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Роздуми пРо щастя. як воно виглядає, який має аРомат, хто його пРиносить… 
с.9

у пиківці держчиновники махлюють з паями. люди наймають 
адвокатів і звертаються до суду, хоча проти сільради мають 
відкрити кримінальне досудове провадження

живим похоронили інваліда
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Щоб украсти землю,

Влад поВх

Через  життєві обставини моя 
доля переплелась з селом Пиківець 
Козятинського району. Було приєм-
но повернутись туди через декілька 
десятиліть. У пам’яті перебирав 
моменти життя, що відбулись.
Тому на сході села 7 березня 2017 
року я пильно вдивлявся в обличчя 
людей, намагаючись вгадати, кого 
і як звати. Хочу підтвердити, що це 
мені не дуже вдавалось, хоча бага-
тьох упізнав. Напевно, дехто пізнав 
і мене. Лише один молодий чоловік 
звернувся до мене по імені та пріз-
вищу. Мене це потішило не до сліз, 
скоріше ностальгічно. Сільський 
голова до мене інтересу не про-
явила. Та й я не нав’язував їй свою 
компанію. Я намагався зблизитися 
з людьми, які ініціювали моє пере-
бування на сході села. Оглянувши 
місцевий клуб, який перетворений 
на руїни, я був переконаний, що 
відбудеться гаряча дискусія між 
громадою та головихою. Однак, 
як такої гарячої дискусії не було. 
Більшість, що прийшла на схід 
села, дуже лояльно поставилася до 
оцінки роботи сільради. Протоколу 
ніхто не вів. Виглядало все дуже 
формально, по-свойськи. 

Статистика життя в деклараціях 
промовників говорила про інше. 

Село вимирає, руйнується інфра-
структура, будинки, де не мешка-
ють люди, грабуються. Дороги ні-
чим не кращі, як тоді, в дев’яності. 
Для молоді — жодних перспектив 
утримувати себе і родину. 

Кидалося в очі, що за фактом 
село розділилося на дві сторони. 
І все через землю: ті, що здали 
свої паї в оренду підприємцю з 
Куманівки пану Володимиру Шев-
чуку — це щасливці. Він прозоро 
на дуже вигідних умовах взяв у 
людей в оренду землю. Своєчасно 
виплатив кошти. Не зволікав із 
зерном кукурудзи, пшениці. Таких, 
як я зрозумів, меншість.

Друга сторона — це ті, що “по-
пали”. Умовно терпіли, бо вони 
здали в оренду фірмі “Сігма”. А 
вона не добросовісно розрахову-
ється за землю. Застосовує мето-
ди, що граничать з шахрайством, 
серед тих, хто потрапив у недружні 
стосунки з “Сігмою”. Сільський 
голова оправдувала: “Фірма чесна, 
сплачує податки... Тому селянам 
потрібно це зрозуміти, ввійти в 
становище фірми…”

Ну дуже “потішне не уперед-
жене і щире” відношення сільської 
головихи до селян. Попробуй пере-
конай мене, що з цього сільський 
голова не має якогось власного 

або меркантильного інтересу.
Зробивши відеофіксацію всього, 

що відбулося в залі, і опубліку-
вавши, я навіть не сподівався, що 
ще раз повернуся в село з іншою 
метою.

Хто із “совків”, хто жив у Союзі, 
отримав середню чи вищу освіту, 
не читав українського письменника 
Гоголя, його твір “Мертві душі”?

 Саме так, а не інакше, адмі-
ністрація села “змахлювала” до-
кументами, довівши ситуацію до 
абсурду. Мертвих викинули зі спис-
ку, а живих прописали до мертвих. 
Хай хоч хтось мені докаже, що тут 
немає складу злочину. Ціль і мета 
— є. Отримати земельний пай, з 
метою особистої наживи! Єдине, я 
не розумію одно-
го, чому злочин 
вчинено держав-
ними чиновника-
ми (при посаді, 
шляхом зловжи-
ванням службо-
вим становищем) 
при підробці до-
кументів, а люди 
йдуть у суд влас-
ним коштом зма-
гаються з коруп-
ціонерами? Про-
курор мовчить! 

Хоча це його хліб — тримати у 
залізному кулаці державних чи-
новників. Виходить, що різниці між 
чиновниками 1856 років і чиновни-
ками 2017 р. у Козятинщині немає. 

До речі, прокурори і тоді були з 
такими самими повноваженнями та 
функціями.
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на тему тижняпро все

Влад поВх

Газета “RIA-Козятин” про-
вела соціологічне опитування 
про відношення козятинчан до 
призначення головним лікарем 
Олександра Кравчука.

Опитано 17 осіб  старшо-
го віку. Ми запитали: “Як Ви 
відноситесь до призначення 

головним лікарем Олександра 
Кравчука?”

Відповідати на камеру всі, як 
один, відмовилися. Але наполе-
гливо свідчили, що знають його 
як приємну, чемну та виховану 
людину, Проофесійного лікаря. 
Про його якості керівника їм 
нічого не відомо.

Всі знають головного лікаря кравчука через 
професіоналізм

Як нам захиЩати свої права Як споживача

лікарі бувають різні: від одних — сльози,
від інших — позитив

не піддавайтесь на провокації!

організували урочистості до днЯ 
українського добровольцЯ

твій голос 
почує весь 
світ!
без участі 
армії ми 
маємо змогу 
зупинити війну 
в україні

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

акція

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

так завіряють лікарі козятинської районної лікарні

пообіцяли, що наступного року свято буде більш поважним

незручності в дитЯчому відділенні тимчасові 

Вероніка лЮБіч

 
Нещодавно Козятин сколих-

нула звістка про варварські дії, 
вчинені в приміщенні каплиці 
Української греко-католицької 
церкви, розміщеної на території 
територіального центру по об-
слуговуванню одиноких та не-
працездатних громадян. У нічний 
час невідомі особи протиправним 
шляхом проникли у приміщення 
та навмисно пошкодили майно 
культової споруди.

Вказана подія була розцінена 
як хуліганський прояв нетверезих 
молодиків, бажаючих отримати 
дармову наживу. Однак, якщо 
переглянути статистику вчинення 
подібних протиправних проявів 
на загальнодержавному рівні, 
можна припуститися думки про 

їх  цілеспрямований характер. 
Адже однією із форм гібридної 
війни проти України є здійснення 
провокацій, пов’язаних з по-
шкодженням культових споруд, 
пам’ятників, меморіальних комп-
лексів та історичних захоронень. 
Удаючись до вказаних проти-
правних дій, представники теро-
ристичних та диверсійних груп 
переслідують мету спровокувати 
конфлікти між різними категорі-
ями населення та дестабілізувати 
ситуацію на міжконфесійному чи 
міжнаціональному підгрунті. 

Крім того, вчинення вказаних 
дій по відношенні до об’єктів 
культурної спадщини національ-
них меншин провокують конфлік-
тні ситуації України з країнами-
партнерами.

У подібних ситуаціях не варто 

піддаватися на провокації,  а  
діяти розсудливо та адекватно, 
пам’ятаючи, на чию користь мо-
жуть зіграти наслідки неправиль-
ного вирішення спірного питання.  

Співробітники Служби без-
пеки України вкотре закликають 
бути пильними щодо протидії 
диверсійним та терористичним 

проявам. 
У разі виявлення підозрілої 

поведінки осіб, виявлення ви-
бухових пристроїв чи схожих на 
вибухівку предметів — не будьте 
байдужими, а  негайно повідо-
мляйте за телефонами: (067)255-
22-72, (04342)  2-00-80,  або  
«102».  

тетяна миколаїВна (65), 
пенсіонер:

— Колись звертались в мерію, 
а зараз — не знаю.

Віка (29), тимчасоВо не 
працЮє:

— Не знаю.

Василь дмитроВич (65), пенсіонер:

— Саме за ремонт нового телефона в уні-
вермазі здерли 150 гривень. Якщо б знав куди 
звертатися, то захистив би свої права.

михайло (17), школяр:

— Не знаю.
Віталій (37), монтер:

— Ні, не знаю.
галина (65), пенсіонер:

— Не знаю.

ми запитали козятинчан: чи знаєте Ви куди звернутися для захисту прав споживачів?

тетяна лозінська

Всесвітній День захисту прав 
споживачів відзначався 15 берез-
ня. Датою для святкування цього 
дня була обрана річниця з дня іс-
торичного виступу американського 
президента Джона Кеннеді 1961 
року, в якому він назвав основні 
права кожного споживача. Вони 
залишаються актуальними й досі. 
Це право на безпеку, на інфор-
мацію, на вибір і на захист своєї 
думки.

Зараз у цей день прийнято 
говорити про інші найважливіші 
принципи взаємодії виробника і 
споживача товарів. 

Зокрема, на всіх рівнях сьогодні 
декларується право людини на 

відшкодування збитку при купівлі 
неякісного товару. Крім того, в 
цьому аспекті зараз розглядається 
і право кожного з нас на прожи-
вання в здоровому навколишньому 
середовищі.

День захисту прав споживачів 
відзначають з 1983 року. 

Тоді свято закріпили в міжна-
родному календарі.

До нас часто звертаються люди 
за роз’ясненнями, як відстояти 
права споживача і куди можна 
звернутися.

В Україні захистом прав спожи-
вачів займається Державна служ-
ба України з питань безпечності 
торгових продуктів та захисту 
споживачів. 

Управління Держпродспожив-

служби у Вінниці знаходиться на 
вулиці Максимовича, 19. Контак-
тні телефони: (0432) 65-88-00 
Факс (0432) 57-03-01 E-mail 
info@vingudpss.gov.ua

Також можна звернутися через 
інтернет, написавши листа в управ-
ління (посилання: http://www.
vingudpss.gov.ua/kontakti).

Гаряча лінія захисту спожи-
вачів: (0432)65-88-44

Наше управління Держпрод-
споживслужби у Козятин-
ському районі знаходиться 
на вулиці Білоцерківській, 3а 
(с. Сокілець). Телефони для 
звернень: 2-78-39, 2-26-39. Як 
повідомив газеті в. о. начальника 
управління Віталій Кравець, до 
складу управління входять відділ 

безпечності харчових продуктів 
та ветеринарії і відділ державного 
нагляду за дотриманням санітар-

ного законодавства.
По всіх інших питаннях потрібно 

звертатися у Вінницю.

Міністерство закордонних справ 
офіційно повідомляє, що Росія не 
виконала жодного пункту Мінських 
угод (стор. 6) і це не погано. 

На мою думку, без сумніву, їх ви-
конання закінчилося б повстанням 
проти діючої влади. Будь-яка влада, 
яка підпишеться під виконання про-
писаних умов, буде знесена і знище-
на українською громадою. Адже їх 
виконання — це знищення Україн-
ської держави і попадання в рабство 
до російської імперії безпробудно і 
безпросвітно.

У юридичній площині для українців 
вихід один — повернення в русло 
Будапештського меморандуму. Усе 
інше — забалакування, імітація ді-
яльності, що ніколи не приведе до 
успіху і миру на Українській землі.

Суть: якщо вдасться Україні і 
дипломатичному корпусу, на чолі 
з президентом, повернутися в Бу-
дапештський меморандум, то до 
нас весь світ стане обличчям, а це 
найвпливовіші держави світової 
економіки. У них є важелі впливу на 
Росію, які змусять її вивести війська 
з України протягом одного тижня.

Продовжуємо акцію, започаткова-
ну 26 лютого 2015 року

Два роки тому газета “RIA-
Козятин” розпочала акцію “Напиши 
Обамі лист” (https://kazatin.
c om/Pod i i/nap i s h i - obam i -
lista-10437502.html). 

Тільки тепер нам потрібно звер-
татися до Президента Дональда 
Трампа.

Президент США певно не знає, що 
є таке місто як Козятин. Уже прий-
шов час, щоб у Вашингтоні дізна-
лися, що таке місто існує. І що його 
мешканці хочуть жити в мирі. Саме 
тому ми склали лист до Президента 
США. Якщо не він, то наш спільний 
лист прочитають його чиновники. 
Слова — то також зброя в боротьбі 
з російськими загарбниками. Бажа-
ючих, запрошуємо в редакцію, де 
можна буде підписати лист. Мож-
ливо у ВАС з’явиться свій варіант 
звернення, то принесіть його. Я бачу 
його так (праворуч є зразок):

 
Якщо ви бажаєте написати листа 

Дональду Трампу, приносьте його в 
редакцію, ми відправимо з копіями 
Путіну та Прем’єр-міністру Великої 
Британії Терезі Мей. 

Запрошую долучитись до акції 
голів громад міста, сіл та селищ, де-
путатів усіх рівнів, партійні осередки, 
підприємства, профспілкові органі-
зації та установи міста, включаючи 
навчальні заклади з педагогічними 
та учнівськими колективами, релігійні 
громади та інших осіб. 

Особливо запрошуємо долучитись 
до акції ветеранів війни, АТО.

“Президенту Сполучених 
Штатів Америки, офіційно 
- president@whitehouse.gov 
The President of the United 
States.  The White House. 1600 
Pennsylvania Avenue, NW.

Від -------------------------------
----------------------------------------
---------------------------------------
----------------------------------------                                               
З А Я В А. 

Пане Президент, я та моя 
сім’я складається із родини, в 
яку входять -----------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
----------------------------------------
---------------------- неповнолітні 
діти----------------

Козятин — це невелике міс-
то, розташоване за 159 км від 
столиці України Києва. Живе 
в ньому більше 20 тисячі меш-
канців. Окрім українців, живуть 
дружньо євреї, поляки, грузини 
тощо. Російська Федерація  
здійснила збройний напад на 
Україну. Фронт від нас далеко, 
але ми щоденно відчуваємо, 
що нашу Батьківщину атакує 
ворог зі сходу. Mи, мирні 

люди, хочемо працювати і в 
мирі виховувати наших дітей, 
онуків, опікуватись нашими 
бабусями та дідусями. Проти 
українців на території України 
воюють громадяни Російської 
Федерації. Вони використову-
ють новітню зброю, що нале-
жить армії Російської Федера-
ції. В оборонних боях за волю 
та незалежність України гинуть 
кращі сини та дочки України. 
Гинуть мирні жителі, діти за-
лишаються сиротами... 

Згідно з Меморандумом про 
гарантії безпеки у зв'язку з 
приєднанням України до До-
говору про нерозповсюдження 
ядерної зброї — міжнародна 
угода, укладена 5 грудня 1994 
року року між Україною, США, 
Росією та Великою Британією 
про неядерний статус України. 
Угода містить пункти, котрі 
надають гарантії суверенітету 
та безпеки України.  Саме 
тому очікуємо від ВАС більш 
рішучих дій, які зупинять ро-
сійську агресію проти нашої 
Батьківщини. Пане Президенте, 
доведіть, що ВИ не тільки Пре-
зидент найпотужнішої держави 

у світі, але також людина честі. 
З повагою гр. підпис   

The President of the United 
States of America The White 
House 1600 Pennsy lvan ia 
Avenue NW Washington, DC 
20500   25 Februry 2015   Dear 
Donald Trump, I with my family 
members ________________
_______________________
________________, including 
underaged children ________
______________________
______________________
____________   Koziatyn is 
a small town situated 159km 
from the capital of Ukraine 
Kyiv. 24 thousand citizens live 
here. Besides Ukrainians there 
are Israelites, Poles, Georgians 
and many other ethnicities in 
Koziatyn. They live as good 
friends.  Russian Federation 
committed military invasion in 
Ukraine. Front line is far away 
from us, but we feel that our 
native land is being attacked 
by enemy from east every day. 
We are peaceful people and we 
want to work and to raise our 
children, grandchildren, take 
care for our grandparents in 

peace. Russian citizens fight 
against Ukrainians on Ukrainian 
territory. They use modern 
weapon that belongs to army 
of Russian Federation. The best 
sons and daughters of Ukraine 
die in defensive battles for 
freedom and independence. 
Civilians are killed, children 
become orphans… Memorandum 
on Security Assurances in 
Connection with Ukraine's 
Accession to the Treaty on the 
Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons, signed by Ukraine, the 
Russian Federation, the United 
States of America, and the 
United Kingdom on 5 December 
1994,   inc luded secur i ty 
assurances against threats 
or use of force against the 
territorial integrity or political 
independence of Ukraine. 

That's why we expect from 
you more resolute actions, that 
will stop Russian aggression 
against our country.   Mr. 
President prove that you are not 
only president of most powerful 
country in the world, but also a 
man of honour. Sincerely,

Влад поВх

День українського доброволь-
ця, що припадає на 14 березня, 
в Україні відзначали в цьому 
році вперше. За цей день ще 
не всі знають і реагують так, як 
пропагандистська машина дер-
жави. Можна констатувати, що 
до свята не всі долучились або 
просто замовчували.

У нашому місті цей день від-
значили також  20 березня. 
Можливо і точно за сприянням  
“RIA-Козятин” — публікації в 
газеті Тетяни Лозінської “За до-
бровольців забули…” (№11 від 
16.03.2017).

