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Скільки коштує в нашій лікарні народити дитину та які дешеві ліки замінюють дорогі. ПрейСкуранти 
с.7

у кордишівці та Бродецькому побували 
шановані в україні артисти

Українізація 
по-козятинськи
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Влад поВх

Українізація або зукраїнщення 
— політичне просування та впрова-
дження елементів української мови 
та української культури в різних 
сферах суспільного життя — відбу-
лася в Кордишівці та Бродецькому в 
неділю, 2 квітня.

У даному випадку —  через спів. 
Саме під гаслами українізації відбу-
лися творчі зустрічі співучих голосів 
України Івана Ганзери та Олексан-
дра Зайченка на сцені культурних 
храмів сіл (по народному клубах) з 
громадами.

Приємно, що керівники громад, 
тобто голови сільських рад дуже 
добросовісно поставилися до збере-
ження приміщень клубів як з вулиці, 
так і в середині. Тому є можливість 
провести на високому мистецькому 
рівні такі приємні заходи по звели-
ченню українського слова та пісні.

Концерт був для глядачів без-

коштовним. Загалом до заходу 
долучились близько 700 наших 
земляків. У храми культури прибу-
ли глядачі різного віку — від дітей 
ясельного віку до дідусів та бабусь 
з паличками. 

Артистам вдалося створити таку 
атмосферу в залі, що їх щедро на-
городжували оплесками раз у раз.

На наше питання до артистів, 
хто організував та забезпечив 
для селян свято української 
пісні, ми отримали від-
повідь: “Всю фінансову 
складову і організаційну 
роботу по залученню гро-
мади забезпечив власним 
ресурсом, співпрацюючи 
з головами сільських рад, 
власник ТОВ “Бродець-
ке МГП” пан Стахов. За 
що йому вдячні не тільки 
ми, а й люди також, за на-
дану можливість провадити в 
життя українське слово та пісню”.
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у всіх на устахпро все

Спортивна радіопеленгація, 
також відома як «полювання 
на лисиць» – група дисциплін 
радіоспорту. Це змагання між 
спортсменами у віці від 10 до 
90 років (за віковими групами), 
які за допомогою карти місце-
вості, компаса і радіоприймача, 
оснащеного антеною спрямо-
ваної дії (радіопеленгатора), 
повинні знайти радіопередавачі 
(«лисиці»), що працюють в діа-
пазонах частотах 3,5 або 144 
МГц і розташовані в лісі, на 
пересіченій місцевості. Мета 
змагання – знайти «лисиці» (як 
правило, п'ять) за найменший 
час. Довжина дистанції при цьо-
му становить 5-12 км (залежно 

від категорії учасників).
Спортивна радіопеленгація 

зародилася в Данії і Англії 
відразу після Другої світової 
війни. Окремою дисципліною в 
«полюванні на лисиць» є радіо-
орієнтування. У ньому на карті 
позначені радіозони (від 6 до 
10), в яких «лисицю» (радіопе-
редавач) чутно (на місцевості 
це 100 – 150 метрів). У «полю-
ванні на лисиць» радіозони не 
позначені, а п’ять радіопереда-
вачів працюють циклічно (кожен 
з них 1 хвилину в радіоефірі, 
а потім 4 хвилини мовчить) і 
їх сигнали приймаються раді-
опеленгатором по всьому лісі 
(території змагань).

довідка RIA

досягнення

на військову 
службу

допоможемо дітям зони ато

Вхід господень в Єрусалим (Вербна неділя)

сезон тиші для диких тварин

де автобус до кладовища на поминальні дні?!

у районі гуртожитку училища — все краще дітям?

свічка мирУ власнорУч дітей та воїнів

молитва за 
УкраїнУ в 
козятині 

знай наших! Складний рельєф місцевості не завадив вінничанам вдало виступити на чемпіонаті україни.

ЄВгеній михайліВ
 

Вінницькі «мисливці на «ли-
сиць» відкривали новий сезон 
в Ужгороді. Там проходив чем-
піонат України зі спортивної 
радіопеленгації («полювання на 
лисиць»).

У напруженій боротьбі в за-
гальнокомандному заліку Ві-
нницька область зайняла високе 
четверте місце (до бронзи не 
вистачило кількох балів). На 
п’єдесталі пошани цього разу 
розташувалися збірні Києва, 
Сумщини і Волині. Усього змага-
лися команди дюжини регіонів. 
Кращих визначали в чотирьох ви-
дах програми: спринт, класика на 
діапазоні 3,5 МГц, класика на 144 
МГц, радіоорієнтування.

 
15 особистих нагород . Ві-
нниччину на чемпіонаті країни 
представляли 19 спортсменів. Вони 
здобули фантастичну кількість на-
город (якщо порівняти з показни-
ками в інших видах спорту) – 78. 
Зокрема, 15 в особистому заліку, 
решту – в складі команд різних 
вікових категорій .

– Вдало виступили наші пред-
ставники всіх вікових груп – 
юнаки і дівчата, молодь (еліта) і 
ветерани. Приміром, досвідчені 
Едуард Зеленюк і Олександр 
Човган здобули срібні медалі в 
командному заліку в усіх чоти-
рьох видах програми Ч-40 (від 
40 років). А представник елітної 
групи Ч-21 Олександр Марчук 
виборов одразу п’ять нагород, в 
тому числі єдину золоту медаль 
вінничан у цій категорії в особис-
тому заліку, – сказав президент 
Вінницької обласної федерації 

радіоспорту, головний тренер 
збірної України зі спортивної 
радіопеленгації Василь Коло-
дяжний.

Також Василь Колодяжний 
зазначив, що змагання в Ужго-
роді – це лише перший відбірний 
старт цього року. Для дорослої 
збірної України буде ще три 
таких чемпіонати, для юнацької 
– два.

– У цілому змагання в Ужгоро-
ді були організовані на достатньо 
високому рівні. А спортсмени, які 
розглядаються кандидатами до 
національної збірної, показали 
пристойні результати, – сказав 
Василь Колодяжний. 

 
шлях до кубка сВіту. Без-
змінним лідером збірної Віннич-
чини з радіопеленгації є 30-річний 
Олександр Марчук. Він – чемпіон 
світу з радіоспорту 2014 і 2016 
років, чемпіон Європи 2013 і 2015 
років, заслужений майстер спорту 
України.

В Ужгороді Олександр виграв 
особисті змагання з радіоорі-
єнтування і виборов бронзову 
медаль на класичній дистанції в 
діапазоні 3,5 МГц. Також він став 
чемпіоном у командному заліку з 
радіоорієнтування і виграв брон-
зові медалі в командному заліку 
на діапазонах 3,5 МГц і 144 МГц.

Олександр Марчук розповів 
про плани на сезон.

– У першу чергу необхідно 
відібратися до національної збір-
ної. Далі буду прагнути завоюва-
ти медалі на чемпіонаті Європи, 
який пройде в Литві у вересні. 
Також збираюся вдало виступити 
на Кубку світу в Болгарії, – роз-
повів Олександр Марчук.

 
складна місцеВість. Анаста-
сія Зеленська виборола чотири 
бронзові нагороди в командному 
заліку в категорії Ж-21. Дівчина 
розповіла про складний рельєф 
місцевості, яку було необхідно 
проходити радіоспортсменам на 
Закарпатті.

– Станції знаходили досить 
легко. А ось сама місцевість ви-
явилася складною. 

Я була дуже обережною під 
час підйомів і спусків, – каже 
Анастасія Зеленська. – При-
міром, дуже довго з однієї гірки 
спускалася.

 Адже вона заросла колючою 
ожиною, яка буквально сплуту-
вала ноги. Поспішати не хочеш, 
щоб не вбитися. Долали й гірські 
струмки, береги яких покриті 
слизьким камінням.

Настя обіцяє наполегливо тре-
нуватися, щоб постаратися пока-
зати на наступних змаганнях ще 
кращий результат.

 
знайомі суперники. Тре-
нер збірної Вінницької області зі 
спортивної радіопеленгації, заслу-
жений тренер України Сергій 
Зеленський виділив виступи кіль-
кох юних радіоспортсменів, наших 
надій. 

Приміром, це Аліна Солонен-

ко, яка у категорії Ж-14 здобула 
дві особисті бронзи, а також по 
два командні золота і срібла. Ми-
рослава Солонина (Ж-14) вибо-
рола п’ять медалей, в тому числі 
посіла друге місце в особистому 
заліку. У категорії Ч-16 Максим 
Дремлюга здобув чотири медалі, 
включаючи особисту бронзу. 

Також тренер відзначив Вла-
дислава Кальніченка, який 
посів третє місце в особистому 
заліку Ч-16. 

– Я став бронзовим призером 
серед юнаків від 16 до 19 років 
на діапазоні 144 МГц. Сподобала-
ся цікава місцевість – складний 
ліс, зарості. Суперників добре 
знав, бо з ними змагаюся протя-
гом тривалого часу, – каже Мак-
сим Дремлюга. – До чемпіонатів 
готуюся не лише на тренуваннях. 
Також додатково бігаю кроси, 
щоденно протягом 30–40 хвилин.

Тетяна 
Лозінська

колонкА редАкторА

Вони приєднались до акції

уперше в україні

з редакційної пошти

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25 (Viber), tetyana.
lozinskaya@gmail.com Їм забули поремонтувати дорогу, провести освітлення на вулицю та ще й знищили бджоли 

«мисливці на лисиць» привезли 78 медалей

старожили через “RIA-к” звертаються до посадовців

лідер вінницької збірної 
олександр марчук. На 
Закарпатті здобув п’ять 
нагород, в тому числі 
золото в особистому заліку   

тетяна бережнюк , 
передала речі тим, хто 
найбільше потребує

Василь казмірчук 
приніс кришечки

тетяна лозінська

За зверненням Всеукраїнських 
церков і релігійних організацій 2 
квітня о 15 годині по всій Україні 
відбулася спільна молитва — за 
перемогу над агресором, за ви-
зволення полонених, за мир в 
Україні, за мирних мешканців 
Донбасу і Криму, за вимушених 
переселенців і біженців.

За сценарієм  — на меті мали 
одну ціль. Це молитва за Україну. 
Провідником даного заходу ви-
ступила УПЦ КП по всій Україні. 
Тому цей захід не минув Козятин.

Однак, з невідомих причин, 
долучилась невелика кількість 
вірян. Усього 24 людини. Хоча 
захід носив світський характер. 
Ну що ж,  не взяли кількістю, 
можливо, якістю. Бо у Бога не 
буває багато чи мало. А кожне 
зерно — то частина колоска.

