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Оцінка дій влади: прО 
нОвий сайт та Озеленення

У гОстях У калинівських 
нацгвардійців  с.9
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Священик проСвятив, як діяти в певних життєвих Ситуаціях та де брати Силу  
с.2

За свідченням пацієнтів, головному лікарю євтушку 
вдалось організувати лікувальний процес, про що є 
позитивні відгуки. про це — в листі в редакцію. бажаємо 
колективу лікарні відновного лікування успіху в роботі та 
вдячних пацієнтів
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ВідноВна лікарня запрацюВала
“Пройшло зовсім мало часу з тих пір, 

як стали стихати пристрасті після ліквідації 
залізничної лікарні та переїзду ЦРЛ в її 
стіни. Багато було обговорень, нервових 
буревіїв з приводу цього ноу-хау, обурень 
громадськості Козятина. До цього часу над 
бідними людьми висить домоклів меч — 
черговий “циганський” переїзд медичного 
персоналу до Калинівки.

При запровадженні цих нововведень, 
ніхто не врахував усі незручності, які зараз 
відчуває на собі хворе та здорове населення 
(проходження медоглядів), що користується 

послугами поліклініки та стаціонару ЦРЛ 
(величезні черги біля кабінетів лікарів, пере-
повнений стаціонар). 

Наразі важко і лікарям, і хворим. Кому 
це потрібно?

Ми, непрацюючі пенсіонери-залізничники 
(досить велика та значна верства населення 
нашого міста) були дуже занепокоєні, чи не 
залишимося на узбіччі? Чи будуть існувати 
наші страхові поліси?
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у всіх на устахпро все

лист в номер

ВідноВна лікарня запрацюВала

переступили через інВаліда першої групи

розпочаВся дачний сезон 

духіВник Вирішує проблеми, 
споглядаючи на біблію

переВізники! 
гроші
не В кишенях 
атошникіВ, а 
у тих, з ким 
уклали угоду

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

до акції милосердя також приєдналися назар Матвійчук (11 років) з ліцею та м-н “новий стиль”

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

отець антон борис продовжує медійне спілкування з громадою

переВіримо законність передачі майна
таїса радіна, депУтат МіськОї 
ради

Враховуючи постійні маніпуля-
ції міської влади з майном гро-
мади, бездіяльність Пузиря О. та 

Буравського Є. 
щодо виконан-
ня рішення се-
сії, я ініціюю 
с т в о р е н н я 
громадської 
робочої гру-
пи з питання 
дотримання 

вимог законодавства щодо 
управлінням та користування 
майном громади, в тому числі 
і при передачі приміщення сто-
лярного цеху КП «Відродження» 
приватному підприємцю. Запро-
шую долучитися до роботи всіх 
небайдужих мешканців міста, 
людей з юридичною освітою, ве-
теранів АТО, представників ЗМІ.

Усі засідання громадської ро-
бочої групи будуть проводитись 
публічно. Усі відповіді на запи-
ти, звернення та вся отримана 

інформація буде надаватися в 
ЗМІ та соціальних мережах. До-
лучайтесь! Спільно змусимо владу 
працювати в законному полі! 

ЩО спОнУкалО Мене ініці-
ювати ствОрення грОМад-
ськОї рОбОчОї грУпи. Міський 
голова Пузир присягався служити 
громаді міста. Присяга, яку склав 
Пузир, має такий зміст: « …охо-
роняти права, свободи і законні 
інтереси громадян, сумлінно ви-
конувати свої посадові обов'язки ». 
Наразі ним сумлінно порушується 
дана громаді міста присяга.

Усе почалося з засідання 
земельної комісії, на якій 
депутат Рожук виказав про під-
озру, що тротуарна плитка 
біля торгової точки «Табачок» 
(належить раднику Матвіюку 
С.) була покладена за рахунок 
бюджетних коштів та за вартістю 
робіт в декілька разів перевищує 
ринкову ціну.

Через декілька днів, радни-
ки Матвіюк С. та Якимова Н. 
зробили перевірку "незаконної 

діяльності" приватного підпри-
ємця (наголошуючи про його 
зв’язок з  депутатом Рожуком) 
в приміщенні столярного цеху 
КП «Відродження». У результаті, 
радниками було встановлено, що 
"підприємець незаконно користу-
ється майном громади (відсутній 
договір оренди та сплата оренд-
ної плати). Що зникли столярні 
станки та вкрадено електроенер-
гію у громади міста на суму 30 
000 грн".

Кожен свідомий міський голо-

ва, який є відповідальний за май-
но громади, маючи такі факти, 
звернувся би до правоохоронних 
органів. Але це свідомий. Наш 
спромігся на те, щоб засудити дії 
депутата Рожука! А далі тиша! 
Нібито нічого не сталось!!!

Але на сесії міської ради 
25.11.2016р. прийняте рішення, 
яким рекомендовано земельній 
комісії (голова Буравський Є.) 
розглянути питання та підготувати 
висновки щодо дотримання вимог 
законодавства при передачі при-

міщення столярного цеху. А Пу-
зирю О. — перевірити законність 
використання даного приміщення.

До даного часу ні Буравським, 
ні Пузирем не виконано рішення 
сесії та не встановлено законність 
використання майна громади. 
Щодо бездіяльності зазначених 
посадових осіб, мною було на-
правлено депутатське звернення. 
Натомість, отримала доручення 
від Пузиря О., виконати рішення 
сесії за нього та Буравського Є. 
з оригінальним формулюванням. 
Увага! Мені це доручили як се-
кретарю комісії.

Міський голова Пузир не діє!!! 
Голова комісії Буравський Є. не 
діє!!! З такою логікою Пузиря, 
можливо, я буду виконувати всі 
його повноваження?! Але мене 
дивує компетентність юриста Пу-
зиря, невже він не знає права та 
обов’язки секретаря комісії.  У 
зв’язку з цим, є до нього питання: 
“Ви не знаєте, на Бесарабсько-
му ринку до цього часу можна 
купити диплом з юридичною 
освітою?”

прОдОвження. ПОЧАТОК» стор.1

Ми пам’ятаємо, як активно вів 
боротьбу за збереження Відділко-
вої лікарні та зокрема за нас, пен-
сіонерів голова Ради ветеранів 
Козятинського залізничного 
вузла Євген Буравський. Цій 
небайдужій людині було боляче за 
долі ветеранів праці, непрацюючих 
пенсіонерів і всіх залізничників 
в цілому. Навіть повірити важко, 
але вся ця історія, якщо ще не 
завершилась, то триває досить 
благополучно. Лікування та профі-
лактика непрацюючих пенсіонерів 
проводиться в терапевтичному та 
неврологічному відділеннях КУ 

“Козятинська лікарня відновного 
лікування”, що розташувалося на 
базі колишньої ЦРЛ.

Я пройшла лікування саме в 
терапевтичному відділенні. Пере-
ступивши поріг цього закладу, 
пенсіонер одразу відчуває тепло 
та піклування медичного персона-
лу. Лікарі, завідувачка відділення 
Валентина Манзюк та Ірина 
Дирда дуже уважно вислуховують 
кожного хворого та призначають 
необхідне лікування на вищо-
му професійному рівні. Набуває 
досвіду молодий лікар пані 
Скупінська. Кожну хвилину вона 

поряд зі своїми пацієнтами. Добра 
посмішка, уважність. А що треба 
людині похилого віку!

Окремих слів подяки заслуго-
вують медсестри. Крапельниці 
та уколи роблять швидко та 
вправно. До кожного хворого 
виявляють терпіння і такт. Тут на 
місці хворим роблять УЗД та ЕКГ. 
Проводиться фізіотерапевтичне 
лікування. У цьому ж відділенні 
проводять консультації та ліку-
вання окуліст Валентина Білоус, 
завідувачка неврологічного відді-
лення Тамара Вітюк, хірург Дми-
тро Пузир, уролог Олександр 

Мельник.
Ми були приємно вражені смач-

ним та різноманітним чотириразо-
вим харчуванням. Приготовлено 
по-домашньому, з урахуванням 
вимог дієти для діабетиків та паці-
єнтів з хворобами ШКТ.

Хочеться подякуввати керівни-
ку цього закладу Олександру 
Євтушку. Він справжній господар, 
вправний менеджер, що цінує свій 
персонал, при цьому ставить до 
нього суворі професійні вимо-
ги. Усе це йде лише на користь 
справі.

Дуже сподіваємось, що, можли-

во, комусь все ж таки вистачить 
здорового глузду залишити цей 
затишний куточок піклування про 
людей. 

Може досить вже радикальних 
змін, здається, настав час закрі-
плювати та вдосконалювати отри-
мані позитивні результати. 

з пОвагОю гОлОва ради ветеранів 
кзт дистанції сигналізації та 
зв’язкУ загребельна людМила 
андріївна за дОрУченняМ 
пенсіОнерів-залізничників 
валентини сУшкО, валентини 
крУчківськОї, наталі вацківськОї, 
любОві клюбінОвОї”

влад пОвх

 — Чи може людина, наро-
дившись, прожити життя і не 
вступити в конфлікт з Богом? 

— Слава Ісусу Христу. Ми 
продовжуємо наше медійне спіл-
кування. Запитання дуже цікаве. 
Люди кажуть, що життя прожи-
ти - не поле перейти. Коли ми 
йдемо до людини з відкритою 
душею і серцем, але потім бачи-
мо, що вона не бачить нашої до-
броти, щирості і може вступати 
з нами в конфлікт... Тоді виника-
ють різні непорозуміння, сварки, 
дискусії, спір. Не можу сказати, 
що людина вступає в певний 
конфлікт з Богом. Тому що Бог 
завжди є на нашій стороні. Він 
хоче дати більше, ніж ми самі 
можемо попросити чи розуміємо 
те, що Бог нам може дати. 

Якщо ми почитаємо книгу Бут-
тя, то побачимо, що Бог шість 
днів створює світ. У останній 
день він створює людину. Він 
все, що створив, віддає їй в 
користування. І він їй каже: “З 
усякого дерева можеш їсти, а 
з певного, не потрібно їсти, бо, 
напевно, вмреш”. Бог залишає 
людині свободу вибору. Коли 
людина грішить, то сама себе 
ставить в опозицію до Бога, 
повертається спиною до Бога, 
але він іде нам назустріч. Якщо 
людина згрішила, то тим самим 
стала в конфлікт з Богом, від-
вернулася від нього. Але Бог так 
полюбив світ, що посилає свого 
єдиного сина на жертву, щоб ті, 
хто вірить в нього, не загинули. 
Бог завжди йде людині назу-
стріч. Тому я б не сказав, що 
людина, народившись, вступає 
в конфлікт з Богом. Людина, 

народившись, відвертається від 
Бога своїми гріхами і тому інко-
ли виникає так, що вона вступає 
в конфлікт з Богом. Чому? Тому 
що Бог дає людині дуже багато. 
Дає 10 заповідей, які є ніби зна-
ками на цій дорозі. Бог говорить 
“не чини перелюбу, не кради, 
не вбивай...” І людина може 
сказати, що Господь проти неї 
виступає, що Бог хоче сказати їй 
щось погане, щось зле. 

Коли ми їдемо по дорозі, не-
даремно стоять там знаки з об-
меженням швидкості. Наприклад, 
60 км/година. Ми можемо оби-
рати і їхати зі швидкістю 40 або 
80 км/годину. Але є питання, чи 
ми потрапимо добре в поворот, 
чи не розіб’ємося? Ми тут маємо 
свободу вибору. Отож, Бог, коли 
запрошує нас на життя — це 
лише вільний вибір і людина в 
праві обирати бути їй з Богом чи 
бути без Бога. 

— Як бути, коли агресивні 
люди виражають до нас анти-
українські, антинаціональні, 
сепаратистські погляди. Іноді 
навіть фізично погрожують? 
Як, не перебуваючи на полі 
брані, жити в злагоді з таки-
ми людьми? Звідки черпати 
такі сили? 

— Безсумнівно, я, як свя-
щеник, і як християнин, хочу 
заохотити черпати сили у Бога, 
в молитві. Для того, щоб дати 
якусь відповідь на це запитання, 
я хочу звернутися до притчі. Од-
ного разу приходить на заняття 
карате батько одного хлопчика й 
каже до вчителя: “Ви бездарний 
вчитель, ви поганий, ви злий!” 
Учитель мовчить, він нічого не 
говорить. Батько забирає того 
хлопчика і йде. А інші учні ка-

жуть вчителю: “Ми ж бачили 
— ти гарний вчитель, ти добра, 
хороша, достойна людина. Чому 
ти йому не відповів, що ти не 
такий?” На це вчитель відповів: 
“Подивіться, коли ви приходите 
до когось зі своїх приятелів на 
день народження, ви несете 
йому подарунок. Коли цей іме-
нинник приймає подарунок, ви 
вже не маєте того подарунку. 
Подібно й тут, батько прийшов 
зі своїм подарунком злості, 
гніву, ненависті для мене, я про-
мовчав і його не прийняв. Тобто 
він пішов і залишився зі своїм 
подарунком”. Друга історія. Со-
крат, свого часу, коли на нього 
говорили пакосні, погані слова, 
мовчав. Його учні також запиту-
вали: чому ти їм нічого не відпо-
відаєш? А він їм говорить: “Коли 
собаки на вас будуть гавкати, ви 
станете на чотири лапки і будете 
гавкати на них у відповідь?” І я 
би хотів заохотити, відповідаючи 
на це запитання: не приймати 
того, що говорять нам ті люди, 
молитися за них. Ісус Христос 
в Євангелії від Луки дуже чітко 
говорить: Моліться за тих, хто 
вас ненавидить. Моліться за 
тих, що вас ненавидить, тих, хто 
говорить вам такі грубі, недобрі 
слова. Але також молітеся і за 
себе, щоб мати силу тих, хто 
нам погане робить”. Зрештою 
Ісус Христос, коли його приби-
вали до хреста, подумати тільки 
— його прибивали до хреста (а 
нам говорять слово недобре), а 
він каже: “Отче, прости їм, бо 
вони не знають, що роблять!” І 
тому незнання, що робити. Ми 
маємо за них молитися, не від-
повідати на них злістю, якимось 
грубими словами, опускатися 

до того рівня критики, дискусії. 
Ми ж знаємо, що ми не такі, як 
ті люди про нас говорять. Але 
також хочу сказати таку річ. 
Напевно, немає такого іншого 
народу, крім українського, який 
так би не знав свою історію, не 
любив би свою рідну мову. Отакі 
речі мусимо пізнавати. Також 
нашу спадщину, мусимо пізнава-
ти дорогоцінні дари нашої історії 
і нашої культури. 

— Тобто виходить, що на-
віть професійний військовий, 
якого держава в свій час 
навчила, як протидіяти, як 
боротися, навіть знищувати 
ворога, має відмовитися вес-
ти позицію по силі. 

— Коли йде мова про позицію 
словесного захисту, ми мусимо 
поступати так, як я це говорив. 
Ну не доведеш людині, яка має 
свою позицію, іншу точку зору. 
На це потрібен час. Але з іншої 
сторони, якщо до вас додому 
прийде людина і схоче погра-
бувати вашу сім’ю, познущатися 
над дружиною, дітьми, то ви, як 
військовий, як нормальний чо-
ловік будете захищатися. І тому 
такі силові моменти вступають в 
дію тільки тоді, коли моєму жит-
тю щось загрожує. Натомість ми 
маємо дуже багато інших таких 
моментів впливу, крім силових. 
Тому що легко застосувати силу, 
а набагато важче перемогти 
суперника словесно, розумом, 
власною гідністю, духовністю. 
Оце вже є велич.

тетяна лОзінська

Комерціалізація таких, здавалося 
б, простих речей, які раніше зна-
ходилися в компетенції одного авто-
парку, на сьогодні розшарувалася на 
багатьох підприємців. Вони впряглися 
— підписали умови і контракт на 
перевезення пасажирів. Складається 
думка, що вони навіть не уявляють і 
не знають, звідки у них має з’явитися 
компенсація за перевезення ветеранів 
АТО та учасників бойових дій. 

На мій погляд, спрощення до мі-
німуму “здеру гроші з АТОшника, 
а потім ще отримаю компенсацію” 
стимулює водіїв та власників марш-
руту пред’являти претензії до тих 
людей, кому держава гарантувала 
безкоштовний проїзд. Беззаперечно, 
хто-хто, а водій наражається на ре-
альну небезпеку, що загрожує його 
життю та здоров’ю, або пошкоджен-
ню транспортного засобу, яким він 
надає послуги пасажирам.

Дуже драматично розгорнулися 
події на маршруті “Козятин-Маха-
ринці” 27 березня поточного року. 
Водій провокативно словесно довів 
“до кипіння” АТОшника, інваліда ві-
йни Юрія Моторнюка, який реально 
був готовий вчинити дії по самообо-
роні, захисту своїх прав, наділених 
державою. Причиною стали діалог 
водія про те, що Путін хороший і 
правильний, і що він сам ветеран, і 
що у нього сьогодні немає грошей на 
заправку автобуса.

Слава Богу, що у голови сільради 
вистачило розуму поступити в даній 
ситуації, як кризовому менеджеру. 
Вона взяла на себе ініціативу — яки-
мось чином зв’язалася з преревізни-
ком і переконала його не заїжджати 
увечері в село. Щоб уникнути зустрічі 
водія з Юрієм, який його підчікував у 
селі на автобусній зупинці — “хотів 
поговорити серйозно”. 