Дякуючи громаді та міському 
митецькому гурту відділу куль-
тури було згадано про тих, хто 
загинув на полі бою.

Заходи, проведені до Дня до-
бровольця, заключалися в прове-
денні концертної програми. Тому 
вийшло, як вийшло. Головне, що 
ті, хто прийшов у міський буди-
нок культури пересвідчились, 

що добровольцям міська влада 
продемонструвала свою повагу. 
Як важливо це відчути батькам, 
сини яких не повернулись в рід-
ну домівку під мирне небо!

З самого початку урочистостей 
згадали за всіх козятинців, що 
не повернулися з поля бою. По-
тім на сцену почергово виходили 
виступаючі, які ділилися своїми 
спогадами про війну, яку бачили. 

Зародилась, надіємося, гарна 
традиція — надання можливості 
ветеранам АТО передати свої 
почуття і трагізм війни, втрату і 
біль за полеглих товаришів. Це 
реальна пошана до молодих, ще 
юних ветеранів війни — багато 
не одружених, батьків діток 
ясельного віку.

Ведуча звернулась до батьків 
загиблих воїнів зі словами, а 
діти зі шкіл міста вручили їм 
квіти. На сцені “головував” се-
кретар міської ради Марченко. 
Він подякував батькам за синів. 
Пообіцяв, що на наступний рік 
підготують краще Свято добро-

вольця. Саме іменинником у 
той день був голова Асоціації 
ветеранів АТО Олег П’явка. Він 
отримав букет квітів. 

Волентер-підприємець Юрій 
Поляков зі своїм сином Олек-
сандром розпочав концертну 
програму військової тематики. У 
залі виднілись прапори бойових 
підрозділів. Усе нагадувало День 
перемоги. 

Так, перемога обов’язково 
прийде! Тільки краще, щоб при-
йшла вона без втрат українців. І 
все було б добре, щоб ми шану-
вали ветеранів не тільки на сцені 
один день в рік. Щоб держава і 
комерсанти Козятина ветеранам 
роздавали квартири. Створюва-

ли кваліфіковані робочі місця з 
достойними заробітками. Щоб 
залучали до різних митецьких 
програм як ветеранів, так і їх 
родини. Приділяли увагу дітям, 
надаючи можливість їм подо-
рожувати по Україні та в Європу. 

Переконаний, що працівники 
будинку культури щиро перейма-
ються морально-психологічним 
станом добровольців і якнайкра-
ще втілять свій професіональний 
та митецький досвід у сцілення 
духовності добровольців, що об-
тяжені страхіттями війни.

Від редакції: Вітаємо вете-
ранів добровольців! Співчува-
ємо родинам полеглих.

катерина чекай

Батьки дітей, які знаходяться 
на лікуванні в стаціонарі Ко-
зятинської ЦРЛ, поскаржились 
газеті “RIA-Козятин” на те, що у 
дитячому відділенні нема окремих 
боксів. Раніше майже всі палати 
були одномісні, зараз діти та 
їх матусі знаходяться по багато 
людей в одній палаті. Обурило 
батьків те, що нібито разом діти 
з грипом та діареєю.

Коментар дала заступник го-

ловного лікаря 
з дитинства та 
пологової допо-
моги Надія Ста-
ніславчук:

— Дійсно, за-
раз ми вимушені 
тримати багато 
пацієнтів в одній 
палаті. Але наше 

відділення ніколи не розміщує 
дітей з грипом разом з тим, хто 
має інший діагноз. Щодо проно-
су — поступають діти з вірусною 

інфекцією, а потім вже в них 
з’являється вірусна діарея. 
Причини виникнення у дитини 
проносу можуть бути різні — 
зміна харчування, інтоксикація 
організму дитини від хвороби 
тощо. Таких діток ми одразу 
відокремлюємо від інших. За 
декілька днів діарея в них про-
ходить. Ми завжди робимо ана-
лізи і ніякої кишкової інфекції 
жодного разу не виявили. Окре-
мі бокси для дітей на першому 
поверсі нашої лікарні вже майже 

готові до заселення. Залишився 
косметичний ремонт та деякі сан-

технічні роботи. Ще день-два і ми 
всіх дітей розділимо.

катерина чекай

Звернулась 59-річна жінка у 
Козятинську ЦРЛ ще 9 березня зі 
скаргою на біль у нирках. Уролог 
призначив аналізи та прописав 
ліки. Пані Надія наголосила ліка-
рю, що на роботу їй потрібен лі-
карняний. Другий візит до лікарні 
був 13 березня, про лікарняний 
мова на цей раз не йшла. Лікар 
сказав, що стан здоров’я хворої 
покращився. Наступний огляд 
відбувся 20 березня. Жінка по-
чувала себе майже задовільно 
й збиралась закрити лікарняний 

та вийти на роботу. Але її чекав 
“сюрприз” — лікар сказав, що 
вона нічого не казала про лікар-
няний під час першого візиту до 
нього. Не зважаючи на прохання 
пані Надії видати їй хоча б до-
відку про лікування, уролог та 
відома в Козятині по ЛКК Ірина 
Шпінь категорично відмовили 
жінці. Її не випускали з кабінету 
три години та намагалися забрати 
амбулаторну картку (!). “Айболі-
ти” довели пані Надію майже до 
інсульту своїми коментарями та 
зауваженнями на її адресу. Ледь 
жива після такого “лікування” 

жінка звернулася до 
газети “RIA-Козятин”, 
з проханням висвітли-
ти цю ганебну подію. 
Далі вона мала в пла-
нах звернутися на те-
лебачення у програму 
“Надзвичайні факти”. 
Адже на її місці може 
опинитися кожен, і 
хамство лікарів сто-
совно пацієнтів буде 
продовжуватися. 

У редакції “RIA-Козятин” пані 
Надія розповідала цю історію зі 
сльозами, вона була у розпачі.

Спільний похід у лікарню “за 
правдою” вирішив проблему і вніс 
ясність на права і обов’язки як 
пацієнтів, так і лікарів. Заступник 
головного лікаря з питань меди-
цини Ігор Грубеляс, вислухавши 
пані Надію, ввічливо пояснив 
жінці, що видавати лікарняний 
заднім числом лікарі не мають 
права. 

— Треба при кожному візиті до 
лікаря наголошувати на тому, що 
потрібен лікарняний лист. Краще 
зайвий раз нагадати, ніж потім 
просити відкрити лікарняний лист 

заднім числом, — зауважив пан 
Ігор. — Ми усі люди, можемо 
щось не почути, забути. Кожний 
день через лікарню проходить 
величезний потік людей, лікарі не 
можуть запам’ятати всі нюанси. Я 
прошу пробачення за непрофесій-
ну поведінку моїх підлеглих. Ра-
ніше ніколи з таким не стикався. 

Ігор Петрович виписав пані На-
дії довідку, що вона дійсно була 
хвора та отримувала лікування з 
9 по 20 березня. Гроші їй по цій 
довідці не виплатять, але це хоча 
б підтвердження, що жінка не об-
манює роботодавців.

— Мене обурило не те, що 
нема можливості отримати лікар-
няний, хоча я й казала лікарю 

при першому візиті, що він мені 
потрібен, — розповідає пані На-
дія. — Я шокована від того, як зі 
мною поводилися лікарі. Невже 
не можна було спокійно мені все 
пояснити? Такого ставлення до 
себе я ще не зустрічала. Сподіва-
юсь, я більше не побачу цих осіб!

Від редакції:
Сподіваємося, що дану си-

туацію розглянуть на зібранні 
колективу в лікарні і більше наша 
редакція таких скарг не отри-
муватиме. І дякуємо заступнику 
головного лікаря, що так розря-
див обстановку, і жінка спокійно 
відправилася додому в гарному 
настрої. 
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влада і мипро все

нарешті зважили на мешканців осипенка

так напевне повелось, Що 13 - то неЩасливий знак

повний кримінал і нехтуваннЯ закону на козЯтинЩині

за меддопомогою — спочатку до сімейного 
лікарЯ, а вже потім у поліклініку

видалення журналіста їх не врятувало, адже кількість і якість партизан невпинно зростає

люди скаржаться на великі черги, керівництво лікарні роз’яснює причину 

кримінальна хроніка

про хитру антонську

чому в махнівській сільраді у 
неділю горить світло...

за тиждень поліція зловила наркодилера, відкрила кримінальну 
справу проти голови райради, зареєструвала ряд шахрайств, сварок

поліція викрила 
організовану 
злочинну групу

вода камінь точить
В'ячеслаВ гончарук

Про проблему на вулицях 
Сєдова і Осипенка газета “RIA-
Козятин” вже повідомляла двічі 
(22 вересня 2016 №38 “Меш-
канці задихаються від пилу” та 9 
березня 2017 №10 “Мер забув, 
що пообіцяв мешканцям вулиці 
Осипенка”. 

Суть пробюлеми в тому, що 
люди потерпають від свавілля під-
приємця, який, курсуючи важким 
транспортом, розбив дорогу. І 
люди живуть у багнюці взимку і в 
пилюці влітку. 

Ось на сайті міської ради 
з’являється повідомлення, в 

якому написано: що на числен-
ні звернення мешканців вулиці 
Осипенка та, заслухавши пред-
ставника козятинської поліції, 
виконавчий комітет Козятинської 
міської ради вирішив заборонити 
рух вантажних транспортних за-
собів по Осипенка.

Шановний  Олександре Дми-
тровичу, газета “RIA-Козятин” 
вдячна вам, що ви відреагували 
на газетні публікації. Тільки ви не 
хочете цього визнати. Вам про-
стіше згадати тільки мешканців 
вулиці.

 Невже так важко було бути 
справедливим? Скажіть, будь 
ласка, коли б міська влада була 

до кінця чесна в своєму 
повідомленні, могла б га-
зета мати моральне право 
на таку думку? І факти 
замовчування заслуг ви-
дання “RIA-Козятин” не-
поодинокі.

Та ми сьогодні не про 
це. Це так, на майбутнє. 

Не можна критикувати 
владу за добрі вчинки. А вчинок 
дійсно заслуговує на повагу. Усе, 
що робиться для людей, по-
хвально.

Тепер вулицями Осипенка, 
Сєдова, Пролетарською, згідно 
з  рішенням виконкому Козятин-
ської міськради, заборонений 

рух вантажного транспорту. Крім 
того, буде встановлено пристрій 
обмеження висоти транспортних 
засобів висотою 3 метри по ву-
лиці Осипенка. Заборонні знаки 
будуть встановлені і на інших 
вулицях. Контроль за дотриман-
ням Правил дорожнього руху по-

кладається на патрульно-постову 
службу. Якщо рішення виконкому 
буде виконано в повному обсязі, 
то збудеться мрія людей. Ніхто 
не буде обливати брудом їхні 
паркани і квітники. 

Мешканці згаданих вулиць зро-
блять полегшений подих. 

14 березня
У Козятині невідома особа, 

представившись працівником 
банку, шахрайським шляхом за-
володіла грошовими коштами 
одного з мешканців міста, які в 
подальшому були зняті з картки 
заявника. Інший випадок цього ж 
дня — жителька міста отримала 
шахрайський дзвінок по телефо-
ну. Невідома особа, представляю-
чись сином заявниці, повідомила, 
що перебуває в лікарні. Грошових 
коштів жінка не перерахувала. За 
даними фактами слідчим відді-
ленням поліції розпочато кримі-
нальне провадження за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 190 
КК України (Шахрайство). Про-
водиться досудове розслідування. 

У селі Лопатин син за місцем 
проживання вчинив насильство в 
сім’ї відносно матері.

15 березня
У селі Широка Гребля вибили 

двері місцевого продуктового 
магазину  і викрали продукти 
харчування та гроші. 

Поліція отримала повідомлення 
від жительки м. Козятин, про те, 
що вона через сайт "ОЛХ", знай-

шовши оголошення про продаж 
кухонної стінки, перерахувала 
грошові кошти. На даний час за-
мовлення або грошових коштів 
не отримала. За даним фактом 
слідчим відділенням поліції розпо-
чато кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 190 КК України (Шахрайство).

У жителя Гурівців виявили не-
законне зберігання вогнепальної 
зброї та боєприпасів. Під час 
проведення огляду було вилучено 
пістолет та дві пачки набоїв до 
нього, в кількості 32 патрона. 

На СП "Махнівка" (Комсомоль-
ське перехрестя) працівника-
ми групи швидкого реагування 
спільно з працівниками карного 
розшуку ГУНП було зупинено 
автомобіль “Ауді”. Під час огляду 
автомобіля та пасажира (жителя 
м. Козятин, 1987 р.н.) правоохо-
ронці виявили та вилучено згорток 
із фольги. У ньому знаходилась 
порошкоподібна речовина білого 
кольору, зовні схожа на препа-
рат амфетаміну вагою близько 
20 грамів. Вилучена речовина 
направлена на дослідження. За 
даним фактом слідчим відділен-
ням поліції розпочато кримінальне 

провадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ст. 309 КК 
України (Незаконне зберігання 
наркотичних засобів). Проводить-
ся досудове розслідування. 

16 березня
Козятинчанину погрожував фі-

зичною розправою житель с. 
Сокілець. Правоохоронцями  про-
водиться перевірка.

Обікрали мешканця села Со-
шанськ. З території домоволо-
діння викрали болгарку зеленого 
кольору, яка “погано лежала”. 
Поліція проводить заходи по 
встановленню особи, причетної до 
скоєння злочину.

17 березня
Чоловік заявив на дружину, яка 

вчиняла сімейну сварку. Сталося 
це в Глухівцях. На місце події ви-
їжджала слідчо-оперативна група 
поліції.

Жительці с. Махнівка син під 
час сварки спричинив тілесні 
ушкодження.

Голова Козятинської районної 
ради заборонив знімати та вести 
аудіозапис сесії журналісту. За 
даним фактом слідчим відділен-

ням поліції розпочато кримінальне 
провадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ст. 171 КК 
України. 

У селах Лопатин та Кордишівка 
сталися сімейні сварки. На місце 
події  виїжджали слідчо-оператив-
ні групи поліції.

18 березня
У Махнівці невідомі крадії по-

шкодили замок вхідних дверей 
одного з жилих будинків і по-
цупили батареї для опалення. 
Проводяться заходи по встанов-
ленню осіб, причетних до скоєння 
злочину. 

Жителька Козятина заявила в 
поліцію на свого чоловіка, який 
за спільним місцем проживання 
вчиняє насильство в сім’ї.

19 березня
З нежилого будинку в с. Бла-

жіївка викрали речі, пошкодивши 
вхідні двері. Поліція шукає зло-
діїв.

20 березня
У селі Садове зі складського 

приміщення  викрали металеві 
ящики. 

Постраждав від шахраїв житель 
села Іванківці. Він замовив через 
інтернет товар та через термінал 
перерахував кошти і нічого не 
отримав.

А в Козятині невідомі пробили 
шини в автомобілі ВАЗ. Власник 
звернувся у поліцію.

катерина чекай

У газету “RIA-Козятин” звернулися 
відвідувачі Козятинської центральної 
районної лікарні зі скаргами на великі 
черги в поліклініці. Чергу займають з 
самого ранку й добре, якщо до обіду 
лікар встигне їх прийняти. Коридори 
в поліклініці завжди повні людей. Тут 
і ті, хто проходить профогляд, і люди 
з поганим самопочуття, яким потрібна 
допомога, і відвідувачі, яким “просто 
запитати”. 

Заступник головного лікаря з питань 
медицини Ігор Грубеляс так прокоменту-
вав газеті “RIA-Козятин” ситуацію:

— Ми ще не відійшли від термінового 
переїзду, — каже Ігор Петрович. — Але 
намагаємося працювати на 150 відсотків. 
Потік відвідувачів величезний. 

За словами пана заступника, люди 
самі створюють такі черги. 

— Замість того, щоб піти спочатку 
до сімейного лікаря, який назначить 
аналізи та оцінить ступінь важкості хво-

роби, люди йдуть у поліклініку. 
Часто буває, що взагалі не треба 
звертатися до лікаря. Достатньо 
пропити трохи ліків, а звертатися 
до вузького спеціаліста немає 
потреби. 

Дуже багато людей приходять 
на профогляд. Це школярі, 
солдати, зараз великий наплив 
працівників сільгосппідприємств. 

Отож, козятинчани ще не 
звикли до того, що потрібно йти 
не в поліклініку, а до сімейного 
лікаря. 

— Бігти відразу до, напри-
клад, хірурга не потрібно, — на-
голошує Ігор Грубеляс. — Схо-
діть до сімейного лікаря, він 
призначить аналізи, і якщо доведеться 
йти до поліклініки, вже прийдете зі всіма 
потрібними аналізами та висновками. Це 
набагато спростить та прискорить працю 
спеціалістів у поліклініці. 

Ігор Петрович запевнив, що першо-
черговим завданням їхнього закладу на 

сьогодні є “запис на прийом по теле-
фону”. У планах, здійснювати запис і по 
інтернету. 