Ми опитали перехожих, чому 
не долучилися до молитви. Біль-
шість визнали себе вірянами КП. 
Думали, що цей захід лише в 
столиці і області. Про Козятин 
не чули. Інші заперечили участь у 
заході тим, що його, на їх думку, 
потрібно було провести пізніше 
— ну хоча б о 19 годині. Один 
із вірян, не розголошуючи своє 
прізвище, поставив питання руба 
(надіюсь, що це прочитають свя-
щеники КП): “Я весь час читаю 
проповіді отця Антона. А нашим, 
українським немає що сказати”...

Від редакції ми зобов’язалися 
передати служителям УПЦ КП по-
бажання людей.

іВанна – калина костюк, інфо-
капеланія  
 

У Краматорську у міській бі-
бліотеці імені Марії Приймаченко 
фронтова капеланія “Шлях Єд-
нання” провела майстер-клас по 
розпису фронтових гільз під свіч-
ку. Провели його капелан о. Ми-
кола Мединський (Залізняк) 
та клірик Коломийсько-Чер-
нівецької єпархії УГКЦ. Учні 
четвертих класів Краматорської 
школи №8, спільно зі своїми 
вчителями Євгенією Рокоча та 
Ольгою Криленко розмалювали 
гільзи. 

Так вони перетворили носія 
смерті та руйнації (гільзу від АГС) 

на символ Віри, Життя та Світла 
Правди.

“По правді кажу вам: коли не 
навернетесь, і не станете, як ті 
діти, не ввійдете в Царство Не-
бесне!” (Матвія 18:3)

Під час майстер-класу капелан 
провів присутніх у світ захопливих 
розповідей та українських легенд. 
Діти розповідали вірші Шевченка 
та співали українські пісні. І в їх-
ніх дитячих оченятах відчувалося 
відродження Українського Духу. 
Дитячі серця, ніби відкривали нам 
справжній шлях до зміцнення та 
укріплення нашого “царства зем-
ного” — Української Держави, 
призиваючи до Єдності та Любові 
до Бога та України.

Перед іконою “Богородиця 
Єднання”, запаливши виготовлені 
дітьми та бійцями на передовій 

свічечки, всі помолилися за укра-
їнських воїнів та весь наш народ.

Мир тільки через перемогу!

Необхідна допомога тяжкохво-
рим дітям-сиротам із зони АТО 
та дітям з інвалідністю, що зна-
ходяться в центрах реабілітації, 
а також при них.

Більшість дітей із захворюван-
нями на ДЦП та ЦНС потребують 
допомоги. Вони мають незначні 
захворювання та нервові роз-
лади.

Якщо ви маєте можливість 
допомогти матеріально, або є за-
питання — телефонуйте (067) 
220 12 93, Юлія. 

Для надання фінансової під-
тримки відкритий рахунок в При-
ватБанку карта 5168 7556 3186 
3616, волонтер Левчук Юлія 
Олександрівна. 

Або: отримувач: БО БФ Єд-
нання Спільноти, Розрахунковий 
рахунок: 26004052618535, Банк 
отримувача: ПАТ КБ «Приват-
Банк», МФО 320649, Код ЄД-
РПОУ 39056806. Призначення 
платежу: добровільна допомога 
дітям-інвалідам. 

зВіти диВіться В хроні-
ці. https://www.facebook.com/
darksslim, а також у групі: 
https://www.facebook.com/
groups/285771758452118/ і на 
сайті: http://www.fondunity.
com/#!news/cmuk 

Тільки разом ми допоможемо 
дітям! 

Військова частина 3028 Націо-
нальної гвардії України запрошує 
на військову службу за контрак-
том чоловіків віком від 18 до 40 
років, які не мають судимості та 
придатні за станом здоров'я.

Держава гарантує стабільне 
грошове утримання від 7 200 грн, 
соціальний пакет (медобслуго-
вування, пільги, можливість без-
коштовного навчання та здобуття 
спеціальності)

Звертатись за адресою: м. 
Калинівка, вул. І. Мазепи, 
військова частина 3028, тел.: 
(043-33) 2-11-18; (043-33) 40-16.

ярослаВ ВоВк, старший 
інспектор дозВільної 
системи козятинського 
Відділення поліції

Весною – на початку літа 
дикі тварини починають 
масово розмножуватися. 
Щоб не потурбувати та 
не злякати звірів, у лісах 
оголошують "сезон тиші". 

У цей період в природному 
середовищі не можна про-
водити роботи та заходи, 
які викликають шум та не-
спокій. Відповідно до вимог 
Закону України, у період 
масового розмноження ди-
ких тварин, з 1 квітня до 
15 червня, забороняється 
проведення робіт та заходів 

у природному середовищі, 
які є джерелом підвищеного 
шуму та неспокою (пальба, 
проведення вибухових ро-
біт, феєрверків, санітарних 
рубок лісу, використання 
моторних маломірних суден, 
проведення ралі та інших 
змагань на транспортних 
засобах)".

З таким запитанням звертаються ста-
ренькі бабусі, дідусі, представники гро-
мади, які в ці дні найбільше відвідують 
міське кладовище.

 Відомо, що до Великодня родичі по-
мерлих масово впорядковують могили 
своїх рідних і близьких. Обурює козятин-

чан та гостей міста таке ставлення влади 
Козятина до людей. 

Чому ж не ходить автобус №6? 
Чому всі змушені з сапками, бутлями 

долати такий шлях на цвинтар пішки? 
Невже чиновники не розуміють, для чого 

крісла свої обіймають?

андрій горниш, кандидат богослоВ’я

9 квітня Свята Православна Церква 
згадує урочистий в’їзд Господа нашо-
го в місто Єрусалим.

Це у VI ст. до Р.Х. святий Пророк Заха-
рія передрік про в’їзд у святе місто таєм-
ничного божественного Царя — на осляті. 
Минули століття і нарешті довгоочікуваний 
Христос прийшов на Землю.

Чудесним  чином знайшовши осля, 
Апостоли постелили на нього свій одяг. 
Вічний Господь Бог в образі людини, сів-
ши на осля, почав повільно наближатися 

до воріт  міста. Десятки тисяч людей ви-
йшли зустріти свого Спасителя.

На знак пошани жителі міста почали 
постеляти перед їдучим Ісусом пальмові 
гілки, а деякі власний верхній одяг.

 Натовп прославляв свого Господа, ви-
голошуючи: “Осанна Сину Давидову!” Як 
людина, Ісус був по плоті нащадком царя 
Давида, по Божеству — всемогутнім, всю-
диприсутнім Богом-творцем.

Дорогі брати і сестри! Зрізавши верб-
ні гілки, прийдемо із ними у Храм Божий, 
щоб зустріти Господа Ісуса та запросити 
Його у наше серце. 

Передбачений проектом парадний про-
хід на територію гуртожитку та спортшко-
ли заварений. Студенти йдуть через вели-
чезне сміттєзвалище з бродячими котами 
та собаками, що розташувалося майже під 
огорожею території гуртожитку студентів 
та робочої території училища. 

У чому фішка директора професій-
ного училища залізничників Стецюка? 
Не зрозуміло. Щоб надихнути на естетичні 
роздуми, він спрямував потік студентів з 
вокзалу через естетично не привабливий 
об'єкт, не розблокувавши досі заварену 
передбачену проектом хвіртку.

Влад поВх

Марківці — село в Україні, в 
Козятинському районі. Населення 
становить 332 особи. Прив’язане 
до Махнівської сільської ради. 
Як на диво, має виражений ху-
тірський устрій. Приватні садиби 
розкинулись по узбіччю ярів. 
Будинки — багато збудовано 
за часів голодомору 1933 року. 
Доглянуті, підбілені. Правда, 
частково заселені. Немала части-
на — спадщина, де діти виїхали в 
міста та села. Використовуються 
такі будинки як літні дачі. Можна 
отримати тут велику кількість 
пропозицій на купівлю.

Село, хоча і розташоване в 
райському куточку природи, де-
градуюче, або, як кажуть, обез-
долене. Тим, що немає роботи 
для молоді. Газ вели, та не про-
вели до кінця. Дороги частково 
твердим покриттям облаштували, 
а значну частину закинули. Цієї 
зими (ми інформували громаду) 
лікарі не доїхали до хворого і той 
помер без шансів на силу мило-
сердя та близької станції швидкої 
допомоги. УАЗи, якими користу-
ється ця служба в Махнівці, не 
гарантували надання допомоги 
своєчасно. Причина банальна — 
не прочистили і не облаштували 
дорогу.

У газету “RIA-Козятин” звер-
нулися місцеві жителі хутору. 
Вони покликали журналістів, 

щоб повідати про свої радості та 
печалі.

Зустріли журналістів на вули-
ці Хутірський. Не гурт людей в 
одному місці. Ми спілкувались в 
кожного на подвір’ї. Вік співроз-
мовників викликав повагу. Кому 
70 років, а кому 94. Більшість 
не залишала межі свого двору 
роками. Вік такий. Тяжка праця 
в молодості. Не добачають, не 
чують. Але в подвір’ї собаки, 

кури, гуси, свині. Ну і як в селі 
без кота? Бажання: не стогнати, а 
жити звиклим укладом селянської 
родини.

Ми запитали у 94-річної пані 
Катерини Діденко, що б вона 
хотіла розповісти нашим читачам?

— Я тут народилась в родині 
з 12-тьох дітей. Пережила голод, 
війну і вижила тільки одна. Ви-
йшла заміж. Народила шестеро 
дітей. Сама з дітьми побудувала 

хату. Обійстя. Бог благословив 
добрими дітьми й онуками. І 
все було б добре, тільки одним 
переймаюсь. Наша вулиця Ху-
тірська йде низом, де є потічок 
води. Вона весь час підтопле-
на. Піде дощ — не прохідна, 
не те, що проїзна. Доїхати не 
можливо. Зимою не чистили. Як 
вибирали нинішнього голову, то 
він був у мене і клявсь та обіцяв 
всім сусідам дорогу зробити 
придатною до експлуатації. Ми 
повірили йому. Проголосували 
за нього. А тепер, уторік на 
День села перед всією грома-
дою вітав мене як

найстаршого довгожителя 
громади. І знову клявся зро-
бити дорогу. Брехав. На ділі 
не зробив жодного вчинку по 
ремонту дороги. Тепер я хочу 
через слово в газеті змусити 
сільського голову. Пристидати. 
Щоб він виконав свою обіцянку. 
Я хочу, щоб до мене доїжджали 
онуки та діти і не тільки мої, а 

й сусідів. А це приблизно десять 
сімей, де у кожного пенсіонери...