“Сільське сарафанне радіо” 
цю подію виклало по-своєму. На-
певне, їм було приємно, що хтось та 
приструнить перевізника, у якого є 
конфлікт з громадою села. Створили 
міф, що Юрій хотів підірвати автобус, 
бо йому головиха не дала землю. 
Але воїн повідав, як це було і щиро 
зауважив: “Не для того я Україну і 
її народ захищав від агресора, щоб 
своїх сельчан вбивати.” З його слів 
я зрозуміла, що протягом тривалого 
часу його тероризує водій.

Застерігаю перевізників і воді-
їв: претензії адресуйте не АТОшни-
кам, а місцевій владі, з якою уклали 
угоду. Гроші ваші там, а не в кишені 
захисника України. Ви там їх не шу-
кайте, Ви туди їх не клали! Інакше, є 
всі підстави вважати, що вашому жит-
тю і здоров’ю загрожує небезпека. 

Зі своєї сторони (після спілкування 
зі мною) пан Юрій просить проба-
чення перед громадою села за не-
зручності, які вчинив у пориві гніву, 
оцінивши водія не як громадянина 
України, а як ворога держави, який 
посягає на права АТОшника.

влад лісОвий

(Скорочено, тільки факти)
Даю можливість оглянути де-

кілька фото. Відносяться вони і 
стосуються п’яти осіб. Персонажі 
не видумані.

епізОд 1. Олександр Філін, якому 
ще далеко до 30-років, живе у селі 
Вовчинець, що на Козятинщині. По-
життєво він інвалід першої групи. 
Позбавлений можливості самостій-
но рухатися. Постійно потребує сто-
ронньої допомоги. Неодружений. 
Коли я прибув до його помешкання, 
мене зустрів у інвалідському віз-
ку — комунікабельний, вибритий, 
вдягнений в охайний, чистий одяг 
молодий юнак. Оточений юрбою 
дітей, які явно доброзичливо став-
ляться до Саші. На моє питання, 
що б він хотів повідати людям, 
розповів:

— По природі я рухливий, не 
лінивий хлопець. Так сталось, 
що захворів хворобою, яка не 
притаманна українцям. Я один з 
таким діагнозом на всю область. 
Держава по закону гарантує 
стовідсоткове державне медичне 
забезпечення. Але його немає. 
Є лише пенсія. Від злиднів та не-
можливості правильно лікуватись, 
я втратив можливість самостійно 
рухатись. Але я не здаюсь, бо-
рюсь за своє життя. Дуже вдячний 
журналістам Тетяні Лозінській 
та Владиславу Повху за надану 

матеріальну та людську допомогу. 
На жаль, за зиму сім’я Філінів 

накопичила борг у сумі 720 гри-
вень за спожиту електронергію. 
Приїхали електрики та обрубали 
світло. Інвалід звернувся до голо-
ви Козятинської районної ради 
Віктора Слободянюка.

— Мою маму з піною в роті 
персонально Слободянюк вигнав з 
кабінету. Заяву не прийняв. Гроші 
не виділив. То ж мені, інваліду, 
виходить, треба ще й боротись 
з чиновником, на якого кажуть 
Мафік. Як це реалізувати само-
стійно, я не знаю. Прошу житло 
не фотографувати. Мені соромно 
оголяти свої побутові умови. Так, 
як у мене, гірше не буває. Я наді-
юсь на добрих людей. Вкрай важ-
ливо перекрити будинок. Мені б 
пожертвували крокви та метал, я 
рачки власними руками перекрив 
би будинок з племінниками, що в 
мене на руках...

епізОд 2
Розповідати про Віктора Сло-

бодянюка та його особисті стат-
ки я не стану. Але повідаю про 
його дії як чиновника, що очолює 
районну раду. Дуже стисло і ко-
ротко. Я особисто допомагав 
Олександру Філіну скласти пись-
мову заяву-звернення до нього 
з проханням надати одноразову 
безповоротну фінансову допомогу 
в сумі 740 гривень перед остан-
ньою сесією райради. Пан В. С. 

візуально озна-
й о м и в ш и с ь , 
не прийняв по 
канцелярії, не 
зареєстрував. 
У наданні фі-
нансової допо-
моги свавільно 
відмовив. Де-
путатів район-

ної ради до відома не поставив. 
Іншим рішенням на тій же сесії 
утвердив фінансову одноразову 
безповоротну допомогу в сумі 
50  тисяч гривень друкованому 
виданню, що належить депутату 
ВР Юрчишину під логотипом “13 
округ”. Видання комерційного 
характеру. Практично на кожній 
сторінці — портрети Слободяню-
ка та нардепа Юрчишина.

епізОд 3
Скрізь Слободянюк та депутат 

ВР Петро Юрчишин асоціюють 
себе з меценацтсвом, турботою 
за людей, державними діячами, 

представниками 
Аграрної пар-
тії України та 
блоку БПП.Як 
це виглядає на 
практиці — чи-
тай перший та 
другий абзац.

епізОд 4
Зі слів Олек-

сандра Філіна, відгукнулася на-

дати допомогу 
в сумі 740 гри-
вень депутат 
обласної ради 
Ірина Колес-
ник. За що їй 
вдячна родина 
Філіних.

епізОд 5
Також мати 

Сашка Тетяна 
щиро дякує 

з а с т у п н и к у 
голови Ко-
зятинської 
райдержад-
міністрації 
Сергію Про-
хорову, який 
власним ко-
штом допоміг 
родині, при-

дбавши взуття для інваліда. 

епізОд 5. Просимо вказану ін-
формацію розповсюдити серед 
громади, з метою знайти милосерд-
ну фінансово спроможну фірму, 
громадянина, діяча — щоб відре-
монтувати покрівлю будинку, де 
мешкає Сашко Філін.

катерина чекай

Асортимент квіткових магази-
нів та запити покупців змінилися. 

У квітковому магазині біля 
Укртелекому, наприклад, ве-
личезний вибір насіння петуній. 
Продавчині кажуть, що в цьому 
році вони дуже популярні. Є в 
наявності широкий асортимент 
насіння овочів. Стоять на продаж 
дерева лимонів та мандарин з 
плодами, які так й тягне зірва-
ти та з’їсти. Великий попит на 
троянди як в букетах, так й на 
розсаду.

Пані Ірина, приватний під-
приємець, яка торгує насінням, 

добривами та саджанцями в 
районі старого побуткомбінату, 
поділилася власними спостере-
женнями:

— Раніше люди накуповува-
ли все про запас. Могли ще в 
грудні придбати насіння рослин, 
які стали їм до смаку. Зараз все 
купують безпосередньо перед 
відвідуванням дачі. Два тижні 
тому купували насіння цибулі, 
часнику, капусти, помідорів. За-
раз користується попитом насін-
ня моркви, буряка. Купують ци-
булю на посадку. З засобів для 
захисної обробки рослин найпо-
пулярніші — “Бордоська суміш” 
та залізний купорос. Беруть 

саджанці 
малини. 

Щ е 
о д н а 
п р о -
д а в ч и -
ня біля 
“ З е л е -
н о г о 
д о м у ” 
розпові-
ла, що в 
неї роз-
к у п о в у -
ють на-
сіння та саджанці квітів:

— Самий ходовий товар — 
гладіолуси, клематиси в насінні 

та рози в розсаді. 
Ще купують розсаду клубніки і 

чорниці та добрива до них.

дар'я талізіна. 
приєдналась до акції

петро чорний. (зібрав 
350 кришечок)

раїса козловська. 
(81 рік, пенсіонерка, 
приєдналась до акції)

г. середіна: “всього 
за останній час 
зібрала близько 
9000 кришечок, 
допомагає 
збирати станіслав 
козерацький”

хуторна Ольга 
іванівна. (пенсіонерка, 
зібрала більще 500 
кришечок
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влада і мипро все

у верболозах екологічна катастрофа

без чарки споглядати за діями бульбашки тяжко-2

може, побачить Вулицю Винниченка...

погрузли В  смітті, 
зате озеленюємося

оцінка озелененню міста

Висадка каштаніВ під питанням

Зважаючи на ряд звернень 
від городян на кшалт: “Зробіть, 
будь ласка, фото або відео  ву-
лиці Винниченка, а саме біля 
магазину "ЕКРАН". Вибоїни на 
дорозі  вражають. Може, наш 
мер побачить (якщо не бачив 
раніше) і  щось таки з ними 
зробить…”, сьогодні публікуємо 
фото і враження журналіста після 
турпоходу по Винниченка

тетяна лОзінська

в'ячеслав гОнчарУк

Вулиця Винниченка стала не-
давно тільки вулицею з великим 
потоком транспорту. Можливо, 
з потоком транспортних засобів 

трохи перебільшено, та стоячих 
авто на цій вулиці вистачає. 

Ось тільки якість дороги, осо-
бливо для пішоходів, на цій вулиці 
без перебільшення в жахливому 
стані. Не відомо, чим керувалися 
режисери міської програми бу-
дівництва, реконструкції, ремон-
ту та утримання вулиць і доріг 
комунальної власності, коли за-
кладали на 2015-2020 роки тільки 
поточний ремонт дороги вулиці 
Винниченка. 

Відомо тільки, що такий ремонт 
там мав проводитися двічі. Пер-
ший раз — у 2015 році. Тільки з 
якоїсь причини ніякого ремонту 
там не було.

Ми ні в якому разі не хочемо 
в цьому звинувачувати владу. У 
кінці жовтня 2015 року тільки 
пройшли місцеві вибори. Справа 
житейська — привітання, озна-
йомлення з кабінетами. Потрібно 
було створити команду одно-

думців. Та й хто зимою ремонтує 
дороги!

У 2016 році тих доріг назбира-
лося стільки, що гроші скінчилися. 
І зосталася вулиця Винниченка, як 
і деякі інші, чекати кращих часів. 

Можливо, в міській раді вважа-
ють, що є важливіші вулиці? Може 
й так. Тільки не на всіх вулицях є 
такі калюжі, як на Винниченка. І 
чекати наші городяни і гості з сіл 
не можуть до 2020 року. Саме 
в цей рік заплановано на вулиці 
Винниченка провести поточний 
ремонт дороги. 

Для пішоходів доля може всміх-
нутися раніше. Згідно з програ-
мою розвитку міста, в  наступному 
році на вулиці Винниченка мають 
ремонтувати тротуари і пішохідні 
доріжки. 

Але на сьогоднішній день люди 
долають калюжі. Велосипедисти 
— з гумором. Тільки не до гумору 
тим, чий двоколісний не доби-

рається до дорожнього берега і 
зупиняється в калюжі.

Можливо, наш гумор не кожно-
му до душі. Тільки, щоб не було 
подібних публікацій і городяни 
менше звертались на гарячу лінію 
газети “RIA-Козятин”, потрібно 
владі знати тільки дві речі: “Не 
мати козятинчан за дурнів” і 
“Перед тим, як писати подібну 

програму розвитку міста, потрібно 
пройтись вулицями, якими меш-
канці міста ходять щоденно”. 

Ні в якому разі не слід сидіти 
чиновникам в якомусь кабінеті 
та вносити в перелік доріг вулиці 
із знайомими назвами. Тому що, 
читаючи таку програму, склада-
ється враження, що саме так воно 
й було.

невже доведеться 
чекати 
до 2020 року?

круглий стіл

У вовчинцях на 
адмінбудівлі прапора 
нема. висить ганчірка, 
в якій тільки вгадується 
символ держави

домінують шахрайства, крадіжки, сварки 
та погрози. вилучаються наркотики, ножі, 
затримуються злодії

дохла риба наВколо стаВка — 
обличчя місцеВої сільради ярОслав МУдакУватий

Ну що, друзі, вирішили ми з 
мужиками наші «круглі столи» 
на постійну основу перевести. На 
днях установчі збори провели. А 
що? Реально вже хочеться «слу-
гами народу» покерувати.

як вибОри –  тО слУга,  а як 
вибрали – тО сОнце нації

Мова про виконання Буль-
башкою своєї передвиборної 
програми. До речі, ви звернули 
увагу, як інноваційно виглядає в 
тому самому «екс-пресі» колонка 
головного редактора? Не на пер-
шій-другій, а на останній сторінці: 
«Салон-перукарня «ІНФІНІТІ» 
запрошує»... Ще півтора року не 
пройшло, а передвиборна про-
грама мера вже майже виконана. 
І на якому рівні! 

У 2015 році кандидат збрех... 
соррі, пообіцяв, що влада буде 
«чесна і прозора». У мене листі-
вочка з передвиборною програ-
мою збереглася. Така сама, як у 
рамочці в кабінеті мера. Цитую зі 
збереженням авторської орфо-
графії: «Першочергові пріоритети 
(завдання): ЧЕСНА І ПРОЗОРА 
ВЛАДА: пряма «Гаряча лінія» 
Мера (чому «мер» з великої лі-
тери?) Оновлений, зручний для 
користувачів сайт міської ради».

Перевіряємо. Для «гарячої 
лінії», напевне,  вільної теле-
фонії не виділили. Добре, про-
їхали. Сайт. Ось на це гроші з 
міського бюджету виділялися. 26 
тисяч гривень, якщо не зраджує 
пам'ять.

Офіційний сайт прОМіняли 

на фейсбУк . Шукаємо. Є! При-
мітивний і  нудний. Соррі, з язика 
зірвалося. Ну, звісно «оновлений і 
зручний»! Він, до речі, вже більше 
року є гордістю нашого місцевого 
сонця. Тільки он яка хохма вийшла. 
Бульбашка стільки часу витрачає 
на власний піар у Фейсбуці, що на 
офіційний сайт міської ради – нуль 
уваги. Знову ж таки  роботу під-
леглих не контролює. Звідки такі 
висновки? Не пошкодуйте часу, за-
йдіть на сайт і подивіться, за що 
премію отримує і на що 26 тисяч 
гривень пішло. Мій кум як глянув, 
так одразу три наступні без за-
куски пропустив.

Сайт дійсно чесний і про-
зорий. Хто сказав «іронія»? 
У даному випадку чистісінька 
правда. Офіційний сайт міської 
ради абсолютно чесно і прозоро 
відображає недолугість, бездіяль-
ність і безвідповідальність діючої 
влади. Розрахунок на те, що ми, 
«демос», настільки тупі, що цього 
не помітимо. Але ми вже не ті. 

Тому, сонечко наше, Олексан-
дре Дмитровичу, поясніть, будьте 
ласкаві, чому на головній сторінці 
в розділі «Найближчі події» зна-
читься концерт з нагоди 8 Берез-
ня, який відбувся 6 числа цього 
місяця? Чому єдиною реакцією  
на звернення у розділі «Петиції 
та звернення» є розміщення ва-
шої нової фотографії? Ніхто ж 
вас за язика не тягнув пообіцяти 
виборцям принцип «Звернення – 
виконання – звіт про виконання 
перед Мером» (дослівно з перед-
виборної програми). 

У багатьОх рОзділах пУстО
Ідемо далі. Чому станом на 27 

березня 2017 
року в списках 
постійних де-
путатських ко-
місій значать-
ся О.Павлов 
і Є.Малащук, 
які вже більше 
року не депу-
тати?  Чому в розділі «Прийом 
виборців» графік прийому на 
квітень 2016 року? Чому пустує 
розділ  «Протоколи засідань»?  
Для чого було робити сторінки 
«Інформація для виборців» та 
«Транспорт міста», якщо там 
пусто, як у вмісті об’єкта, що є 
вашим прізвищем? І це далеко не 
всі «чому» і «для чого», які вини-
кають після знайомства з сайтом.

чинОвникаМ пО 500, вете-
ранаМ пО 250. А ось за опри-
люднення документів, спасибі. Наш 
Васька так у смак своєї «кратії» 
увійшов, що не полінувався роз-
порядження Бульбашки прочитати. 
Найбільше йому сподобалося “про 
відзначення заслужених містян”. 
Так і доповів нашому зібранню: 
«Я думав, що мер у своїй тупості 
вже не може перевершити самого 
себе. Каюсь, мужики, помилявся». 
І зачитав розпорядження про пре-
міювання головного інженера КП 
«Добробут» Іщенка за ...якісну 
підготовку опалювального сезону, 
кізяків їм у топку! Народе, вам по-
добається? 

Далі краще. Якщо ви, як і ми, 
почитаєте розпорядження про 
відзначення, то побачите, що 
Бульбашка економить на «де-
мосі», щоб дати більше тим, хто 
і так не рукавом закушує. А як 

інакше пояснити, що керуючо-
му справами виконкому Заїчку, 
колишньому начальнику поліції 
Ткачуку, начальнику відділення 
дороги Буцерозі він до грамоти 
дає 500 гривень, а учасникам 
бойових дій чи ветеранам війни 
– 250? 

зайдіть У рОзділ «депУтати» 
Тут на офіційному сайті МР 

побачите апогей підлабузництва і 
кретинізму... пардон, креативності 
підлеглих Бульбашки. На третій 
сторінці з фотографіями депутатів 
аж два фейси мера. 

Перше фото – у вишиванці, 
друге – по гражданці, не виста-
чає фото на жалість: з бородою 
і на милицях. Та вже надіньте 
йому смушеву шапку і видайте 
розпорядження, щоб портрет на-
шого місцевого сонця нації поруч 
з Шевченком прикрашав кабінети 
всіх чиновників, школи, дитячі 
садки. 

Про музей міста не забудьте. 
Васька, щоправда, кращу про-

позицію вніс: вилучити з сайту 
фото всіх депутатів, позаяк 
голова всі питання одноосібно 
вирішує, і замінити їх на 34 фото 
Бульбашки, за що ми з мужика-
ми дружно проголосували. Тим 
більше, що ми навіть на тверезу 
нарахували 25 фотографій депу-

татів з 34, тому тим дев’яти, кого 
забули, навіть образливо не буде.