А поки ще багато проблем, але ке-
рівництво медичного закладу робить 
усе, щоб налагодити швидке та якісне 
обслуговування відвідувачів.

Знайдено три снаряди 
та міну

На земельній ділянці за 
межами міста, на відстані 
близько 50 метрів від не-
жилого будинку виявлено 
три артилерійських снаряди 
(76 мм) та мінометну міну 
(81 мм) часів Другої світової 
війни.

Сталося це на початку 
тижня в понеділок, 20-го 
березня. На місце події було 
направлено слідчо-оператив-
ну групу поліції. Правоохо-
ронці забезпечили охорону 
місця. Уже в середу небез-
печну знахідку знешкодили 
рятівники.

Відлуння 
другої світової війни

ВладислаВ лісоВий

Минулого тижня наша публіка-
ція про смерть жінки викликала 
інтерес у громади, але найбільше 
— переляк у чиновників високого 
рівня. У число таких входить два 
голови — РДА та райради.

Що кидається в очі — вказані 
особи провели нараду, до якої 
залучилися прокурор, начальник 
поліції і начальник СБУ та голови 
сільрад.

На цих зборах було заявле-
но, що газета викривила факти. 
Але за фактом — державна 
чиновницька рать Козятинського 
району розписалась у своїй без-
дарності і злочинній діяльності, 
що спричинила смерть.

 Наша публікація надала роз-

голосу злочинній 
ситуації з ненадан-
ня медичної до-
помоги соціально 
незахищеній жінці 
з Жежелева.

А що утаємничи-
ли чиновники і не 
дали оцінки своїм 
діям? 

Та як їм її дати? 
Це все одно, що подати явку з 
повинною у вчиненні злочину і 
сісти в тюрму. І є за що. Навіть 
школяр з аналітичним складом 
розуму повідає наступне.

Цільові кошти для медицини з 
державного бюджету в значній 
сумі прераховувались і освоюва-
лись організацією, яка не має лі-
цензії на право надання медичної 

допомоги. Значить, не має стату-
ту, штатного розкладу. Тут цілий 
перелік інших підстав, чому гроші 
з бюджету ні за яких обставин 
не мали б потрапити на фіктивну 
лікарню, яка де-юре не існує. 

Цього достатньо, щоб перші 
особи сіли в тюрму та на довго. 

Питання, хто їм пред’явить зви-
нувачення? Хто проведе досудове 

дослідження? У межах району, я 
думаю, ніхто. Ну немає тут таких 
чиновників. Вірніше, посади є, 
люди зарплатню отримують, але 
вони не вчинять жодних дій.

У неділю для всіх був вихідний. 
І тільки в Махнівській сільраді 
горіло світло близько 21-ї. Є всі 
підстави вважати, що переро-
блювалися фінансові  документи 

з метою знищення доказів.І ще 
одне. Не знаю, як кваліфікувати 
останню новину, до чого віднести 
— до позитиву, чи негативу — 
але в Жежелеві ніби призначили 
на півставки сімейного лікаря піс-
ля смерті жінки. До речі, кошти 
виділені на всю ставку. Такий пе-
реляканий підхід можна назвати: 
“допоможе, як мертвому кадило”.

Влад лісоВий
 

Про те, що має відбутися сесія 
районної ради в Козятині, ми 
знали давно —  саме в п’ятницю, 
17 березня 2017 року. Винесені 
питання і оприлюднені на сайті 
райради згідно з законом про 
публічну інформацію, візуально 
свідчили про кримінальний ха-
рактер сесії. Крім того, редакції 
було відомо, що мають розгляну-
ти інші питання, які в регламенті 
не передбачені і їх приймуть з 
порушенням — пропихуючи не-
впихуєме.

До початку сесії нами було за-
документовано присутність у залі

прокурора Олега Кордона, за-
ступника начальника поліції пана 
Сушка. Чи був присутній началь-
ник місцевої СБУ Віталій Феодо-
рович, нами не підтверджено.

Здавалось, присутність таких 
поважних персон в залі мало б 
гарантувати дотримання закону.

На жаль, все відбулось так, як 
ми передбачали.

Найперше, з ініціативи голови 
районної ради Віктора Слободя-
нюка з залу “видалили” нашого 
журналіста. А це суперечить не 
тільки закону про журналістику, 
а й Конституції України та закону 
про доступ до публічної інфор-
мації.

Важливо, що прокурор  з 

поліцаєм сха-
вали порушен-
ня Закону, як 
ні в чому не 
бувало. А за 
фактом, ухили-
лись від покла-
дених на них 
обов’язків. 

Питання: а 
для чого вони 
на посадах, 
при погонах, при зарплаті?

Надалі ми не були очевидця-
ми сесії, але голова райради не 
прийняв до уваги і не володіє 
ситуацією, на скільки поширився 
патріотично-націоналістичний рух 
Козятинщини.

Прес-центр штабу козятинських 
партизанів володіє інформацією, 
яку ми доносимо до громади. 
Кримінал на цьому не завершив-
ся. 

епізод 1. Вибори головного ліка-
ря районної лікарні Саші Кравчука 
(що недавно відкапував від алко-
гольної коми мафіка, він же — 
помічник депутата ВР Юрчишина). 
Після невдалої спроби, оголосили 
перерву, купили декілька голосів. І 
утвердили головним лікарем лише 
з другого разу, що вже порушен-
ня. І найголовніше - про висунення 
його на затвердження в посаді, на 
сайті проінформували за ніч до се-

сії. А мали б за два тижні. Перемо-
гу пан Саша отримав з перевагою 
в один голос. 

Якщо медиків віднести до 
місцевої освіченої еліти, то після 
такого призначення, таке слово, 
як еліта не варто вживати. Тут 
наявне — “дуполизання”. Хоча, 
Бог його знає, може саме так і 
треба, щоб у лікарів найосвіченої 
еліти Козятина, так по-свинячому 
призначали керівника колективу.

епізод 2. Доповнюючи, що саме 
цей депутатський клан (а це Аграр-
на партія на

чолі з Шубовичем, осерадок 
БЮТ, частина БПП в особі Ор-
куші, Шавлюка) свого часу пере-
дали районну лікарню на баланс 
області. А тоді вона буланафар-
ширована — обладнана як техніч-
но, так і професійно. І що тепер? 
З липня минулого року лікарня 
повертається в район. Тільки вже 

гола й боса, 
й  об ідрана . 
Саме ці люди 
персонально 
долучились і 
приклали руку 
до знищення 
медицини в ра-
йоні.

Як і друзів, 
ми також по-
винні знати і 

наших ворогів. Тепер ви знаєте і 
мусите протидіяти їм, як ворогам. 
“Не знаю”, “не чув”, “не бачив” 
— тепер не

канає. Ниття “нас обібрали” — 
також не проходить.

епізод 3. Інший аспект — взагалі 
ганебний. Сесія затвердила видатки 
в сумі 50тисяч гривень на приватну 
газету “13 округ” бідному обез-
доленомупортретнику (на кожній 
сторінці мій фюрер Юрчишин з 
його холуйчиком

мафіком). Це при тому, що ра-
йон має комунальну власну газету 
“Козятинський вісник”.
епізод 4. І вершиною блюзнірства 
зневаги та ненависті до людей є 
рішення сесії про передачу в РДА 
(читай Оркуші) одного мільйона 
двісті п’ятдесят тисяч гривень. 
Пояснюю, що державні структури 
мають власну статтю державного 
забезпечення. Одну і тільки одну. 

Інші форми надходження в фінан-
суванні РДА законом заборонені.

Ми проводили власне журна-
лістське розслідування. Ну звідки 
ці надлишкові кошти? Отож, їх 
зекономили, або вкрали за ра-
хунок не забезпечення дитячого 
харчування в школах учнів 1-5 
класів. Так, це вигідно і закладам, 
і компаніям, що забезпечують 
харчуванням дітей у школах.

    
епізод 5. А тепер і інший фокус 
— про перереєстрацію юридичної 
адреси Козятинської райради з Ко-
зятина на Махнівку, в приміщення 
“недолікарні” (без ліцензії лікарні). 
Чим це можливо мотивувати? Хіба, 
щоб позбавити місто податків? Але 
райрада не комерційна структура 
і така оптимізація лише шкодить, 
але на руку мафіку.
епізод 6. Вершиною всього  стало 
відверте пограбування ПМК-9. Не 
мотивовано, по- рейдерськи ПМК-9 
передали у комунальну власність 
району. Ну це пряме відверте втру-
чання в комерційну діяльність дер-
жавних структур. Але, який мафік, 
такі і мафіки прокурори, поліцаї 
та СБУшники. Тепер ви розумієте, 
за кого проголосували і хто нами 
рулить. Яка оптимізація, децентра-
лізація? Повний “стоп” державним 
чиновникам! Прийшла пора парти-
занити. Немає в Козятинському ра-
йоні легітимних державних органів.

тетяна кропиВа

У нашому місті на вулиці 
Грушевського будинку 13, 
або, як його здавна називають 
“чехословацький”, не фартить 
з двірником. Спочатку жителі 
цього будинку знали двірника, 
який добросовісно виконував 
свою роботу. Та він подав за-
яву про звільнення, бо не за-
хотів виконувати “дурні”, за 
його словами, розпорядження 
майстра Тоні.

Тривалий час працювала 
двірником жіночка. Двічі з 
представником міськради по 
телефону її запрошували за-
грібати листя, або лід посипа-

ти. Не знаю, за які “заслуги” 
(можна тільки здогадуватись), 
бо людина з села. Це молоко, 
яйця, сметана, сало. Отож пе-
рейшла вона від міськради на 
прибирання доріг. Цілу осінь та 
зиму вона отримувала зарплату, 
а від дороги ні одного листочка 
не згорнуто і жителі нашого бу-
динку задихаються від смороду 
і сміття. 

Ми платимо півроку за послу-
ги, які не виконуються.  Навіщо 
платити зарплату майстру (не-
малі гроші), коли табель вести 
може бригадир за 10% допла-
ти? Та звільняти її не можна, 
бо виплачує стягнення через 
суд немалої суми, а от перевес-

ти двірником — справа одного 
дня. Керівник “Відродження” 
працює недавно. Та невже не 
розповіли, як Тоня взяла рибу 
на бухгалтерію на чорний спи-
сок, то коли прийшла з базару 
продавець за грошима, то тої 
риби ніхто в очі не бачив?

Остап Бендер відпочиває!!! 
Одна з працівниць управління 
ЖКГ розповіла, що неодно-
разово стикалася з обманом 
такої “мастериці” і дивно, що 
їй все сходить з рук. Мабуть, 
хтось “кришує”. Чи то циган-
ська магія, чи кругова порука 
собі подібних аферисток — не 
зрозуміло.

А ще брешуть люди і я бре-

шу, що оформлений чоловік 
Майї. А чи то він вночі працює, 
що його ділянку гуртом при-
бирають, а зарплату отримує 
вчасно. Так, це питання не до 
“Відродження”, а до відпо-
відних органів — перевірити 
інформацію і дати оцінку. А 
це вже зловживання і стаття. 
Також знаю багатьох, у кого 
“мастериця” брала гроші в 
борг і довго не віддавала. А у 
адміністрації претензій до неї 
немає. Кажуть, хто платить, той 
і музику замовляє.

Ми ж хочемо бачити своє міс-
то чистим і раді допомогти, на 
суботник вийти. Але після того, 
як згребуть л

истя перед нашими вікнами 
двірник разом з майстром. 
Колись з центру зайнятості два 
дні повинні були відпрацьо-
вувати в місті ті, хто отримує 
кошти. Щось я не бачу, щоб 
кожен день відпрацьовували 
зараз. 

А це ж сила людей! І на за-
вантаження сміття не потрібно 
відправляти двірників, яким 
і так роботи додалося. Не 
зрозуміло, як обраховується 
площа для прибирання, коли 
1 двірник на 3-х вулицях при-
бирає біля будинків. Тут якась 
своя математика і ієрархія — 
тому через газету звертаюсь за 
роз’ясненням.

тетяна лозінська

З затвердженням нового керівника поліції в 
Козятинському регіоні, навіть неозброєним оком 
видно, що поліція при тому ж складі і кількості 
значно покращила роботу. Зафіксовані такі злочи-
ни, як хабарництво, протидія нелегальному граль-
ному бізнесу, протидія наркоманії. Це підтверджує 
навіть громада міста і району. А цей тиждень 
ознаменувався розкриттям серійних викрадень з 
магазинів нашого та Калинівського районів. 

У одному з приватних будинків Козятина поліція 
вилучила чимало крадених алкогольних напоїв, 
цигарок, продуктів харчування. У скоєнні низки 
злодійських проникнень у магазини підозрюються 
два мешканці Козятина. Речові докази вилучались 
з помешкання, де проживає неповнолітня дитина. 
Назвати це гідним для перебування тут малечі 
важко. Сусіди розповіли, що мати часто кидає її 
напризволяще. 

Прикро, що у таких людей на вихованні не-
повнолітнє дитя. Відповідні служби соціального 
захисту дітей проморгали, до роботи ставляться 
недобросовісно? На облік родину не поставили? 
Це свідчить, що ситуацією в місті не володіють — 
або не вміють, або не хочуть. Адже такі злочини 
відносяться до категорії, якій можна запобігати, 
передбачати та попереджувати.
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позиціяпозиція

Щоб украсти землю, живим похоронили інваліда

В'ячеслаВ 
гончарук

Відомо,  що 
Петро Порошенко 

ініціював проведен-
ня 62 системних реформ.  Але 
не може бути 62 пріоритети, 
насправді їх може бути три, 
максимум п’ять. Про це сказав 
лідер “Громадянської позиції” 
Анатолій Гриценко в ефірі на 
телеканалі NEWS ONE.

Він вважає, що є три ключові 
проблеми, які треба і абсолют-
но реально вирішити на сьогод-
нішній день.

— Проблема перша — це су-
дова система. Якщо суд не буде 
стояти на захисті прав, свобод, 
особливо, майнових прав, то не 
можна говорити навіть теоре-
тично про інвестиційний клімат, 
підйом підприємництва і так 
далі. Коли людину в будь-який 
час можуть позбавити її базових 

прав, включаючи власність, то в 
такої країни немає жодної пер-
спективи. Тому судова система 
має працювати в режимі онлайн: 
вчинив правопорушення, вкрав, 
повернув і сів, незалежно від 
прізвища, — сказав Гриценко.

За словами політика, пріори-
тет другий — енергозбережен-
ня. Ми не можемо бути кон-
курентними в середині країни, 
оскільки кордони митні відкриті. 
Ми ж стали членами ВТО і не 
можемо конкурувати зовні до 
тих пір, доки будемо втрачати 
на одиницю продукції, яку ви-
робляємо, в 4-7 разів більше 
енергії, ніж середньо-європей-
ська держава. 

Плюс, це енергія, яка навіть 
зараз, під час війни, постачаєть-
ся з Росії, тобто від агресора. І 
навіть спроби залучити її типу 
з Європи, через Словаччину чи 
Угорщину, але всі прекрасно 
розуміють, що це російський 

газ. І тому уникнути залежності 
від одного постачальника плюс 
підняти конкурентоспроможність 
своєї продукції — це енергозбе-
реження. Екс-міністр оборони 
впевнений, що без цього не-
можливо.

І третій пріоритет — пере-
форматувати силовий блок, 
який налічує майже 800 тисяч 
осіб у формі, зі зброєю — на 
захист країни і народу від зо-
внішнього ворога, а не на за-
хист влади від Майдану, що є 
зараз.

— Це ключове. Ми побачили, 
що коли пішла агресія, то вия-
вилося, що немає кому воювати. 
Але коли річниця Майдану, то 
Хрещатик клітками відгородили. 
Стоїть шикарно оснащена знову 
Національна гвардія, яку ми, до 
речі, створили для того, щоб 
захищати народ, а вона захи-
щає владу, — підсумував лідер 
“Громадянської позиції”.

анатолій гриценко — про три ключові проблеми в україні
Блог

ВячеслаВ 
гончарук

Школа  і н -
тернат-гімназія 

знаходиться за 
межами житлових 

кварталів. І якщо учні цього 
навчального закладу виграють 
у деякій мірі в екології, то про-
грають в якості доріг, якими 
добираються до школи. 

Дорога від інтернату до с. 
Сигнал не найгірша в Козятин-
ському районі. Та вона одна з 
гірших доріг, якими ходять учні 
і батьки гімназистів, що зверну-
лися в редакцію газети. І вони 
праві в такій оцінці.

Біда такої дороги, що вона 
відсипана з каміння, гравію і 
піску. При хорошій погоді така 
дорога може бути добротною. 
Але в весняний період і пері-
од тривалих дощів вона стає 
“розкислою”. І сліди від такої 
дороги з'являються на одежі 
і взутті учнів. Водії часто ви-
правдовуються, коли заливають 
брудом з ніг до голови не тіль-

ки тих, хто іде до школи. Вони 
відповідають: “А що ми зро-
бимо, це не дорога, а пральна 
дошка, минув одну яму, а в дві 
вскочив”.