Інший мешканець Хутірської 
додав:

— Дорога довжиною 350 ме-
трів. Є ділянки, що підтоплені. 
Саме там потрібно провести 
певні роботи по підсипанню до-
роги та відводу грунтових вод. 
Це не значні кошти. А так по 
всьому селу зробили освітлення 
і дорога скрізь тверда. Тільки 

нас обминули. Жодного ліхтаря. 
А вони нам вкрай необхідні. Як 
пенсіонеру дійти до кооперації? 
Як прикликати лікаря? Зустріти 
внуків? Ну просто закинула нас 
влада. Не звертають уваги зовсім. 
Користуючись нагодою, хочу че-
рез “RIA-Козятин” звернутися до 
влади: пане голово Махнівки, не 
можна так ображати людей по-
хилого віку. Дай вам Бог дожити 
до похилого віку, як ми і тішитись 
гарними дорогами та освітленням. 
Вважайте, як наказ виборців та 
громади села. Закликаю вас не-
гайно вжити заходи по ремонту 
дороги і довести її стан до при-
датності експлуатувати.

Ще одне звернення від меш-
канців записали журналісти:

— Є інші проблеми. Наша 
вулиця виходить до поля, що об-
робляє нинішній голова районної 
ради пан Слободенюк. Минулого 
року він обробляв гречку не-
відомими хімікатами. Нікого не 
попередив. Результат по весні 
констатуємо — всі бджоли за-
гинули. Не лишилось жодного 
вулика з живим приплодом. Ота-
ка недбалість одного, а горе у 
інших. Я вважаю, що вам, голова 
райради, варто відшкодувати на-
несені збитки бджолярам.

Ну що ж, народна газета до-
несе прохання виборців до по-
садовців, до яких звертаються 
селяни. Їх бачення опублікуємо в 
наступних публікаціях.

Втрати
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влада і мипро все

Присвячується тим, хто проливає сльози, коли критикують Пузиря. відповідаємо на 
претензію: “Чого ви критикуєте Пузиря, а про те, що гвелесіані крав, усі мовчать?”

Базаркома 
звинУвачУють У 
створенні смітника

неБезпечна зона — прилегла до 
лікарні та школи

правила дорожнього рУхУ не для козятина

кримінальна хроніка

стоп-кадр

Уся команда екс-мера при владі!

сУд я виграла, доганУ скасовано, але 
свавілля продовжУється

домінують сімейні та сусідські сварки вперемішку з крадіжками металу

ремонтУють дорогУ Без стандартУ 
та відповідальності

з соцмережі фейсбук “нема 
дурних”

Чого ж критикують? Тому 
що Пузир сам оцінив роботу 
Гвелесіані на ВІДМІННО:

1. Пузир дав звання “Почесний 
громадянин Козятина” Федору 
Кропиві — раднику колишнього 
міського голови Гвелесіані. За 
що? За поради, які той протягом 
20 років надавав Гвелесіані. 

 2. Пузир випросив у депутатів 
посаду секретаря для Костянти-
на Марченка, який був заступ-
ником Гвелесіані і начальником 
управління ЖКГ.

3. Пузир не знайшов кращої 
кандидатури на посаду началь-
ника фінансового управління 
як Павла Холковського. При 
Гвелесіані той займав посаду і 
начальника фінуправління, і се-

кретаря міської ради.
4. Пузир дав посаду начальника 

управління економіки Зої Голу-
бовській (далекій родичці рад-
ниці), яка при Гвелесіані займала 
звичайну посаду в фінуправлінні.

5. Пузир дав керівну посаду в 
ЦНАП пані Мулик (племінниці 
радниці). При Гвелесіані займала 
звичайну посаду в фінуправлінні.

6. Пузир залишив на посаді ди-
ректора терцентру Ольгу Дацюк. 
І це, незважаючи на встановлені 
збитки, нанесені нею міському 
бюджету в сумі 530 000 гривень. 
(Акт фінансової інспекції на-
правлений Пузирю ще в грудні 
2015 року, на який він уперто не 
реагує, чим прикриває пані Олю).

То як "крав Гвелесіані"? Якщо 
через управління ЖКГ, то чому 
його керівник Костя Марченко 
був підвищений Пузирем?

Якщо через фінансове управ-

ління, то чому Голубовська і Му-
лик отримали підвищення, а Хол-
ковський залишається на посаді?

Якщо через управління освіти 
та управління соціальної полі-
тики? То в керівних кріслах цих 
управлінь сидять однопартійці ПУ 
(“Європейська партія України”) і 
в них є всі можливості встанови-
ти “крадіжки злочинної команди 
Гвелесіані”!!! 

За великим рахунком, уся 
команда колишнього міського 
голови зараз працює на Пузиря!

Замінено лише дві людини: 
Білянець – на Касаткіну (одно-
партійку Пузиря), Лівшиця – на 
Вечерю (однопартійця ПУ). Але 
і їх не обділили. Білянець — ди-
ректор школи-ліцею, а Лівшицю 
доручене особливе комуністичне 
завдання — за допомогою його 
давніх товаришів Ясного та Іщен-
ка налагодити корупційні схеми в 

комунальній системі.
Уся команда Гвелесіані при 

владі! Пузир не лише не припинив 
схеми, а швидко їх вдосконалює. 
Бо «досвідчена команда» Гвелесі-
ані тепер працює на Пузиря!

P.S. Просимо всіх фанатів 
Пузиря попросити свого месію 
звернутися до суду, прокуратури, 
поліції, НАБУ, НАЗК та довести 
злочини Гвелесіані. У іншому ви-
падку: Пузир = Гвелесіані.

людмила шеВчук, соцробітник

Про те, що відбувається в на-
шому Козятинському терцентрі,  
відомо всім. Я добиваюсь повер-
нення  умисно та безпідставно не-
виплаченої зарплати директором 
терцентру Ольгою Дацюк. Вона 
мене переслідує та цькує. 

30 березня 2015 року вона зі 
свитою наближених сфабрику-
вали проти мене звинувачення, 
на підставі яких винесли догану 
(!). Щоб захистити свої права, я 
звернулась до суду. Суд я ви-
грала! Догану скасовано. На 
прибуток держави з терцентру 
стягнуто судовий збір.

Але не йметься директорці. 
26.жовтня 2015 року разом зі 
своєю свитою сфальшували проти 
мене нові звинувачення та позба-
вила премії до Дня працівників 
соцсфери та з нагоди 15-річчя 
заснування терцентру, в розмірі 
100%.  У грудні 2015 року я  

подала позов до суду. Міськра-
йонний суд задовольнив позов 
частково. У лютому 2017 року 
Апеляційний суди задовольнили 
мою позовну заяву в повному об-
сязі (!): “Стягнути з Козятинсько-
го терцентра на мою користь до-
даткову заробітну плату (премію 
100%), а також судові витрати”.

Також у лютому 2016-го в 
міськрайонний Козятинський 
суд подано позовну заяву “Про 
стягнення недоплоченої за-
робітної плати”. Проведена 
судово-фінансова експертиза. 
10 квітня поточного року — 
чергове судове засідання. На 
даний час проводиться дві судо-
во-економічні експертизи, які за-
мовили працівники терцентру  по 
перерахунку зарплат. Це дорога 
процедура, але повірте, іншого 
виходу немає.

Через жагу помсти, неком-
петентність та хворобливу ам-
бітність Ольга Дацюк завдала 

мені значної матеріальної шкоди, 
чим погіршила моє матеріальне 
становище. Своїми незаконними 
методами вона несе реальну за-
грозу моєму здоров’ю, престижу 
та діловій репутації, створюючи 
ворожу та образливу робочу 
обстановку, свідомо поширює за-
відомо неправдиву інформацію, 
необгрунтовану критику. Свідомо 
занижує оцінку роботи, що є 
порушенням права на повагу до 
трудової честі та гідності, та по-
рушення стосунків з оточуючими 
людьми.

7 квітня відбудеться чергова 
сесія міськради. Хочу звернути-
ся до наших депутатів. Шановні 
народні обранці! Нагадаю 
вам про те, що Вимога ДФІ, від 
13.01.2016 № 02-04-28-14/154 
про усунення порушень, виявле-
них під час ревізії фінансово-гос-
подарської діяльності терцентру 
(проведеної в листопаді-грудні 
2015 року) виконана частково. 

Кошти працівникам не 
повернуті. Це 525 тисяч 
гривень без індексації 
та компенсації за не-
своєчасно виплачену 
зарплату. У той же 
час на відеокамери, 
ремонт,  на закупку ме-
блів розширення штату 
- кошти знайшлися.

Також не повернуті 
зайво нараховані ко-
шти за завищеними 
окладами. Залишається 
відкритим питання про продукти з  
простроченими термінами, неза-
конні та нецільові витрати на суму 
123 тисячі грн. Хто відповість?

У вересні минулого року я 
написала скаргу прем’єру Воло-
димиру Гройсману, яку перена-
правили для проведення розслі-
дування по викладеним фактам 
колишньому начальнику поліції 
Геннадію Ткачуку та в міську 
раду. Результатів розгляду я че-

каю по цей день, вже пройшли 
всі  терміни, встановлені законо-
давством. Вимушена звертатися 
до Президента України. Оскільки 
в Козятині повне свавілля.

Шановні панове депутати! Ви-
магаю від вас, народних обран-
ців, відновлення справедливос-
ті та покарання тих, хто привів до 
цих кричущих порушень. 

Також прошу вашого захисту 
від протиправних дій Ольги Да-
цюк.

У Козятині будуть проводитися 
земельні торги у формі аукціону. 
Організатором виступає міська 
рада. Усього на аукціоні буде 
чотири лоти.

Перша земельна ділянка роз-
ташована на вулиці 1 Травня 
(площа 0,0639 га, її ціна стартує 
від 202 тисяч).

Наступний лот знаходиться 
на вулиці Героїв Майдану, 45, 
(площа 0,0114 га, початкова ціна 
— 40 056 грн).

Третя ділянка за адресою м. 
Козятин, вул. Січових Стріль-
ців, 11 (площа 0,0070 га, ціна на 
початок аукціону 24 з половиною 

тисячі гривень).
Останній лот розміщується 

також на вулиці Героїв Майда-
ну №17а. Площа цієї земельної 
ділянки 0,0040 га, ціною трохи 
більше 14 тисяч.