ОсОблива теМа – веб-
каМери. Пацан ... пардон, Буль-
башка обіцяв – Бульбашка зробив. 
Ну, як міг, так і зробив, чого при-
дираєтеся? Чи ви справді думали, 
що він вам пряму трансляцію зі 
свого кабінету влаштує? На сайті 
міськради читаємо: «На данний мо-
мент WEB-камери не доступні». І 
радійте! Менше знаєте – міцніше 
спите. Так, кому свербить спитати 
мера, якого дідька він бюджетні 
кошти на камери в міськраді ви-
тратив?  

Мислити масштабно треба! 
Встановивши веб-камери, він 
довів, що навіть це не врятує  
чиновників від отримання хабарів 
(це ми архітектора згадали), пе-
рекурів і запізнень. 

А подивитися, якою помадою 
леді з міськради губки підмальо-
вують – на це ніяких бюджетних 
коштів не шкода!

Ну що ж, Олександре Дми-
тровичу, радимо вам не розсла-
блятися. Зі слугами воно так: не 
влаштовують — під зад коліном. 
Байдуже, що два метри, дотягне-
мося. Це ми з мужиками тільки 
сайт поверхнево перевірили. Че-
рез тиждень повторну перевірку 
зробимо і не тільки сайту. 

влад пОвх

Офіційний сайт міськради вже по-
відомив про початок озеленення міста 
каштанами: “висаджено у грунт 
більше 60 дерев на вулицях Г. Май-
дану та 8- Гвардійська. Звісно, інші  
вулиці «отримають» інакші дерева… 
Сподіваємось, що і сміття переста-
нуть зносити  на тротуар. Краще б 
свої сили направили б на благоустрій 
міста. Тим більше зараз триває дво-
місячник з благоустрою”. Вказуються 
і «гарячі» номери управління 
житлово-комунального господар-
ства-2-29-07, 2-01-81 з позначкою 
”Завжди раді Вашим пропозиціям і 
допомозі”. 

Так пише мер, а ми ж маємо інше 
бачення. У місті вкрай назріло ство-
рення пунктів збору побутових від-
ходів протягом доби!

По досвіду висадки туй у парку, гро-
мада збентежена, як цьогоріч відбува-
ється озеленення. Чи є план озеле-
нення? Чи тільки спотворений хаос? 
Парк імені Пушкіна став пам’ятником 
бездарного керівництва нової влади. 
Міській макітрі має бути зрозуміло: 
не важливо, що ти посадиш, а важ-
ливо - створити умови догляду за 
насадженнями. Чи мер Олександр Пу-
зир знову буде коментувати невдале 
озеленення таким чином? Пригадайте: 
http://33kanal.com/from-the-readers/
chomu-u-kozjatini-zasokhli-tuyi-na-jaki-
vitratili-10671.html “Дійсно, загинули 
туї, які ми висадили весною. Скажу 

відверто, всі дерева засохли в одному 
рядку. На центральній площі дерева 
ростуть, і все добре. Я так думаю, що 
це просто якась диверсія. Набрали у 
пляшку води й просто пройшлись по 
туях соляним розчином. Але ствер-
джувати це напевно не можу. СЕС у 
нас ліквідовано, й попросити відпо-
відні служби, щоб перевірили — нема 
кого. Зараз не можу сказати, скільки 
дерев загинуло та які збитки. Ми 
будемо замінювати дерева на зелені. 
Щодо витрачених на туї коштів, то 
сума в рази менша ніж 300 тисяч 
гривень. Поки що не можу точно на-
звати суму, бо проводили її по різних 
управліннях.”

Хоча за фактом — наяву бездар-
ність, безвідповідальність, безфахо-
вість.

Наприклад, майже під міськрадою, 
звідки навіть видно прапори, розта-
шувався смітник на одній з прибудин-
кових територій. Тут є все: побутові 
відходи, так звані тверді та знаряддя 
для “космонавтів” — “бульбулятори”, 
шприци і все таке інше. 

Тут не озеленюватися потрібно! Тут 
прибратися вже час. 

Не потрібно освоювати бюджет і 
списувати невідомі затрати, а пра-
вильно організувати функціонування 
служб міської ради, що займаються 
прибиранням території міста. Біда не 
в тім, що це затратно. Біда в тім, що 
для існуючих підрозділів це не при-
бутково - нема що освоїти на кишеню 
керманичу міста?

вадиМ рОжУк, депУтат МіськОї 
ради

Наскільки я 
знаю, висаджу-
вали каштани. 
Звісно, я “за” 
о з е л е н е н н я 
міста! Але, я 
за те, щоб 
все робилося 
обдумано. На-
певно, владу 

нічому не навчили злощасні 
туї. Є велика різниця, коли ми 
саджаємо саджанці дерев (з 
невисокою ціною) і дерева за 
декілька тисяч гривень за шту-
ку. У першому випадку можна 
це все робити і на волонтер-
ських засадах. Але, коли ми 

говоримо про озеленення 
міста, план, то не можна са-
джати, де здумається і як зду-
мається. Повинен обов'язково 
бути ландшафтний дизайнер, 
фахівець, який знає, як і що 
саджати, та як за чим догляда-
ти. Ця людина буде нести від-
повідальність і матиме прогноз 
(скільки прийметься рослин). 
Влада економить не там, де 
треба. Потім ця економія вили-
вається в більшу копійку, або 
ж не дає жодного результату. 

Пробачте, але все, що в 
нас робилося в місті, це два 
варіанти: не робилося взагалі 
і робилося не продумано. Я 
люблю Козятин, але наразі це 
місто несмаку, в якому немає 
ні стилю, ні порядку. 

Спочатку саджають дерева, 
потім вони виростають, кому-
нальні підприємства їх чистять, 
а потім ми ж обурюємося 
голим стовбурам і сваримо 
комунальників... 

А чому? Коли ж гілля дерев 
порве провід електропостачан-
ня, знову будемо їх сварити? А 
чому ж, коли раніше саджали 
дерева, ніхто не думав, що 
зверху проводи? 

Проблема — всієї України! 
Робимо, а потім думаємо. 
Сьогодні є величезна кількість 
і низькорослих дерев, і всього 
іншого. Є фірми і люди, які в 
цьому знаються. Нашому місту 
так не вистачає креативу та 
професіоналізму. На жаль.

в'ячеслав гОнчарУк

Майже тиждень по всій 
Україні триває благодійна ак-
ція ”Посади дерево миру”. 
Яку започаткували владика Ми-
хайло — голова Комітету з пи-
тань екології Сеноду Єпіскопів 
Української греко-католицької 
церкви, та владика Агапіт— 
Архиєпископ Вижгородської 
Української провославної 
церкви Київського патріархату.

У нашому місті також почали 
висаджувати дерева. Тільки 

це не пов’язано з всеукра-
їнською акцією. Як відомо 
з сайту міської ради, в місті 
проводиться озеленення. Озе-
ленення - добра справа, тільки 
не потрібно повторювати по-
милки попередників. І садити, 
як кажуть, одне на другому. 
Каштани, які висаджують на 
вулиці 8 Гвардійській та Героїв 
Майдану, рослини світлолюби-
ві. Відстань між деревами 
повинна бути не меншою 
ніж 4 метри. Робити висно-
вки, як  приживуться  дерева, 

ще рано. Та, пам’ятаючи про 
озеленення минулого року, по-
трібно підходити відповідально 
в цьому році.

І ще один факт, за який має-
мо сказати. Каштан — дерево 
красиве і підходить як до пар-
кової зони, так і для алеї. Тіль-
ки останнім часом на каштани 
нападають шкідники, перетво-
рюючи зелене листя дерев на 
коричневе. Можливо, каштани 
краще було б замінити на такі 
породи дерев, як дрібнолистна 
липа, клен чи горобина?  

в'ячеслав гОнчарУк

У селі Верболози є ставок, якого меш-
канці села охрестили Сільським. Місцеві 
рибалки кожен рік складаються — хто 
скільки може, але, як правило, це 100 
грн.  Риби в ставку завжди багато. Та 
цієї зими риба задихнулася від нестачі 
кисню. Розповіли самі рибалки, що в цій 
ситуації не винен ніхто і винні всі. Умови, 
які склалися цієї зими, для риби були 

жахливими. Після засушливого літа та 
мілководдя, товщина льоду сягала 40-50 
сантиметрів. А зверху ще було 60 санти-
метрів снігу! Прорубати лід ніхто не хотів. 
І це призвело до загибелі риби. Місцеві 
рибалки і небайдужі мешканці повитягали 
дохлу рибу на берег ставка. Ось так (як 
на фото) вона лежить майже навколо 
всього водоймища. 

Поки ні в кого з сільського керівництва 
немає відповіді, що з цією рибою робити.

влад пОвх

Символом влади на селі 
безумовно є прапор. Він чіт-
ко описаний і утверджений 
найповажнішим органом ВР 
України.

Фотофіксація прапора на 
сільській раді села Вовчи-
нець прямо жахлива. Обірва-
ний, вліплений під стріхою. 
Це наводить печаль.

Перше питання до одного 
із жителів громади: “Хто го-
лова?” Відповіли так: “Який 
прапор, така і влада. 21 рік 
на посаді сільська головиха. 
Вжилась і непогано себе 
почуває. При Кравчуку, Куч-
мі, Ющенку, Януковичу та 
Порошенку  — як рулила, 
так і рулить. Прапор їй не 
потрібен. Їй і без прапора 
добре…”

21 березня
У Гурівцях конфліктували сусіди. 

На місце події виїжджала слідчо–
оперативна група.

У Козятині мешканці викликали 
правоохоронців у центральний парк. 
Там зібралися невідомі особи та 
розпивали спиртні напої. Під час про-
ведення поверхневого огляду поліція 
виявила і вилучила у жителя м. Козя-
тин (1973 р.н.) ніж, який знаходився 
в ножнах на ремені. У смт. Глухівці 
погрожувала фізичною розправою 
колишня невістка колишній свекрусі.

А в Махаринцях сварилися чоловік 
і жінка так, що довелося викликати 
опергрупу поліції.

22 березня
У с.Садове сварилися мати з си-

ном. У смт. Бродецьке — вітчим з 
пасинком.

У Козятині затримали автомобіль 
“Ауді” під керуванням жителя смт. 
Ружин, Житомирської області. Під 
час огляду салону автомобіля вияв-
лено сумку, належну пасажиру жи-
телю м. Козятин, в якій знаходився 
поліетиленовий пакет з шістьма папе-
ровими згортками всередині з сухою 
подрібненою речовина зеленого ко-
льору рослинного походження. Дана 
речовина вилучена та направлена на 
дослідження. Проводиться досудове 
розслідування.

Того ж дня в Козятині зловили ко-

зятинчан (1997 р.н. та 1995 р.н.), які 
переносили каналізаційний люк. У 
ході подальшої перевірки було вста-
новлено, що каналізаційний люк був 
викрадений з території колишнього 
залізничного профілакторію. 

23 березня
У Козятині поскаржилася в поліцію 

мати на свого сина, який самовільно 
намагався вивезти речі з дачі.

Надійшла заява ще від одного жи-
теля міста про спричинення тілесних 
ушкоджень одним із знайомих. Про-
водиться досудове розслідування.

24 березня
У селі Козятин виник конфлікт між 

сусідами з приводу меж земельної 
ділянки. А іншого мешканця обдури-
ли шахраї — він перерахував гроші 
на настільну лампу, яку не отримав.

Цього ж дня у Козятині невідо-
мі пошкодили шиферне перекриття 
даху гаражного приміщення і вкрали 
електроінструмент та інструменти 
господарського призначення. А до 
жительки с. Блажіївка співмешканець 
вчинив насильство в сім’ї.

У селі Козятин шахраї обдурили 
маму дитини. Вона перерахувала ко-
шти за стілець для годування дитини 
і не отримала його.

25 березня
У селі Самгородок невідомі обі-

крали літню кухню одного з по-
мешкань. Пошкодили вхідні двері 
і поцупили господарські речі. Про-
веденими оперативно-розшуковими 
заходами працівниками поліції було 
встановлено, що у вчиненні крадіжки 
обґрунтовано підозрюється 26–річ-
ний місцевий житель. А в Козятині 
шляхом підбору ключа від вхідних 
дверей гаражного приміщення вчи-
нили крадіжку дитячого велосипеда, 
електроінструмента. Проводяться 
заходи по встановленню особи, при-
четної до скоєння злочину.

У Махнівці цього дня сварилися 
знайомі. Виїжджала поліція.

26 березня
У Іванківцях вийняли шибку у вікні 

та обікрали літню кухню. Винесли 
пшеницю та кукурудзу. У Йосипівці 
сварились чоловік і жінка, а в Козя-
тині — батько з сином.

27 березня
У Перемозі на полі під час обро-

бітку грунту було виявлено мінометну 
міну (82 мм) часів Другої світової 
війни.

У Козятині невідома особа шляхом 
підбору ключа проникла до сарайно-
го приміщення і викрала моторолер 
марки “Хонда”. У Самгородку свари-
лися співмешканці, а в місті — чоло-
вік і жінка. На місце подій виїжджала 
слідчо-оперативна група поліції.

кримінальна хроніка
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позиціяпозиція

як оформити спадщину
якщо втрачено правовстановлюючий документ, або за життя спадкодавець його не зареєстрував

в'ячеслав 
гОнчарУк 

Не потрібно слі-
по виконувати усі ви-

моги Заходу. Потрібно приймати 
рішення в інтересах України. Ще 
в часи, коли в Києві розстрілю-
вали Небесну сотню та під час 
анексії Криму, західні політики 
пропонували не вдаватися до 
радикальних дій та чекати, поки 
все вирішиться дипломатичним 
шляхом. Іноземні партнери самі 
не працюють у тих процедурах, 
які пропонують нам. Тож зараз 
Україну може врятувати лише 
авторитарний лідер, який щиро 
бажатиме боротись із корупцією. 

Таку думку під час інтелекту-
ально-політичного шоу ”Гра У 
Класику” з Сергієм Рахманіним 
на телеканалі “ZIK” висловив лі-
дер “Громадянської позиції” Ана-
толій Гриценко. Рішення, які нам 
підказують іноземні партнери, не 
завжди правильні, тож  не варто 
йти на всі їхні вимоги. Гриценко 
каже: я не бачу в нинішній Європі 
жодного лідера світового калібру. 
Найближчий лідер у моєму розу-
мінні, це Даля Грибаускайте. Од-
нак вплив Литви, зрозуміло, об-
межений. Усі інші або популізм, 
або займають обережну позицію.
Навіть під час Майдану, — про-
довжує Анатолій Степанович. 

— Коли у Києві розстрілювали 
мітингувальників, увесь консолідо-
ваний Захід радив не провокувати 
ситуацію та дочекатися завершен-
ня терміну президентства Януко-
вича. Народ вчинив правильно. 
Так і зараз у державі наклалися 
війна та корупція. Іноземні парт-
нери знов нам пропонують те, 
що самі не працюють у тих про-
цедурах. Тож українці повинні 
шукати свій шлях, опираючись на 
базові цінності. До захищеного 
права власності, до доступного 
для всіх суду. Україні ж нав’язали 
і НАБУ, і САП  (Спеціалізована 
антикорупційна прокуратура), і 
багато інших антикорупційних 

інстанцій. Та без усіх цих додат-
кових антикорупційних органів 
ми могли б обійтися, якби на чолі 
держави була людина, яка чесно 
хоче боротися з корупцією. Якщо 
такого бажання немає, жодна із 
цих інстанцій працювати не буде, 
- зазначив Гриценко.

До того ж потрібно розуміти, 
що з такої кризи, яку зараз 
маємо практично у всіх галузях, 
ніхто і ніколи не виходив шляхом 
класичної демократії. Завжди 
був твердий елемент рішучих дій 
авторитаризму.  І тут важливо 
не плутати його з диктатурою. 
Авторитаризм задає тон моралі 
власним прикладом та диктує 

правила, яких дотримуються наго-
рі і сприймають внизу. Саме тоді 
підіймається економіка, основа 
для демократії. І лише після цього 
запрацюють усі механізми,—пере-
конує Гриценко.

Тож лише просвітницький ав-
торитаризм зможе змінити цю 
ситуацію. Коли потрібні рішучі 
дії, адже в іншому випадку  
отримаємо тотальну розруху. 
Молодь просто втече з України 
і залишаться тільки пенсіонери і 
люмпен (люди, які знаходяться 
на дні суспільства), волоцюги, 
жебраки, безпритульні, злодії, 
шахраї, авантюристи, - підсумував 
екс-міністр оборони.

Гриценко: для подолання глибокої кризи україні потрібний просвітницький авторитаризм
блОг

петрО чОрний, 
пенсіОнер-
залізничник, 
ветеран праці

На очах україн-
ського народу про-

довжується комедія в судовій 
системі і взагалі в житті нашої 
країни.

 Спочатку розіграли спек-
такль із Рудьковським, далі із 
пройдисвітом податкової ака-
демії Мельником. Пам'ятаєте, як 
із ними “непритомними” і дуже  
“хворими” носилися, коли їх 
буцімто заарештували. Чи взяти 
на прикладі арешт на засіданні 
Кабміну Бачковського. Ну і що? 

Показали, що в нас ведеть-
ся боротьба із корупцією і на 
цьому все закінчилося. Нікого 
на “нари” не заперли, до стінки 
не поставили, а заднім ходом 
випустили. От і все! 