Не кращі справи з дорогою і 
в сторону міста. Яка ж безпека 
дітей, коли переходять трасу? 
Дорожні розмітки відсутні. До-
рожні знаки водії в переважній 
більшості ігнорують і мало хто 
збавляє швидкість. Вулицею 
Ярослава Мудрого немає пішо-
хідних доріжок. Питання тро-
туарів чи пішохідних доріжок 
на цій вулиці вже підіймається 
чверть віку. За цей час тут ви-
росли фруктові дерева.

Є приказка: “Коли в дитини 
є дві няньки, дитина голодна”. 
Так і в школі- інтернат-гімназії. 
Тільки тут аж три няньки Сокі-
лецька сільська рада, Козятин-
ська районна та міська ради. 
Директор інтернату — депутат 
райради. Отож уся надія на 
його авторитет, як педагога, що 
користується великою повагою 
у місті і районі.

в гімназію учні добираються проблемно
Блог

іВанна-калина костЮк, інфо-
капеланія 

Жертовний приклад героїв 
минулої доби став плідним ґрун-

том, на котрому відроджується 
дух борців за Свободу в наші дні. Як 

говорив великий Кобзар, “Не вмирає душа наша, 
не вмирає Воля!”

І, дивлячись на могутню хвилю відродження 
свободолюбивого українського духу від Карпат 
до Донбасу, на думку спадають слова гетьмана 
Хмельницького “Ще не вмерла козацькая мати”.

І цілком природно, що організований фрон-
товою капеланією “Шлях Єднання” духовний 
проект “Вартість життя — Вартість свободи”, 
захід зі вшанування полеглих героїв, від Крут до 
Донбасу завершився на бойових позиціях у меж-
ах Мар’янки.

Під стрекотання кулеметів та зловісне хлю-
пання мін, бійці ОТР УДА “Волинь” вшанували 
молитвою “Вервиця Перемоги” загиблих героїв 
українського народу. Молитву очолив фронтовий 
капелан о. Микола Мединський (Залізняк), клірик 
Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ, спільно 
з капеланом о. Петром Буряком  УГКЦ та капела-
нами протестантської церкви .

Опісля отець Микола провів капеланську годи-
ну, де у спільній  розмові висвітлили святість та 
вагомість жертви воїнів під Крутами, Небесної 

Сотні на Майдані, а також побратимів на східному 
фронті. Для перемоги треба витривалості й постій-
них зусиль у боротьбі. Триває жвава розмова про 
побратимів, про боротьбу сьогодення і про безліч 
розмов у суспільстві та на владному рівні…

І вже ніби самі собою, як відповідь, напро-
шуються слова гетьмана Богдана Хмельницького 
“Нащо говорити там, де треба діяти”.

Тож важливо пам’ятати 22 пункт 44-ох правил 
життя Українського націоналіста:

“знай, що В БоротьБі перемагає, хто не 
зломлЮється, але має ВідВагу піднятися 
з упадку і заВзято прямує до цілі”.

Приклад наших предків надихає, даючи нам 
силу продовжувати боротьбу і врешті-решт до-
стойно її завершити.

як гоВориВ Великий каменяр іВан фран-
ко, “не ридать, а доБуВать, хоч синам, як 
не соБі, кращу долЮ В БоротьБі”. 

— З нами Бог, з нами правда, за нами Укра-
їна, — завершив коротке спілкування капелан з 
воїнами.

— Героям слава! — розлого із козацьких 
грудей вирвалося відлунням, відбиваючись від 
ближніх териконів.

від крут до донбасу
Блог

ВладислаВ 
лісоВий

У школі та ін-
ших подальших на-

вчальних закладах нас раніше 
по історії навчали одне: Мазепа 
зрадник російського царя. 

Обмеження в доступі інфор-
мації спотворили його власну 
історію. Мешкаючи в західній 
Україні, ми все-таки вночі на-
магалися слухати Голос Америки 
через радіолу. Що я запам’ятав 
з тих часів, так це те, що Мазепа 
в молодості був ласий на жіночу 
ласку. Через це часто ризикував 
своїм життям, потрапляв у різні 
пікантні ситуації. Мав освіту. 

А особливо я запам’ятав, що, 
доживши до похилого віку, ма-
ючи достатки в домі та родині, 
коли більшість гріли свої кості 
на печі і не хотіли виходити за 
межі подвір’я, він згуртував ко-
заків та пішов війною зі шведами 

проти московського царя. Майже 
всі без винятку загинули на полі 
битви під Полтавою.

Була і інша сторона медалі. 
Більшість козацького війська 
стала на сторону московського 
царя. 

Приклали максимум зусиль, 
щоб вирізати козаків, які стали 
горою з Мазепою в строю на 
полі брані. 

Печально, але їм це вдалося. 
Мало хто з істориків акцентує 
увагу на тому, що всі козацькі 
полки з битви під Полтавою були 
відправлені в Санкт-Петербург, 
де всі загинули як раби, на ритті 
каналів. Саме тому кажуть, що 
Пітер побудований на кістках 
українців, що довірилися мос-
калям. 

Через інтернет-ресурси я на-
магався знайти хоча б одне за-
хоронення козаків у Пітері. На 
жаль, не знайшов.

мазепа започаткував 
український рух в європу

Блог

джерело “укрсВіт”

що передБача-
Ють мінські уго-

ди? 5 вересня 2014 року були 
досягнуті Мінські угоди про при-
пинення вогню в двох східних 
областях України. З боку Росії 
протокол підписав повноважний 
посол РФ в Україні Михайло Зу-
рабов, з боку України — колиш-
ній президент Леонід Кучма, який 
мав мандат від керівництва краї-
ни, з боку ОБСЄ — швейцарський 
дипломат Хайді Тальявіні. Від те-
рористів ДНР Олександр Захар-
ченко та ЛНР Ігор Плотницький 
підписалися під документом, без 
вказівки їх посад. Ключові пункти 
— припинення вогню, відведення 
військ від житлових кварталів і 
обмін полоненими «всіх на всіх».

про що домоВилися сто-
рони? 

1. Двостороннє припинення 
застосування зброї. Режим про 
припинення вогню набув чиннос-
ті 5 вересня з 18.00 за місцевим 
часом.

2. Моніторинг та верифікація 
з боку ОБСЄ режиму незастосу-
вання зброї.

3. Децентралізація влади, в 
тому числі шляхом прийняття ЗУ 
«Про тимчасовий порядок місце-
вого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської 
областей» (Закон про особливий 
статус).

4. Моніторинг на російсько-
українському кордоні з боку 
ОБСЄ зі створенням зони без-
пеки в прикордонних районах 
України і РФ.

5. Звільнення заручників і не-
законно утримуваних осіб.

6. Прийняття закону про не-
допущення переслідування і по-
карання осіб у зв'язку з подіями, 
які відбулися в окремих районах 

Донецької та Луганської облас-
тей України.

7. Продовження інклюзивного 
загальнонаціонального діалогу.

8. Поліпшення гуманітарної си-
туації на Донбасі, а також при-
йняття «програми економічного 
відродження Донбасу і віднов-
лення життєдіяльності регіону».

9. Дострокові вибори відповід-
но до ЗУ «Про тимчасовий по-
рядок місцевого самоврядування 
в окремих районах Донецької та 
Луганських областей». 

10. Виведення незаконних 
збройних формувань, військової 
техніки, а також бойовиків і на-
йманців з території України.

11. Прийняття програми еко-
номічного відродження Донбасу 
і відновлення життєдіяльності 
регіону.

12. Гарантії безпеки для учас-
ників переговорів

що таке мінський мемо-

рандум, і що Він передБа-
чає? Мінський меморандум щодо 
здійснення режиму припинення 
вогню був підписаний в столиці 
Білорусії 19 вересня. Цей доку-
мент прийнятий, з метою реалі-
зації Мінських угод від 5 вересня.

У переговорах взяли участь: 
колишній президент України 
Леонід Кучма, терористи, які 
називають себе “прем'єр-міністр 
ДНР” Олександр Захарченко, 
“голова ЛНР” Ігор Плотницький, 
“перший віце-прем'єр ДНР” Ан-
дрій Пургин, “голова Верховної 
ради ЛНР” Олексій Карякін, 
посол РФ в Києві Михайло Зу-
рабов, офіційний представник 
чинного голови ОБСЄ з питань 
врегулювання ситуації на Україні 
Хайді Тальявіні.
мінський меморандум 
ск ладається з деВ'яти 
пунктіВ. 1. Припинення застосу-
вання зброї вважається загальним

2. Зупинка підрозділів і вій-

ськових формувань сторін на 
лінії їхнього зіткнення станом на 
19 вересня

3. Заборона на застосування 
всіх видів зброї та ведення на-
ступальних дій протягом доби

4. Створення 30-кілометрової 
зони безпеки

5. Відведення засобів ура-
ження калібром понад 100 мм 
на відстані не менше 15 км з 
кожного боку

6. Заборона на установку мін-
но-вибухових загороджень

7. Заборона на польоти вій-
ськової авіації та іноземних 
літальних апаратів, крім апара-
тів ОБС, над зоною безпеки на 
Україні.

8. Моніторинг режиму припи-
нення вогню місією ОБСЄ

9. Вивід всіх іноземних зброй-
них формувань, військової техні-
ки, а також бойовиків і найман-
ців з території України під час 
моніторингу ОБСЄ …

проаналізуйте, про що домовилися в мінську і зробіть висновки
Блог

дмитро 
яБлоноВський, 
старший 
економіст центру 

економстратегії

Російські держбанки мають нор-
мальний фінансовий стан. Але у 
випадку масової спроби зняття ко-
штів вкладниками, можна очікувати 

на відтермінування та обмеження 
таких виплат.

Суть банківського бізнесу в 
тому, щоб брати відносно короткі 
депозити та видавати їх у вигляді 
більш тривалих за терміном креди-
тів. Зазвичай, коли одні вкладники 
кошти знімають, банк залучає нові, 
забезпечуючи таким чином баланс 
обсягу кредитів та депозитів.

Проблема виникає під час масо-
вої спроби зняття коштів, оскільки 
банк не може вимагати від по-
зичальників дострокової виплати 
позик, щоб розрахуватись із вклад-
никами.

Введення санкцій із забороною 
виведення капіталу покликане не 
допустити виведення коштів. Але 
вкладники можуть сприйняти санк-

ції як ризик для власних вкладень 
та намагатися їх вивести, що буде 
неможливо, оскільки ці кошти ви-
дані як кредити.

Тому в короткостроковій пер-
спективі можливе обмеження на 
виведення коштів вкладників.Під-
тримати банк грошима, щоб роз-
рахуватися із вкладниками, може 
власник або Національний банк. 

Також власник, і це найоптималь-
ніше рішення, може продати банк 
іншому інвестору, після чого санкції 
буде знято і у вкладників більше не 
буде причин хвилюватися.

Варто пам’ятати, що навіть у 
випадку банкрутства банків, що 
малоймовірно, кошти населення 
до 200 тисяч гарантовані Фондом 
гарантування вкладів.

у перспективі можливе обмеження на виведення коштів вкладників російських банків
Блог

галина 
анатоліїВна 
коВальоВа 
та члени 

літературно-
мистецького клуБу 

“оБрій”  

У нашому місті Козятині біль-
ше тридцяти років функціонує 
Козятинська районна бібліотека 

для дітей, юнацтва та дорослих 
мешканців району і міста. Функці-
онування районних закладів здій-
снюється з районного бюджету, 
а податки сплачуються в міський.

Про фінансування районної лі-
карні наша влада (голови райдер-
жадміністрації, райради та місь-
кради) домовилася фінансувати 
спільно з районного та міського 
бюджетів.

А районну бібліотеку, якою 
користується більше мешканців 
міста, ніж мешканців селищних 
громад району, міськрада чо-
мусь не наважиться фінансувати. 
Якби влада злагоджено вирішила 
питання спільного фінансування 
райбібліотеки, як і райлікарні, то 
були б задоволені всі відвідувачі 
— читачі цієї бібліотеки.

Роками збирали й зберігали 

книжковий фонд, роками фор-
мувався штат працівників. А 
нині розпорошувати по окремих 
селищних громадах, де менше 
читачів? Це абсурд, безглуздя! 

Чому міська рада не підтримає 
своїх громадян-читачів і не фінан-
сує, хоча б на п’ятдесят відсотків 
Козятинську районну бібліотеку? 
Це ж економічно вигідніше для 
громадян міста, ніж самотужки 

створювати нову міську бібліо-
теку. 

Так що те, що маємо, бережі-
мо, і залишаймо в добру спадщи-
ну нащадкам книги, знання, ро-
зумне, добре, вічне, рідне слово, 
народну мудрість.

А ми, читачі райбібліотеки, 
єднаймося, братаймося, за руки 
берімося, за правильні рішення і 
дії місцевої влади борімося. 

де злагода, там перемога
лист В номер

хто березовий сік п'є — не хворіє ніколиНа цьому світ не зупинивсь. 
Наша історія, викладена в пресі, 
спровокувала до десятків звернень 
громадян, пов’язаних з селом Пи-
ківець. Усі вони свідчать про одне: 
зловживання владою на місцевому 
рівні сільської ради, які не можливі 
без залучення районної ради. Один 
із листів ми публікуємо без скоро-
чень. Прошу громаду ознайомитися 
та зробити свій висновок.

“Прошу Вас допомогти розі-
братися мені, Лукошкіну Миколі 
Олександровичу, в моїй ситуації, 
в якій я опинився. Сільська Пико-
вецька рада хоче мене, 1947 року 
народження, проживаючого по 
пров. Пархоменко, №9 (Зоряний) 
в місті Козятин, де проживаю 45 
років, завчасно похоронити! Я — 
у списках покійних із 2006 року!!! 
Яке я маю відношення до Пиковця 
у даний момент, як житель? Де 
вони взяли мою прописку в селі? 
Звідки відкопали моє свідоцтво 
про смерть? Коли я дійсно жи-
вий! Для чого це зроблено, зна-
ють 2 (два) великих начальники: 
голова сільради і землевпорядник, 
які заварили “кашу”. 

Я інвалід I групи, без обох 
ніг вище колін, мені до сільради 
важко добиратися без належ-
ного транспорту, щоб подиви-
тися у вічі отим нелюдам, які 
своїми витівками підірвали мені 
здоров’я. За що вони мене іще 
наказують і хто їм надав такі 
повноваження? Невже на них 
немає управи, адже я до цього 
часу живий, отримую по закону 
пенсію, маю законний паспорт. 
Мої батьки, мама і тато, дійсно 
були постійні жителі цього села, 
вони все життя, не покладаючи 
рук, працювали на всіх роботах, 
які їм довіряли.

Моя мама була членом акціо-
нерного товариства, отримала 
сертифікат на майно за № 60. 
Цим підтверджується, що в 
акціонерному товаристві “Пико-
вецьке” зі статутним фондом 
814300 грн.

Лукошкін Ганна Савівна на-
лежать прості і іменні акції 
номінальною вартістю в кіль-
кості 5876 шт. Свідоцтво про 
реєстрацію випуску акцій № 10 
від 2 березня 1998 р.

Ось одне з запрошень: “Шанов-
ні акціонери СВАТ “Пиковецьке” 
Лукошкін Ганна Савівна

(не Лукошкін М. О.!) Повідо-
мляємо, що збори акціонерів від-
будуться 30 жовтня 1998 р. об 
11:00. Сільрада.”

Моя мама померла 15 березня 
1999 р. Після смерті моєї мами 
моя дружина Марія Дмитрівна 
Лукошкіна у 2002 р. звернулась 
у Пиковецьку сільраду, щоб 
переоформити землю (пай) на 
мене, сина Лукошкіна М О. Їй 
відразу відмовили, сказали, що 
земля (пай) покійній не наділена, 
тоді будемо звертатись у вищі 
інстанції. Землевпорядник Доцен-
ко Лєна Михайлівна відразу від-
реагувала по другому. Сказала, 
що через пару днів я підготую 
належні документи, приїдеш до 
мене додому і забереш. По яким 
ми отримали “Сертифікат на 
право на земельну частку (пай) 
СВАТ “Пиковецьке” Лукошкін 
Ганна Савівна на підставі рішення 
Козятинської РДА від “9 серпня” 
2002 р. № 19-3-4, в тому, що 
йому належить право на земель-
ну частку (пай) у землі, яка пе-
ребуває у колективній власності 
СВАТ “Пиковецьке” розм. 3,08 га 
РН № 977471.

Ми землю вчасно не оформи-
ли, так як у мене проблеми зі 

здоров’ям,  і не вистачало ко-
штів. Довгий час землею корис-
тувалась Пиковецька сільрада. 

В даний час землю (пай) ви-
рішили оформити у двох із се-
строю Надією Полінкевич. 

