-56
  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, 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, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-
474-73-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-
56-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 42 êâ.ì., 3 
ïîâ., ì/ï â³êíà, åë. îïàëåííÿ àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. 
êâ., ç äîïëàòîþ. 093-677-23-38
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ремонт, послуги
 Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. Швидко 
та якісно. 097-609-26-63, 098-395-03-56
 Опытный мастер соберёт систему отопле-
ния, водопровода, канализацию, установит 
сантехоборудование. 097-722-16-07, 073-
161-68-33
 Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
 Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
 Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
 Ремонтно - будівельні роботи. 098-928-
29-29
 Якісно виконуємо будівельні роботи: 
утеплення будинків, плитка, откоси, 
гіпсокартон, шпаклівка і т.д. 063-320-98-
90, 097-609-25-57
 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, 
ламинат. 0632697525
 Всі види будівельних послуг, якісно, недо-
рого. 093-00-25-149
 Газові котли, ремонт, встановлення та про-
даж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" 
та інші з Німетчини, Гололандії, обслугову-
вання, гарантія. Індивідуальне опалення. 
063-684-23-83
 Підсобні роботи. 093-76-76-784
 Каменщик. Камень БУД  068-534-73-78 
Віктор
 Малюю портрет по фото акварелью та 
олівцем 097-054-22-30  063-945-18-34

робота
 Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту 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 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
 Меблева фірма запрошує на роботу 
кваліфікованого столяра з досвідом робо-
ти, заробітня плата від 3 500 грн. 063-513-
48-22, 096-728-92-92
 В магазин "Цесіс - Буд" потрібен прода-
вець, чоловік до 45 років. 063-384-04-56, 
2-80-15
 В дитяче кафе потрібен повар, помічник 
повара, офіціант. 063-384-04-56, 2-80-15
 В кафе "Княгиня Ольга" потрібен офіціант і  
помічник кухаря з досвідом роботи, з/п 250 
грн. 093-870-73-22 
 На роботу потрібен кондитер. 093-990-
82-62
 Потрібен водій на автомобіль-асенізатор 
ГАЗ-4301, 050-706-82-77
 В кафе "Хуторок" потрібен помічник кухаря 
та офіціант 093-145-82-34, 067-264-95-70
 На роботу запрошуються Ветеринар, 
агроном, бухгалтер, оператор-касир, 
різноробочий. 067-43-00-280.
 «Вертиевский кирпичный завод» в Не-
жинском р-н, Черниговской обл. Питание 
и проживание. З/п от 3000 до 6000 грн. 
0507068277
 Перукарня "Каприз" запрошує на ро-
боту перукарів та майстрів манікюру з 
офіційним працевлаштуванням (за рахунок 
підприємця) 063-347-91-09
 На роботу в Козятині потрібен охоронник. 
графік 1/2 з\п - 200 грн. доба. 063-510-
69-28
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Увага!
Відкритонабірфахівців таких спеціальностей:

•Секретар(офіс_менеджер)

•Помічник бухгалтера

•Завідувачскладом

•Майстерцеху 

•Виконроб

•Машиністкрану         УТК                             

•Маляр 

•Токар

•Фрезерувальник

•Слюсарзмеханоскладальнихробіт

•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 
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  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê 
óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - 
ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  3- ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. Ãåðî¿â ìàéäàíó, 15, ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15. 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., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-
908-39-21, 063-650-34-35
  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., 67 êâ.ì., 1 ïîâ., ð-í Øâåéíî¿ 
ôàáðèêè. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ³íä. 
îïàëåííÿ, 6 ïîâ. 063-168-42-90
  3-õ ê³ìí. êâ., 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 
ç ºâðî-ðåìîíòîì. 2-74-85, 067-585-35-75
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.
Ëåí³íà 9, íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 
78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, 
æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó áóä. âóë.Ì³÷óð³íà 
18, çàã. ïëîùà 65.5 êâ.ì., æèëà 40.1 êâ.ì., êóõíÿ 