Знову черговий спектакль по-
ставили із головою фіскальної 
служби Романом Насіровим. 
Народ на початку цієї дії по-
думав: “Ну все, цього нахабу, 
пройдисвіта, злодія, притвору, 

нарешті засудять і, як би він 
не придурювався, що в нього 
“інфаркт”, він не винуватий в 
гріхах, який йому “шлють”... 
Це ж не гріх, що він накрав 
багато земельних ділянок по 
всій Україні, що збитків на 2 
млд гривень, що має багато 
нерухомості по всьому світі, 
що має громадянство багатьох 
іноземних країн. Такі наші ре-
алії. Накрав безліч мільярдів, 
а випустили за 100 мільйонів 
застави. Кради, як крав!?

Взагалі, складається думка, 
що в нашій країні, вірніше, 
нами керують бездарі, шахраї 
і всякі пройдисвіти. Подивіться 
на нашу Верховну Раду. Це не 
ВР, а бізнес-структура, в якій, 
що не депутат, то корупціонер, 
або бездара на чолі із головою 
ВР Парубієм, який не спромож-
ний наладити конструктивну 
працю в цьому закладі. Назвіть 
хоча б десять депутатів, які 
захищають інтереси простого 
люду. Немає!!!

Що не депутат, то це той, 
який лобіює свій бізнес, або 

виконує завдання своїх хозяїв. 
Хоча би ходили на засідання 
ВР справно, а то прийде людей 
із 50, а кнопкодавством ро-
блять цифру в 5-6 разів більшу 
і отримують ще й зарплату 
астрономічну. 

А потрібна нам така ВР? Для 
чого нам 450 депутатів? Достат-
ньо і 100-150 осіб, але професі-
оналів, а не по партійних спис-
ках і то по закритих. Годуємо 
ворюг, дармоїдів і бездарів за 
рахунок народу.  Це ж треба, 
собі зарплату поробили  в 3,5 
мільйони гривень, а людям в 
мільйон меншу.

Коли народ скинув владу 
Януковича і вибирав нову, то 
сподівався, що нарешті закін-
читься свавілля і беззаконня. 
Народ своїм голосуванням 
дав таку довіру новій владі!!! 
А отримав ще гіршу убогість і 
безліч всяких негараздів. Гань-
ба, ганьба і ще раз ганьба!!! 
Ви нас зрадили?! Настане для 
вас страшний суд і скоро. Там 
ви своїми мільярдами не від-
купитеся.

Чергова вистава верховної влади
блОг

влад  лісОвий

У четвер, 23 
б ер е з н я  2 0 1 7 

року, я як представ-
ник одної із сторін, чиї інтереси 
розглядала служба захисту дітей 
при Козятинській міський раді, 
прибув у міську раду.

Хочу зауважити, що почепив на 
себе всі регалії, щоб будь-кому 
було зрозуміло, що я журналіст. 
Фотокамера в руках ще більше 
підсилювало професійну прина-
лежність.

Результат виявився таким, що 
я навіть не сподівався!

При моїй появі моментально 
комісія припинила свою діяль-
ність. Вірніше, міський голова, 
свавільно з порушенням норм 
діючого законодавства, став 
вимагати видалити мене як жур-
наліста. Коли я заперечив, він 
оголосив про закриття засідання 
виконкому. А потім його понесло 
ще далі — вище ніж він є — го-
лосно став виказувати погрози 

фізичною розправою. На моє 
питання, персонально кому він 
погрожує, я почув, що мені. Од-
нак різко поміняв риторику, що 
діяти він буде “в законодавчому 
полі”. Як це поєднати, не знаю.

Прикро, що міський голова, 
маючи фахову юридичну освіту, 
адвокатську практику та моло-
дий вік, веде себе не толерантно 
— практично по-пацанячи, що 
притаманно дітям, коли на них 
насварилися батьки.

Кому, як не йому, знати, що 
будь-які вказівки чиновника його 
рівня підлягають виконанню лише 
в одному випадку. Коли вони 
викладені письмово, по формі 
пройшли канцелярські процеду-
ри, реєстрації. Вербальний крик 
— це лише крик, або потрясіння 
повітря. Вистава! І він як артист, 
що полишив свою команду. Утік 
після погроз, закрившись у ка-
бінеті. Кинув людей, що чекали 
розгляду своїх питань на цілий 
місяць...

Голова без  шарнірів! у гніві 
не годен себе контролювати!

блОг

як і чому з’явилися прізвища?
нОтаріУси  кОзятинськОгО рнО 
кОндратьєв в. ю., безбах ю.а.,  
барська і. О,  дрибОтУн т. в., 
свідерська О. в., сизОнюк  т. в. 

Оформлення спадкових прав 
завжди викликає багато питань: 
куди звернутися, які докумен-
ти необхідно зібрати та ряд 
інших. На сьогоднішній день 
оформлення спадкових прав  є 
прерогативою нотаріальної спіль-
ноти, яку законодавець наділив 
широким спектром повноважень. 
Так, у разі відсутності державної 
реєстрації права власності на 
нерухоме майно спадкодавця, 
спадкоємець має право, згідно з 
пунктом 66 Порядку державної 
реєстрації речових прав на не-
рухоме майно та їх обтяжень, за-
твердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 (із змінами) 
(далі – Порядок), звернутись до 
суб'єкта державної реєстрації 
прав або державного реєстра-
тора прав на нерухоме майно, в 
тому числі нотаріуса, із заявою 
про державну реєстрацію права 
власності спадкодавця, що було 
набуто останнім за життя.

У пункті 66 Порядку встановле-
но, що для державної реєстрації 
права власності на підставі заяви 

спадкоємця подаються: - доку-
менти, необхідні для відповідної 
реєстрації, передбачені статтею 
27 Закону України «Про держав-
ну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» 
та Порядком, що підтверджують 
набуття спадкодавцем права 
власності на нерухоме майно, 
витяг із Спадкового реєстру про 
наявність заведеної спадкової 
справи, документ, що містить 
відомості про склад спадкоємців, 
виданий нотаріусом чи уповнова-
женою на це посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, 
якими заведено відповідну спад-
кову справу. Державна реєстрація 
права власності на підставі заяви 
спадкоємця проводиться шляхом 
внесення до Державного реєстру 
прав відомостей про суб'єкта 
права власності – спадкодавця з 
обов'язковим зазначенням відо-
мостей про смерть такої особи.

Отже, якщо до складу спад-
щини входить нерухоме майно, 
право власності на яке спадко-
давцем набуто за життя, але не 
було зареєстроване належним 
чином, нотаріус перед видачею 
свідоцтва про право на спадщину 
вносить відомості про право влас-
ності спадкодавця на таке майно 
у Державний реєстр речових 

прав на нерухоме майно (далі – 
Державний реєстр прав) шляхом 
проведення відповідної державної 
реєстрації права власності за за-
явою спадкоємця.

У сфері оформлення спадкових 
прав має місце типова ситуація, 
пов’язана з втратою, пошкоджен-
ням чи зіпсуванням документа, 
що посвідчує право власності 
спадкодавця на нерухоме майно. 
У цьому випадку спадкоємець для 
оформлення своїх спадкових прав 
отримує дублікат необхідного 
документа. На підставі отрима-
ного дубліката документа, з до-
триманням інших вимог пункту 
66 Порядку, можливо здійснити 
реєстрацію права власності спад-
кодавця за заявою спадкоємця. 

При цьому слід зазначити, що 
у випадку належної реєстрації 
права власності спадкодавця на 
нерухоме майно за життя, додат-
кової реєстрації права власності 
на підставі дубліката документа, 
що підтверджує набуття спадко-
давцем права власності на неру-
хоме майно, не вимагається. 

На сьогоднішній день існує 
два види документів, видача 
дублікатів яких законодавством 
не передбачена: Державний акт 
на право власності чи постійного 
користування земельною ді-

лянкою та Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно 
(крім свідоцтв, виданих органами 
приватизації).

Перелік документів, що пода-
ються для державної реєстрації 
права власності та інших речових 
прав на земельну ділянку, права 
власності на об’єкт нерухомого 
майна, реєстрацію яких прове-
дено до 1 січня 2013 року від-
повідно до законодавства, що 
діяло на момент їх виникнення, 
у зв’язку із втратою, пошкоджен-
ням чи зіпсуванням відповідного 
Державного акта на право влас-
ності чи постійного користування 
земельною ділянкою, Свідоцтва 
про право власності на нерухоме 
майно, встановлений в пункті 53 
Порядку № 1127.
а саМе, пОдаються такі дО-
кУМенти:

1) копія примірника втраченого, 
пошкодженого чи зіпсованого 
Державного акта, Свідоцтва про 
право власності на нерухоме 
майно;

2) оголошення про втрату до-
кумента у друкованих засобах 
масової інформації загальнодер-
жавної сфери розповсюдження 
або місцевої чи регіональної сфе-
ри розповсюдження за місцезна-
ходженням нерухомого майна, в 

якому повинні бути зазначені на-
зва документа, його номер і дата 
видачі, на чиє ім’я виданий, яким 
органом (крім випадків пошко-
дження чи зіпсування документа).

Державна реєстрація прав у 
випадку, передбаченому цим 
пунктом, проводиться виключно 
за умови встановлення держав-
ним реєстратором наявності 
зареєстрованих речових прав в 
інформаційних системах, дер-
жавна реєстрація прав в яких 
здійснювалася до 1 січня 2013 р., 
або на паперових носіях інформа-
ції, ведення яких здійснювалося 
підприємствами бюро технічної 
інвентаризації. 

У випадку, якщо спадкодав-
цем за життя було набуто право 
власності, однак документ, що 
посвідчує право власності на не-
рухоме майно, втрачений і видача 
його дублікату не передбачена 
діючим законодавством, реєстра-
цію права власності спадкодавця 
за заявою спадкоємця можливо 
здійснити. У такому випадку ви-
дача свідоцтва про право на спад-
щину на нерухоме майно буде 
вчинена на підставі інформації з 
Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно, отриманої 
шляхом безпосереднього доступу 
до нього.
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психОлОгічна слУжба 
зОзУлинецькОї шкОли

У останній час ЗМІ запо-
лонили сюжети про «групи 
смерті» підлітків в соціальних 
мережах. Це безпосередньо 
торкнулося і Вінницької об-
ласті.

Найефективнішим мето-
дом боротьби з дитячим 
суїцидом, звісно, є заходи 
на випередження проблеми. 
Тому психологічна служба та 
адміністрація Зозулинецького 
ЗНВК ініціювала загально-
шкільні батьківські збори з 
елементами тренінгу в даному 
напрямку.

Розпочала збори соціаль-
ний педагог Наталія Лавре-
нюк, яка розкрила вражаючу 
та сумну статистику дитячих 
самогубств на Україні за 2016 
рік та зокрема у Вінницькій 
області. Наталя Олександрів-
на розповіла батькам основні 
причини виникнення дитячих 

самогубств. Це і сварка з 
батьками, друзями, нерозді-
лене кохання, приниження 
ровесників і т.д. Але однією 
із найбільш поширених при-
чин на сучасному етапі вважа-
ється спілкування в Інтернеті. 
А саме, реєстрація та участь 
у так званих «групах смерті». 

Далі практичний психолог 
Ірина Шкрабій докладно 
охарактеризувала батькам на-
зви та принципи роботи даних 
ігор та дала рекомендації, 
щодо попередження психое-
моційних розладів у дітей.

Наступним етапом зборів 
був перегляд ролика про по-
ведінкові ознаки суїциду.

Психологічна вправа «Один 
день з життя Маші» не ли-
шила байдужим жодного з 
присутніх на зборах. Такий 
психологічний прийом ще раз 
заставив батьків задуматись 
про те, як часом, ми робимо 
боляче своїй дитині. Адже, 
саме в сім’ї дитина проводить 

більшу части-
ну свого часу, 
тому, атмос-
фера в домі, 
м о р а л ь н и й , 
к у л ь т у р н и й 
рівень батьків 
дуже важливі 
для вихован-
ня. Основний 
принцип, що 
д о п о м а г а є 
зрозуміти себе 
і дитину – це 
увага до неї.

Потім перед присутніми 
виступив директор ЗНВК 
Микола Яремчук, який за-
кликав батьків контролювати 
та дозувати час занять дітей 
з комп’ютером,  попросив 
завжди знаходити час на 
своїх дітей, проявляти до них 
турботу та увагу, виробляти 
позитивне мислення та вихо-
вувати любов до життя. Адже 
життя – це найвища цінність 
людини!

школа Вчить батькіВ: більше уВаги дітям!

дитина – дзеркало сім'ї 

Самогубство (суїцид) – тема, що була 
актуальною в усі часи, але ставлення 
до неї протягом епох було різне й 
багато в чому залежно від релігій та 
морально – етичних норм і традицій. 
найдавніші самогубства – ритуальні: до 
них належать харакірі й саті. ритуальні 
самогубства, як правило, були почес-
ними, заохочувалися суспільством, а 
ухилення від них вважалось великою 
ганьбою. із приходом християнства 
відношення до самогубства стає різко 

негативним. у середні роки самогубців 
не ховали на кладовищах, над їхніми 
трупами вчиняли наругу. 
Справа в тому, що з прийняттям хрис-
тиянства тим людям, які прийняли віру, 
хотілося швидше потрапити в царство 
боже, і щоб уникнути жахливої кіль-
кості самогубств, церква оголосила 
самогубство гріхом. вважається, якщо 
бог дарував життя, не можна кидати 
цей дар до його ніг, а  треба прожити 
життя до кінця. 

людському життю немає ціни

батьки зш №3

У школі №3 учитель основ 
здоров'я Вікторія Пилявець 
провела майстер-клас «Взаємодія 
школи та сім'ї у вихованні мо-
ральних цінностей школярів». 
У заході взяли участь учні, батьки, 
вчителі шкіл міста. 

Щоб виростити повноцінну лю-
дину, культурну, творчу та соціаль-
но зрілу особистість, необхідно, 
щоб вчителі та батьки діяли, як 
союзники, ділилися з дітьми до-
бротою, досвідом та знаннями. Під 
час майстер-класу вчителі, батьки 
та учні намагалися висловити свої 
думки щодо виховання моральних 
цінностей і були активними учасни-
ками різноманітних інтерактивних 
вправ.

Вправа «Банк добрих справ» 

показала, що результатом мораль-
ного виховання є соціальна компе-
тентність дитини – відкритість до 
світу людей як потреба особистос-
ті, навички соціальної поведінки, 
готовність до сприймання соціаль-
ної інформації, бажання пізнавати 
людей, робити добрі вчинки.

Вправа для вчителів «Головні 
пріоритети у моральному ви-
хованні школяра» показала, що 
вчитель поєднує доброту з вимо-
гливістю. Це дозволяє формувати у 
дітей норми поведінки, дисципліно-
ваність не позбавляючи ініціативи 
і життєрадісності, вчить поважно 
ставитися до встановленого в класі 
порядку. Від педагога потрібна ви-
тримка, розумна строгість, поважне 
ставлення до вихованців.   

Під час виконання вправи для 
батьків «Ми – батьки», представ-

н и к 
в і д 
бать-
к і в , 
мама 
чоти-
р ь о х 
дітей 
п а н і 
Хрищенюк прийшла до висновку, 
що родина може виступати як по-
зитивним, так і негативним факто-
ром виховання. Вона зауважила, 
що позитивна дія на особистість 
дитини полягає в тому, що ніхто, 
крім найближчих для неї в родині 
людей – мами, тата, бабусі, ді-
дуся, брата, сестри, не ставляться 
до дитини краще, не люблять її 
так і не піклуються стільки про 
неї. А представник родини пані 
Фурман  наголосила, що ніякий 

інший соціальний інститут не може 
потенційно нанести стільки шкоди 
у вихованні дітей, скільки може 
зробити родина. Учасники майстер-
класу визначили головні напрямки, 
на які необхідно звернути увагу, 
щоб не «втратити» свою дитину.

Цікаво відбувалось обговорення 
педагогічних ситуацій для вчите-
лів, життєвих ситуацій для дітей і 
батьків. Підсумком майстер-класу 
була інтерактивна вправа «Коло 
думок» (різнокольорові долоньки), 

яка вимагала закінчити речення «Я 
добрий батько, мати…», «Я гарний 
вчитель…» та вправа «Галявина до-
броти» (для дітей). 

Після спільного обговорення 
прийшли до висновку, що здат-
ність відчувати любов, сприймати 
її та дарувати іншим визначають 
як ознаку морально-духовного 
зростання людини. Адже почуття 
любові спонукає нас зазирнути 
всередину своєї душі, міркувати 
над своїми вчинками. 

лев силенкО, Мега віра

Прізвища в Європі з’явилися де-
кілька століть тому. Ні наші далекі 
предки, ні старі єгиптяни, юдеї, 
греки, ассиріяни, римляни прізвищ 
не мали. У "Слові про похід Ігоря" 
немає прізвищ.

Наші князі замість прізвищ мали 
імена батьків або назви своїх 
володінь. Наприклад, Володимир 
— син Святослава, отже, він Во-
лодимир Святославич. Князь, який 
сидить на престолі града Кия, Свя-
тослав Київський, Ігор Новгород-
Сіверський (варто пригадати, що 
скандинавське ім'я "Ігор" означає 
"герой"), Святослав Рильський, 
Володимир Галицький, Ярослав 
Чернігівський. І переважно в такий 
спосіб поставали наші прізвища з 
закінченням на "ський".

Звернення по-імені і по-батькові 
— це не "східняцтво" і не "мос-
кальство", а суто оріянська (старо-
українська) родова обрядність, в 
якій втілений культ батька.