Так як я не пересуваюсь без 
належного транспорту, то у 
Пиковецьку сільраду звернулась 
моя сестра, їй повідомили, що 
оформленням документів за-
ймається юрист, який приймає 
по вівторках Андрій Довбня. Він 
оформив свідоцтво на спадщи-
ну, у Сертифікат внесли зміни. 
“Право на земельну частку (пай) 
передано в ½ Лукошкіна Миколу 
Олександровичу. В ½ Полінкевич 
Надію Олександрівнупров. Пар-
хоменко № 9пров. Богуна № 1 на 
підставі свідоцтва про спадщину 
за законом від 23. 09. 2016 р.Р.Н. 
1387  Р.Н. 1389 Розмір земельної 
частки (паю) 3, 08 га” Підписав: 
Голова Козятинської РДА Орку-
ша 30 листопада 2016 р.

Коли документи були підготов-
лені про спадщину і сертифікат 
на землю (пай) Андрій Довбня 
повернув їх нам. Оскільки, за на-
ступні документи потрібно пла-
тити гроші. Він напевно зрозумів, 
що тут щось не так. І направив 

сестру у Пиковецьку сільраду, 
щоб їй видали довідку про те, що 
вони допустили помилку.

Сестра найняла машину, за-
платила гроші людині, вона 
пенсіонерка теж. Місцева влада 
протримала її півдня, а таку 
справу їй не видала.

Ми звернулися у земельний 
відділ до пані Репало. Написали 
заяви на виготовлення технічної 
документації, зняли ксерокопії 
всіх документів. Пообіцяли через 
місяць виготовити документи. 
Але через місяць ми отримали 
повний відказ.

Ось так я став покійний, а 
не моя мама. Мої батьки, ви-
ходить, живі-здорові, бо ні один 
з них у списках у сільради не чис-
литься, що покійні. Напевно, по 
якійсь причині. Надрукували цілий 
список односельчан, іще із сусід-
нього села покійників, і внесли 
мене туди — Лукошкіна Миколу 
Олександровича. А моїх батьків 
немає жодного! Як ніколи не 
жили в цьому селі! А мене покій-
нику-живому прислали “фількіну” 
грамоту, щоб я з ними на тому 
світі читав. І все це посилає мені 
держадміністрація... 

20 березня 2017 р.”

продоВження.початок ст.1

іВан смоліч, Ветеран праці, лікар-
гігієніст

Наші предки не лише пили бе-
резовий сік, але й ним лікувалися. 
Чи знаєте ви, що перший місяць 
весни називається зовсім не так, 
як тепер березень?

А одна з давніх назв березня 
— соковик. Ця назва, до речі, 
закріпилася у Білоруській мові. 
Тому що тільки в цьому місяці за-
готовляли цей сік.

Чимало людей поспішали до 
лісу точити березовий сік. Усі 
знають, що він може допомагати 
виліковувати хвороби. Про це, я 
пам'ятаю, говорив мій дідусь Ан-
тон, знавець народної медицини.

Сік містить у собі багато ві-
тамінів та мікроелементів. Учені 
з'ясували, що сік берези має про-
типухлинні, сечогінні, тонізуючі, 
глистогінні властивості. Завдяки 
цукрам, сприяє виведенню з 
організму щавелевої кислоти. А 
ще він багатий на калій, залізо, 

кальцій, магній, різні дубильні 
речовини.

як ВжиВати. Окрім цього, наші 
бабусі в сезон сокоточіння кожного 
дня двічі, а то й і тричі вмивали 
обличчя світлим соком, який здатен 
омоложувати шкіру, виводячи при-
щі та вугрі. Ну і, звісно, березовий 
сік дуже смачний, однак потрібно 
вміти його правильно вживати. Аби 
він приніс максимальну користь, 
свіжий сік потрібно пити по пів-
склянки за 30 хв. до  приймання 
їжі тричі на день. Завдяки цьому, 
зміцнюється імунна система орга-
нізму, покращується травлення, із 
сечового міхура виводяться камінці 
і пісок.
при регулярному ВжиВан-
ні соку покращується на-
стрій, з'яВляється жВаВість 
та енергія. До речі, у березовий 
сік можна додавати морожену 
чорницю, сік журавлини, калину. 
Завдяки цьому отриманий коктейль 
матиме не лише свій рідний смак, 

але й буде більш корисним. У кого 
є проблеми з нирками, сік не лише 
можна, але й потрібно пити, адже 
він чудово виводить шлаки й пісок. 

Березовий сік добре заживляє 
виразки, що є в органах трав-
лення. Якщо пити його протягом 
всього сезону (три тижні), то 

можна суттєво оздоровити нирки 
— краще, ніж в санаторії курорту 
Трускавця.
колись лЮди лікуВалися 
БерезоВими Бруньками. У 
них сконцентрована велика кіль-
кість корисних мікроелементів та 
вітамінів.

Приміром, мій дідусь Антон 
готував горілчайний настій: дві 
столові ложки бруньок зали-
вав півлітрою горілки, закривав 
щільно посудину й настоював у 
темному місці два тижні. Вживали 
цей настій при захворюваннях 
шлунково-кишкового тракту, сер-
цевій недостатності. За півгодини 
до їжі випивають півсклянки води, 
в якій розводять 20 крапель на-
стою. Цей настій застосовують 
для зміцнення імунітету. Для 
цього потрібно пити по 5 крапель 
кожного дня, розводячи в одній 
четвертій склянки води. Вживати 
протягом двох тижнів. Тоді зро-
бити тижневу перерву, повторити 
курс лікування.

як зБерегти сік, адже сВої 
ВластиВості Він Втрачає 
дуже шВидко? Березовий сік 
не можна консервувати, бо при 
цьому він втрачає свої властивості.

У холодильнику його зберіга-
ють не більше двох днів, бо він 
починає мутніти й киснути, стає не 
придатним до вживання. Ось чому 
з нього роблять березовий квас.

Рецепт квасу: На 10 літрів соку 
додати склянку ячменю, який 
попередньо слід перепалити на 
сковорідці, пригорщу сухих яблук, 
груш, шипшини. Усе це покласти 
в марлеву торбинку. Опустити в 
сік і залишити на тиждень. Після 
цього вийняти торбинку, а квас 
перелити в дерев’яну дубову 
діжку, або емальоване відро та 
поставити в темному холодному 
місці. 

Березовий сік і квас не лише 
смачний, але й дуже корисний 
для здоров'я. Вживайте його і 
будьте діяльні та здорові! 
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у місті лева їй вручили першу премію

подорож в історію козятина

"динаміка фінансування доріг у регіонах україни, млн". Джерело: Асоціація міст 
України спеціально для VoxConnector. 

ірина (48), лаБорант:

— Щастя — це коли є 
робота.

паВло (61), пенсіонер:
— Мені щастя дарує 

онучка Іринка.

Віктор (55), Бмеу:

— Головне  — 
здоров’я!

зоя (65), пенсіонер:

— Коли є кохання, та 
любов до Бога.

Валя (32), шВачка, маргарита (6), 
школяр, наталя (31), залізниця:

— Для батьків щастя — діти, а для 
дітей — батьки.

антон (16) та нікіта (17) 
школярі:

— Щоб була вірна дівчи-
на та взаємне кохання.

ми запитали козятинчан: що для Вас щастя?

зима закінчилась, ремонт доріг – 
на часі. де громадам взЯти кошти 

на міжнародному конкурсі 
перемогла наша землЯчка 
віталіна бальшанек 

дерево-бонсай з 
ісландського моху 
— подарунок та 
оздоровленнЯ

запах ЩастЯ— аромат хліба, постільної 
білизни, квітів, кави, ванілі, картоплі фрі

день спогадів української революції 1917-1921 років

будинок залізничників ожив 
“васильковими жениханнЯми”

У понеділок, 20 березня, у світі 
вп'яте відзначався Міжнародний 
день щастя. Ініціатива свята на-
дійшла з невеличкої країни - Бу-
тану, адже п'ять років тому саме 
там мешкали найщасливіші люди 
планети.

На честь цього дня в світ вий-
шов традиційний звіт щодо рівня 
щастя в світі. Перші п'ять місць, 

де живуть найщасливіші люди, 
посіли Норвегія, Данія, Ісландія, 
Швейцарія та Фінляндія.

Цього року Україна, на жаль, 
опинилася на 132 місці серед 
найщасливіших країн, закріпив-
шись між Ганою на 131 місці та 
Угандою на 133.

Британські психологи переко-
нують, що щасливі люди люблять 

усміхатись, але не просто усміха-
тись, а робити це щиро. Також, 
для забезпечення щастя у житті, 
дуже важливо максимально швид-
ко позбуватися негативу.  

Щасливими людьми, на думку 
учених з різних країн, можна 
упевнено вважати тих, хто вміє 
водночас бути як оптимістом, так 
і реалістом. 

Цікаво, що існують досліджен-
ня і щодо запаху справжнього 
щастя. 

Як з'ясувалося, аромати свіжос-
печеного хліба, чистої постільної 
білизни, квітів, меленої кави, 
ванілі й навіть картоплі фрі най-
частіше асоціюються у людей зі 
щастям. 

І, зрештою, потрібно бути 

терплячими. Щастя з віком збіль-
шується. 

На думку психологів і учених, 
уже після тридцяти років люди 
стають дедалі щасливішими, з 
усмішкою дивляться на труднощі 
та легко їх долають. 

Але, щоб відчувати себе щас-
ливим, кожен має свій особистий 
спосіб.

гурток Юних журналістіВ 
“ВеселкоВий козятин” 

У будинку науки і техніки заліз-
ничників (БНТЗ) минулої п’ятниці, 
17 березня, пройшов творчий 
вечір гуртківців Будинку науки 
та школи інноваційного розвитку 
дитини "Easy English" (англійська 
просто). Від школи виступали 
театральна та танцювальна студії 
"Incredible kids" (неймовірні діти) 
та " Incredible stars" (неймовірні 
зірки).

— Програма заходу складала-
ся з двох частин, — розповіла в 
інтерв’ю нашому гуртку керівник 
будинку культури Наталія Стри-
жалківська. — Перша частина 
– "сцена", в приміщенні глядаць-
кої зали, яка містила 12 різно-
жанрових номерів. Вона тривала 
понад одну годину. Друга частина 
— розважально-ігрова "солодка" 
програма для дітей пройшла в 
приміщенні танцювального залу.  
У творчому вечорі взяли участь 
близько сорока дітей та стільки 
ж дорослих. 

Усім сподобались виступи во-
калістів під керівництвом Тетяни 
Коломієць. Її вихованці та батьки 
виразили велику вдячність своєму 
педагогу за клопітку роботу по 
навчанню гарно співати. 

Родзинкою заходу стала ви-

става-мюзикл "Василькові жени-
хання" від центру інноваційного 
розвитку дитини, яким керує Юлія 
Канівська. Виступили 12 дітей ві-
ком від 8 до 14 років в костюмо-
ваному театрально-танцювально-
му стилі. За сюжетом, Василько 
— хлопець з багатої сім’ї, який 
женихається до простої дівчин-
ки-красуні Галинки, але засинає 
і перетворюється на султана. І у 
нього цілий гарем красунь-наре-
чених! Проте прокинувшись, він 
отримує гарбуза та ще й повчання 
від Галинки...

— Я виступала у двох ролях: 
дівчинки-американки та росіян-
ки, які залицялися до султана, 
а також танцювала рок-н-рол із 
султаном, — розповідає 9-річна 

учасниця театральної студії та 
студії журналістики центру "Easy 
English"  Іра Вдовиченко. — Сце-
нічно мені більше сподобалась 
роль американки та сценічний 
образ і гра виступу султана. 

— Виступаючи в ролі Галинки, 
я зрозуміла одне — гроші в житті 
не головне, а головне почуття, — 
каже 8-річна учасниця театраль-
ної студії та студії журналістики 
центру "Easy English" Софія Ва-
силяка. — Тому за сюжетом мені 
сподобалась найбільше моя ге-
роїня за її принципове ставлення, 
рішучість та винахідливість і гра 
на сцені “американки".

— Сценічний образ італій-
ки ідеально підійшов до мого 
улюбленого танцю чачі, тому я 

задоволена сьогоднішнім висту-
пом, — розповідає Саша Біда (8 
років, учасниця театральної студії 
та студії журналістики центру 
"Easy English"). — Проте най-
більше сподобалась гра на сцені 
українки-Галинки, за її гарний 
образ, виконання і принциповість 
до Василька.

Діана Слободяник (8 років, 
учасниця танцювальної студії та 
студії журналістики центру "Easy 
English") каже: "Незважаючи 
на мою відсутність на сцені, я 
підтримувала своїх друзів та їх 
гру. Маючи вміння танцювати і 
співати, я неодмінно виступлю 
наступного разу, адже друзі на 
сцені  — це друзі по життю, а 
творчість допомагає лише роз-

крити свої таланти". 
За словами керівника центру 

"Easy English" Юлії Канівської, 
ідея постановки — це громад-
ський виклик проблемам нашого 
суспільства через гру дітей на 
сцені. Адже, здавалося б, про-
стий сюжет робить їх дорос-
лішими. 

— Вступ до виступу та біль-
шість слів написаний нами осо-
бисто, зокрема і дітьми на 
тренуваннях, що робить його 
більш приземленим до реаль-
ності, — каже Юлія Миколаївна. 
— Сучасність вимагає від дітей 
швидкої адаптації до реальності, 
а їх сьогоднішній виступ та підхід 
до виконання ролей, серйозність 
і переживання до сцени і після 
овацій залу — лише покращує 
якість таких змін. 

Дякую усім дітям за їхнє вели-
ке бажання показати себе на сце-
ні, батькам за підготовку сценіч-
них образів дітей та їх підтримку, 
керівництву будинку культури за 
можливість виступу.

З повагою студія журналістики 
центру "Easy English", голова ГО 
"Рідне місто” Віталій Креденцер 
висловлює окрему подяку за по-
стійне бажання підтримки дитячих 
ініціатив до самореалізації та 
організацію творчих заходів Юлії 
Канівській.

ігор онищук, аналітик з питань 
БЮджету асоціації міст україни

У 2015-2016 роках ситуація з 
фінансування дорожнього гос-
подарства покращувалася. Так, 
починаючи з 2015 року, спостері-
галося значне зростання видатків 
на дорожнє господарство. Якщо 
порівнювати 2015 з 2014 роком, 
то обсяг виділених коштів зріс на 
183,8%, а в 2016 році, порівняно 
з 2015 – на 173,7%.

Така динаміка у першу чергу 
зумовлена зарахуванням до 
місцевих бюджетів акцизного 
податку з роздрібного продажу 
нафтопродуктів. У основному він 
спрямовувався на розвиток до-
рожнього господарства. 

Крім того, з 2015 року у 
чотирьох областях було запро-
ваджено експеримент щодо 
спрямування 50% зібраних вище 
плану митних платежів на дороги 
загального користування держав-
ного значення. Це також дало ре-
зультат: минулого року на ремонт 
доріг було спрямовано додатково 
1,4 млрд грн. 

У 2017 році ситуація дещо 
ускладнилась. З 1 січня 2017 
року роздрібний акцизний пода-
ток з нафтопродуктів скасовано. 
Уряд вирішив перерозподіляти 
між місцевими бюджетами ак-
цизний податок з виробництва та 

імпорту нафтопродуктів. 
Закладений механізм компен-

сації передбачає, що місцеві бю-
джети отримають надходжень не 
менше, ніж у 2016 році. Хоча при 
цьому, не враховується зростання 
обсягів акцизу за рахунок інфля-
ції та валютні коливання. Тобто 
зростання надходжень може бути 
нульовим, при том,у що в 2016 
році по відношенню до 2015 року 
воно склало 151,6%. 

Утім, ремонт доріг може фі-
нансуватися з інших джерел. 
Наприклад, з Державного фонду 
регіонального розвитку (3,5 млрд 
грн), субвенції на соціально-еко-
номічний розвиток (4 млрд грн). 

Окрім того, у листопаді минуло-
го року Верховна Рада прийняла 
закон про створення державного 
дорожнього фонду. Щоправда, 
2017 рік визначено як перехід-
ний – закон набирає чинності з 1 
січня 2018 року. Саме тому цього 
року фінансування з дорожнього 
фонду не було закладене у держ-
бюджеті. 

Збільшення фінансування до-
ріг залежить, у першу чергу, від 
рішень уряду та розподілу Дер-
жавного фонду регіонального 
розвитку, субвенції на соціально-
економічний розвиток, фінан-
сування Державного агентства 
автомобільних доріг України. 
Цьогорічний держбюджет перед-

бачає для Укравтодору 14,78 
млрд грн, з яких 6,6 млрд грн – 
на розвиток мережі та утримання 
автомобільних доріг загального 
користування. 

Також чимало залежить від 
органів місцевого самоврядуван-
ня, але зважаючи, що у цьому 
році на них перекинуто чимало 
видатків на фінансування освіти 

та охорони здоров’я, виділяти до-
даткові ресурси на розбудову до-
рожнього господарства зможуть 
не всі громади.

В'ячеслаВ гончарук 

Керівник літературно-мистець-
кого клубу “9 муз” Людмила 
Фещук провела День спогадів 
революції 1917-го. Допомагали їй 
вихованці клубу, восьмикласниці 
школи №1 Аліна Пендюр, Анна 
Чернецька та Інна Набока. Про-
ходило це дійство 16 березня. 