Аукціон відбудеться 25 квіт-
ня об 11 годині в у залі за-
сідань міськради ( вул. Героїв 
Майдану, 20). 

Як стало відомо, виконавець 
земельних торгів — ТОВ “ВІ-
НЕКС”. 

Уповноважена особа Андрій 
Чупира. Телефон для довідок: 
(0432) 69-24-57, моб. (095)366-
92-08; (068)044-91-13.

міськрада продає землю як метуть у козятині вулиці
В'ячеслаВ гончарук

У вівторок, 4 квітня, на гарячу 
лінію газети “RIA-Козятин” звер-
нулися мешканці нашого міста. 
Вони скаржилися на прибирання 
вулиць. Люди повідомляли, що 
двірники так підмітають вулиці, 
що стовп пилу підіймався вище 
2 поверху. Інші городяни повідо-
мляли, що транспортні засоби, 
які стояли обабіч дороги, покриті 
пилом і пошкоджені дрібним ка-
мінням. Один з водіїв розповів, 
що зранку пішов у “Відродження” 
з претензіями, але його там ніхто 
і слухати  не хотів.

Прокоментував ситуацію газеті 
“RIA-Козятин” директор кому-
нального підприємства “Від-
родження” Борис Бонюк. Він 
повідомив, що дійсно їхнє під-
приємство 4 квітня прибирали від 
бруду центральні вулиці міста. За 
словами пана Бонюка, двірники в 

цей день нічого не мели. У 
прибиранні вулиць застосо-
вувався транспорт. 

— Щоб у нас була 
“всмоктуюча” техніка, пилу 
було б менше, або взагалі 
не було. А щітка створює 
деякі проблеми. Ми зі 
своїми працівниками про-
ведемо роз’яснювальну 
роботу, але й хай городяни 
визначаться, чого їм біль-
ше хочеться. Одні хочуть, 
щоб вулиці прибирались, 
а інші скаржаться. Якщо 
скаржаться, ми не будемо 
прибирати.

Від редакції: Прибирати 
вулиці потрібно. Тільки 
прибирати так, щоб стовп 
пилу не піднімався. І щоб 
прибирання не шкодило 
автівкам. У “Відродженні” 
мають знайти рішення, яке 
задовольнить усіх.

В'ячеслаВ гончарук

Дороги в Україні у жахливому 
стані. І похвально, що Козя-
тинський район один із перших 
відгукнувся на заклики уряду 
ремонтувати дороги. На один 
такий дорожній ремонт випадко-
во потрапили журналісти газети 
“RIA-Козятин”, а саме на ділянку 
дороги с. Іванківці-Вернигородок, 
де проводився ямковий ремонт.

Коли люди бачать, що ремон-
тується якась дорога, вони готові 
плескати в долоні. Адже за логі-
кою, так прибираються дорожні 

нерівності, незалежно від того, 
який ремонт проводиться — ка-
пітальний, поточний чи ямковий. 
До кожного ремонту є своя тех-
нологія. 

Якою технологією керувались 
дорожники 24 березня, сказати 
важко. Ямковий ремонт — це 
своєрідна латка на дорозі. Що 
потрібно робити, щоб дорожня 
латка слугувала якнайдовше, до-
рожники знають найкраще, тільки 
з якоїсь причини халтурять. Саму 
ямку не вичищають від бруду та 
пилу. Смоляний розчин майже не 

ллють в середину ямки. 
А асфальт закладають тоді, 

коли смола вже добряче затвер-
діла. Складалося враження, що 
дорожники не ремонтують до-
рогу, а звітують про пройдені 
кілометри. 

А може згадали комуністичне 
минуле і хочуть створити героя 
нинішнього часу, як шахтаря Ста-
ханова, кукурудзовода Загладу, 
ткалю Голубеву? Куди поспіша-
ємо? За такої технології дорога, 
якщо і стає якіснішою, то не на 
довго і не на багато. Залатавши 

яму, накладається горб. Він, хоча 
і не високий та на швидкості від-
чутний добре. Якщо ремонтувати 
дороги, то за стандартом і з від-

повідальністю. А для галочки? 
Хоча розуміємо — дорога 

буде такою, якою буде команда 
зверху.

28 березня
Козятинчанка повідомила в 

поліцію, що знайомий погрожує 
їй фізичною розправою та хоче 
побити вікна в будинку. Інша 
жителька Козятина подала заяву 
про те, що її колишній чоловік 
ображає їх дітей.

А в селі Козятин один сусід 
погрожував фізичною розправою 
іншому.

29 березня
У Козятині батько викликав 

поліцію через суперечку з сином.
Жителька села Велике по-

відомила поліцію про те, що її 
чоловік, 1992 року народження, 
покінчив життя самогубством 

через повішання. Проводиться 
перевірка.

А у Сестринівці жінка ви-
кликала поліцію через сварку з 
сусідкою.

30 березня 
Знову поліція  виїжджала у Се-

стринівку на сварку сусідів.
Подібна ситуація сталася і в 

Козятині.
31 березня
У жителя села Сигнал невідо-

ма особа вкрала металобрухт. 
А директор СФГ села Жежелів 
письмово звернувся в поліцію 
через спробу невідомої особи 
вкрасти металеву переливну трубу 
на полі. Проводиться досудове 

розслідування.
Жителя села Непедівка покусав 

сусідський пес. Його доставили в 
Козятинську лікарню. 

1 квітня
Між двома жительками села 

Сошанськ виникла сварка. Одна 
з жінок викликала поліцію. Ще 
один виклик поліції в це село від-
бувся через те, що один місцевий 
житель погрожував фізичною 
розправою іншому.

Жителька Козятина повідомила 
поліцію про те, що невідомий 
скоїв викрадення автомобіля 
ВАЗ. А козятинчанина невідомі 
побили й пограбували, заволодів-
ши двома телефонами й грошима. 

Проводяться заходи по встанов-
ленню осіб, причетних до скоєння 
злочинів.

У селі Великий Степ між двома 
сусідами виникла суперечка. Один 
з них викликав поліцію.

А в селі Махнівка жінка ви-
кликала поліцію через сварку з 
дочкою.

2 квітня
У селі Махнівка між сусідами 

виникла сварка. Викликали по-
ліцію. А у жительки Залізничного 
в Козятині невідомий викрав 
велосипед. Надійшла заява й від 
мешканця міста на брата, який 
зловживає спиртними напоями та 
погрожує фізичною розправою.

3 квітня
Киянка повідомила козятинську 

поліцію про крадіжку речей з її 
дачного будинку в селі Пузирики. 
У вчиненні злочину підозрюються 
19-річний та 20-річний місцеві 
жителі. Жителька села Пляхова 
повідомила поліцію, що її чоловік 
вчинив сварку. 

Козятинчанин заявив у поліцію 
про крадіжку речей з його дачно-
го будинку. Інший — про крадіж-
ку ноутбука з власної квартири. 
Проводяться заходи по встанов-
ленню осіб, причетних до скоєння 
злочинів. Поліція виїжджала на 
сварки між чоловіком і жінкою у 
Вовчинець та село Козятин.

Вероніка любіч

На центральному базарі 
з’явилось нове сміттєзвалище. 
Про це повідомили газету “RIA-
Козятин” мешканці прилеглих до 
ринку будинків 14 та 16 на вулиці 
В.Великого (Котовського). Вони 
стверджують, що винен “базар-
ком Вася”: 

“Екологічна катастрофа в райо-
ні великого базару та школи №4. 
Базарком Вася вирішив проблему 
зі сміттям: з баків сміття переніс 
у зруйноване приміщення. Немає 
в баках сміття - немає проблеми і 
не дивіться праворуч. Стидоба та 
сором! Васю на сміття!”

Щоб розібратися в ситуації, 
журналісти оглянули об’єкт спо-

ру. Дійсно — жахливо спогля-
дати. Але характер сміття може 
належати обом сторонам. Та й 
дитяча ванна, яку викинули на 
неупорядковане сміттєзвалище, 
свідчить тільки про те, що на 
ринку дітей не купають. Вона 
звідкись принесена. 

У бухгалтерії ринку показали 
квитанцію за вивезення побутових 
відходів у березні. 

Без диму вогню не буває, тіль-
ки не можна кричати, що злодій, 
коли не спіймали за руку. 

У даному випадку має пра-
цювати адмінкомісія міської 
ради. Та й вебкамера допомогла 
б тут краще, аніж у будь-якому 
кабінеті чиновника. 

В'ячеслав ГОНЧАРУК

На вулиці Героїв Майдану для пішоходів є 
небезпечна ділянка дороги. Небезпечне місце 
знаходиться на тротуарі навпроти тунелю, що 
в будинках 15-17. Із сторони вулиці Героїв 
Майдану висить заборонний знак “в’їзд забо-
ронено”. З двору будинку такого знака немає. 
Але водії в'їжджають в двір, а деякі влітають. 
Недавно збили пішохода, який з поламаними 
ногами потрапив у лікарню.

Хто ж проконтролює, як справді з цен-
тральної вулиці заїжджають через арку водії, 
нехтуючи знак?

Виявляється, цим питанням ніхто не займа-
ється? Так що на сьогоднішній день безпека 
пішоходів залежить від вихованих водіїв і 
самих пішоходів. Прикро, але факт.

Влад поВх

Козятин. Початок вулиці Героїв 
Майдану. По праву руку — шко-
ла. Для пішоходів (в основному 
учнів) стоїть пішохідний знак — 
“зебра”. По ліву сторону знак 
зовсім відсутній. Так дбають наші 
очільники міста за дітей.

Наступне: скупчення транспорту 

по ліву і праву руку на під’їзді до 
лікарні. Тут видно не озброєним 
оком - створена аварійна ситуа-
ція. За свідченням водіїв, розми-
нутись з автобусом на легковому 
автомобілі дуже складно. Осо-
бливо, якщо хтось припаркувався 
не зовсім добросовісно. 

Це проблема серйозна. Вона 
може вилитись у людські крики, 

бійки та інші інциденти. 
Як збирається мерія вирішувати 

це питання? Не відомо. 
Можливо, вона не бачить не-

безпеки? Давно прийшов час ви-
шукати технічну можливість, щоб 
забрати з вулиці цей прилеглий 
припаркований автотранспорт і 
зробити за правилами “зебру” 
для діток.
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позиціяпозиція

Щоденно виробники оголошують про нові фармакологічні 
відкриття. насправді ж вони перейменовують давно відомі 
лікарські препарати, збільшуючи вартість у багато разів

андрій герус, 
колишній член 

нкрекп, член 
праВління бізнес-

ради проекту “ціна 
держаВи”.