8.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, ïîãð³á ó 
ï³äâàë³ áóä., ïîðÿä äèò. ñàäîê, áàçàð, øêîëà. 050-
843-64-14, 096-138-68-81, 050-384-86-77
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ.), 3 ïîâ., 61.7 êâ.ì., êóõíÿ 8. êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³. 067-224-08-52
  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. êâ., 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., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-
207-01-18  
  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, íåäîðîãî àáî 
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 100 êâ.ì., ãàðàæ, ïîãð³á, º ãàç, âîäà, 
ìîæëèâ³ñòü îïàëåííÿ òâåðäèì ïàëèâîì, ñàäîê 
îðíà çåìëÿ, âñÿ ñàäèáà 60 ñîò., öåíòðàëüíà 
òðàñà âóë.Ìèðó 71 ñ.Êîçÿòèí (íàâïðîòè øêîëè 
¹9), â 10 õâ. ¿çäè äî öåíòðó. 063-648-65-35, 
063-234-48-64
  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 200 êâ.ì., ñ.Êîðäèø³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
ãîðîä 0.54 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. ç 
äîïëàòîþ. 098-348-67-89
  Áóäèíîê 28 ñîò., ãîñï. áóä³âë³ â çàïîâ³äí³é 
çîí³ «Ïîä³ëüñüê³ ÒÎÂÒÐÈ» á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöå 
-Ïîä³ëüñüêèé, ïîðó÷ ë³÷ ³ ð³êà Äí³ñòåð àáî îáì³íÿþ 
íà ì.Êîçÿòèí. 098-008-22-31
  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 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 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 âóä.Áàáàäæàíÿíà, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, 
ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà (ã/ç íàñîñ, êðèíèöÿ íà 
ïîäâ³ð¿), òåëåôîí. 067-152-94-75, 063-102-88-91 
Îëåíà
  Áóäèíîê âóë.Áåññàðàáîâà 44, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 7 
ñîò. çåìë³. 097-326-99-91
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, öåíã., ãàç, âîäà, 
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13 березня минуло 5 років, як відійшов у Вічність

Ганненко 
Григорій 

Павлович
05.01.31 – 13.03.12

Турботливий батько, 
люблячий чоловік,
Порядний громадянин, 
Ветеран праці,
Почесний залізничник, 
залізничник – професіонал,
Відповідальний 
та мудрий керівник.
За свою самовіддану 
працю (більше півстоліття),
мав чисельні подяки 
та нагороди.
Великий слід в житті
 залишив
(пам'ять та шану про себе).
Ти був для нас взірцем, 
скільки не мине часу,
Ти завжди поряд 
з нами і будемо 
тебе пам’ятати.
Сумуємо: дружина, рідні, співпрацівники, вірні друзі.
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Вічно сумуючі: сестра Люда з родиною.

21 березня минає 1 рік, як невблаганна смерть вирвала з життя,
з родини найдорожчу нам людину

Нестерук - Зарембу 
Галину Олександрівну

         07.08.1965 - 21.03.2016
Вже стільки днів пройшло без тебе,
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи не забудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш ти.
Пішла з життя ти дуже рано.
Ніхто не зміг тебе спасти.
На серці в нас велика рана.
Поки живі ми – з нами ти!
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого простого.
Великий слід в житті ти залишила,
А скільки людям ти добра зробила.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь
І завжди пам'ятатиме родина,
Та добрим словом люди пом'януть.
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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. 75 êâ.ì., Ñåñòðèí³âêà, º ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàä, 
ãîðîä, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, ñòàº åëåêòðè÷êà 145 
000 ãðí. 066-714-56-41
  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., Êîçÿòèí, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³, 
ñàä, ðåìîíò, êîòåë íà äðîâàõ, ìåáë³. 063-260-
10-03
  Áóäèíîê ãàç., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ó÷àñòîê 20 
ñîò., ñ.Êîçÿòè, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 097-
690-98-02
  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 Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³. 
096-964-64-88, 097-209-96-17, 093-030-74-54
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî 
(Ùîðñà) 137, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 097-455-86-11, 
093-922-18-28, 093-588-85-44