тарас шевченкО ОписУє, як 
під час реєстрУ твОрилОся 
прізвиЩе

"А прізвище? Прізвища немає. 
Запиши, Миколо, у реєстер. Нехай 
буде Голий. Так і пиши! Ні, по-
гано. Ну, хіба Бідою? І це не так. 

Стривай лишень, пиши Галайдою. 
Записали". Отже, під час реєстру 
писарі дали юнакові прізвище 
Галайда, що значить — Бродяга. 
Виникає питання, чому сироті не 
дали прізвище Голий? Бо погано. 
У нашому народі є вроджена 
любов до краси, є благородні 
почуття любові до людини, є хо-
тіння робити її красивою. Навіть 
тоді, коли вона є світом забутою 
сиротою, треба дати їй прізвище 
достойне.

Правда, часто син отримував 
прізвище, яке відображало ха-
рактер його батька. Батько, як 
"прийшли москалики і в людей 
забирали волики", перед зайдами 
лакизничав, і село прозвало його 
Грицьком Лакизою. А син його? 
Лакизенко. Батько є баглаєм (ле-
дарем), син — Баглаєнко. Батько 
є шевлюгою (негідником), син 
— Шевлюженко, батько ємець 
(хабарник), син — Ємченко.

яктвОрилися Українські 
прізвиЩа

Прізвища, які постали за влас-
тивостями: Слабченко (син сла-
бого), Сліпченко (син сліпого), 
Силенко (син сильного). За про-
фесією: Чумаченко (син чумака), 
Гончаренко (син гончара), Ко-
валенко (син коваля). За озна-

ками: Кривенко (син кривого), 
Кривоносенко (син кривоносого), 
Горбатенко (син горбатого).

За місцевостями: Гайовий (той, 
що живе в гаю), Дубовий (той, що 
живе в діброві), Гірняк (житель 
гірський), Лозовий (той, що має 
хату біля річки між лозами). Коли 
батько коваль, то не обов'язково 
син Коваленко, він може мати 
прізвище — Ковалюк, Ковальчук, 
Ковальський, Ковальчик, Ковалик, 
Ковалець, Ковалів, Ковальчишин, 
Ковальчак.

Зневажливі прізвища: Рябуха 
(ряба курка), Рекуха (пустомеля), 
Ревуха (той, що реве), Нешта (по-
вія).

Монастирі так, як і гітлерівські 
концтабори, прізвищ не визна-
вали, монах і кацетник не має 
права гордитися своєю родовою 
гідністю. У Києві був монастир 
святого Іраклія, і кияни монахів 
цього монастиря звали раклами.

Коли на тому чи іншому базарі 
з’являлися чорноризні ракли, то 
прилавки, на яких лежали ковба-
си, пироги, вишнівка, порожніли. 
Рабу божу Параскевію (продавщи-
цю смачних ковбас) оточували ра-
кли, "піючи христолюбних пісень". 
І коли один ракло басистим голо-
сом виводив "іже єси", а другий 
ракло "благословив рабу божію 

Параскевію", то третій ракло не-
помітно наповняв свої півметрові 
кишені "земними благами". І в 
народі слово "ракло" стало сино-
німом "злодій".

які пОстали за іМ'яМ бать-
ків

Авраменко (син Авраама), Мой-
сеєнко (син Мойсея), Яковенко 
(син Іакова), Давиденко (син 
Давида), Соломоненко (син Со-
ломона). Мені прикро, що мій на-
род (і чомусь мій народ найбільш 
ожидовлений) носить прізвища в 
честь жидівських родоначальників, 
і що ж це має спільного з христи-
янізмом — адже жидівські родо-
начальники і царі Авраам, Мойсей, 
Іаков, Давид, Соломон не були 
християнами? Чому українські 
прізвища повинні асоціюватися з 
духом жидівської історії?

Прізвища, які постали від 
материного імені: Горпиненко 
(син Горпини), Одарченко (син 
Одарки), Кулинич (син Кулини), 
Марусенко (син Марусі), Катренко 
(син Катрі), Марусин (син Марусі).

Українці, які живуть на чужинах, 
мають "клопіт" зі своїми прізви-
щами — вони здаються їм не-
зручними, дивними, та не всі вони 
знають, чому. Коли є прізвище, 
створене з української мови, воно 

всюди в світі звучить приємно і 
всі народи можуть легко його ви-
мовляти — Коваленко, Дубенко, 
Стріла, Гора, Орел, Степ, Радчук, 
Яворницький, Черненко.

кОли ж в УкраїнськОМУ пріз-
виЩі є чУжий кОрінь…

... створюється фонетичне збо-
чення. Українець, який має пріз-
вище Аврамчишиняк, Максимише-
няк, Мартинишин, Павлишин, сам 
в собі несвідомо створює почуття 
меншої вартості, соромиться свого 
походження. Чужинці з погордою 
ставляться до прізвищ, які їм 
здаються неінтелігентними просто 
тому, що в них по-глупому багато 
шелестівок (ч, х, ш, щ, ц, с) і вони 
об'єднані "голосними" створюють 
безпорадне " шамжашасахащи-
кання".

Гарні слова батьківські: "люби 
рідне прізвище", але батьки пови-
нні мати високу духовну культуру 
— їм треба знати, що людина має 
вроджений нахил любити красу. 
Треба рідне зробити красивим і 
тоді любов до рідного сама в душі 
родитиметься. Спотворити рідне, 
поневолити рідне, одягнути рідне 
в чуже пір'я, і потім учити дітей, 
щоб вони любили рідне, о, це без-
порадне борсання мілкодумних і 
задиркуватих духовних рабів.
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кінологічна служба МвС україни святкує свою 23 річницю

алла федОрУк-вітюк (37):

— Своєму синові на 
день народження.

валентина (13), Марина (17) :

— Мамі та брату. Брату та 
хлопцю).

андрій (26), тиМчасОвО 
не працює:

— Мамі на 8 березня.

ірина (25), У декреті, вОлОдиМир (26), 
залізничник та артеМ (2,5):

— Один одному.

юлія брянська (33):
— Чоловыкові. 28 лютого  

був його день народження.

леся (31), тиМчасОвО не 
працює:

— Дочці та чоловіку.

Ми запитали кОзятинчан: хто був останнім, кому ти зробив(-ла) подарунок?

артеМ (34):
— Не вважаю Козятин ту-

ристично привабливим містом. 
Сюди приїжджають тільки до 
родичів або у відрядження. 

артУр (19), призОвник:
— Часто їжджу до Ко-

зятина у військкомат. Цим 
славиться Козятин.

лілія (21), У декреті:
— Якщо говорити про 

туристів з сіл, то прива-
блюють міські генделики  
“Шкура” та “У армяна”.

анна (37), У декреті:

— Наш вокзал — найкращий 
у світі! А більш нічого цікавого в 
Козятині нема. Бардак робиться, 
завдяки новому меру!

Ольга (36):
— На жаль, у нас 

нічого цікавого немає.

тетяна (60), пенсіОнер:
— Приваблює туристів до 

нашого міста базар, такого 
більш ніде не побачиш.

Ми запитали кОзятинчан: Що приваблює туристів до нашого міста?

йосипіВське урочище — унікальне

де Вчать чотирилапих ВияВляти 
ВибухіВку та затримуВати злочинціВ

третя річниця національної гВардії україни

катерина чекай

До Дня кінолога МВС Украї-
ни, який відзначається 2 квітня, 
газета “RIA-Козятин” відвіда-
ла кінологічну службу 8 полку 
оперативного призначення 3028 

Національної 
гвардії Укра-
їни, який ба-
зується в місті  
Калинівці.

Кінологічну 
службу очолює 
капітан Олек-
сандр Джура-
баєв.

— Наш ко-
лектив працює 

за сприяння командування час-
тини і особисто полковника 
Івана Миропольського, який 
багато зробив для покращення 
умов утримання службових собак 
та більш комфортної праці спів-
робітників кінологічної служби, 
— каже він.

У його підпорядкуванні служать 
прапорщики, старшини та солда-
ти. За кожним співробітником за-
кріплена службова собака.

— У нашій службі їх поки що 
вісім, — розповідає пан Олек-
сандр. — Це вівчарки, більшість з 
них “дівчата” — вони спокійніші, 
краще піддаються дресурі та дуже 
віддані хазяїну. Деякі неоднора-
зово залучалися до виконання 

антитерористичної операції на 
сході країни. У планах придбати 
ще 6 собак. Надається перевага 
цуценятам, батьки яких мають 
гарні службові якості. Досягнення 
на виставках далеко не головне. 
Кожне таке цуценя коштує близь-
ко 10 тисяч гривень.

Пухнасті підопічні капітана Джу-
рабаєва мешкають у комфортних 
вольєрах, у кожному стоїть про-
стора “буда”. Усе це кінологи 
побудували власноруч. Годують 
собак сухим кормом та кашею 
з новеньких блискучих мисок. 
Тренування та дресирування від-
бувається поруч на полігоні. З 
настанням весни відновлюються 
повноцінні заняття.  

У день перебування в частині 
журналіста, проводились навчаль-
но-методичні збори кінологічної 
служби. Відпрацьовували навички 
по загальному та спеціальному 
курсу дресирування.

— Загальний курс — це стан-
дартні команди “сидіти”, “лежа-
ти”, “голос” тощо. А спеціальний 
— вироблення у собак навичок, 
які вони використовують у своїй 
службовій діяльності, — пояснив 
журналісту начальник кінологічної 
служби. — Ми навчаємо собак за 
напрямками: виявлення вибухівки 
та затримання злочинців. Гарну 
службову собаку можна підго-
тувати приблизно за рік. Велику 
роль в дресируванні відіграють 

кваліфіковані інструк-
тори. Ми запрошуємо 
до співпраці на контр-
актній основі людей з 
кінологічною освітою та 
тих, хто любить собак. 
Формування повного 
штату працівників і со-
бак — першочергове за-
вдання. Я дуже люблю 
свою роботу і зі своїми 
колегами спрямовую до-
свід на те, щоб зробити 
нашу кінологічну службу 
взірцем для всієї Нацг-
вардії..

Бажаючі співпрацю-
вати або матеріально 
посприяти розвитку кіно-
логічної служби 8 полку 
оперативного призначен-
ня  можуть звертатись 
за адресою: м. Кали-
нівка, вул. І. Мазе-
пи, військова частина 
3028, тел.: (043-33) 
2-11-18; (043-33) 40-16 
або до редакції газе-
ти “RIA-Козятин” за 
адресою м. Козятин, 
вул. Незалежності, 39, 
вхід з двору, 2 поверх, 
наліво, тел. (043-42) 
2-04-53.

Колектив газети “RIA-Козятин” 
бажає кінологам найкращих умов 
для вдосконалення майстерності 
і професіоналізму, щоб завжди 

поруч працював відданий, вірний 
і компетентний бойовий товариш 
— собака, а також фінансового 
благополуччя та особистого щас-
тя.Сподіваємося, командування 

до чергової річниці відзначить 
працівників кінологічної служби 
преміями та цінними подарунка-
ми за сумлінну працю та віддану 
службу Україні!

 Собака наділений чудовою й цін-
ною якістю: пам’ятає добро й зали-
шається вірним своєму господареві 
до останнього. Фізіологічні якості 
собак — вміння швидко пересувати-
ся, тонкий нюх та слух, гострий зір, 
витривалість цінувалися в будь-які 
часи — чи то вони підносили патрони, 
чи були зв’язковими, патрульними, 
охороняли домашні садиби. 
у царській армії їх навіть брали на 
службу. наприклад, довіряли охо-
рону військових укріплень на березі 
Чорного моря під час ведення боїв 
на кавказі в 40-х роках XIX століття. 
Згодом собак почали залучати і до 
охорони державних кордонів. у 1908 
році навіть було засновано "товари-
ство заохочення і застосування собак у 
поліцейській службі" — це було перше 

офіційне визнання потреби у застосу-
ванні собак в цілях правоохоронної 
діяльності. 
2 квітня 1994 року була створена "кі-
нологічна служба МвС україни". вона 
неодноразово зазнавала змін з 2003 
року по 2004 рік. Згідно з наказом 
МвС україни № 1326 "кінологічна 
служба МвС україни" діє як окремий 
підрозділ МвС україни і входить до 
блоку кримінальної міліції на правах 
самостійного відділу і є головним під-
розділом кінологічної служби органів 
внутрішніх справ. на неї покладено 
виконання, зокрема, організаційно-
методичних, контрольно-наглядових 
функцій, регулятивну та облікову ді-
яльність у кінологічній сфері в системі 
МвС україни.

катерина чекай

У Калинівці відбулися урочис-
тості з нагоди третьої річниці 
створення Національної гвардії 
України. 22 березня на централь-
ній площі міста розташувалася 
військова техніка. 

Як розповів газеті “RIA-
Козятин” майор Віктор Цибуль-
ський, для всіх бажаючих була 
можливість і подивитись, і загля-
нути в середину, і забратися на 
неї. Демонстровалися зразки но-
вітнього озброєння та екіпіровки 
військової частини. Усіх присутніх 
неабияк вразила ця виставка.

Урочистостям передувало вша-
нування побратимів, які загинули 
під час виконання службових 
обов’язків під час проведення 
антитерористичної операції  на 
сході держави, вписаних у літо-
пис України. Це полеглі герої: 
Максим Мушта, Валентин Біло-
шкурський, Віктор Ліпський, Ві-

ктор Долінський,  Роман Лабань. 
До меморіалу «Вічної пам’яті» 
поклали живі квіти…

Привітати гвардійців прийшли 
представники депутатів Верховної 
Ради України, заступник началь-
ника Західного Територіального 
управління, губернатор Вінниць-

кої області, керівництво Вінниці,  
керівники Калинівського району, 
представники силових структур та 
громадськості.

Відбувся концерт за участю 
оркестру частини, військовос-
лужбовців та творчих колективів 
району. Заcтупник начальника 

Західного Територіального 
управління з тилу – начальник 
тилу полковник Володимир 
Кот висловив слова вдячності 
за сумлінну службу особовому 
складу, яка є запорукою безпеки 
в Україні. Він побажав особовому 
складу та їх сім’ям щастя, миру і 
спокою, а головне – повернення 
завжди живими та здоровими до 
своїх домівок! 

Гості дякували гвардійцям за 
службу, яку вони виконують з 
честю. З нагоди свята особовий 
склад частини був заохочений 
подяками, грамотами, цінними 
подарунками.

Колектив редакції газети “RIA-
Козятин” приєднується до усіх 
вітань та бажає гвардійцям бойо-
вого духу, витримки, терпіння та 
справжнього щастя!

катерина чекай

Два козятинських юнаки Вова 
та Андрій займаються паркур-
фріраном. Їхні тренування ми спо-
стерігали на недобудові лікарні 
біля колишньої райполіклініки.

Фріран базується на певних 
принципах: пошук свого власного 
шляху розвитку, спрямованість на 
свій внутрішній світ, вільне пере-
міщення, використання уяви.

Паркур — це дві точки — A 

і B, тобто переміщення здійсню-
ється з точки A в точку B і все. 
У фрірану немає точки A і точки 
B — це простір без кордонів. Ти 
можеш рухатися без зупинки і 
тебе нічого не обмежує.

Фріран спрямований більше на 
роботу над естетичністю рухів, 
на подолання перешкод «краси-
во», що підвищує видовищність 
і привертає до себе увагу. У той 
час як паркур був спочатку лише 
функціональним засобом для по-

долання перешкод на шляху до 
поставленої мети. Фріран прагне 
до видовищності, паркур - до 
практичності. Паркур працював 
над ефективністю рухів, а фріран 
- над їх естетичністю і ефектніс-
тю.

Так як фріран — вуличний вид 
спорту без кордонів, то в ньому 
зустрічаються і елементи акроба-
тики. Основні акробатичні трюки 
фрірану: сальто вперед, сальто 
назад, бокове сальто, сальто 

від стіни, Wall Spin (розворот на 
стіні, спираючись на неї руками), 
Кікі (від англійського kick - удар, 
тобто різні замахи ногами в пові-
трі, такі як Axe Kick, B-Kick, і йде 
з нього B-Twist (гвинт паралельно 

підлозі)). Ще відомі трюки твісти 
(від англійського twist - обертати-
ся, тобто різні гвинти як у сальто, 
так і самостійні) та комбо (зв'язки 
трюків, наприклад: рондат - фляк 
- сальто назад).

молодь популяризує паркур

влад пОвх

По суті це Богом створений та 
збережений людьми оберіг України 
(мова йде про урочище сірої чаплі). 
А за фактом — найпривабливишій 
край для зеленого туризму. Читай, це 
кузня доларових заробітків. Розвиток 
інфраструктури громади. Десятки до-
бре оплачуваних робочих місць.

Мало хто знає, або не придає зна-
чення тим віковим процесам, які не 
перериваються і відбуваються у нас в 
районі. Найтитулованішим на весь світ 
є урочище Йосипівське Козятинського 
району. Більш “жирного” об’єкта для 
туризму годі шукати у всьому всесвіті.

Перед толерантністю місцевого 
населення треба зняти капелюха і 
низько поклонитись всією Україною. 

Адже покоління в покоління ствер-
джували віками мир і невтручання до 
птахів. Спільно сіяли, орали, збирали 
урожай, помирали і народжували 
дітей. Берегли птахів, а то просто 
не заважали і не втручались. Так 
зберегли колонію, за підрахунками, 
приблизно 260 гнізд сірої чаплі — 
найбільша концентрація в Україні.

Птах дуже рідкісний, занесений 
в Червону книгу, відноситься до 
категорії зникаючих. Варто зазначити, 
що птах не має інтересу у мисливців 
як трофей.