З 1 квітня для населення і спо-
живачів почали діяти нові прави-
ла оплати за спожитий газ.

Зміна правил позиціонується як 
реформаторське рішення, мета 
якого – відокремити ціну газу від 
тарифу облгазу. Але критичної 
необхідності робити це саме в 
такий спосіб – через встанов-

лення підвищеної абонентської 
плати – не було. Можна було 
просто відділити ті 13% тарифу 
облгазу, які раніше “сиділи” у 
тарифі на газ.

Наслідок нововведення – 
тариф облгазу із введенням 
абонплати зросте на 40-200 грн. 
Це означає, що на цю ж суму у 
більшості випадків зросте сумар-
ний рахунок споживача.

Найбільше таке зростання буде 
у невеликих квартирах з газови-
ми плитами з незначними обсяга-
ми споживання газу: плюс 40-80 

грн у місяць. Ужгород відмовився 
від централізованого опалення 
й перейшов на автономне. Вве-
дення абонплати його зачепить 
найбільше – рахунки зростуть на 
150 і більше гривень на місяць.

Рахунки зменшаться лише у ве-
ликих будинків, котрі споживали 
дуже великі обсяги газу.

Щодо субсидій. На тариф на 
газ субсидія діятиме й далі, на 
відокремлену абонплату – ні. 
Сплачувати її потрібно буде лише 
“живими грошима”.

Місцеві ради поки що нама-

гаються розібратися з новими 
правилами оплати за газ, однак 
перші ознаки того, що рішення 
НКРЕКП може викликати спро-
тив, уже є. Іваничівська районна 
рада ухвалила звернення до 
керівництва держави з вимогою 
скасувати абонентську плату за 
газ.

Чи буде хвиля подібних рішень 
рад – важко спрогнозувати. Тут 
не потрібно хвилі судових позо-
вів, достатньо одного, який буде 
задоволено судом.

Після усіх попередніх рішень 

про підвищення тарифів, з чер-
говими тарифними новаціями 
потрібно бути дуже обережними. 
Навіть якщо проводити такі змі-
ни і встановлювати абонплату, 
то чому не можна такі рішення 
приймати за рік до вступу у дію? 
Зараз є тисячі домогосподарств, 
які, окрім газового котла, вста-
новили твердопаливний, і тому 
газом користаються мало.

 Але абонплату платитимуть 
по повній.

Дане рішення не виважене і не 
збалансоване.

Через нові правила оплати за газ загальний рахунок споживача зросте на 40-200 гривень
блог

іВан остапчук

Люблю читати новини. Ось і цього 
разу, читаючи одну з дешевих газет, 
я знайшов пораду. Це вправа для 
стимуляції роботи мозку. Знахідкою 
хочу поділитися з іншими читачами. 
“Будьте впевнені в собі. Навіть якщо 
вам пропонують роботу, в якій ви 
не дуже розбираєтеся, погоджуй-
теся. Мозок швидко активізується, 
коли ви не зовсім точно знаєте, що 
робити”.

Маючи такі переконання, мозок 
точно повинен стимулюватись і мож-
на зайнятись справою, якою раніше 
не займався. Як, наприклад, автор 
опусу “Де шукати чоловіка”(на тій 
же сторінці). Що ж мене застави-
ло вперше взятись за перо?

Почнемо з заголовка. Спочатку 
я подумав, що в якоїсь жінки зник 
чоловік і його не можуть знайти. Та 
виявляється, тут зовсім інша історія. 
Автор хоче розкрити причину вели-

кої кількості розлучень в Україні, 
опираючись на статистику. І щоб по-
кращити таку статистику, пропонує 
місце, де можна знайти чоловіка. 
Ще в давнину парубки шукали ді-
вчат. Такі пари часто закохувались. 
Хлопці освідчувались дівчатам у 
коханні і кликали своїх наречених 
заміж. Заміж - це бути “за мужем”, 
тобто бути за чоловіком. Чоловік 
брав на себе відповідальність за 
сім’ю, а жінка робила затишок 
у домі і виховувала дітей. Відпо-
відальність за сім’ю, матеріальне 
забезпечення, віра в Бога не давали 
думати про розлучення.

А ось писака вважає по-іншому: 
“Шлюб для чоловік і жінка сприй-
мають однаково. Але де ви бачили 
чоловіка і де ви бачили жінку? У нас 
ті, хто  носять штани і ті, що носять 
спідниці. Так от, спочатку потрібно 
стати або чоловіком, або жінкою, 
а потім після цього будувати сім’ю” 

(орфографія збережена). От 
такої!

Щоб створити сім’ю, рецептів не-
має. Можна скористатися порадами 
психологів чи астрологів та потрібно 
пам’ятати, що шлюби зароджуються 
на небесах, і є дарунком Бога. Як 
цінуєш свій скарб, так і маєш. Та 
якщо свої обов’язки знати краще, 
ніж свої права, то й тут буде все 
гаразд. А зрілість, яку пропонує 
автор дешевої газети, прийде тільки 
з роками подружнього життя. Жит-
тєвий досвід не знайдеш у книжках. 
Немає його й в інтернеті. Людина 
сама повинна пройти свій етап.

Далі автор каже: “На створення 
сім’ї має право тільки  фізично здо-
рова і духовно розвинена та матері-
ально забезпечені люди. Не майте 
справу з жебраками”. От такої! 

Давайте спочатку розберемося, 
хто такий жебрак. Правильно — це 
людина, яка має надію на допомогу 

від когось. І субсидія, на яку посади-
ли більшу частину населення Укра-
їни, — один з видів жебракування. 
Якщо слідувати такій логіці, то 
більшій половині населення України 
будувати сім’ю не можна. 

Далі писака каже, що жінку, яка 
вийшла заміж за розрахунком, не 
можна називати повією, “так само 
як і алкоголіка твариною”.

Далі автор пише: “Потреби жінок 
за останні сто тисяч років ніяк не 
змінилися. А от стосовно чоловіків, 
зараз дівчата хочуть заміж саме за 
статутних чоловіків. І правильно. 
Значить, дозріли. Але  треба й самій 
бути статутній”. Я не знаю, звідки 
взялася статистика останніх ста 
тисячі років. На мою думку, якщо 
жінка буде “статутною”, то вона 
обере коханого з грішми.

На початку опусу автор пережи-
ває, що в Україні багато розлучень, 
а поради дає протилежні. Я його не 

записую в агенти Кремля, але від 
таких дій може вимерти нація. Не 
вірите, будь ласка: “Якщо є якісь 
розбіжності, то не потрібно підла-
штовуватися під чоловіка чи жінку 
і перевиховувати його. Потрібно 
брати готову продукцію, а не на-
півфабрикати. Одружуватись мають 
зрілі люди. Помиливсь, шукай іншо-
го” — таке видає рекламіст.

Розбіжності є в кожній сім’ї. Тіль-
ки розумні люди не розлучаються, 
тому що вони розумні. Хороший 
сім’янин — біля сім’ї.

За дітей теж погодитися не можу. 
Автор стверджує, що діти побічний 
продукт, “це щось ефемерне”. Впев-
нений, що діти - це радість батьків. 
Немає дітей, розпадаються сім’ї. 
Щоб діти не були чимось тимчасо-
вим, їм потрібно дати свою любов і 
виховання. Діти виростуть і будуть 
мати свої сім’ї, але виховані діти 
ніколи не забудуть за батьків.

вправи для стимуляції мозку не для кожного мозку

карел хірман, 
експерт 
стратегічної 
групи радникіВ 
з підтримки 

реформ (SAGSUR)

Національна комісія, що здій-
снює регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), передасть місцевим ор-
ганам влади права на встановлення 
тарифів на тепло, гаряче водопос-

тачання і водовідведення.
Встановлювати тарифи повинен 

професійний і незалежний орган. 
Місцева влада не має ні розро-
бленої методики, ні достатньої 
кількості персоналу. 

Тарифи можуть стати предметом 
політичних маніпуляцій і непрозо-
рих місцевих інтересів. Крім того, 
це рішення не створює стійких 
умов для роботи теплокомуне-
нерго.

Нововведення незрозуміле для 
великих іноземних інвесторів у 
сфері центрального опалення. Для 
мінімізації ризиків необхідно, щоб 
рішення місцевої влади підлягало 
схваленню регулятора – НКРЕКП.

встановлювати тарифи повинен професійний і незалежний орган, а не місцеві ради
блог

купуючи молоко на ринку, замислюєтеся ви про його якість? 
як перевірити молоко

дешеві аналоги дорогих ліків

ЩоБ потрапити в пологове, приготУй гроші

В'ячеслаВ 
гончарук 

На окуповану 
Росією територію Донбасу 
здійснюється безперервне 
та безоплатне постачання 
води та електроенергії. За-
боргованість за спожите 
сягає понад 5 мільярдів 
гривень і щомісяця зростає. 
Про таку заяву генерально-
го директора Луганського 
енергетичного об’єднання 
Володимира Грицая розпо-
вів лідер політичної партії 
“Громадянська позиція” 
Анатолій Гриценко в ефірі 
телеканалу “112 Україна”.

— Я був здивований, - 
каже Анатолій Степанович, 
— коли побачив цифри. Їх 
оприлюднила на сайті “Укра-
їнської правди” офіційна 
посадова особа, яка є дирек-
тором Луганської енергетич-
ної компанії на нашій, а не 
окупованій території. Посадо-
вець наводить рішення урядів 
Яценюка, а потім Гройсмана, 

і стверджує, що весь цей 
період, коли створювались 
котли в Іловайську і Дебаль-
цево, коли бойовики вбивали 
наших воїнів, рішенням укра-
їнських урядів безкоштовно 
постачалось на окуповану те-
риторію вода і електроенер-
гія. І заборгованість тільки по 
Луганській частині кожного 
місяця збільшується на 300 
мільйонів. А це наші з вами 
гроші, які йдуть бойовикам. 

На думку лідера “Грома-
дянської позиції”, Генеральна 
прокуратура України мала 
б зайнятись розслідуванням 
цієї справи і притягти винних 
у завданні державі багато-
мільядних збитків.

— Питання: “Коли ввели 
блокаду, чи припинили без-
коштовне постачання елек-
троенергії та води? Хто 
врахував збитки, які ми з 
вами понесли, фінансуючи 
всі ці роки окупанта?” Я ду-
маю, що уряд приховує цю 
інформацію, — підсумував 
екс-міністр оборони. 