  Áóäèíîê ìóðîâàíèé ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç, ëüîõ, 
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 56 ñîò. 097-768-80-55
  Áóäèíîê íåäàëåêî â³ä öåíòðó, ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  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.Á³ëîï³ëëÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå òà íà 
äðîâàõ, 60 ñîò. çåìë³, ìîëîäèé ñàäîê. 096-094-68-
34, 093-537-88-46
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ. 097-120-81-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, öåíòð, âóë.Ëåí³íà 72, 
ãàç, âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 37.5 ñîò., íåäîðîãî. 096-350-61-61, 
063-383-43-53
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ ç óñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè. 
096-511-81-46

  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, 48 ñîò., ñàä, ãàç, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 063-260-10-03
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 1, á³ëÿ 
ë³ñíèöòâà, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç íà âóëèö³, 
çåìë³ 18 ñîò. ïðèâàòèç.  068-216-34-20
  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.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 (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., 
çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. 067-537-46-40, 073-060-
44-42
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, 
ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ïåðåìîãà. 067-958-40-74
  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè. 097-469-64-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, çåìëÿ 25 ñîò., ãàç. 
îïàëåííÿ. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà á³ëÿ øêîëè, äåøåâî. 
098-039-05-14
  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 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
  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.Ïåðåìîãà, ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, çðîáëåíèé ðåìîíò, 10 ñîò. 
ãîðîäó, 10 õâ. äî òðàñè. 063-390-43-55
  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
  Äà÷à êîîï.ßã³äêà ð-í Ñ.Ñèãíàë, íåçàê³í÷åíèé 
áóäèíîê 3 õ 4. 063-291-40-03
  Äà÷íà çåì. ä³ë-êà íà òåðèòîð³¿ Ñîê³ëåöüêî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ïëîùà 0.1 ãà. 067-152-94-75, 063-
102-88-91 Îëåíà
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 
145, ç áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, 
ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
  Çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. ñ.Ìèêîëà¿âêà. 063-451-90-07
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  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
  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, 3 ê³ìíàòè, çðîáëåíèé 
ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ (ãàç), âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ àáî îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³íä. 
îïàëåííÿ, âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, 4 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ãàðàæ. 063-296-30-12
 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
  Ford escord 1990 ð.â., áåíçèí 1.3. 096-369-91-00
  TOYOTA COROLLA 1991 ð.â., 1.9 äâèãóí, 
òåðì³íîâî. 093-446-95-99, 097-436-75-14
  Àâòî ÃÀÇ-53 (ìîëîêîâîç), íà çàï÷àñòèíè. 067-
937-45-39
  Àâòî ÌÀÇ 5549 (ñàìîñêèä) 1980 ð.â., íà õîäó. 
067-937-45-39
  Àêâàð³óì 350 ë., õîëîäèëüíèê, ïðàëüíà ìàøèíà, 
ìîðîçèëüíà êàìåðà, äèñêè ç ðåçèíîþ R13 155/70 
Ðîñàâà íà ÂÀÇ 2106, ñïîðòèâíèé ìàò 1.20 õ 1.90 ñì. 
093-771-62-88. 098-617-00-83, 093-657-65-00
  ÂÀÇ 2101 1985 ð.â., ãàç-áåíçèí, 5 ñò., ìîòîð êàï. 
ðåìîíò, 24 000 ãðí. 097-194-02-63, 063-026-27-46
  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., íîðìàëüíèé ñòàí. 063-274-
78-18
  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 1992 ð.â., 1300 ñì. êóá., 5 ñò. ÊÏ, êîë³ð 
á³ëèé, íåôàðáîâàíà. 067-407-62-92
  ÂÀÇ 2109 1988 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 093-941-53-
08, 096-771-08-57
  ÂÀÇ 21111 2008 ð.â., äâ. 1.6, 8 êëàï., ïðîá³ã 
73000, êîë³ð òåìíî-ñèí³é ìåòàë³ê, ñòàí â³äì³ííèé. 
097-352-95-44, 063-999-74-78
  Äâèãóí ÌÒÇ, Ç²Ë, ÊàìÀÇ. 067-937-45-39
  Äèçåëüíèé ì³í³ - òðàêòîðåöü 27 000 ãðí. 068-507-
91-29, 093-885-38-24
  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
  Êàìàç ñàìîñêèä (ñîâîê). 067-937-45-39
  Ìîïåä Honda Dio AF-56 â õîðîøîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî. 093-766-55-90
  Ìîïåä Êàðïàòè â õîðîøîìó ñòàí³, ïîêðèøêè íîâ³. 
063-998-03-34
  Ìîïåä Ñàáóð êîë³ð ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 2500 êì., 