фОльклОрників не любить 
Місцева кУльтУра. Подивив-
шись на Різдво виступ народного 
хору “Прометей” районного бу-
динку культури, захотілось бабі 
Парасці і собі в артисти податись. 
Пішла вона до “хатинки на куря-
чих ніжках”. Та виявляється, що 
хатинка, тобто міський будинок 
культури, стоїть до жителів міста 
задом, а до заїжджих торгівців чи 
цирку — передом. Бо ті за оренду 
платять, незрозуміло кому і скіль-
ки. А якщо підрахувати витрати 
на прибирання, світло, тепло, то 
шкурка вичинки не варта.

І сидить в тій хатинці внучка 
Кощея Безсменного, який тепер 

поправився, що більше на колоб-
ка схожий (хоча кажуть, що де-
путатам гроші не платять). Отож, 
сидить в окремому кабінеті. Лише 
звіти й кошториси складає, адже 
легше за 240 тисяч запросити 
столичних артистів раз в рік, ніж 
створити щось своє. Кажуть, вона 
наш міський міністр культури, 
навіть освіти відповідної не має і 
дуже не любить народної пісні чи 
виступу фольклорного ансамблю. 
І їй легше зробити вікторину з 
школяриками, роздати сувеніри 
і галочку поставити про прове-
дений захід. А те, що близько 
трьох тисяч пенсіонерів в місті 
влітку на дачах горбатяться, а 
взимку сидять по хатах, то про 
них забули просто.

Пішла тоді баба Параска в ме-
рію міста. Там вислухали уважно і 

порадили в міський терцент звер-
нутись. Та сцена маленька і зал 
маленький і задіяно близько двох 
десятків пенсіонерів в культурно-
масових заходах та і музика не 
народного плану. А тут плани 
грандіозні — щоб наш виступ і в 
Києві на Фольк-Музік побачили у 
вишиванках на полотні з народни-
ми інструментами. Та без грошей 
від міськради плани залишаються 
тільки мріями...

І пішла баба Параска після 
всього на город цибулю садити. 
Отам вона і наплачеться і наспі-
вається.

день Міста в піст? І ще одна 
порада від баби Параски. Через 
газету зробити опитування жителів 
міста щодо проведення в липні Дня 
міста. Козятин в основному — міс-

то залізничників. Влітку додаткові 
потяги для перевезень пасажирів 
є. І час літніх відпусток. По-друге, 
до 12 липня по православному ка-
лендарю Петрів піст. А хто в піст 
веселиться, то тільки бісів радує. 

Чомусь Бердичів і Хмільник не 
роблять День міста в піст? І жи-
вуть тому краще нас з вами. Було 
б добре запропонувати перенести 
цю подію на вересень-жовтень.

кОзятин перетвОрюється 
на сУцільний тУалет. Сиджу 
я якось уночі перед вікном, бо 
дуже ніжки і ручки розболілись 
і так крутять, що спати неможли-
во. Аж от по тротуару йде баба 
з клунками. Зупинилась і там, де 
стояла, задерла спідницю і стала 
нужду справляти.

Я не стерпіла такої наруги. 

Світло не включаючи, стала на 
табуретку, висунула “морду ліца”, 
та як крикну зичним голосом: “Ти 
що стара кобила робиш!?” 

Як підхватила клунки ця баба, 
як рванула, що й на конячці не 
доженеш. І довго буде розпо-
відати, який голос зверху вона 
почула. 

Подібне потрібно зробити на 
Грушевського, 23. Там на сходин-
ках до підвалу нужник зробили,  
валяються використані “засоби 
індивідуального захисту” і сміття 
складають. Скориставшись відео-
камерою, через суд таких поруш-
ників благоустрою міста засудити 
на 15 діб відпрацьовувати двірни-
ком. І щоб фото цих “героїв” все 
місто бачило.

От і казочці кінець, а хто слу-
хав - молодець.

кінологічна служба під час навчально-методичних зборів

тетяна лОзінська

Відбулася XXVIII звітно-ви-
борна конференція Вінниць-
кої обласної організації На-
ціональної спілки журналістів 
України (НСЖУ) У її роботі 
взяв участь в.о. голови 
НСЖУ Сергій Томіленко. 
Побували там і журналісти 
газети “RIA-Козятин”, члени 
спілки. 

Після звіту про діяльність 
об'єднання протягом остан-
ніх п'яти років, перейшли до 
обрання голови. На посаду 
очільника обласної організа-

ції знову обрали заслуженого 
журналіста України, колиш-
нього головного редактора 
обласної газети «Вінниччина» 
Василя Паламарчука. Кон-
куренцію йому як кандидату 
на посаду склала редактор 
"Медіа-центр "Власно" Олена 
Шмигельська. Члени облас-
ної організації 42 голоси від-
дали за пана Паламарчука та 
чотири — за пані Олену. На 
конференції урочисто було 
прийнято в лави спілки чоти-
рьох журналістів Вінниччини. 
Вони ввійшли в первинну 
організацію педагогічних пра-

цівників та працівників ЗМІ, 
яку очолює відома в Україні 
письменниця Світлана Єлі-
сеєва (Травнева).

Було затверджено склад 
правління, ревізійної комісії. 
Обрали делегатів на Всеукра-
їнський з’їзд НСЖУ.

Сергій Томіленко роз-
повів про досягнення спілки 
на всеукраїнському рівні. 
Зокрема в царині відстою-
вання зменшення тарифів від 
Укрпошти та прав редакцій у 
процесі роздержавлення. Пан 
Сергій пообіцяв всіляку юри-
дичну підтримку журналістам. 

Василь паламарчук знову голова нсжу Вінниччини

казочки баби 
параски
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Мамусю рідненька, най-
краща, єдина,
Щоб ти не хилилась ніколи 
в журбі,
І сонце, і зорі, і даль жу-
равлину
Ми, рідна, матусю, даруєм 
тобі.

І в осінь, і в зимку, весною 
і влітку,
Щоб щастя й здоров'я у 
тебе було.
Уклін тобі, мила матусю 
лебідко
За щирість, за ніжність, 
за ласку і тепло.

31 березня вітаємо з 45-річним Ювілеєм
дорогу донечку, люблячу матусю, суперову 
бабусю
Дацюк Наталію 
Анатоліївну

1 апреля 
поздравляем с 30-летием

Голошивец 
Александра 

Николаевича
С твоим, родной, любимый, 
днем рождения
Мы поздравляем всей семьей, 
и от души!
Хотим, всегда чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты!
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили!
Тебе желаем жить лет 100,
В любви, согласии и мире!
Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть!
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к успеху
Живи всегда в ладу с душой! 
А мы тебе поддержкой будем
Ты знай об этом наш родной!
В твой день,
 в день светлого рождения
     Прими, 
           любимый, 
                поздравления!

Поздравляют: жена, дети, родители, 
сестра Анна.

Дозвольте, матусю, нам Вас при-
вітати
І найтепліші слова Вам сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце.
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, матусю,
Сто років на радість.

Спасибі Вам рідна,
За ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростили,
За хліб на столі.
Спасибі Вам, МАМО, 
уклін до землі.

01.04. 17 р. вітаємо з Ювілеєм дорогу матусю, бабусю

Ткачук Зінаїду 
Костянтинівну

27 березня відсвяткувала своє 18-річчя
  дорога донечка та сестричка

Товмар 
Ірина Сергіївна

З любов'ю: мама, тато, брат Олександр, Наташа.

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

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

394501

393157

393772

394601

394597

Педагогічний колектив 
ЗШ І-ІІІ ст. №2

Щиро вітає з Ювілеєм
вчительку - пенсіонерку

Столяр 
Віру 

Олександрівну

Тобі сьогодні, рідний, сімдесят.
Із вдячністю ми хочемо вітати
Тебе за мудрість батьківських порад,
За вміння всім завжди допомагати,
За приклад чоловіка й сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь пошле тобі благословіння,
Нехай здоров'я й сил дарують всі святі.

З любов'ю: дружина, донька, зяті, внучки, правнук.

Юркова 
   Анатолія Івановича

1 квітня вітаємо з 70-річним Ювілеєм
коханого чоловіка, дорогого татуся, люблячого дідуся
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З любов'ю: бабуся Надія, дідусь Олександр, хрещена Люда зі сво'єю сім'єю.

З Днем народження вітаєм,
І бажаємо тобі
Будь щаслива 
ти безкрайньо
Ти найкраща на землі!
Ще ми хочем побажати
Щоб в нелегкому житті
Всі ті труднощі долати,
 що у тебе на путі.
Молодість твоя 
хай не проходе
А разом з нею радість, 
доброта

Хай вічним гостем в твоїм 
домі буде
І затишок, і мир, і теплота.
Також бажаєм 
щастя і здоров’я
І усмішок, бадьорості та 
сил
Щоб ти завжди була 
найкраща в світі
Щоб ти була щасливою 
завжди!

27 березня святкувала 18-річний Ювілей
дорога внучка, похресниця, племінниця

Товмар 
Ірина Сергіївна

394697

Сердечно вітаємо з 60-річчям
Дідковського 
Олександра 

Францовичаи

З найкращими побажаннями: дружина Любов, доньки 
Наталія і Алла,зять Олег, внуки Альона, Даша, Женя.

Сьогодні рівно шістдесят 
у Твоєму житті минає,
А скільки їх ще на шляху, 
про це ніхто не знає,
Тож зичимо в здоров’ї вік довгий прожити,
Щоб усіх на сторіччя міг Ти запросити,
Щоб у мирному небі Тобі сонце всміхалося,
А всі Твої мрії та плани збувалися,
Хай здоров’я, щастя і достаток
Сиплються, як липи цвіт,
Хай малює доля з буднів свято,
А Господь дарує ще багато літ!

Бажаєм здоров’я багато – багато
Хай щастя і мир залишаються в хаті,
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється рікою.
Хай довго всміхається сонце і небо,
Хай Бог береже тебе, любий весь час.
Та іншого щастя нам більше не треба,
Живи тільки, рідний, із нами й для нас.

31.03.17 р. Вітаємо з 45-річним Ювілеєм
Коханого чоловіка, люблячого татуся

Рудика 
Олексія  Миколайовича

Дружина Людмила, син Сергій, дочка Алінка.

Нехай цвітуть 
під небом синьооким
Ще довго – довго дні й літа.
А тиха радість, 
чиста і висока,
Щоденно хай 
до хати заверта!
Бажаєм здоров'я,
 сонця у зеніті,
Любові, доброти, 
і щастя повен дім.

Нехай у серці розкошує літо
І соняхом квітує золотим.
Хай постійний успіх, 
радість і достаток
Сипляться до тебе ,
 немов вишневий цвіт.
Хай життєвий досвід 
творить з буднів свята,
Господь дарує довгих – довгих 
літ.

З повагою теща, тесть і вся велика родина. 

Рудика Олексія Миколайовича
31.03.17 р. Вітаємо з 45-річним Ювілеєм

395190

З повагою: діти, внуки та вся родина. З любов:ю: мама, дочка, зять, внуки.
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 продам
  Àâòî/çàï÷àñòèíè: äâèãóí Îïåëü Âåêòðà, Âîëãà, Ìîñêâè÷, ÓÀÇ, Íèâà, 
ìàãí³òîëà, ñêàòè, êàìåðè, áî÷êè æåë³çí³, êàðòîïëÿ ð³çíà. 096-983-18-68
  Àâòîãàðàæ ìåòàëåâèé. 099-294-82-38, 2-12-13
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  Àâòîçàï÷àñòèíè äî «Ô³àò - Êðîìà», «Ëÿí÷à òåìà» 1984 - 1994 ð.â. 096-
969-45-97
  Àêâàð³óì 50 ë. ïîâíèé êîìïëåêò á/ó, º òóìáà íåäîðîãî, äîìàøí³é ê³íî-
òåàòð á/ó, õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-160-11-65

  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô ìåòàëåâèé. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òàð³ëêè, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), 
ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà, òðóáè ìåòàëåâ³ á/ó. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Áàðàí Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè 40 ãðí./1 êã. 097-536-63-69
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Áäæîëèíèé õë³á (ïåðãà), ïðîïîë³ñ, ìåä, ï³äìîð, ãåìîãåíàò (ìîëî÷êî), ìåë³ñó, 
íàñòîÿíêè: ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, òðàâà ìåë³ñè ëèìîííî¿, ñîòîâèé ìåä. 2-11-64, 
097-170-90-05
  Áäæîëî ïàêåòè, ñ³ì’¿ ç âóëèêàìè. 097-684-25-79

  Áåíçîêîñà «Ôåðìåð» íîâà â óïàêîâö³ Ïîëüøà 43 ñì. êóá.., áåíçîïèëà «Áàéêàë, 
ìëèíîê 220 Â., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò âñå íîâå. 068-216-34-20
  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
  Áîò³íêè ÷îë., ÷îáîòè ÷îë., êîñòþìì õ/á ôîðìåí³, âèõ³äí³, ðóêàâèö³ ðîáî÷³ ÷îë. 
097-575-60-55, 093-013-65-24
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà ï³äðîùåíí³, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåðà â³ä 1 êã. äî 1êã.300 ãð. ïî 60 ãðí. çà øòóêó. 093-411-05-52
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 098-974-57-77, 
063-293-13-29
  Áóäèíîê âóë.Çåëåíà 40. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  Áóðÿê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-597-13-99
  Áóðÿêîâà ñ³âàëêà øåñòè ðÿäíà äî òðàêòîð³â ÌÒÇ, ÞÌÇ, Ò-40 ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 097-191-10-65
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåðí³ àðöàáè, äâåð³, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, òðîñ àâòî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî 
âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, 
òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 á/ó, äîáðèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âåëîñèïåä «Àðä³ñ», øâåéíà ìàøèíêà, êîìïþòåð (êîìïëåêò), ìàíåæ-ë³æêî, 
äèòÿ÷à êîëÿñêà, ìóç.-öåíòð «Àéâà», ÀÑ- 2 õ 100W, ìîá. òåëåôîí «Ôëàé», ãàíòåë³ 
- 2 õ 8 êã. ðîçá³ðí³. 093-140-74-34
  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63
  Âåëîñèïåä Àíãë³ÿ Ñòàí Õîðîøèé,×åðâîíèé, ç ïåðåäà÷àìè, Raleight 1600ãðí 
(ïðîáèòå êîëåñî) òåë: 063-29-61-928
  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 
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Óêðà¿íà», «Ñàëþò», á/ó íåäîðîãî. 098-716-14-46, 063-
510-67-03

  Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì, òåðì³íîâî. 063-299-32-96, 096-350-73-41
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ (²òàë³ÿ) ð.42-44. 097-578-52-95
  Â³êíà 3 øò., äîñêè ïîëîâ³ á/ó, ìàãí³òîôîí áàá³ííèé òà êàñåòíèé, æ³í. 
çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, êàðí³çè, áàíêè, 
òàð³ëêè. 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
  Ãàçîáåòîí Aeros 100 õ 288 õ 600 20 øò., 23 ãðí./øò. 063-741-21-86
  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. 063-855-06-41 Àë¸íà
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» 0636153370.
  Ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 093-017-86-89
  Ã³äðîêîñòþì ñóõèé  â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 3 000. 098-872-34-10
  Ãîëîâêè ÌÒÇ-240, ñ³íîçãîðòà÷êà, àâòîêëàâ. 068-024-27-05
  Ãðåöüêèé ö³ëèé ãîð³õ. 098-500-10-54
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, ìîéêà êåðàì³÷íà ó âàííó, âàííà ÷àâóííà á/ó, ïëèòêà äëÿ 
âàííî¿. 097-556-86-79
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ïîëóòîðí³ ç äâîõ ïîëîâèí, á³äîíè àëþì³í³ºâ³, çåðíî 
ïøåíèö³, êóêóðóäçè. 093-707-94-71, 063-344-14-45
  Äâåð³ ³ êîðîáêè íîâ³ òà á/ó 120 õ 80 õ 60. 093-018-89-70
  Äâèãóí íîâèé Ä-8Å äëÿ ìîïåäà «Ðèãà», ìîòî-âåëîñèïåä íå êèòàéñüêèé 3 
000 ãðí. 093-217-47-04, 067-261-86-74
  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, øïàëåðè á³ëîãî êîëüîðó 2 ðóë., ëóøïèííÿ ç ãîð³õà 12 ì³ø. 096-979-
21-18, 063-828-27-30
  Äèñêè íà 13 ðîçáîëòîâà 4 õ 100, íå áèò³, íå êàòàí³ â äóæå äîáðîìó ñòàí³. 
063-725-04-03
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Capella 901», âåëîñèïåäèê ç ðó÷êîþ. 067-801-66-93 
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 093-995-82-80
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà GOBY, â õîðîøîìó ñòàí³, ëåãêà, çðó÷íà, 3-õ êîë³ñíà. 063-178-
74-18, 096-699-69-95
  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 ç/ë, êîë³ð áåæåâèé. 097-775-61-94
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðîñòü, íåäîðîãî. 093-367-36-14
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà çàë³çíà. 097-112-63-71
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 0987-280-55-27
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  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. 093-487-48-39
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ì.Êîçÿòèí. 098-245-76-05, 093-683-57-92
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 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
  Çåðíî ÿ÷ì³íÿ 13 ò. 097-428-32-93
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàðàòå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-596-41-07
  ²íâàë³äíèé â³çîê ñòàí â³äì³ííèé, êð³ñëî - òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
  ²íêóáàö³éíå ÿéöå ïîðîäè Áðàìà + Êîõ³íõ³í. 2-11-64, 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
  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 âåëèêà 1.5 ò., íàñ³íüîâà 1 ò. 097-409-57-27
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 28 ãðí.çà â³äðî. 068-961-05-32
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, òà íàñ³íüîâà. 093-409-34-54
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-129-23-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 067-452-10-92
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-750-81-60
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â Í³ìåöüêî¿ òà Ãîëàíäñüêî¿ 
ñåëåêö³¿ ²-²²  ðåïðîäóêö³¿: «Ð³â’ºðà», «Àãàòà», «Â³íåòà», «Ëàáåëà», Áåëëà 
Ðîçà«, »Òîñêàíà«. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 068-041-66-08
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, 
ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êèëèì íîâèé 4.5 õ 2.4, ïîðîâàðêà Â³òåê, áî÷êà æåë. 200 ë., êðóêè 
àëìàç. â³äð³çí³ Ä.500 ìë., óãîëîê àëþì. 2 ñì. õ  1.5 ñì. 063-736-47-19
  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
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-264-66-57
  Êîçà ìîëîäà ê³òíà, 2 ãàçîâ³ áàëîíè ìàë³. 096-280-08-91, 063-998-
03-34, 073-060-44-97
  Êîëåñà 165 õ 13 ç äèñêàìè íîâ³, âåëîñèïåä Óêðà¿íà â äîáðîìó ñòàí³ 
ÑÐÑÐ, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ 2101, ñò³ë êóõîííèé. 067-386-48-35
  Êîë³í÷àòèé âàë: ÇÀÇ, Ã-51, Ã-53, ÑÌÄ-18, ìîòîð ÇÀÇ (30 ê.ñ.), 
âêëàäèø³ êîë³í÷àòîãî âàëà, ê³ëüöÿ ïîðøíåâ³, öàïôè Ç²Ë-130. 096-
314-47-20
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, 
åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel  + LCD-17« ìîí³òîð »Samsung« + 
ðàä³îìèøêà + êëàâ³àòóðà 2 500 ãðí., ãàçîâà ïëèòà á/ó 1 000 ãðí. 096-
797-90-53
  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, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, ñ.Ìàõí³âêà. 096-295-
27-64
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 068-762-82-81, 063-257-36-75
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-024-06-07
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-261-99-87
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-712-96-71
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-648-68-03
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà, ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ë³ñîâà 10. 050-642-70-53, 
050-642-70-29
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ÷îðíî-ðÿáà. 097-367-93-64
  Êîðîâà ò³ëüíà. 097-873-18-74
  Êîñèëêà 2.1 ñèãìåíòíà. 096-665-28-46
  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. àáî îáì³í íà êðîëÿ. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Êðîë³ Êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè (÷èñòîêðîâí³) 60 ãðí./çà êðîëåíÿ. 067-456-
45-12 Â³êòîð
  Êðîë³ ìîëîäíÿê Íîâîçåëàíäñüêî¿ ìÿñíî¿ ñêîðîñï³ëî¿ ïîðîäè â³ä 70 ãðí./
øò. 093-786-38-07
  Êðîë³, ïåðåãí³é ñ.Êîçÿòèí. 096-963-73-52
  Êóðè íà ïëåìÿ äîðîñë³ 10 ì³ñ., ïîðîäè Àäëåð - ñåðåáðèñòèé. 097-511-11-24
  Êóð÷àòà 4-õ ñóòî÷í³ êðåâêåð (÷îðíîãî êîëüîðó), ì³íîðêà, ëîìàõ - áðàóí 
(êîðè÷íåâ³), ³ñïàíêà ãîëîøèéêà, ëåãîðí. 067-445-75-52, 066-450-65-02
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè ÊÎÁÁ-500. 
098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè, ïëèòà ãàç Ãèôåñò 3200-06, êóõîííèé ñò³ë, ïðàëüíà 
ìàøèíêà «Ìàëþòêà», øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüå». 063-191-10-90
  Ëîäêà íàäóâíà Â-240 2-õ ì³ñíà, DVD ïîñèëþâà÷ íà ôëåøêàõ 50 Âò. 068-
683-81-70, 093-563-81-40
  Ëîøà (êîíèê) 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ëîøà 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
  Ìåòàëîøóêà÷ äâîõ âèä³â. 098-788-01-99
  Ìåòàëîøóêà÷ íîâèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³« ÃÀÐÐÅÒÒ» ÀÑÅ 250 - 3 000 ãðí. 
098-872-34-10
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ ñêëÿíèìè ðîçäâèæíèìè 
äâåðöÿìè, äåøåâî. 097-324-85-40, 093-626-82-86
  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
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-54, 
êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ï³äñèëþâà÷ 50Ó-0680; ï³âäåííîêîðåéñüêèé ïèëîñîñ 1600 Âàò, òóìáî÷êà 
ï³ä òåëåâ³çîð, ñòàá³ë³çàòîð åëåêòðîåíåðã³¿, ìåäè÷íèé âåðñòàê äëÿ ë³êóâàííÿ 
ñêîë³îçó. 2-39-09 
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 063-383-78-73, 
068-273-92-77
  Ïëàòòÿ ÷îðíå âèøèòå ð.48. 097-112-63-71
  Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé. 067-692-85-73
  Ïëóã ê³ííèé, êàðòîïëåêîïàëêà äî ìîòîáëîêà. 067-910-43-67
  Ïîïóãàÿ âîëíèñòîãî. 063-304-36-27, 097-776-24-22
  Ïîðîñÿòà Êîðåéñüê³ á³ë³, ìÿñíà ïîðîäà. 098-955-90-13
  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
  Ïòàøêè Àìàä³íè. 063-288-71-89
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà, äîñòàâêà â³ä 500 êã. 097-431-45-86
  Ïøåíèöÿ ÿðà. 068-024-27-05
  Ðåçèíó á\ó 215*65R15; 215*65R16. 067-128-89-32 
  Ðåçèíó ë³òî á/ó 205/60/16. 097-369-60-59
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  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
  Ðóøíèöÿ ÒÎÇÁÌ 16 êàë., ãîðèçîíòàëüíà, êóðêîâà, 1956 ð.â. 2 000 ãðí. 

063-530-81-07 
  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
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè 17-20 êã. 068-013-08-90
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, øêàô, ñò³ëüö³, êð³ñëà, êèëèìè, 
òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-003-24-40
  Ñåðâàíò, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ïîëèöÿ êíèæíà, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³, ëÿëüêà, 
ïðàñêà, âàçîí «Àëîº», ïîñò³ëüíà á³ëèçíà. 2-12-24, 093-884-86-66
  Ñèñòåìíèé áëîê íà áàç³ ïðîö. Intel core i5, ìîí³òîð Dell SX2210 (21.5«) Full 
HD. 063-741-21-86
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-10-65
  Ñ³÷êàðíÿ, ñèïàðàòîð ðó÷íèé ìåòàëåâèé, ñ.Æóðáèíö³. 097-467-53-90
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 480 êâ.ì. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîáàêà Õàñêè 5 ì³ñ. 093-630-64-89
  Ñïîðòèâíèé ëóê, ëåãêèé, êîìïàêòíèé, ðîçêëàäíèé, â ÷îõë³ - ñàãàéäàêó, äëÿ 
òðåíóâàííÿ ïî âëó÷í³é ñòð³ëüá³, àêòèâíîìó â³äïî÷èíêó, ïðåêðàñíèé ïîäàðóíîê 
ä³òÿì, í³æ âèæèâàííÿ äëÿ òóðèñòà. 097-887-17-68
  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
  Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé ç ñò³ëüöÿìè, ñåðâàíò, êðîâàò³ ç ìàòðàöàìè, ïîñóä 
(õðóñòàëü), øêàô 3-õ äâåðíèé, äèòÿ÷å ë³æå÷êî äåðåâÿíå ç ìàòðàöîì. 063-
441-62-91
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-174-03-79
  Ñóêíÿ âèïóñêíà, çîëîòèñòîãî êîëüîðó . 093-064-78-59
  Òà÷êà, êàðòîïëÿ äð³áíà, áî÷êè ìåòàëåâ³, ñò³ë ðîçêëàäíèé. 2-48-83, 097-
688-63-33
  Òåëåâ³çîð JVC , âåëîñèïåä äèòÿ÷èé íà 3-õ êîëåñàõ 1.5 - 3 ðîêè, êîëÿñêè 2 
øò. ë³òí³é âàð³àíò, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-808-38-10
  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
  Òåëåâ³çîð ÀÊÀ², ä³àã.21, â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 1 400 ãðí. 063-496-54-41
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï 36 ñì., âàííà ÷àâóííà á/ó. 068-753-33-53
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 093-831-02-18
  Òåëèöÿ ÷îðíà ëèñà â³ê 15 ì³ñ. 097-367-93-64
  Òåëè÷êà ïåðâ³ñòêà 10 ì³ñ. 063-273-73-71, 096-093-41-53
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  Òðè ìàãàçèíà (êîæåí 30 êâ.ì.), íà ïðèâàòèç. çåìë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð) 
àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-988-63-95, 093-439-64-81
  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
  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
  Óãîëü, äâåðö³ äî êîòëà ÊÑ, ñåòêà - ðÿáèöà. 063-279-94-04
  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
  Ôîðòåï³àíî. 097-873-18-74
  Ôðåçà äî ìîòîáëîêà ìåòðîâà. 098-293-83-49 Êîëÿ, 073-080-32-20 Ì³øà
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 100 øò., â³äñ³â, 
ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Õîëîäèëüíèê «Íîðä» 2-õ êàìåðíèé, âåëèêèé, òåëåâ³çîð «LG» â äîáðîìó ñòàí³ 
ðîáî÷èé, õîëîäèëüíèê Äîíáàñ« ðîáî÷èé, äèâàí ðîçêëàäíèé. 097-324-11-50
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ремонт, послуги
 Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 
Швидко та якісно. 097-609-26-63, 098-
395-03-56
 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
 Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
 Ріжу дерева непотрібні та аварійні, недо-
рого. 063-792-34-18 в будь-який час
 Копаємо, чистимо, підкопуємо криниці.    
Доставляємо криничні кільця. Пробиваємо 
камін, проводимо воду, встановлюємо на-
соси. Робимо швидко, якість гарантована. 
067-684-06-38
 Покрытие и ремонт криш, установка рынв 
водостоков. Ворота, заборы из метало-
профиля, бетона. Кладка из газо блока, 
укладка тротуарной плитки. 063-736-44-94
 Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
 Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
 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, Кладка 068-534-
73-78 Віктор
 Малюю портрет по фото акварелью та 
олівцем 097-054-22-30  063-945-18-34

робота
 Газові котли, ремонт, встановлення та про-
даж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" 
та інші з Німетчини, Гололандії, обслуго-
вування, гарантія. Індивідуальне опалення. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Потрібна прибиральниця 1 год. в день.093-
766-78-49
 На "Нову пошту" м.Козятин потрібні каси-
ри/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. ви-
мога: 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
 Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 140 
- 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 постійну роботу потрібні перукарі. 097-
560-54-33, 093-347-08-55
 В продовольчий магазин потрібен товароз-
навець. 063-179-40-26
 На роботу потрібен майстер манікюру та 
перукар. 063-278-58-50, 097-969-74-82 
Наталія
 На роботу потрібні різноробочі 70 грн./
день. 097-691-24-53
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Здам в оренду торгівельну та офіс-
ну площу, центр міста. 063-141-70-79, 

093-861-56-14
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нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Однокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Лук'янiвська, поверх: 7/9/-, 
площа: -/33/7, м.Київ, Шевченкiвський р-н. Цiна: 
1229508, тел.: (096) 198-05-78 

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 
 Продам або обмiняю 

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

Опель-Вектра А, 1989 р/в, об'єм двиг.: 1600, пробiг: 300, 
седан, Бердичiв. Цiна: 67300, (096) 309-50-83 

Сiтроєн-Берлiнг, 202015 р/в, пробiг: 0, можливо на виплату. 
Цiна: 240000гр, (097) 408-21-15 

 Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також 

є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97 

робота 
 Пропоную 

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

"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 

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

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

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

 продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

 Продам 
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 

 На роботу в продовольчий магазин  
потрібен продавець. 093-596-40-46
 Срочно требуется на работу бармен, офи-
циант.Гарантуем працевлаштування, З/П 
гідна!0939118110
 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

  Õîëîäèëüíèê á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 063-316-28-84
  Õîëîäèëüíèê ïðîìèñëîâèé íà 3 ôàçè 800 ë. 067-430-04-48
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öåãëà ÷åðâîíà á/ó ÷èùåíà. 093-668-79-45
  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
  Öóöåíÿòà ïîðîäèñò³ (â³â÷àðêà êîðîòêîøåðñòíà). 067-243-98-15, 093-
599-04-75
  ×èñòîêðîâíèé õëîï÷èê ñåìáåðíàðà øóêàº ñâîþ ðîäèíó 3 000 ãðí. 097-
793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, ñòàí ðîáî÷èé. 096-352-04-27
  Øèôåð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 063-630-67-15
  Øèôåð á/ó. 066-247-57-54
  Øèôåð á/ó. 097-116-69-11, 063-694-97-00
  Øèôåð íîâèé 8 ëèñò. 068-961-05-32.
  Øðîò. 063-021-81-12, 093-755-78-85
  ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-307-70-94
  ß÷ì³íü. 096-512-39-94 Îëåíà
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Êîëîíêè 2016ð³ê äëÿ êîìï 20 âàòò 800 ãðí 063-29-61-928
 Â³êíà ÿê³ íàì íå ï³ä³éøëè ïî ðîçì³ðó, ïî äóæå õîðîø³é ö³í³. 096-037-00-37

 êàðòîïëÿ íàñ³íüîÂà (ðàííÿ) 10 ñîðò³Â, ñåðåäíüîðàííÿ, êàðòîïëÿ Âåëèêà. 096-
904-11-53
 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., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà 
òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 37 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ. 067-609-70-46
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò. 063-
177-94-80
  1-ê³ìí. êâ., 9/5 âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, ç ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ. 096-
472-24-69 Â³êòîð
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.Î.Êîøîâîãî 48, 5 ïîâ., çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., 
ê³ìíàòà 20 êâ.ì., âåëèêèé ïðîñòîðèé áàëêîí ç ñêëîïàêåòó, áðîíüîâàí³ 

äâåð³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íîâèé êîòåë, ðàä³àòîðè, ïîòðåáóº 
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. 097-566-92-56
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5 ïîâ., êóòîâà, åëåêòðî îïàëåííÿ. 063-
319-58-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ïëîùà 36.8 êâ.ì., áåç ðåìîíòó. 096-846-
90-81
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâ, ºâðîâ³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê íà âîäó. Ó äâîð³ ïîãð³á, êðèíèöÿ. 095-758-73-91
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò 
âàííî¿, ì/ï â³êíà.093-556-60-04
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 098-749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 70, çàã. ïëîùà 45 
êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³ (íà ñõ³ä áàëêîí), ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç 
- âîäà, âõ³äí³ áàëêîíí³ äâåð³ íîâ³, ñòàí æèëèé, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà òà 
ç ðå÷àìè, ïîãð³á, ñàðàé. 096-429-61-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà 
êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5 (Ãðîø), ³íä. îïàëåííÿ, ñòàñí æèëèé. 063-441-62-91
  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.Â³íí³÷åíêà 40/6, ³íä. îïàëåííÿ. 098-635-82-70
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 3 ïîâ. 096-306-34-22, 093-064-78-59
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 9 ïîâ., áåç ðåìîíòó, îïàëåííÿ. 093-
035-45-97
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  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.Ñèãíàë, º ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ. 098-444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 êâ.ì., ãàç, 
ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., ö/ç Ìàõàðèíö³. 097-185-46-51
  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, áåç ðåìîíòó. 093-979-47-43
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º 
êîíäèö³îíåð, ç ìåáëÿìè. 093-766-54-43
  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, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. ïëîùà 45 êâ.ì., ÷àñòêîâèé 
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-783-83-40, 097-
242-53-94
  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
  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., 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., 5 ïîâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Øê³ëüíà 23á. 063-694-70-09, 
097-116-58-34
  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., 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, 098-227-82-74
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó áóä. âóë.Ì³÷óð³íà 18, çàã. ïëîùà 65.5 êâ.ì., 
æèëà 40.1 êâ.ì., êóõíÿ 8.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, äâà áàëêîíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, ïîãð³á ó ï³äâàë³ áóä., ïîðÿä 
äèò. ñàäîê, áàçàð, øêîëà. 050-843-64-14, 096-138-68-81, 050-384-86-77
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ³íä. îïàëåííÿ. 068-003-51-09

  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 096-215-55-85, 063-276-64-74
  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, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 
093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  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  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23.  067-811-07-23, 063-349-
51-27
  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, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ 
äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé. 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 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., ºâðî-ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, íîâèé ãàðàæ ï³ä áóñ, 
âðåì’ÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ, âñå îãîðîæåíî çàáîðîì, âîäà öåíòðàëüíà òà ñâîÿ, 
³íòåðíåò. 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 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 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 ãàçó, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 37. 
098-705-83-64, 093-412-32-79
  Áóäèíîê áåç ðåìîíòó ñ.Ãóð³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãîðîä 55 ñîò. 2-48-
83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-624-12-00
  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¿), 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 âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, 
âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-46-17
  Áóäèíîê ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 073-058-43-22
  Áóäèíîê ãàç. âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 
9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçèíþêà 33, çàã. ïëîùà çåìë³ 
0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ, º ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-
928-29-61
  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., ì.Êîçÿòèí âóë.Òðóäîâà 28, ïîãð³á, âðåìÿíêà, çàáîð 
æåë³çíèé, 7 ñîò. çåìë³. 096-352-04-27
  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.Êîçÿòèí 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.Ê³ðîâà, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 68 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 0.10 ãà. 099-152-83-71
  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 ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, ãîðîä 10 ñîò. ïîðó÷ ñòàâîê. 097-029-91-70
  Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. Êè¿âñüêà, 8, ç ïðèñàäèáíîþ 
ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. áóä³âë³.067-986-47-25
  Áóäèíîê íîâèé 37 êâ.ì., åëåêòðî îïàëåííÿ + ï³÷íå, êðèíèöÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ, öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 57, 3 ñîò. çåìë³. 068-759-80-22, 093-
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо

03 квітня минає 40 днів, як перестало 
битися серце люблячої дружини, до-
рогої матусеньки, турботливої бабу-
сеньки 

Тичинської 
Галини 

Олексіївни  
(05.01.1952 - 23.02.2017)

Пішла у світ без болю і тривог, 
Любов і тугу залишила. 