Для істориків-початківців — 
учнів школи №2 та №3, школярів 
гімназії-інтернат гімназії — були 
запрошені знавці історії нашого 

краю. Це директор музею історії 
нашого міста Лілія Макаревич, та 
учитель історії школи №2 Олексій 
Крилов. 

За розповіддю вчителя історії, 
саме наше місто опинилося у ви-
рії тих подій. 

За роки революції в Козятині 
декілька разів мінялася влада. 
Наше місто і в ту пору було ве-
ликим залізничним вузлом. Хто 
хотів володіти містом, він повинен 
був володіти залізницею. 

Козятин бачив у грудні 17-го 

корпус Скоропадського, який 
протримався 9 місяців. 

У 1918 році в Козятині дирек-
торія (Українське керівництво) 
підписала договір з представника-
ми німецького командування, які 
підтримували гетьмана Скоропад-
ського. Згідно з ним німці мали 
їхати з України, тому що поча-
лась революція. У квітні 20 року 
під час польсько-більшовицької 
війни наше місто було захоплене 
поляками. Під час так званого 
Козятинського рейду, воно знову 

перейшло до більшовиків. Весною 
1921-го в Козятині був органі-
зований антибільшовицький по-
встанський комітет, який очолив 
вірний товариш Симона Петлюри 
Балагута Бойко. Діяльність комі-
тету припинилася після того, як 
укріпилася радянська влада на 
правобережній Україні. Орієнтов-
но літом-осінню 1921 року. 

Роблячи порівняння років укра-
їнської революції з нашим сього-
денням, помічаєш схожість дій 
російської влади.

 Тільки в ті роки були Боженко, 
Щорс, Котовський. У наші дні 
Призрак, Моторолла, Гіві. Ма-
буть, у російського керівництва 
така стратегія: посилати на чорні 
справи та не залишати свідків 
злочину. 

День спогадів революції в дитя-
чій районній бібліотеці сподобав-
ся маленьким любителям історії. 
Порадувала присутніх керівник 
вокального гуртка Тетяна Фабіць-
ка своїми піснями. А вихованці “9 
муз” — віршами.

тетяна лозінська 

У Львові пройшов восьмий пі-
сенний міжнародний фестиваль 
“Місто Лева-2017” (17-19 берез-
ня). Прибуло аж 220 учасників. 
Змагалися у жанрах: хореографія 
і вокал. У “вокалі” єдиною пред-
ставницею від Вінницької області 
була Віталіна Бальшанек  з Ми-
колаївки. Вона і отримала пере-
могу! Виборола 137 балів зі 140 
можливих. Їй вручили сертифікат 
у 100 американських доларів на 
відпочинок та участь у конкурсі 
влітку у Болгарії на 2 тижні! “За-
лишилось зібрати ще десь 300₴ 

та можна їхати”, — написав на 
своїй сторінці у Фейсбуці батько 
Віталіни Віктор Бальшанек. — 
Щиро вдячні голові СФГ "Про-
лісок" с. Флоріанівка А. О. Зо-
зулюку за фінансову підтримку 
поїздки на цей конкурс!”  

Вітаємо нашу землячку!!! 

А також її вчительку вокалу 
Тетяну Костюк з отриманням 
Диплому “За вагомий внесок у 
розвиток культури та мистецтв 
дитячої та юнацької творчості 
талановитої молоді України”! 

Дякуємо, що прославляєте 
наш край!!!

БЮро знахідок
катерина чекай

За останній час в редакції 
газети "RIA-Козятин" зібралося 
досить багато загублених речей: 
чотири зв'язки ключів з брело-
ками, жіночі шкіряні рукавички, 
трудова книжка на ім’я Аліни 
Пластунової,  жіночій перстень 

маленького розміру, ймовірно 
з драгметалів, який знайшли на 
території "Укртелекому", та новий 
чоловічий чобіт великого розміру 
чорного кольору.

Якщо ви або ваші знайомі за-
губили схожі речі, приходьте до 
редакції, за адресою м. Козятин, 
вул. Червоноармійська, 39, вхід з 
двору, 2 поверх, наліво.

підготуВала катерина чекай

Це чудо здивує і порадує будь-
яку людину. Як символічний 
презент, воно ідеально гармонує 
в будь-якому інтер'єрі, завжди 
привертаючи до себе увагу. Ві-
чнозелений ісландський мох буде 
радувати вас своїм зовнішнім ви-
глядом дуже довгий час! 

Стовбур бонсаю складається з 
коренів різних дерев. Справжнє 
диво природи — це його крона. 
Справа в тому, що вона зроблена 
з ісландського моху. Коли на спо-
ри цього моху потрапляє вода, 
всі його листочки оживають, 
розкриваються і стають зеленими 
протягом 10 секунд. У такому 
стані дерево залишиться не біль-
ше доби, потім дерево засинає. 
При цьому воно виділяє разом 
з вологою корисні для здоров'я 
речовини. 

Це дерево має дуже високу бі-
ологічну активність. Перебуваючи 
в приміщеннях сприяє знищенню 
хвороботворних мікробів, очищає 
повітря. Це карликове дерево 
особливого догляду не потребує. 
Один раз в тиждень треба обпри-

скувати водою з пульверизатора 
або поставити поруч склянку 
з водою. Після такого поливу 
листочки оживають і починають 
виділяти йод, дуже корисний для 
дихальної системи.

Ісландський мох — під такою 
назвою відома цетрария ісланд-
ська (Cetraria islandica) — цінна 
рослина, що володіє лікувальни-
ми властивостями і займає гідне 
місце в медичних фармакопеях 
багатьох країн. Власне кажучи, 
ісландський мох зовсім не мох в 
справжньому розумінні цього ви-
значення. Цетрарія ісландська — 
представник окремої групи рос-
линного царства — лишайники.

Ісландський мох не виносить 
забрудненого повітря, тому його 
неможливо зустріти в промис-
ловій зоні. Цетрарія вважається 
своєрідним показником екологіч-
ної чистоти.

Ця рослина активно викорис-
товувалася науковою медициною 
з початку IX століття, зокрема, і 
при лікуванні туберкульозу. Бага-
то лікарських прописів докторів з 
минулого не втрачають актуаль-
ності і зараз.
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28 березня вітаємо з 35-річчям

Войтюк Олега Петровича

З любов'ю: мама Валентина, дружина Наташа, донька Аня,брат Віталій з 
дружиною, д.Вітя, т.Валя,сестра Ліна з чоловіком Миколою та племінником     

Тьомочкою,рідні з Білян та Могилів - Подільського.

Тобі бажаємо у сонячну цю днину
Людського щастя й хатнього тепла,
Щоб обійшла тебе лиха година,
Щоб тільки щастя доля принесла.
І хай сьогодні наші привітання
В Твоєму серці лишать добрий слід.
Отож, прийми найкращі побажання:
Здоров'я, щастя й багато літ.

394501

393157

393772

393147

394601

394597

Щиро бажаємо міцного здоров'я,
щастя, миру, сімейного благополуччя,
успіхів у роботі.
Нехай у долі щастя буде,
У сил приплив, немов потоки рік,
Нехай життя квітує буйним цвітом,
А день народження 
приходить знов і знов.
І доля хай дарує з кожним роком
Здоров'я міцне, щастя і любов.

22 березня Щиро вітаємо з Дем народження

З повагою: Джаман Володимир Іванович, 
Наталія Дмитрівна, Ваня, Юля, Настя, Діма

Євтушка 
Олександра Петровича

18 травня вітаємо з 50-річчям

Літа цвіли не просто цвітом
А проростали у труді.
Дорослими вже стали діти,
А ти душею молодий.
Пливуть літа мов тихі води
І вже минає – 65.
Хоч як прожитих років шкода

Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у 
твоєму домі,
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає і тебе 
береже.

Дружина, діти, онуки.

Бережнюка 
Олексія Васильовича

25.03.17 р. вітаємо з 65-річним Ювілеєм дорогого, коханого, 
найкращого у світі чоловіка, батька і дідуся

З любов'ю та повагою: мама, брат Вася з сім'єю.

Мудрый возраст – Вам 75!
Я хочу здоровья пожелать,
Пожинайте Вы свои плоды,
Пусть Господь хранит 
Вас от беды.

В сердце счастье пусть 
всегда живет,
Мысли будут – мудрости полет.
Близким Вы советом 
помогайте,
Ценят Вас и любят – это знайте.

22 марта Поздравляем с Юбилеем
Перепелица 

Виктора Александровича

Семья Слободяников.

28.03.17 г. Поздравляем любимого сыночка, внука с 5-летием

Захарова 
  Дениса Владимировича

Ты мамина радость,
Ты папина гордость,
Для бабушки – счастье,
Для дедушки – помощь.
Наш милый ребёнок
Тебе ровно пять.
И мы все поздравить
Приходим опять.

Расти ты послушным
Отзывчивым, дружным,
Весёлым, счастливым,
Заботливым, милым.

С уважением: мама Аня, 
папа Вова, бабушка Рая.

39
46

65
39

45
98

продам 
  2 äèòÿ÷èõ ë³æêà (ìàíåæ), äèòÿ÷à êîëÿñêà, ãàíòåë³ 2 õ 8 êã. 
(ðîçá³ðí³), êîìïþòåð (êîìïëåêò) êîëîíêè «Ñâåí» 2 õ 
18W,  åëåêòðîã³òàðà (êîìïëåêò), âåëîñèïåä «Àðä³ñ», 
ìîá. òåëåôîí «Ôëàé», ñò³éêè «Êàëèíà». 093-140-74-34
  2 êîçî÷êè äî 1 ðîêó â³ä äóæå ìîëî÷íî¿ ìàòåðè, 
ñ³íî, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-736-90-46
  2 ëèñòà í\æ ñòàë³ 1.90 õ 1.00 ñì, òîâù. 2 ìì. 068-
053-65-00, 093-141-73-94
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-
631-89-49, 067-430-75-88
  Àêâàð³óì 300 ë. ç ðèáêàìè òà ðîñëèíàìè. 097-
509-27-40
  Àêâàð³óì 50 ë. ïîâíèé êîìïëåêò á/ó íåäîðîãî, ì³í³ 
äîìàøí³é ê³íî-òåàòð «Îð³îí» á/ó 350 ãðí. 096-160-
11-65, 2-15-30
  Àêóìóëÿòîð á/ó 1.5 ðîêè 62 À/ãîä 700 ãðí., ç/÷ 
Òàâð³ÿ. 063-261-76-83
  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
  Àðì³ðîâàí³ ïëèòè áåòîíí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., 
ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ ìåòàëåâ³ ç 
âèñîêèì ÊÏÄ. 093-411-31-05, 096-727-43-90 
    
  Áàðàí Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 40 ãðí./1 êã. 097-536-
63-69
  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
  Áîðîíêà, ïëóæîê, ñàìîêàò äèòÿ÷èé, áàãàæíèê äëÿ 
ìîïåäà. 067-584-85-58
  Áî÷êè ìåòàëåâ³, ñò³ë ðîçêëàäíèé, äðîâà ðóáàí³. 
2-48-83, 097-688-63-33
  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
  Áðîëåðè ê³ëîãðàìîâ³. 097-154-49-36
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 
2-80-10
  Áóðæóéêà ÷àâóííà, ãàç-êîòåë áåçäèìîõîäíèé 
7-êà êîòåë (ñòðîïóâà) òðèâàëîãî ãîð³ííÿ, ïðèöåï äî 
ìîòîáëîêà. 093-411-31-05, 096-727-43-90
  Áóðÿê 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
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 150 ñì., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
063-560-38-97
  Âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô., òåõí³÷í³ êíèãè 

ïî ìîíòàæó, îïàëåííþ, âîäîïîñòà÷àííþ, 
âîäîâ³äâåäåííþ, ìîíòàæó êîòåëüíèõ àñï³ðàö³é, 
óñòàíîâêè ïå÷åé (ãðóáîê), ïî áóä³âåëüíîã-ìîíòàæíèì 
ðîáîòàõ. 2-51-56, 096-453-34-86
  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63
  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, êàðòîïëÿ 
âåëèêà 1 êã./3.00, íàñ³íüîâà 1 êã./2 ãðí. 067-765-
95-63
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé «Óêðà¿íà» á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³. 073-060-50-73
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ (²òàë³ÿ) ð.42-44. 097-578-52-95
  Âèøèâàíêó äëÿ õëîï÷èêà (8-9 ðîê³â), 1-ñïàëüíå 
ë³æêî 2 õ 90 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, êîñòþì äëÿ 
õëîï÷èêà. 093-548-53-84, 2-23-29
  Â³êíà 3 øò., áàá³ííèé ìàãí³òîôîí, óìèâàëüíèê 
ôàðôîðîâèé, äâåð³, áàíêè, ñêîâîð³äêè, êíèãè, 
êíèæíà øàôà, øàôà 3-õ ñòâîð÷., ñåðâàíò, 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
  Âóëèêè, ðàìêè. 097-756-75-89
  Ãàç ïëèòà á/ó, ãàç êîëîíêà á/ó, Ëüâ³â, íåäîðîãî. 
097-690-98-02
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Contra - Godesia â ðîáî÷îìó 
ñòàí³. 063-359-40-07
  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 ï³ä áóñ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» 0636153370.
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 093-017-86-89
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 067-607-16-22, 097-307-51-64
  Ãðåöüêèé ö³ëèé ãîð³õ. 098-500-10-54
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò. íà Ïëàíîâîìó, íåäîðîãî. 
098-600-82-69
  Äâà ãàçîâèõ áàëîíà á/ó. 2-51-56, 096-453-34-86
  Äâà êð³ñëà ðîçêëàäíèõ, ñêëî ëîáîâå Ìîñêâè÷à 
412 íîâå, öåë³íäðè íîâ³. 096-907-75-78, 063-880-
20-60
  Äâà øêàôà ³ ïåíàë ç àíòðèñîëÿìè (ñò³íêà), 20 
ðàìè ç³ ñêëîì. 063-880-20-60
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, 
ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
574-95-93
  Äâ³ ê³çêè (êîçà) â³ê ìåíøå ðîêó. 2-53-51, 063-
261-76-83
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè äëÿ ñàäó â³ä 5 ãðí. 093-
998-06-20
  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 - êðîâàòü, îöèíêîâàíà âàííà, òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð. 063-390-42-83, 095-751-76-96
  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. 097-154-77-81
  Äèñêî êàðòîïëÿ ï³ä ãîðòàëêó ðó÷íà. 097-154-49-36
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1Victoria Gold Saturn. 093-
995-82-80
  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 çàë³çíà. 097-112-63-71
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â³ä 5 äî 10 ðîê³â. 097-184-
90-74

  Äî Ô³àò Ô³îð³íî ïåðåäí³ ñòîéêè ç ïèëüíèêàìè òà 
ïðóæèíàìè. 063-276-07-38
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 0987-280-55-27
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 068-587-78-31
  Çàï÷àñòèíè á/ó: ÂÀÇ 2101-2109, 2110, Äåó  Ëàíîñ, 
Íåêñ³ÿ, Îïåëü Âåêòðà À, Îìåãà Á, Øêîäà Ôàâîðèò, 
Ôåë³ö³ÿ, Ôàá³ÿ. 097-438-78-31, 063-974-69-30
  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 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, 
ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, Ï³âäåííå 
Øîñå 74. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  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 ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ùîñà 53, ñêâàæèíà, 
åë. ïîñòà÷àííÿ, ïîðó÷ ãàç. 068-210-24-68
  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
  Çåðíî îâåñ. 067-976-00-28
  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
  ²íêóáàòîð 400 ãðí., ñàäæàíö³ ñëèâè - Ðåíêëîä 
æîâòèé, ë³ùèíà, ³íæèð, êàâîâå äåðåâî. 067-445-75-52
  ³íêóáàö³éíå ÿéöå ïîðîäè Áðàìà+Êîõ³íõ³í. 097-170-
90-05
  Êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2105 íîâèé, ñâàðî÷íèé àïàðàò 
220Â + ïóñêîâèé ïðèñòð³é äëÿ àâòî. 063-343-04-10
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà 
³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 067-779-47-57
  Êàðòîïëåñàäæàëêà äî ìîòîáëîêà. 097-781-81-52
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà ïîñàäêîâó ç äîñòàâêîþ. 
Äìèòðî. 098-518-50-04, 073-073-39-14
  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 âåëèà òà íàñ³íüîâà, êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-
311-96-79, 063-828-27-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 1.5 ò., íàñ³íüîâà 1 ò. 097-409-
57-27