ñòàí â³äì³ííèé, Êîçÿòèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. 096-437-79-
78, 063-883-93-55
  Ìîòîáëîê «Ïðîòîí 6» ç ïðèöåïîì. 093-017-89-96, 
097-643-14-74
  Ìîòîáëîê äèçåëüíèé «Ïðîòîí-6» ç ïðèöåïîì.  093-
017-89-96, 067-508-99-15
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4. 093-942-93-80
  Îïåëü-Êàäåòò 1.6 äèçåëü, 1988 ð.â., (åêîíîìêà 10 
ë. ñîëÿðêè íà 244 êì). 097-426-64-50
  Ïåæî Ïàðòíåð 1.9 2000 ð.â., ñòàí ãàðíèé. 097-
762-11-38
  Ïåæî Ïàðòíåð 1999 ð.â. 067-152-74-77
  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 «Õîíäà-Êàá³íà» áåç ðåºñòðàö³¿ 2003 ð.â. 
067-801-66-93
  Ò-40 ðîáî÷èé ñòàí. 093-941-53-08, 096-771-08-57
  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

  КуплЮ
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-
43, 097-255-51-60 
  Àáî â³çüìó íà ïåðåðîáêó ñîþ, ñîíÿøíèê, ðàïñ. 097-703-
80-96, 063-187-81-19
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àçáåñòîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-
722-16-07, 073-161-68-33
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Â³ñê. 0980416-82-64
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî. 063-392-92-56
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Äóá, ÿñåí - êðóãëèé. 098-214-88-79
  Åëåêòðîäè çâàðþâàëüí³ ïîñò³éíîãî àáî çì³ííîãî ñòðóìó 
Ä.3 ìì ³ 4 ìì., ìàñêó çâàðþâàëüíèêà «Õàìåëåîí», òðóáó á/ó. 
068-216-34-20
  Êàðòîïëþ âåëèêó ³ íàñ³íüîâó. 096-443-32-64
  Êàðòîïëþ âåëèêó ³ 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. 063-172-13-68
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-13-64
  Ïðè÷³ï á/ó äî àâòî áåç äîêóìåíò³â. 096-848-89-99, 093-
035-77-06
  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
  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
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 098-500-10-54
  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

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò íà 2-õ ê³ìí. êâ., (â íàÿâíîñò³ º ùå îêðåìå ïðèâàòèç. 
ê³ìíàòà â áóäèíêó áàðà÷íîãî òèïó). 096-095-98-01
  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 óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29