Найкращих завжди забирає Бог
Зорею в небі стала мама і дружина.
Твій образ в серці буде жити вічно, 
Його не зможе стерти  навіть час.

Тебе ніколи, рідна, незабудем, 
У серці нашім будеш повсякчас.

30 березеня 2017р.
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3 квітня 2017 року минає 1 рік, 
як пішов з життя мій син 

Клейн 
Сергій 

   Михайлович
с. Самгородок

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

Мама, сестра, племінник Богдан

393748

393757

Дружина, діти, внуки.

2 квітня минає 4 роки від дня смерті чоловіка, 
батька, дідуся

Кривошея 
Леоніда Володимировича

  18.04.1955 - 02.04.2013
с.Самгородок

Минають дні тяжкої скорботи і печалі,
як ти пішов у вічність.
Ти був добрим чоловіком, батьком, дідусем.
Зі слізьми на очах схиляємо голови 
перед твоєю могилою і світлою пам’яттю.
Нехай у цей день згадають добрим 
словом усі, хто тебе знав.
Нехай земля тобі буде пухом,
а душі – Царство небесне.

Мы очень 
любим тебя и помним о тебе
Каждую минуту нашей жизни.

39
41

55

Усі рідні висловлюють щиру подяку 
рідним, близьким, кумам, друзям, 

колегам по роботі, сусідам, 
за моральну та матеріальну 

підтримку в тяжкий для нас час,

Грицюк 
Віктора Петровича 

допомогу в організації поховання 
найдорожчої для нас людини

Мама, твоя донечка Яночка, 
брати зі своїми сім'ями і вся рідня 
Германія, Бориспіль.

3 квітня минає 2 нестерпно важких роки, пекучого болю, найбільшої втрати в 
житті дорогої донечки, сестрички, тітоньки

Сікалюк 
Оксани Володимирівни

27.09.1983 - 03.04.2015
Донечко моя, 
стежину я до тебе 
протоптала,
сльозами гіркими її я полила,
та вберегти тебе я не змогла,
як пташка доня 
в небо полетіла,
без тебе, рідна, 
світ нам похмурнів,
без тебе, сонечко, так важко 
жити,тебе ми вічно будемо 
любити.

Нехай тебе на Небесах 
бережуть
Господь і Матінка Божа.
Нехай земля 
тобі буде пухом
І вічне Царство 
на Небесах.
ПАМ'ЯТАЄМО, ЛЮБИМО, 
СУМУЄМО

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

02.04.17 р. минає 40 днів, як пішов з життя

Вічно сумуючі: дружина, невістка, внучка, рідні, друзі.

Волятицький Микола 
Миколайович

Ты 40 дней тому назад
Ушел от нас и не простился
И 40 дней сердца болят
Навеки боль в них поселилась
Недавно ты был жив
И украшал наш мир собою
В одно мгновение ушел
Где нам найти теперь покою?
Где сил душевных отыскать
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять - 
Не всё, увы, по нашей воле.
Мы без тебя уж 40 дней
Живем в тоске необычайной

Не отыскать таких людей
Хоть не во всём был 
идеальный
Увы, тебя нам не вернуть
Прими стихи от нас в дорогу
Душе твоей - на небо путь
Сегодня ты уходишь к Богу...
Спи спокойно, наш дорогой! 
Мы тебя будем помнить 
всегда!
Пусть будет пухом тебе зем-
ля, душе – Царство 
Небесное.

Дружина, донька, зять, внуки.

02 квітня мине 40 днів тяжкої скорботи і печалі, як пішов у вічність
Волятицький Микола 

Миколайович
12.10.1945 - 22.02.2017

Є різні люди, у них різні обличчя, 
характер,
погляди, переконання.
Одні живуть і проминають без-
слідно,
інші наповнюють собою всесвіт,
а коли приходить їх час то йдуть 
залишивши після себе пам'ять.
Він був стійким, він нікому не 
доводив того, 
що є сильним і розумним, достой-
ним, терплячим.
Його образ був дуже самодостат-
нім, фізична слабкість 
не викликала жалю, 
а лише захоплення,
адже він умів боротися, 
він хотів жити...
Життя це складна штука. 
А й справді, складна.
Ми поспішаємо, 
нас поглинає суєта.

Ми забуваємо спинитись і 
сказати одне одному те,
що у нас на серці, ми любимо 
і мовчимо,
ми вдячні та чомусь не дякує-
мо, ми цінуємо 
і не виявляємо того. Ми такі 
неуважні, такі простаки...
Сльози скорботи і жалю 
та добрий спомін злилися 
воєдино.

Він був гарним чоловіком, 
батьком, дядьком, дідусем,Хорошим сусідом, товаришем.
Зі слізьми на очах схиляємо голови перед Його могилою і 
світлою пам’яттю. Нехай у цей день згадають добрим словом 
усі, хто Його знав.Спи спокійно Наш рідненький.
Нехай земля Тобі буде пухом,
А душі Царство Небесне.

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

Минає 40 днів, як пішла з життя дорога нам 
людина

Жиляк-Майструк 
Тетяна Петрівна

29.11.1965 - 20.02.2017
Господь ведь самых лучших выбирает,
Вся наша жизнь - мгновения полёт,
Хороший человек не умирает - 
Он просто рядом быть перестаёт...
Слезами не вернуть тебя назад,
И тяжелей утраты не бывает.
Ушел не на минуту - навсегда,
Лишь пустота и кровь сердце обливает.
И боль утраты не пройдёт уж никогда.
Вічно сумуючі: мама, брат, друзі, однокласники, 
сусіди.

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 
(можливо на дому) freelance, 

вільний графік

тел: 063-66-20-675; 
068-308-01-25; 096-809-30-94

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

937-27-77
  Áóäèíîê íîâèé, âñ³ çðó÷íîñò³, ãàç, âîäà â áóäèíêó, âàííà, òóàëåò, 18 
ñîò. çåìë³, òåðì³íîâî. 093-513-32-66, 096-541-31-09
  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, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 097-120-81-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, ãàç, âîäà (êðèíèöÿ), ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä. 097-894-57-15
  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. 067-440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 105, çåì. ä³ë-êà 20 ãà. 093-807-
98-23, 067-759-03-23
  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.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 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 100 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãàðàæ, ñàäîê ³ îäíà çåìëÿ, 
âñÿ ïëîùà ñàäèáè 60 ñîò., öåíòðàëüíà òðàñà â 10 õâ. ³çäè â³ä öåíòðó, 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìèðó 71. 063-648-65-35, 063-234-48-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç, 5 ñîò. çåìë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, âóë.Òåðåøêîâî¿ 48, ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 40 
ñîò. 067-463-88-87
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ñàðàé, ãàðàæ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â áóä. 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðÿ÷à âîäà. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ïë. 83,7 
êâ.ì. àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 15 
ñîò., 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 ãàç., ñ.Êîçÿòèí. 063-966-60-08
  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 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 ç áóäèíêîì êîîï. «À³ñò» 5 ñîò. 063-714-11-71 Ç³íà
  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 âóë.Áåññàðàáîâà 44, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, çåìë³ 7 
ñîò. 098-540-01-93
  ×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
 2-õ ê³ìí. êÂ., ð-í ïðá, õîðîøèé ðåìîíò, ì/ï Â³êíà, ïîãð³á, ñàðàé, ³íä. 
îïàëåííÿ, òåðì³íîÂî. 063-843-94-57
 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
  Chery QQ 2008 ð.â., ãàç/áåíçèí. 063-813-36-53
  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 2101 1981 ð.â., ñòàí õîðîøèé, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 
063-298-42-09, 067-186-80-96

  ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., íîðìàëüíèé ñòàí. 063-274-78-18
  ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., ñòàí íîðìàëüíèé, íà õîäó. 098-729-27-34 ²ãîð
  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
  ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. 067-915-29-96
  ÂÀÇ 2109 1994 ð.â. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 21099 2002 ð.â., ñòàí äîáðèé. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 2112 1.6 / 16 êë., 2005 ð.â., 97 òèñ. êì., ãàç/áåíçèí. 098-650-22-
69, 063-383-75-32
  ÂÀÇ 2115 2001 ð.â. 093-508-92-92
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà â õîðîøîìó ñòàí³ 2000 ð.â. 097-058-07-46
  ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä) 1988 ð.â., íà õîäó. 067-937-45-39
  Äèçåëüíèé ì³í³ - òðàêòîðåöü 27 000 ãðí. 068-507-91-29, 093-885-38-24
  Çàï÷àñòèíè äî ÃÀÇ-53À çà 1 êã./10 ãðí., çàäí³é ì³ñò, ïåðåäí³é ì³ñò, 
êàá³íà, îáë³öîâêà, ðóë³âà êîëîíêà, ëîáîâå ñêëî, êîë³ñí³ äèñêè, êàìåðè, 
çàäí³ ³ ïåðåäí³ òîðìîçí³ íàêëàäêè, äîêóìåíòè òà ³íøå. 098-254-37-29
  Çàï÷àñòèíè Ìîñêâè÷à 2141: äâåð³, ïîëóîñò ç ãðàíàòîìè, ïåðåäíÿ 
áàëêà, ãîëîâêà áëîêà ÂÀÇ 2101, ðàä³àòîð ç åë. âåíòèëÿòîðîì íà ÂÀÇ 
2110. 067-345-41-77
  Ç²Ë 130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  ÈÆ Ïëàíåòà 5, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòà, ç êîëÿñêîþ. 093-237-41-92
  Êàìàç 55102 êîëõîçíèê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  ÌÀÇ-5549 (ñàìîñêèä) íà õîäó. 067-937-45-39
  Ìåðñåäåñ â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76
  Ìîòîð äî ÌÒ ç êîðîáêîþ ³ çàï÷àñòèíè. 093-411-05-52
  Ìîòî-òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì 2015 ð.â. 097-495-88-36, 
063-288-42-72
  Ìîòîöèêë Ì³íñê, êîë³ð ÷åðâîíèé, 1985 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 3 000 
ãðí. 098-872-34-10
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10. 093-411-05-52
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  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 «Õîíäà-Êàá³íà» áåç ðåºñòðàö³¿ 2003 ð.â. 067-801-66-93
  Ñëîâàöüêèé ìàëîòðàêòîð «Àãçàò» ç îäíîîñíèì êîë³ñíèì øàñ³, 2 
ìîòîðàìè îäíàêîâèìè, ðîòîðíèé êóëüòèâàòîð, ñòð³ë÷àòà ðåéñîâà êîñàðêà, 
êàðòîïëåêîïàëåà. 097-509-27-40
  Òàâð³ÿ íîâà 1999 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-795-06-25, 096-214-99-85
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè.  067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-40 â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-556-83-68, 093-091-54-22
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí) íà õîäó. 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ íà õîäó. 067-937-45-39
  Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-65-93, 073-218-
92-14
  Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 ì³ñöü. 096-963-65-
93, 073-218-92-14

  КуплЮ
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 097-
255-51-60
  Àáî â³çüìó íà ïåðåðîáêó ñîþ, ñîíÿøíèê, ðàïñ. 097-703-80-96, 063-
187-81-19
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Àëþì³í³ºâó òðóáóó ä³àì. â³ä 130 ìì äî 300 ìì.
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Â³äð³çêè íîâ³ õëîïêîâèõ íàòóðàëüíèõ òêàíèí (ñèòåöü, áÿçü, ñàòèí). 
063-172-12-81
  Â³ñê. 0980416-82-64
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54

  Äóá, ÿñåí  êðóãëÿê. 098-214-88-79
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè á/ó (òîðñè + íîãè). 063-274-78-10
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êâàñåöü, êâàñîëþ. 067-43-00-280
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êîëþ÷èé äð³ò â áóõò³ ïî 12 ãðí./çà 1 êã. 099-646-34-71, 5-29-48
  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
  Ìåäîãîíêó 4-õ ðàìî÷íó, îáîðîòí³ êàñåòè. 098-419-41-37, 063-662-
12-74
  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
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â ì.Ôàñòîâ³. 067-831-52-40, 
093-831-01-60
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29
  Æèòëî â Êðèìó (ìîðå, ìåáë³, ïîáóòîâà òåõí³êà) íà àêòèâè â Óêðà¿í³, 
Ìîëäîâ³: æèòëî, ãðîø³, àâòî. 093-145-19-27

  різне
  27 áåðåçíÿ â ì.Êîçÿòèí áóëî çàãóáëåíî çâ’çêó êëþ÷³â, ïðîõàííÿ 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-344-33-89
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äîðîñëîãî êîòà (äîìàøíüîãî). 093-979-47-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò (ä³â÷àòêà), â³ä äîáðî¿ îõîðîíèö³ 
(âåëèêèìè íå áóäóòü). 097-191-44-88
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, öåíòð, íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ, öåíòð. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ¹016895 íà ³ì’ÿ 
Áåðåæíþê Äàí³¿ë Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà êâàðòèðó ¹111, âèäàíå 
03.08.2009 ð., íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ¹468 â³ä 30.07.2009 ð. íà ³ì’ÿ 
Êîõîâñüêèé Àíàòîë³é ÌÈõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì 096-314-47-20
  Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. ç õàçÿéêîþ, öåíòð, 4 ïîâ., 5 ïîâ./áóä., 
ëþäèí³ áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, áàæàíî ç ñåëà. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà. 063-717-14-05
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïîðÿäíèì ëþäÿì (íåìàº 
õîëîäèëüíèêà). 093-627-24-49
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-412-37-06, 2-53-27
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 097-750-22-35, 063-348-62-21
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Овен 
прислухайтеся до голосу ін-
туїції - це дозволить уникнути 

багатьох помилок.
телець 
постарайтеся йти до мети і не 
відволікатися, інакше потонете 

в рутинних справах і турботах.
близнюки 
доведеться добряче працювати, 
але робота захопить вас, подарує 

щастя спілкування з цікавими людьми.
 рак 
нарешті досягнете того рівня, 
до якого ви йшли довгим і 

важким шляхом.
 лев 
доля подарує вам якийсь шанс, 
ймовірно, це нова робота або 

можливість поміняти місце проживання.
 діва
більшість перешкод на вашому 
шляху просто зникнуть, може-

те ставити перед собою цілі.
терези 
присвятіть тиждень спокійній 
роботі, уникайте переванта-

жень, краще не починати нових справ.
скОрпіОн 
 вдалий тиждень для підви-
щення професійного рівня та 

для кар'єрного росту.
стрілець 
вам зараз здається, що попе-
реду ще гора справ, що з ними 

неможливо впоратися. але це не так.
кОзеріг 
уважно стежте за атмосферою 
в колективі, постарайтеся не 
брати участь в інтригах.

вОдОлій
не розпорошуйтеся на дрібниці. не 
будьте надто вразливі, ви ризикуєте 
пропустити щось вигідне.
риби 
Спрямуйте свої сили на те, щоб 
налагодити особисте життя, по-

дарувати радість собі, рідним і близьким.

ГОРОСКОП
з 30.03 по 5.04

39
40

13

недІля,2 квІтня

+ 8 0С   + 7 0С
+ 15 0С   + 16 0С

середа, 5 квІтня

  + 6 0С   + 8 0С
  + 9 0С   + 8 0С

вІвторок, 4 квІтня 

  + 9 0С    + 9 0С
  + 11 0С  + 10 0С

понедІлок,3 квІтня  + 
+ 7 0С   + 7 0С
 + 17 0С   + 17 0С

субота, 1 квІтня

  + 4 0С    + 6 0С
  +15 0С    +15 0С

ПЯТНИцЯ,31 БеРеЗНЯ  

   + 7 0С    + 8 0С
   + 8 0С   + 8 0С

чеТВеР, 30 БеРеЗНЯ 

 + 9 0С  + 8 0С
 + 9 0С  + 9 0С

Прогноз погоди

39
46

80
39

51
99

39
46
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  різне
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. 097-750-22-35, 063-348-62-21
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ 1 øêîëè). 093-885-20-54
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ç ìåáëÿìè. 
067-811-07-23, 063-349-51-27
  Çäàì áóäèíîê áåç ìåáë³â, ïðîâ.Äåïîâñüêèé. 096-167-30-42

  Çäàì áóäèíîê âóë.Çåëåíà 40. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 068-041-
82-43
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-485-01-72, 097-263-47-53
  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 ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-348-62-21
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-855-06-41 Àë¸íà
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çí³ìó ê³ìíàòó, êîéêó, â ì³ñò³, ðàéîí³. 063-131-20-80
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ äîãëÿíå ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó ç ïðàâîì 
ïîäàëüøîãî óñïàäêóâàííÿ ìàéíà. 096-830-30-89, 063-042-01-03
  Ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîá³ë³â â öåíòð³ ï³ä îõîðîíîþ. 067-430-04-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 
063-617-94-36

 