  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 093-213-48-66, 063-
288-42-05
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-476-23-18
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-452-10-92
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-750-81-60
  Êàðòîïëÿ äð³áíàþ 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 16 â³äåð ïî 15 ãðí./çà â³äðî. 2-79-
07, 096-224-01-71, 073-026-55-19
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (Á³ëà ðîññà) õàð÷îâà, ðàííÿ 
(á³ëà), êîðìîâèé áóðÿê. 068-210-77-02, 093-786-38-21
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (ðàííÿ) 10 ñîðò³â, 
ñåðåäíüîðàííÿ, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-904-11-53
  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 íàñ³íüîâà. 068-041-66-08
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 15 â³äåð 2.50 ãðí./1 êã., äð³áíà 
äëÿ êîðìó òâàðèí, ñ.Ïèêîâåöü. 093-731-14-27
  Êàðòîïëÿ ðàííÿ òà âåëèêà ñîðòîâà ç äîñòàâêîþ. 
096-717-97-88
  Êàðòîïëÿ ÿê³ñíà ¿ñòèâíà òà ïîñàäêîâà ñîðòîâà, 
öèáóëÿ, áóðÿê ñòîëîâèé, ñàäæàíö³ íà êîðíþ äåðåâ, 
êóù³â. 096-770-39-63, 063-178-82-58
  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
  Êíèãè ïî ðàä³î ³ äëÿ ðàä³îëþáèòåëÿ, âåëèêèé âèá³ð 
êíèã ïî ð³çàííþ, çâàðþâàííþ ÷îðíèõ ³ êîëüîðîâèõ 
ìåòàë³â, ïî ñëþñàðíèõ ðîáîòàõ. 2-51-56, 096-453-
34-86
  Êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñåëà Æóðáèíö³, åëåêòðî äâèãóí 
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, áóìàæí³ ðóáë³ 
öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ íîì³íàëîì 1.5 1898, 1909 ð., ìîíåòè 
ÑÐÑÐ 1935, 1961-1990 ð., òðóáà Ä.20 á/ó. 2-51-56, 
096-453-34-86
  Êîçè òà êîçåíÿòà ð³çíîãî â³êó. 097-456-38-61, 093-
024-04-14
  Êîçî÷êà ìîëîäà 5 ì³ñ., ìîëî÷íî¿ ïîðîäè. 097-029-
06-00 Âàñèëü Ïåòðîâè÷
  Êîëåñî äî ñêóòåðà. 093-237-35-59
  Êîëîíêè äî êîìï'þòåðà ìàéæå íîâ ³ .ç 
êîðîáêîþ.063-29-61-928
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â 
ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 
067-779-47-57
  Êîìá³íåçîí òà êóðòêà íà ä³â÷èíêó 1-2 ðîêè. 093-
940-95-07
  Êîíòåéíåð ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-13-81
  Êîðìîâèé áóðÿê ñ.Ñåñòðèí³âêà. 096-166-38-41
  Êîðìîâèé áóðÿê, äâ³ ³íäîêà÷êè ³ êà÷óð. 063-607-
34-60
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-131-19-69
  Êîðìîâ³ áóðÿêè ñ.Êîçÿòèí. 095-091-05-47, 098-278-
28-56, 2-34-31
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-68-03
  Êîðîâà ç ïåðøèì òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 068-007-
21-31

  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-873-18-74
  Êîñìåòîëîã³÷íî-ìàñàæíèé ñò³ë ïðîôåñ³éíèé, êð³ñëî 
äëÿ ïåäèêþðà. 093-574-95-93
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé Äàíêî 14 êâò á/ó 2 ðîêè, 
ãàðíèé ñòàí. 097-690-98-02
  Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñàí³, ãàìàê, ñò³ëüö³ äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò, ëèæ³ àâòîìàòèêà êðàá 2. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êðîâàòü, øêàô, ñåðâàíò, òðèëÿæ. 093-125-53-08
  Êðîëèöÿ 8 ì³ñ., ðåëüºôí³ øïàëåðè á³ëîãî êîëüîðó 2 
ðóë./25 ì., ëóøïèííÿ ç ãîð³õà 10 ì³ø. 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
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, 
áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í, îðï³íãòîí, ï³äðîùåí³, 
ñóòî÷í³. 096-769-19-43
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè ç ìîéêîþ, íîðìàëüíèé ñòàí, 
íåäîðîãî. 063-780-65-82, 067-843-81-54
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè, ïëèòà ãàç Ãèôåñò 3200-06, 
êóõîííèé ñò³ë, ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», øâåéíà 
ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüå». 063-191-10-90
  Ëîøà (êîíèê) 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  Ìàòðàö ïðóæèííèé ºâðî 160 õ 200 á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³ 600 ãðí. 093-812-85-40, 096-995-97-10
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 
098-724-70-55
  Ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ìåòàëîøóêà÷ ãëóáèííèé, êàáåëü ìåòàë êîëüîðîâèé, 
ðîñàäà íàñ³ííÿ òàáàêà Â³ðäæèí³ÿ, Äþáåê, êàðäàí 
ãàçåëü á/ó, êóêóðóäçà â êà÷àíàõ íà íàñ³ííºâà, äðîâà 
îñèêà, êëåí, íàñ³ííÿ ãàðáóçîâå, ñ³÷êàðíÿ, êîòåë 
òâåðäîïàëåâíèé âóã³ëëÿ/äðîâà á/ó, ÊÏÏ ÈÆ îäà 5 ñò. 
á/ó. 093-680-05-25, 097-910-12-87
  Ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ «LG», âåëîñèïåä «Ñàëþò», 
âåëîñèïåä «Ëèáèäü», òåëåâ³çîð «JVC», àâòîìàò. 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, òþíåð «OPENBOX» âñå â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-017-89-96, 067-508-99-15
  Ì³í³ êóðè  Áåíòîìîê, êîçåíÿòà, êîçè. 096-414-22-45
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ 
ñêëÿíèìè ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 097-324-
85-40, 093-626-82-86
  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
  Îõîò. ðóæüÿ ÒÎÇ-34 ÅÐ - 12 êàë., ÒÎÇ-16 - 5.6 êàë. â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. 063-406-72-36
  Ïàëüòî íîâå êàøåì³ðîâå, äåìèñåçîííå, âåëèêîãî 
ðîçì³ðà (60-64 ð.). 093-961-13-75
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», 
êîñòþì ÷îë. ð.52-54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, 
äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ï³äøèïíèêè ñåð³¿ 202, 203, 204, 205, 206, 207, 305, 

307, 303 (ð³çíî¿ ìîäåô³êàö³¿), òðóáà Ä6-12 äëÿ 
ã³äðîñèñòåì. 2-51-56, 096-453-34-86
  Ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà íîâà, áàê ìåòàëåâèé (ï³ä 
ïàëüíå). 093-905-47-32, 067-581-77-73
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð 
«LazerJet 5p». 063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì. ä³ë-êà 0.57 ñîò. 
ñ.Ãóð³âö³, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè. 093-857-61-41, 096-
193-65-18
  Ïëàòòÿ ÷îðíå âèøèòå ð.48. 097-112-63-71
  Ïîðîñÿòà 18-20 êã. 068-494-15-28
  Ïîðîñÿòà Êîðåéñüê³ á³ë³, ìÿñíà ïîðîäà. 098-
955-90-13
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-
42-39
  Ïîðîñÿòà. 097-205-05-30
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà, 
áàê àëþì³í³ºâèé 80 ë. Êàíèñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 
ïàëèâíèé áàê , ãåíåðàòîð ÀÈ 24 80 À, 28 V, ðåì³íü 
âåíòèëÿòîðà, «ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð ÌÒÇ, 
íîâèé. 097-431-23-13, 093-11-23-713
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 5 êã., á/ó 3 000 ãðí. 
063-141-60-07
  Ïóõîâèê æ³íî÷èé, íîâèé, íåäîðîãî. 52-54 ð., 
ëèñòè ìåòàëåâ³. 093-234-93-05
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà, äîñòàâêà â³ä 500 êã. 
097-431-45-86
  Ïøåíèöÿ, îâåñ. 067-788-56-35, 093-343-73-35
  Ðàìêè áäæîëèí³ äëÿ Óêðà¿íñüêèõ âóëèê³â (ñòîÿêè), 
íîâ³ ³ á/ó, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 099-561-19-59, 
5-21-75
  Ðåçèíó ë³òî á/ó ãàðíèé ñòàí 205/60/16. 097-369-
60-59, 063-829-40-41
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  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
  Ñàìö³â ³íäî-êà÷êè âàãà â³ä 5 êã. êîæíèé (íà 
ðîçâ³ä), êóðåé (ñàìö³) îðï³íòîí ïàë³ºâèé (æîâò³), 
Áðàìà êóð³ï÷àòà (ï³âåíü ³ 2 ñàìêè). 097-280-10-86
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, 
øêàô, ñò³ëüö³, êð³ñëà ³ ò.ä., á/ó, íåäîðîãî. 097-
003-24-40
  Ñåðâàíò, òóìáà, ïîëèöÿ, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³, 
ëÿëüêà. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-
10-65
  Ñ³íî ñ.Ñèãíàë. 093-022-64-78
  Ñ³íî. 096-543-78-08, 063-190-92-85
  Ñ³÷êàðíÿ, 3-õ êîðïóñíèé ïëóã, ìîòîð Ò-25 â 
ðîçáîð³. 098-973-11-35
  Ñîáàêà Õàñêè 5 ì³ñ. 093-630-64-89
  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
  Ñòàëü í/æ 08 ìì 2 õ 1 ì, òðóáà îöèíêîâàíà 32 
ìì., óìèâàëüíèê äëÿ âàííè, ïëèòêà êåðàì³÷íà 15 õ 
15 ñì. êîëüîðîâà òà á³ëà âñå íîâå. 097-663-17-72, 
063-260-09-91
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé 380Â, êîìïðåñîð 220Â, 
ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â 220/380Â. 

067-422-36-17
  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 â ïðèõîæó 2 ì õ 2  ì õ 40 ñì. 067-417-31-37
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà á/ó 4.00 õ 2.00 500 ãðí., äèòÿ÷à 
êîëÿñêà á/ó ç/ë (ô³îëåòîâà ñâ³òëà) 300 ãðí., âóã³ëëÿ 
îðåøêè â. 10 ãðí. 096-983-19-62
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-
174-03-79
  Òåëåâ³çîð LG ä³àã. 52 ñì., á/ó ñò³íêà «Óæãîðîä» 
äîâæ. 3.6 ì., âèñ. 2.2 ì. ç àíòðèñîëÿìè, óãîëîê 
ðîçêëàäíèé, ì’ÿêèé êóòî÷îê äîâæ. 3.2 ì., øèð. 1.6 ì. 
093-356-24-93, 098-025-22-07
  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 ò³ëüíà 2 ì³ñ. 097-490-26-22
  Òåëè÷êà ÷îðíî-ðÿáà 4 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-
112-28-55
  Òåðìîìåòð ïðÿìîóãîëüíî¿ ôîðìè 0-100 ãðàä. 
äîâæ. 180 ìì. ºìí³ñòü í/æ 1.6 ë., ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè äëÿ òåëåâ³çîðà, òðóáà Ä.20 á/ó, 
äèñêîâà ïèëà Ä.160 õ 2=32 çóáà, Ä.390/Ä.90 õ 2.5 ç 
íàïëàâëåíèìè çóáàìè. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  Òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³. 097-575-
60-55, 093-013-65-24
  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 12 ñîò. âóë.Çåëåíà 38, ïîðÿä ãàç, 
êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí. 093-781-65-53
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, 
íåäîðîãî. 096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà «Ïîëå ×óäëåñ» 15 ñîò., º äåðæ. àêò, 
ñâ³òëî, âîäà, ôóíäàìåíò, ïî÷àòî áóä³âíèöòâî çàáîðà, 
º áëîêè. 067-778-27-75
  Ó÷àñòîê ïî âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè 6 ñîò., (ð-í 
ó÷èëèùà). 096-449-95-66
  Ó÷àñòîê, öåíòð ð-í Âîäîêà÷êè, º ñâ³òëî, ö/âîäà, ãàç. 
063-191-91-27
  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
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Õë³áîï³÷ áàãàòîôóíêö³îíàëüíà, ìîæíà ãîòóâàòè 
éîãóðò,ìàñëî...âèðîáíèöòâà Êîðåÿ òåë 096-208-92-06
  Õîëîäèëüíèê ïðîìèñëîâèé íà 3 ôàçè 800 ë. 067-
430-04-48
  Öàïîí ëàê (êîë³ð ÷åðâîíèé), øàìïîðà í/æ 16 øò., 
êîðïóñà íà ï³äøèïíèêè 202=6 ê-ò³â., òåëåôîíèé 
êàáåëü, ìîíåòè 3 êîï. 1935 ð., 1954 ð.; 1961 ð., 1962 
ð., 1970 ð., 1977 ð., 1980 ð., 1984 ð., 1968 ð., 1991 ð., 
1964 ð. êóïîíè Óêðà¿íè. 2-51-56, 096-453-34-86
  Öåãëà á/ó (÷èùåíà). 096-176-06-08 Ñåðã³é
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öèáóëÿ - êóùîâêà. 063-398-43-93

  Ö³ëèé ãîð³õ íåäîðîãî. 063-143-61-18
  Öóöåíÿ ïåê³íåñà 1.5 ì³ñ. 063-386-15-45, 098-204-
66-08
  Öóöåíÿòà ³ìïåðàòîðñüêîãî òà êîðîë³âñüêîãî 
ïåê³íåñà øóêàþòü ñâîþ ðîäèíó 1 500 ãðí. 097-793-
55-95
  ×àñòèíè ìîñòîâèõ ñâàé 30 õ 30 ïî 3 ìåòðà. 067-
726-99-21, 067-996-60-58
  ×èñòîêðîâíèé õëîï÷èê ñåìáåðíàðà øóêàº ñâîþ 
ðîäèíó 3 000 ãðí. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà, ðîáèòü ð³çí³ îïåðàö³¿. 
096-832-87-79
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà ç òóìáî÷êîþ «Ïîäîëüå». 
063-289-04-52
  Øèôåð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-630-67-15
  Øèôåð á/ó. 066-247-57-54
  Øðîò. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  Øòàõåòè - ñîñíà 6 õ 2.5  õ 85 ñì., ñóõ³, 2 ôëàíöà 
Ä.50, êðàí Ìàºâñüêîãî (²òàë³ÿ) 4 øò., ìàëîãàáàðèòí³ 
ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, òîá³íî, ïåòë³ äî ãàðàæà, 
áðîíçîâèé çâîðîòí³é êëàïàí Ä.40. 2-51-56, 096-453-
34-86
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-
307-70-94
  ß÷ì³íü, ÿðó ïøåíèöþ. 068-762-90-74
  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
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-
16, 067-175-80-70
  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 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð, º ïîãð³á. 
067-584-85-58
  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
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. 
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рЕмоНТ, поСлуги
 Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 
Швидко та якісно. 097-609-26-63, 098-
395-03-56
 Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
 Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
 Копаємо, докопуємо, чистимо криниці.
Доставка кілець. Корб від виробника. 096-
418-47-61
 Копка, чистка, докоп криниць. За 
помірними цінами. Швидко та якісно. До-
ставка колодязних кілець. 096-799-14-92, 
063-402-12-10
 Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
 Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
 ВИКОНУЮ роботи: штукатурка, стяжка, 
гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, 
ламинат. 0632697525
 Всі види будівельних робіт, плитка 093-
767-67-84
 Продам Дрова. Різані, Колоті 093-371-69-
67 Володимир.
 Каменщик. Камінь 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 потрібен автозварювальник. 063-
274-46-26
 На роботу потрібен автомийник. 068-161-
58-14, 2-28-09
 Потрібен продавець в магазин продоволь-
чих товарів. 093-341-64-08
 На постійну роботу потрібен монтажник 
метало - пластикових конструкцій зі своїм 
автомобілем. 096-904-26-01, 063-190-
88-82
 На постійну роботу в продовольчий мага-
зин в с.Титусівка потрібен продавець. 096-
372-03-80, 093-884-69-74
 На роботу в цілодобову аптеку потрібен 
фармацевт або провізор. 063-342-99-24, 
097-737-05-79
В кафе "Княгиня Ольга" потрібен офіціант і  
помічник кухаря з досвідом роботи, з/п 250 
грн. 093-870-73-22  
 На роботу по виготовленню пам'ятників 
потрібен працівник, жінка для прийомів за-
мовлення. 098-319-18-86, 093-408-76-82
 Потрібна няня для двох діток, 3 та 6 років. 
093-291-44-02 Ірина
На роботу потрібні продавці, офіціант, ку-
хар, помічник кухара. 063-641-51-76, 067-
509-08-00, 093-743-02-15
 На роботу в продовольчий магазин "Віраж"  
потрібен продавець, зі стажем роботи. 
093-596-40-46
 На роботу запрошуються Ветеринар, 
агроном, бухгалтер, оператор-касир, 
різноробочий. 067-43-00-280.
 В кафе "Хуторок" потрібен помічник кухаря 
та офіціант 093-145-82-34, 067-264-95-70
Потрібен водій на автомобіль-асенізатор 
ГАЗ-4301, 050-706-82-77
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 нерухомiсть: продам або обмiняю 
Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх: 4/9/ц, площа: 
66/45/9, 2б/з, АГВ, житл/стан, термiн.. Цiна: 23000у.о, 
тел.: (097) 212-61-47 