 окупована територія 
безкоштовно отримує від нас воду                         
                  та електроенергію

блог

джерело: UBR

Публічне акці-
онерне товариство 

«Укрпошта» домовилося з ви-
давцями про поетапне підвищення 
тарифів на прийом і доставку 
періодичних видань з липня 2017 
року.

З 1 липня вони зростуть на 50% 
від запланованого раніше підви-
щення вартості доставки, а з 1 

січня 2018 року - тарифи зростуть 
до рівня, який був раніше перед-
бачений наказом Міністерства 
інфраструктури (в цілому на 48% 
від діючих).

“Поетапне вирівнювання тарифів 
до рівня собівартості дозволить 
«Укрпошті» лише частково ско-
ротити збитковість послуги в 2017 
році. 

Але своєчасне досягнення узго-
джених рівнів тарифів дозволить 

провести передплатну кампанію з 
максимальною ефективністю як 
для видавців, так і для «Укрпо-
шти», — цитує прес-служба фі-
нансового директора підприємства 
Олександра Чернявського.

Відзначається, що видавці та 
«Укрпошта» має намір до кінця 
тижня узгодити кінцеву редакцію 
наказу про підвищення тарифів, 
громадське обговорення якого за-
кінчується 3 квітня.

“укрпошта” підвищить тарифи
блог

прес-служба 
міністерстВа 
Внутрішніх спраВ 

україни.
 

Укра їна  починає 
спільну з Євросоюзом операцію з 
охорони кордону, яка охопить 15 
прикордонних областей і Київ. У 
спільній операції візьмуть участь 
територіальні підрозділи взаємо-
діючих структур, радіотехнічні час-
тини Повітряних сил ЗС України, 
ресурси прикордонних відомств 
суміжних держав і міжнародних 
організацій, серед яких Європей-
ське агентство «FRONTEX», Місія 
ЄС EUBAM, INTERPOL, EUROPOL, 
аташе з правоохоронних питань 

і офіцери зв'язку дипломатич-
них установ іноземних держав в 
Україні.

Під час операції буде проводи-
тися повітряний моніторинг при-
кордонних районів і лінії кордону 
з застосуванням прикордонної (в 
тому числі безпілотної) авіації, 
спільні з представниками взаємоді-
ючих структур перевірки суб'єктів 
авіаційної діяльності за межами 
контрольованих прикордонних ра-
йонів, поїздів (у русі) які рухають-
ся до кордону, місць накопичення 
контрабандних товарів і вантажів.

Також у цей період будуть про-
водитися спільні заходи з охорони 
кордону з колегами суміжних 

країн, патрулювання морської і 
річкових ділянок.

Основною метою операції пови-
нно стати зниження рівня проти-
правної діяльності на державному 
кордоні, в прикордонних районах 
і областях. Операція буде сприяти 
стабілізації обстановки не тільки 
на державному кордоні, а й в 
центральних регіонах країни, так 
як територіально охопить 15 при-
кордонних областей (крім зони 
АТО) та м. Київ».

Операція триватиме з 4 квітня по 
30 листопада цього року.

Завдяки таким діям Польща ко-
лись подолала корупцію. А тепер 
черга за Україною.

російсько-український кордон єС бере під контроль!

Молоко може бути розведене 
водою, потім його можуть загус-
тити крохмалем, і додати колір 
крейдою. У гіршому випадку в 
молоці можуть бути грибки, 
хвороботворні бактерії, пес-
тициди.

Розвінчати або підтвердити 
найгірші побоювання ви зможете 
тільки в спецлабораторіях. Про 
те, як перевірити молоко в до-
машніх умовах, журналістам RIA 
розповіли хіміки Донецького 
університету. 

За словами старшого на-
укового співробітника Наталії 
Леонової, найпростіший спосіб 
"розвести" покупця на молоці, це 
розвести саме молоко. Водою.

— Але колір і щільність про-

дукту відразу змінюється, і щоб 
приховати дефект розведеного 
молока, недобросовісні вироб-
ники додають в нього крохмаль 
(що робить молоко щільнішим) і 
карбонати (крейда), щоб надати 
молоку колір, — каже Наталя 
Леонова. 

За словами Наталії Леонової, 
молоко не тільки "покращують" 
за рахунок кольору і щільності, 
йому також можуть "продовжува-
ти життя" навіть на кілька місяців, 
завдяки аміаку, антибіотикам, 
перекису водню. - Купуючи 
молоко, ми не можемо бути 
впевнені, що ті самі антибіотики 
не потрапили в нього "природ-
ним" шляхом від хворої тварини, 
- каже Наталя. - Також у молоці 

можуть бути і пестициди з гербі-
цидами. Але це можна визначити 
тільки в спеціалізованої хімічної 
лабораторії. 

домашні експрес-методи
1. Метод "Крапля" 
Піпеткою набираємо молоко і 

капаємо його в прозорий стакан з 
водою. Нерозбавлене молоко ви-
глядає так: крапля, практично не 
втрачаючи свою форму, падає на 
дно. Розбавлене молоко виглядає 
так: крапля молока практично від-
разу розповзається і осідає вже в 
вигляді мутнуватої субстанції.

2. Метод "Ніготь" 
Потрібно краплю молока кап-

нути собі на ніготь. Якщо крапля 
тримає форму - молоко не роз-

ведене. І молоко розведене, якщо 
крапля пливе.

3. Метод "Йод" 
За допомогою йоду ми мо-

жемо перевірити, чи є в молоці 
крохмаль. Для цього в склянку з 
молоком потрібно капнути кілька 
крапель йоду. Якщо там є крох-
маль, йод вступає в реакцію і дає 

синій колір. 
4. Метод "Кислоти"
Чи розбавлене молоко кар-

бонатами, можна перевірити за 
допомогою оцту або лимонної 
кислоти. У склянку з молоком 
налити трохи оцту, якщо підуть 
бульбашки (як у газованій воді) 
там є карбонати.

катерина чекай

У більшості дорогих імпортних 
ліків є дешевші вітчизняні ана-
логи. Якщо бачите, що оригінал 
вам не по кишені, не соромтеся 
запитати у продавця ліки з від-
повідним складником, але за 
меншою ціною.

Пропонуємо список дешевих 
аналогів дорогих ліків.
знеболюючі та спазмолі-
тичні препарати, жарозни-
жуючі засоби:

Но-шпа — Спазмол, Дротаве-
рин; Фервекс, Колдакт Лорпіс — 
Парацетамол

Кеторол; Кетонал — Ібупро-
фен, Ібуклін.
серцеВі засоби і гіпотензиВ-
ні засоби:

Арифон — Індап, Індапамід; 
Амлотоп — Амлодипін; 

Адалат СЛ — Ніфедипін; 
Індапамід — Іонік; Вазокардін, 

Беталок ЗОК — Метапролол; 
Валокордин — Корвалдин; Ве-
рогаліду ЕР — Верапамил; Нор-
модипін — Амлодипін; Кордіпін 
— Кордафлекс; Панангин — Ас-
паркам; Ендіт — Еналаприл; Енап 
— Еналаприл;

Ескорд Кор — Амлодипін.

антибактеріальні, проти-
запальні, протиВірусні за-
соби:

Сумамед — Азитроміцин; Азі-
вок — Азитроміцин; Зітролід 
— Азитроміцин; Рулид — Рок-
сігестал; Ацикловір-Акрі — Аци-
кловір; Зовіракс — Ацикловір; 
5-НОК — Нітроксолін; Рібаміділ 
— Рибавірин; Тіберал — Метро-
нідазол; Трихопол — Метроніда-
зол; Дифлюкан — Флуконазол; 
Флемоксин солютаб — Амокси-
цилін.
протидіарейні засоби:

Імодіум — Лоперамід.
протиВиразкоВі засоби:

Омез — Омепразол; Зантак — 
Ранитидин; Гастрозол — Омепра-
зол; Ультоп — Омепразол.
протиалергійні засоби:

Аллертек — Цетиризин.
інгаляційні препарати, за-
соби Від кашлю:

Вентолін — Сальбутамол; Са-
ламол Еко — Сальбутамол; Ла-
золван — Амброксол; Халіксол, 
Хеліксол — Амброксол; Амбро-
сан — Амброксол.

заспокійлиВі засоби, пре-
парати, що покращують 
мозкоВий кроВообіг і ін-

тегратиВні функції мозку:
Фенотропіл — Пірацетам; Но-

отропил — Пірацетам; Лепонекс 
— Азалептин; Кавінтон — Вінпо-
цетин; Нотта — Ново-пассит.

гелі, мазі та креми для зо-
Внішнього застосуВання:

Віролекс — Ацикловір; Фастум 
— Кетопрофен-Врамед; Биструм 
гель — Кетопрофен-Врамед; Ди-
клак — Диклофенак; Фунготербін 
— Тербінафін.
інші лікарські та медика-
ментозні засоби:

Тимолол — Окумед; Актрапід 
НМ — Хумулін НПХ; Троксевазин 
— Троксерутин;

Калію і магнію аспарагинат 
— Аспаркам, Панангин; Вінб-
ластин-Тева — Вінбластин-Ленс; 
Йодомарин — Калій йодид; 
Серміон — Ніцерголін; Офтан 
дексаметазон — Дексаметазон; 
Гипотиазид — Гідрохлородіазід; 
Вермокс — Мебендазол; Фінлеп-
син — Карбамазепін.

У таблиці (праворуч) наведені 
для порівняння ціни на деякі ме-
дичні препарати.

Не заощаджуйте на здоров’ї, 
заощаджуйте на ліках.

Вероніка любіч

Майбутнім мамам перед полога-
ми вручають списки, що потрібно 
мати з собою. Перше — це до-
кументи: паспорт, обмінна карта, 
страховий поліс. І далі — кон-
кретно.
для жінки:

-халат (200 грн) 
- дві нічні сорочки (по 150 грн)
-тапочки (150 грн)
-комплект постільної білизни 

(300 грн)
-гігієнічні прокладки Kotex Ultra 

Soft (30 грн)
- п'ять пелюшок целюлозних 

(одноразових). (по 50 грн)
-спідня білизна (50 грн)
-шкарпетки  (30 грн)
-два рушники (по 70 грн)
-ложка 

-кружка 
-тарілка
-негазована вода (8 грн)
-зубна щітка, паста (100 грн)
-рідке дитяче мило (20 грн)
-два рулона рушників паперо-

вих Kleenex (по 50 грн)
-туалетний папір Kleenex (Чому 

саме такий?-прим. авт) (30 грн)
для дитини:

-шапочки 2-3 шт. (по 15 грн)
-шкарпетки 2-3 шт. (1 пара 22 

грн)
-пелюшки 3-4 шт. (від 40 грн)
-сорочечки 3-4 шт. (від 35 грн)
-підгузки Huggies Newborn 1 уп. 