  різне
  Â³ääàì ó äîáð³ ðóêè ìàëåíüêè¿ öóöåíÿò áåç ïîðîäè â³ä äîáðî¿ ìàìè 
- îõîðîíöÿ. 097-191-44-88
  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
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
  Çàãóáëåíî äîêóìåíòè íà àâòî Peugeot Expert, ïðîõàííÿ 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-229-71-45, 093-995-82-10
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 073-058-43-19
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  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. 093-031-24-52
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 097-263-47-53, 093-485-01-72
  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 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 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 â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâåðñ³, á³ëÿ 
òóðàãåíö³¿ «Òóè» 063-145-57-75
  Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³, íà 
òðèâàëèé òåðì³í. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç ïðàâîì 
ïîäàëüøîãî óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 096-830-30-89, 063-042-
01-03
  Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå íà äîâãèé òåðì³í 2-õ ê³ìí. êâ., â ð-í³ 
ÏÐÁ. 063-406-44-55
  Ñ³ìÿ çí³ìå 1-ê³ìí. êâ. 068-437-00-76
  Ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ë³â â öåíòð³ ï³ä îõîðîíîþ. 067-
430-04-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 
063-617-94-36
  Øóêàþ æ³íêó ÿêà äîãëÿíå çà õâîðîþ ëþäèíîþ. 093-427-
67-40, 096-037-00-67
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39
15

93

овен 
менше напружуйтесь на робо-
ті, дайте й іншим можливість 

проявити себе. вихідні - для рідні.
теЛець 
зараз краще зайнятися ви-
рішенням нагальних проблем. 

Глобальні плани поки що зачекають.
бЛизнюки 
досить напружений, але цікавий 
та продуктивний тиждень. відчу-

єте підтримку партнерів та однодумців.
 рак 
 постарайтеся відгородити себе 
від небажаних контактів і недо-

брозичливих та заздрісних людей.
 Лев 
не доводьте себе до повного ви-
снаження на роботі та в бізнесі. не 

забувайте про домашні справи, батьків.
 діва
сприятливий період. успіш-
но впораєтесь навіть з дуже 

складними справами.
терези 
Цього тижня займайтеся по-
всякденними справами і не 

будуйте грандіозних планів.
скорпіон 
непогані шанси зміцнити осо-
бисті позиції в кар'єрі та поліп-

шити свій соціальний статус.
стріЛець 
постарайтеся зосередитись на 
головному й не витрачати час 

на вирішення другорядних проблем.
козеріГ 
вам може здатися, що всі на-
вколо вас використовують, 

нічого не даючи замість.
водоЛіЙ
 необхідно зібратися з силами і не 
дозволяти собі розслаблюватися 

та засмучуватися з кожної несподіванки.
риби 
постарайтеся менше уваги звер-
тати на всіляких критиків: успішне 

просування у кар'єрі залежить від вас.

ГОРОСКОП
з 16.03 по 22.03

39
40

13

недІля,19 березня

+ 2 0С   + 3 0С
+ 4 0С   + 5 0С

СеРеДА, 22 БеРеЗНЯ

  + 2 0С   + 3 0С
  +12 0С   + 6 0С

вІвторок, 21 березня  

  + 2 0С    + 3 0С
  + 7 0С    + 8 0С

понедІлок,20 березня

    0 0С   - 1 0С
 + 4 0С   +5 0С

СУБОТА, 18 БеРеЗНЯ  

   0 0С       0 0С
  + 4 0С    + 4 0С

ПЯТНИЦЯ,17 БеРеЗНЯ  

   + 3 0С    + 4 0С
   + 5 0С   + 4 0С

ЧеТВеР, 16 БеРеЗНЯ 

 + 3 0С  + 5 0С
 + 8 0С  + 9 0С

Прогноз погоди

39
27

52

39
41

95
39

41
54

Дізнайтеся ваш талісман за числом дня народження
1, 10, 19, 28 числа будь-якого місяця - нова монетка в черевику.2, 11, 20, 29 - дві 

50-копійчані монети. Віддайте одну з них кому-небудь.3, 12, 21, 30 - ручка, якою вже 
користувалася інша людина.4, 22, 31, 13 - клаптик тканини, відрізаний від якої-небудь 
речі у вашому домі.5, 14, 23 - кроляча лапка або біла свічка.6, 15, 24 - знак або символ 
будь-якої релігії.7, 16, 25 - старий ключ.8, 17, 26 - червона стрічка в гаманці або над 
дверима будинку.9, 18, 27 - монета або купюра будь-якої гідності, випущена в рік вашого 
народження.