 Будiвельнi матерiали 
Продам 

Вугiлля 1т, Самовивiз. Цiна: дог, тел.:(098) 409-24-66 

Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

автомобiлi 
 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 

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 

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 

Столяр-верстатник. З/п вiд 8000 грн (виробiток). Вироб-во 
лiжок. Р-он Ел.мережi. Тел.:(067) 746-12-40 

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

 продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

 Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

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

 Потрібен експедитор для адресної до-
ставки води по маршрутах. Вимоги: 
комунікабельність, вічливість, порядність, 
відповідальність. Своєчасна виплата зар-
плати, навчання, офіційне працевлаштуван-
ня. 068-58-65-424
 На "Нову пошту" м.Козятин потрыбны ка-
сири/оператори, вік: 20-30 р. Осн. вимога: 
Швидка робота за комп'ютером з 9:00-
18:00. 063-231-31-44
 На "Нову пошту" в м. Козятин потрібні 
вантажники, вік: 20-30 р. Осн. вимога: 
відсутність шкідливих звичок. з 9:00-18:00 
063-231-31-44
 На роботу потрібен адміністратор 
комп’ютерного клубу, вік: 20-30 р. Осн. 
вимога: Знання компютера на високому 
рівні. з 9:00-18:00 063-231-31-44
 Перукарня "Каприз" запрошує на ро-
боту перукарів та майстрів манікюру з 
офіційним працевлаштуванням (за рахунок 
підприємця) 063-347-91-09
 На роботу запрошується: бухгалтер, 
водій (ЗИЛ), ветеринар, оператор-касир. 
м.Козятин,вул.Довженка,18 база "Прод-
торг", 067-430-02-80

Здам в оренду торгівельну та офіс-
ну площу, центр міста. 063-141-70-79, 

093-861-56-14

îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà.093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 69, 
çàã. ïëîùà 43.5 êâ.ì. 063-296-30-12
  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., 41.4 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 2 ïîâ., 
öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ñàí.âóçîë, âàííà, ïîãð³á, ñàðàé, 
ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-858-01-82
  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 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 ðåìîíòîì, öåíòð, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 52 êâ.ì. 063-296-30-12
  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.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà) öåíòð, 
âóë.Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì. 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 
54.8 êâ.ì., ãàç, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., ö/ç Ìàõàðèíö³. 097-185-46-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ñòàí æèëèé àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó 
âñ³ âàð³àíòè. 093-017-68-21
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³,åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 
067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 
³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, ìåáëüîâàíà. 067-831-52-40, 
093-831-01-60 
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 52 êâ.ì., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-217-47-17

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, 5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï 
â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, 
îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-
09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
êîíäèö³îíåð, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. 
093-140-74-34
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-
432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Â³ííè÷åíêî 1/5 áóäèíêó, 

êóòîâà, áåç ðåìîíòó. 067-39-71-446, 093-41-12-817
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17), 2 ïîâ., ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ðåìîíò.  063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-170-09-97 
Ëþäà
  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., 64 êâ.ì., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 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., 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., 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., 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, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 
2-õ êîíòð. êîòåë,  ñàí. âóçîð ðàçîì, ð³äâàë, ì/ï 
áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³ Í³ìå÷., òåëåôîí, 
³íòåðíåò, êàáåëüíå, òåðì³íîâî.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 230 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, 
ãîñï. áóä³âë³, 15 ñîò. ãîðîäó, ñàä. 068-056-55-94, 
093-920-53-57

  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 6 õ 9, âåðàíäà 5 õ 3, ãàç, âîäà, âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Âåðíèãîðîäîê, öåíòð, âóë.
Ëåí³íà 72, ãàç, âîäà, ï³÷ü, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
37.5 ñîò. 096-350-61-61, 063-383-43-53
  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 ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ, 
âðåìÿíêà, êðèíèöÿ. 093-812-70-18
  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¿), 
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17.03.17 р. минає 1 рік, 
як пішла в кращий світ 
світла, щира і яскрава 
людина, поетеса, 
найкраща донечка на Землі

Єрьоменко 
  Ангеліна 
Андріївна

Ти не діждалась
 перших журавлів – 
Тяжка недуга світ 
тобі закрила
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне 
з Богом говорила
І вже без тебе 
розцвітуть сади,
І солов'ї затьохкають ночами
І будуть знову квіти і плоди
І буде все...
Та тільки вже без тебе.
Ти будеш жити 
вічно з нами в пам'яті,
В думках і снах, 
не згасне образ 
твій з роками
У наших зболених серцях.Вічно сумуюча мама.

393748

393757

Вічно сумуючі: близькі та рідні.

27.03.17 р. минає 20 років з дня трагічної смерті
люблячого чоловіка, батька, дідуся та прадідуся

 Лукашука 
Володимира 

Івановича
Час не може стерти біль утрати,
Ти живеш в наших серцях.
Єдина втіха, що часто приходиш у снах.
Перед могилкою Твоєю станем на коліна
і тихо прочитаєм "Отче наш".
Хай буде Тобі легко там, де небуття,
Хай Бог простить гріхи і прийде каяття.

394155

Спи спокійно, 
наша ріднесенька.
Хай твоя душа 
знайде вічний спочинок у рай-
ських садах.

394596

392212

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, ñàíâóçîë, 
ãàðàæ, ñàðàé, ãîðîä, ñòàâîê, ìàãàçèí, çóïèíêà 20 ì. 
063-854-94-78
  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., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ó÷àñòîê 20 ñîò., 
ñ.Êîçÿòè, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé 
äâ³ð êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 
ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., 
çåì. ä³ë-êà 37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-
144-17-82
  Áóäèíîê 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.Êîçÿèìí âóë.Êè¿âñüêà 6. 097-124-99-96
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/5, ãàç, êðèíèöÿ. 
097-323-51-13
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî (Ùîðñà) 

137, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 097-455-86-11, 093-922-18-
28, 093-588-85-44
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, öåíòð, íà 2 ïîëîâèíè, 2 
âåðàíäè, 5 ê³ìíàò, ãàç, êðèíèöÿ, âîäà â áóä., ñàðàé, 
ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî 5 ñîò. çåìë³ îêðåìî. 
063-390-42-83, 095-751-76-96
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 
Êè¿âñüêà, 8, ç ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. 
áóä³âë³.067-986-47-25
  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 ð-í 3 øêîëè, ãàç, âîäà. 093-461-52-70
  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, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç., õîðîøèé 
ï³ä¿çä. 097-585-10-81, 063-294-75-52
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ. 097-120-81-14
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ ç óñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè. 
096-511-81-46
  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.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.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ñàðàé, çåìë³ 15 ñîò., 
ãîðîä äî áåðåãà. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç, âîäà, 
ñâ³òëî, âñå â ïîäâ³ð¿,  çåì. ä³ë-êà 30 ñîò., íåäîðîãî. 
097-551-67-20
  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.Ñèãíàë, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-
83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (3 êì. â³ä ì.Êîçÿòèí), º ãàç, 
âîäà ãàðÿ÷à - õîëîäíà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 âèäè îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ãîðîä 35 ñîò., ÷àñòèíó ìîæíà 
çäàâàòè ñóñ³äîâ³. 050-821-49-53 Ñòàí³ñëàâ
  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 11 õ 6.5 ì., º ãàç, º ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.
Âèøíåâåöüêîãî 14. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç, 5 ñîò. çåìë³, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, âóë.
Òåðåøêîâî¿ 48, ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 067-463-
88-87
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ â ñ. Ìàõí³âêà 
(Êîìñîìîëüñüêå) ïë. 83,7 êâ.ì. àñôàëüòîâàíà äîðîãà, 
ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
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 ãàðàæ, ñàðàé, ãàç, 10 ñîò. çåìë³, 
âóë.Äîâæåíêà 77 (çóïèíêà ìàñëîçàâîä). 063-325-75-
75, 068-953-05-00, 063-448-42-42
  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.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå 

îïàëåííÿ º âóã³ëëÿ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
íåîáõ³äíà ìåáåëü. 098-713-10-02
  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
  Áóäèíîê, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 16, Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 093-
785-79-12
  Äà÷à êîîï.ßã³äêà ð-í Ñ.Ñèãíàë, íåçàê³í÷åíèé 
áóäèíîê 3 õ 4. 063-291-40-03
  Äà÷à ñò.Êîðäèø³âêà ç áóäèíêîì 10 ñîò., ïîðó÷ 
ñòàíö³ÿ, º äåðæ. àêò íà çåìëþ, òåðì³íîâî. 067-729-
81-09
  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
  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 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 8 ñîò. 
çåìë³, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, êðèíèöÿ. 098-938-69-79, 
093-896-03-78
  Ï³â áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 

097-264-46-76, 093-018-62-77
  Ñðî÷íî, äåøåâî  êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 3/4 
ïðîäàì àáî îáì³íÿþ íà ìåíøó. 093-947-98-90, 
096-592-31-29
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 
âóë.Ùîðñà 4. 097-740-22-42, 063-424-23-90
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 
063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Âàñüêîâñüêîãî, 74 êâ.ì., âñ³ 
çðó÷íîñò³, ³íä. ãàçîâå îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà 4.5 ñîò., ñâ³é äâ³ð. 096-222-00-86
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 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
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÎêðàùåíÎÃÎ Ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
ÎÏàëåííÿ, ì/Ï â³êíà, óòåÏëåíà, âóë.êàòóêÎâà 39. 063-
289-00-91
 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

  аВТомоТо
  Fiat Doblî 2005 ð.â., 1.9 òóðáî, ñèí³é ìåòàë³ê, 
êîíäèö³îíåð, çàâîäñüêèé ïàñàæèð, äîáðèé ñòàí. 067-
187-06-98
  Ford Escord 1990 ð.â., 1.3 áåíçèí. 096-369-91-00

  TOYOTA COROLLA 1991 ð.â., 1.9 äâèãóí, òåðì³íîâî. 093-
446-95-99, 097-436-75-14
  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 2107 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-485-61-78
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà â õîðîøîìó ñòàí³ 2000 ð.â. 097-
058-07-46
  Äâèãóí äî Ò-40, Ä.144 ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿ â äîáðîìó 
ñòàí³. 068-762-90-74
  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
  Êîìáàéí Íèâà ÑÊ-5Ì, çàï÷àñòèíè Ïåæî 305, äâ. 1.9. 098-
270-07-95, 063-488-70-38
  Ìîïåä SAVAGE, êîë³ð ñèí³é, ïðîá³ã 5200, Êîçÿòèíñüêà 
ðåºñòðàö³ÿ. 097-566-59-08
  Ìîïåä Ñàáóð êîë³ð ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 2500 êì., ñòàí 
â³äì³ííèé, Êîçÿòèíñüêà ðåºñòðàö³ÿ. 096-437-79-78, 063-
883-93-55
  Ìîòî-òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì 2015 ð.â. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîòîöèêë ÈÆ- Þ 4, ñòàí äîáðèé, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 
093-757-73-64
  ÌÒ-10 (îäèíè÷êà äîðîãè). 097-154-49-36
  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
  Ðåçèíà ë³òíÿ R-14 175/65  Premiors - Solazo. 093-095-17-
57, 098-600-83-18
  Ñêóòåð Honda Takt ï³ä â³äíîâëåííÿ àáî íà çàï÷àñòèíè. 
073-212-24-87
  Ñëîâàöüêèé ìàëîòðàêòîð «Àãçàò» ç îäíîîñíèì êîë³ñíèì 
øàñ³, 2 ìîòîðàìè îäíàêîâèìè, ðîòîðíèé êóëüòèâàòîð, 
ñòð³ë÷àòà ðåéñîâà êîñàðêà, êàðòîïëåêîïàëåà. 097-509-27-40
  Ôîëüêñâàãåí ïàññàò Á3 1.9 D, 1992 ð.â., óí³âåðñàë. 063-
050-34-86

  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
  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
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-
500-10-54
  Äóá, ÿñåí - êðóãëÿê. 098-214-88-79
  Çà ïîì³ðíó ö³íó ñòàðèé áóäèíîê (ìîæëèâî íå ó æèòëîâîìó 
ñòàí³), ³ç çåì. ä³ë-êîþ (â³ä 8 ñîò.), àáî ïðîñòî ä³ëÿíêó â 
ìåæàõ Êîçÿòèíà. 063-637-20-65
  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
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ êóïèòü áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí àáî â ñ.Êîçÿòèí 
íà âèïëàòó, ìîæëèâèé äîãëÿä çà ïåíñ³îíåðîì ç ÷àñòêîâèì 
âèêóïîì, ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 093-857-33-00
  Ìîïåä á/ó Àëüôà/Äåëüòà ç äîêóìåíòàìè. 063-172-13-68
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-
13-64

  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
  Òåëÿòêî íà â³äêîðì. 063-974-69-30
  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 - íóòð³é. 063-537-86-00
  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
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29

  ріЗНЕ
  Â³ääàì â õîðîø³ ðóêè êîòÿò ìèøîëîâè - ä³â÷àòêà. 063-
280-18-63
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó â öåíòð³. 063-641-51-34, 099-
369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ, öåíòð. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíòà. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà êâàðòèðó, áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áàæàíî ç ñåëà. 
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÌÎ ¹788303 íà ³ì’ÿ 
×åðåøíþêà Ñåðã³ÿ Ïåòðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ñåð³ÿ ÀÀ 
¹408528 íà ³ì’ÿ Ìàõèáîðîäà Ëåîí³ä Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹1, 
â ì.Êîçÿòèí ïî âóë.Ãîðüêîãî 9 â³ä 15.05.2007 ð. âèäàíå 
Êîçÿòèíñüêîþ Ì³ñüêîþ Ðàäîþ íà ³ì’ÿ ßíêåâè÷ Òàìàðè 
Ñòåïàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 073-058-43-19
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ 1 øêîëè). 093-885-20-54
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-940-96-05, 097-245-63-38
  Çäàì áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 068-041-
82-43
  Çäàì áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ãàçîâå. 093-031-24-52
  Çäàì â îðåíäó 100 êâ.ì. ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 
067-430-04-48
  Çäàì â îðåíäó 200 êâ.ì. ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 067-430-
04-48
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 30 êâ.ì. 067-
430-04-48
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., 
ìàãàçèíó «Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-
449-53-15
  Çäàì â îðåíäó ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò ç óñ³ì îáëàäíàííÿì 
â öåíòð³. 067-430-04-48
  Çäàì 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
  Çíàéäåíî ñð³áíó ñåðåæêó á³ëÿ ìàãàçèíó «Ñîíå÷êî», êðàñèâà, 
êðóïíà. 096-095-98-01
  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
  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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оВен 
навколо вас можуть закру-
титися інтриги, розраховуйте 

тільки на власні сили.
телець 
з'явиться шанс взятися за здій-
снення давно задуманого. 

можлива не зовсім приємна розмова 
з керівництвом.
БлизнЮки 
Цього тижня поки що не варто 

міняти звичну сферу діяльності.
 рак 
Будьте готові відповісти за свої 
слова. не треба надто нервува-

ти й метушитися на роботі.
 леВ 
Бажано не починати щось нове. 
обмежтеся дрібними справами і 

відгородіть себе від неприємних зустрічей.
 діВа
впорядкувати занедбані спра-
ви буде нелегко. але проду-

мані справи підуть на користь вашій 
діловій кар'єрі.
терези 
на роботі можуть виникнути 

конфліктні ситуації.
скорпіон 
спробуйте відійти від набрид-
лих стереотипів. Це дасть шанс 

з'явитися чомусь новому у житті.
стрілець 
з'явиться зручна можливість 
розпочати нову справу, яка 

після тривалих зусиль приведе вас 
до успіху.
козеріг 
продуктивний тиждень пора-
дує і подарує надію. усі минулі 

труднощі  вдасться владнати.
Водолій
 Будь-яка робота буде вам до снаги 
й принесе довгоочікувану радість.
риБи 
усі неприємності, які зовсім не-
щодавно псували настрій вам, 

нарешті залишаться в минулому.

ГОРОСКОП
з 23.03 по 29.03

39
40

13

недІля,26 березня

+ 2 0С   + 3 0С
+ 5 0С   + 3 0С

СеРеДА, 29 БеРеЗНЯ

  + 6 0С   + 5 0С
  +11 0С   + 7 0С

вІвторок, 28 березня  

  + 2 0С    + 3 0С
  + 9 0С    + 10 0С

понедІлок,27 березня

  +2 0С   + 2 0С
 + 8 0С   + 5 0С

СУБОТА, 25 БеРеЗНЯ  

  + 5 0С    + 4 0С
  + 6 0С    + 4 0С

ПЯТНИцЯ,24 БеРеЗНЯ  

   + 9 0С    + 9 0С
   + 16 0С   + 11 0С

чеТВеР, 23 БеРеЗНЯ 

 + 9 0С  + 8 0С
 + 10 0С  + 9 0С

Прогноз погоди

394664

39
46

66

39
46

80