(140 грн)
-серветки Huggies Ultra Comfort 

або Elite Soft (35 грн)
-дитяча олійка (за призначен-

ням) (100 грн)
-ватні диски (20 грн)

-термометр електронний (71 
грн)  

У пологовий зал для дити-
ни окремо - шапочка (15 грн), 
шкарпетки (22 грн), рукавички (20 
грн), сорочечка (35 грн), повзунки 
(80 грн), підгузок  Huggies ( 1 
шт. — 6 грн), пелюшки 2-3 шт. ( 
по 40 грн) , ковдра або рушник 
(150 грн). 
для партнера: 

-змінне взуття, зручна одежа 
(штани, сорочка)

-результат ФГ обстеження.

Від редакції: 
Ціни поставлені приблизні. 

Якщо ж порахувати за ними (не 
беручи до уваги затрати на парт-
нера (це чоловік, який хоче бути 
присутнім), то, щоб потрапити в 

пологове відділення, треба ви-
тратити майже три тисячі гривень.

До того, ж 7000 грн коштує 
“кесерове”, 1500 — нормальні 
пологи. За окрему палату потріб-
но заплатити більше 700 грн.

Коляски - від 10 тисяч нові та 
б-у можна придбати за 2-3 тисячі.

За статистикою, в мину-
лому році в місті наро-
дилося 229 дітей, 
а в районі 393. 
У січні поточно-
го року в місті 
з’явилося 20 не-
мовлят, у районі 
— 23. 

На фоні наро-
джуванос-
т і ,  сумна 
с та тис ти -

ка померлих. 
За минулий 
рік у місті 
— 374, у 
районі — 
829 лю-
дей.
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ерудована учениця школи №1 прославила козятин

дарина (8), школяр:

— Матусині парфуми — го-
лубенькі з сердечком.

Володимир (54), залізничник:

— Найкращій запах — запах 
життя!

степан (26), не працюЄ:

— Навесні, коли все 
розквітає.

галина (63), пенсіонер:
— Запах, коли цвіте жас-

мин.

таня (15), школяр:
— Аромат кави.

Влад (14) та діма (14), школярі:

— Приємні парфуми.

ми запитали козятинчан: що пахне приємніше за все інше?

сВітлана (30), у декреті та 
марійка (1,7):

— Ні, треба робити 
плани на майбутнє.

любоВ (68), пенсіонер:

— Треба насолоджу-
ватися сьогоденням.

юрій ВолодимироВич (55), 
пенсіонер:

— Не можна бути легковажним. 
Треба будувати плани на майбутнє.

Віта (26), фармацеВт і 
настуня (1,5):

— Ні, потрібно думати про 
те, що буде в майбутньому.

борис анатолійоВич 
(35), чергоВий по парку:

— Завжди треба ду-
мати трішки наперед.

Віталій (32),  тимчасоВо не працюЄ:
— Треба мати плани  у всьо-

му: від особистого - до ділового 
життя.

ми запитали козятинчан: чи потрібно жити сьогоднішнім днем?

зБір коштів на лікУвання

“моноліт” зУстрівся з 
вінницьким “поділлям”

Бродячі артисти-тварини 
стали нашими гостями 

цирк поїхав… клоУни залишилися

вінниччина гордиться досягненнями 
нашої Уляни пилипенко 

проводять профілактику деревам

створюємо великодні візерунки

анна краВчук, учениця 4 кл. знВк 
I-III ступеніВ №6 

З дитинства я захоплююся 
птахами. Їх чудовий вигляд, мело-
дійний спів, перельоти на великі 
відстані, гнізда з травинок, стебел, 
гілочок завжди зачаровують мене.

Коли вчитель біології Віра 
Добржанська познайомила нас з 
умовами Всеукраїнського конкур-
су дитячої творчості «День зустрічі 
птахів» (який оголосив Київський 
екологічний центр та Всеукраїн-
ська екологічна організація) учні 
активно включилися в роботу.

«Свято зустрічі птахів» - саме 
під такою назвою у Козятинській 
школі №6 відбувся загальношкіль-
ний екологічний захід. У ньому 
взяли участь учні 4-6 класів, учи-
телі школи, батьки.

Защебетав, затьохкав соловей-
ко, заповнив зал своїм чудовим 
співом. Так розпочалась наша 
подорож у «Світ птахів». Ми ді-
зналися багато цікавих фактів з 
життя пернатих, їх особливості, 
важкі періоди, хитринки і навіть, 

кому з них люди встановили 
пам’ятники. А це – гуси, півень, 
горобці, чайки та ін. Учні читали 
вірші, казки, загадки, прислів’я, 
прикмети, пов’язані з поведінкою 
птахів.

Кабінет був оформлений ма-

люнками журавлів, сойок, дятлів, 
одудів, синичок, лелек, горобців, 
іволг, будиночками мухоловок, 
трясогузок, макетами лелечих 
гніздівель. Ми переглянули фільм 
«Зимуючі птахи». Пролунали пісні 
«Лелеки», «Дикі гуси» та інші.

Учениця шостого класу з ба-
бусею напекли на свято «жайво-
ронків». Вони були дуже смачні. 
Випікати їх є давньою україн-
ською традицією. Діти закликали: 
«Жайворонок, жайворонок, візьми 
зиму, а дай нам весну». Після за-

вершення шкільного заходу діти 
розвісили біля школи та в лісі 
будиночки для птахів.

Я звертаюся до всіх людей: 
“Будьте чуйними і дбайливими до 
природи нашого краю, бережіть 
птахів”.

катерина чекай

Учениця 9-го класу школи ім. 
Тараса Шевченка Уляна Пили-
пенко стала переможницею у 
Всеукраїнській олімпіаді, яка 
проходила у місті Городок Хмель-
ницької області.  Це був 4 етап 
філологічної олімпіади. Проходи-
ла вона наприкінці березня. 

Як розповіла газеті Уляна, на 
олімпіаді було більше 30 учас-
ників зі всієї України. Школярі 
9-10 класів змагалися в знанні 
польської мови та літератури. 
Учасники олімпіади мали також 
цікаву екскурсійну програму. Усе 
проходило в дружній атмосфері.

Нагородження відбулося 29 
березня. Вона отримала Диплом 
першого ступеня, отож стала най-
кращим знавцем  польської мови 
та літератури.

До осені вже ніяких олімпіад не 

буде. Але Уляна не розслабля-
ється, адже попереду екзамени. 
З планами на майбутнє школярка 
ще не визначилася.

— У мене стільки інтересів!!! 
Мати б час на всі захоплення! 
Дуже цікавлюся фізикою. Я вже 
починаю писати по ній наукові 
праці. 

Виявляється, Уляна Пилипен-
ко — різнобічна особистість. За 
останні два роки дівчина здобула 
призові місця по таких дисциплі-
нах як польська мова та літерату-
ра, біологія, фізика, астрономія, 
англійська мова, конкурс читців 
польської поезії, інформаційні 
технології, математика, україн-
ська мова та література. 

За словами Уляни, цікавість 
до польської мови, літератури та 
мистецтва почалась в третьому 
класі. 

Спочатку вона ввійшла до 

складу  фольклорного ансамблю 
“Подольський квят”. А через два 
роки серйозно почала вивчати 
польську мову та літературу під 
керівництвом викладача Наталі 
Чайковської.

 Своїм захопленням Уляна за-
охотила свою маму Лесю, яка 
також почала вивчати польську. 

Крім того, школярка захоплю-
ється музикою, читає польських 
письменників мовою оригіналу. 
Останній автор, який їй сподо-
бався — Корнель Макушинський. 
Улюблений польський співак 
— Марек Грехута, а музичний 
колектив — “Wilki” (“Вовки” 
польською). Ще в неї є улюблена 
собака Ассоль.

Вчителька Уляни Наталя Чай-
ковська, голова Громадської 
організації “Центр польської 
культури”, розповіла, що знає 
дівчинку шість років:

— Уляна 
стала учасни-
цею нашого 
фольклорно-
го ансамблю 
“Подольський 
квят”. А зго-
дом захопи-
лася  поль -
ською мовою 
і літературою. 
Я пишаюсь 
Уляною. Вона 
глибоко ви-
вчає також 
історію куль-
тури та мисте-
цтва Польщі. Заняття проходять 
в польській  суботньо-недільній 
школі. Ця школа діє при “Цен-
трі польської культури”. До неї 
ходять діти й дорослі Козятина. 
Зараз навчається 165 учнів. При-
ємно бачити таку старанність та 

жагу до знань у юної дівчини. 

Газета “RIA-Козятин” вітає 
Уляну з перемогою на Всеу-
країнській олімпіаді, бажає 
багато досягнень у її навчаль-
ній і науковій діяльності та 
надалі прославляти наш край!

свято зУстрічі птахів

коломійченко ольга 
григорівна, жителька 
міста козятина, 
вчителька початкових 
класів спеціалізованої 
школи №1 імені 
т.г.шевченка потребує 
вашої підтримки.
номер картки 
5168757225185919 р/р 
приватБанк 
2704104669 
коломійченко о.г.

В'ячеслаВ гончарук

Футболісти козятинського “Моноліту” 
вийшли з зимової відпустки. Першого 
квітня в них відбулося перше тренування. 
У міжсезоння з різних причин команду 
покинули 6 гравців. Четверо з них були 
в основному складі. Це лідер атак Олек-
сандр Собко (у “Факелі” з Липовця), 
Дмитро Красносельський (також у 
“Факелі”), Віталій Коник, Денис Явор-
ський (поїхав грати за кордон), Віталій 
Савчук і Артур Підручний (поїхав гра-
ти за кордон). До речі, Артур 1 квітня 
провів з командою останнє тренування. 

За козятинську команду виявили ба-
жання грати спортсмени з інших клубів. 

— Як покажуть себе в нашому клубі 
нові гравці, поки не відомо, — каже тре-
нер команди Павло Луцюк. — Адже 
в ділі нових гравців ще ніхто не бачив. 
Сьогодні тільки перше тренування та 
думаю, що заміна буде рівноцінна. Ми 
навмисно з тактичних міркувань перше 
тренування розпочали з контрольної гри 

з лідером чемпіонату ЄМС “Поділля” 
(Вінниця). Ця команда покаже всі наші 
слабкі сторони. З слабким суперником 
можна чогось не помітити. 

Коли приїхали гравці з Вінниці, у мене 
промайнула думка, що ніколи не поду-
мав би, що команда чемпіонату області 
має такий шикарний автобус. Щоб не 
знав, то подумав би, що на стадіон Мах-

нівки завітала команда супер-ліги. 
Поспілкувавшись з гравцями команди 

гостей, стало відомо, що тренувальний 
збір розпочався у них ще з початку 
лютого. А щодо контрольних ігор, то й 
точно сказати не можуть — зіграли п’ять 
чи шість матчів. 

Сама гра розпочалася з деякою пере-
вагою гравців “Моноліта”. Так було до 
22 хвилини. Далі поступово ініціатива 
перейшла на бік вінницьких спортсменів. 
А кінець матчу показав, що наші гравці 
фізично сильно підсіли.

Після гри були всі задоволені. Уболі-
вальники були задоволені тим, що по-
бачили 8 забитих м’ячів у ворота обох 
команд. Гравці — задоволені тим, що 
третину матчу грали на рівних з коман-
дою, яка по підбору виконавців на голо-
ву вища від інших команд, заявлених у 
розіграші обласної першості.

Тренер задоволений тим, що в коман-
ди є дух. І, поступаючись в класі супер-
никам, вони переграють його самовідда-
чею на полі і тактичними розрахунками. 

Пригадується, що саме так зазнав 
єдиної поразки від “Моноліта” восени 
колишній лідер “Факел” з Липовця. 

Так поступився в Козятині володар 
суперкубка двох останніх років “Патріот” 
з Кукавки.

Зараз тільки весна. Упевнений, що до 
літа наші гравці наберуть і спортивну 
форму, і очки в командній скарбничці.

Влад поВх

Медперсонал такої звичної в на-
роді під гаслом “залізнична лікарня 
Козятина”, а зараз районна лі-
карня, дуже дбайливо і охайно, по 
сезону вчасно проводить підтримку 
дерев на території медзакладу. За 
це їм вдячність від громади.

Ми запитали в спеціалістів, які за-
ймаються роботами, на скільки це 
важливо та необхідно.

— Це дуже важлива оздоровча 
процедура для дерева. Порівняти 
це можливо тільки, як у медицині, 
щепленнями для людей. Хвороби 
ще немає, зате є гарантія і шанс 
дереву уникнути всяких хвороб. Бо 
саме зараз — природній імпульс 
розвитку. Побілка на основі вапна 
— це і є вакцина проти хвороб. Так 
що залишається тільки благословити 
ці процедури і щоб у тих, хто це 
робить, не втомлювались руки.

В'ячеслаВ гончарук

На центральну площу нашого міста приїхав 
Київський цирк “Шапіто” з 1 та 2 квітня. Саме 
тільки на ці дні, згідно з об’явою в газеті, 
продавались квитки на шоу. Та цирк стояв на 
площі до середи, 5 квітня. Сам купол ніякої 
шкоди мешканцям міста Козятина не чинить. 
До учасників циркової програми ніяких пи-
тань не виникає. А от артисти, які стоять за 
куполом цирку, а саме тварини, викликають 
справедливе обурення мешканців міста. 

По-перше, ці тварини, судячи з їхніх вм’ятих 
боків, стоять голодні. Це маленький коник 
поні, три рогатих цапи і декілька кізочок. 
Можливо, для виступаючих тварин також 
потрібна якась дієта? Та від аромату, який 

від них відходить, не скажеш, що ці тварини 
артисти.

Скориставшись гостинністю працівників 
міської адміністрації та міського будинку куль-
тури, циркачі випустили своє стадо прямо на 
площі. За декілька днів місце, де вони пасли-
ся, перетворилося на пустир. А коник поні ще 
й веселив дітей підлітків 10-12 років. Він, ви-
гризаючи зелену травичку до коріння, час від 
часу нагадував, що він все-таки коник і не все 
в нього менших розмірів від звичайного коня.

Цирк поїде, а городяни деякий час будуть 
бачити на площі серед зеленої травички чорну 
затоптану пляму. 

Це не вандалізм, не диверсія. Це сліди від 
недавніх гостей. 

катерина чекай

У вихідні до Козятина завітав 
Київський цирк-шапіто. Як по-
відомлялось вище, кілька днів 
на головній площі міста паслися 
кози та гривастий поні. Циркачі 
не стали заморочуватися та 
зробили вигін для своїх чотири-
лапих колег прямо на газонах. 
Деяких козятинчан дуже обури-
ло таке імпровізоване пасовище.

Газета “RIA-Козятин” по-
спілкувалася з представником 
циркового братства паном 
Олександром перед від’їздом 
артистів. 

На питання, чому кози па-
суться на газонах, Олександр 
відповів:

— А що їм ще робити? Коли 
цирк приїжджає без тварин, 

завжди запитують “чому без 
тварин?” Приїхали з тваринами 
— теж виникають питання (смі-
ється). Діти у захваті від наших 
тварин-артистів. Було два майже 
аншлаги. 

Про те, хто дозволив їм 
розташуватися на центральній 
площі міста, циркач сказав, що 
адміністратори цирку багато 
інстанцій оббігали для отриман-
ня дозволу. За те були вручені 
запрошення на вистави цирку 
представникам місцевої влади. 
Були чи ні козятинські чинов-
ники на виставі, Олександр не 
знає.

Циркач з задоволенням по-
зував з поні Віолетом для фото 
в газету і розповів, що далі ша-
піто поїде у Хмільник.

тетяна лозінська

До 14 квітня Центр інноваційного 
розвитку дитини “Easy English” ого-
лошує конкурс малюнків-аплікацій 
на пасхальну тематику “Великодні 
візерунки”.

Приносити конкурсні роботи можна 
у Центр інноваційного розвитку дити-
ни “Easy English”, яки розташований 

за адресою вул. Перемоги, 41, ма-
газин “Абсолют-3”, 2 поверх.

Також роботи можна залишати в 
редакції газети “RIA-Козятин” (вул. 
Незалежності, 39, вхід з двору, 
2 поверх, наліво). На переможців 
конкурсу чекають нагородження. 
Фотосвітлини всіх робіт будуть викла-
дені на шпальтах газети та на сайті 
kazatin.com.
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Колектив Козятинської 
ЗШ І-ІІІ ст. №2

вітає вчительку - 
пенсіонерку
Шабало 

Наталію 
Дмитрівну

з Ювілеєм!

394501

395913

393772

394601

394597

Бажаємо здоровя, рівної дороги, 
як по долі так і в житті.
Хай біжить машина добре і щасти тобі.

Рідня.

Дацюка 
Олександра Анатолійовича

З Славним Ювілеєм Вітаємо брата, сина

39
45

98

394697

39
37

70

395836

8 квітня святкує свій Ювілей – 90 років
мила, добра, чарівна мама, бабуся і прабабуся

Обущак 
Лідія Степанівна

Дорога наша, прийміть в дарунок 
від нас таке віршоване привітання:
Наша мама і бабуля,
Ми усі Вас дуже любим!
Завжди добра і привітна,
Краща в світі бабця Ліда!
Всіх нас радо зустрічає,
Мудрим словом научає.
І весела, й жартівлива,
Наша бабця, Ви – це диво!
Ми усі Вас поважаєм
 Й в День народження бажаєм
 Залишатися такою: 
милою і чарівною,
І здоров’я Вам бажаєм,
Щоб 100 літ відсвяткували!

Вас вітають онука Аліна із сім’єю: 
чоловіком Юрієм та доньками 
Поліною та Ангеліною,
онук Андрій, син Сашко, 
доньки Галя та Валя із сім’єю: 
чоловіком Сашком та сином Степаном.

Поздравляем с 15- летием, 11 апреля, 
руководство радиотакси "Фортуна"!

С уважением диспетчера радиотакси "Фортуна"

С днем фирмы 
поздравляем Вас
И наш прекрасный коллектив!
Мы показали высший класс,
Всех конкурентов победив!
Пусть фирма 
наша процветает,
И ждут успехи нас во всем!
Пусть конкуренты отступают,
как не крути, а мы ведем!
Пусть фирма будет знаменитой,

Пусть все ее названье знают,
И деятельностью открытой
К себе клиентов привлекает.
С днем фирмы поздравляем всех,
Да не покинет нас успех!

В цей день барвистий і прекрасний
Шістнадцять сповниться Тобі!
Радості, усмішок, щастя
і доріг легких в житті!
Любити, вірити, чекати,
Купатись в розкошах, красі
Мети своєї досягати,
Й здійснити задуми усі!

7 квітня святкуватиме своє 16-річчя

З любов’ю: тато, Сашуня, Назар, т. Люда, б. Люда, д. Василь, 
б. Надія, д. Олександр, т.Інна з сім’єю, т. Оксана з сім’єю.

Уманчук Олексій 
Васильович

продам 
  2 ôëàíöà Ä.50, êðàí Ìàºâñüêîãî (²òàë³ÿ) 4 øò., 
ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, òîá³íî, ïåòë³ äî ãàðàæà, 
áðîíçîâèé çâîðîòí³é êëàïàí Ä.40. 2-51-56, 096-453-34-86
  2-õ æèëüíèé òåëåôîííèé øíóð, ìåòàëîðóêàâ Ä.15, ëèñò ñò3 
61 ñì õ 17.5 ñì õ 4.35 ñì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì. 2-51-56, 
096-453-34-86
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî á/ó. 093-303-42-14
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-765-80-45
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-
49, 067-430-75-88
  Àêóìóëÿòîð 6-FM-18, 12 Âîëüò ñòàðòåð TN130510 äî 
ìîòîáëîêà. 2-48-82
  Áàãàæíèê äî ìîïåäà, ïëóæîê. 067-584-85-58
  Áàëîí ãàçîâèé âåëèêè.  2-42-59, 098-564-57-58
  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
  Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà âåñü ³íâåíòàð. 
0970149-12-94
  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
  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
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Áëîê öèë³íäð³â á/ó íà ÂÀÇ 2109. 093-303-42-14
  Áîò³íêè ÷îë., ÷îáîòè ÷îë., êîñòþìì õ/á ôîðìåí³, âèõ³äí³, 
ðóêàâèö³ ðîáî÷³ ÷îë. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Áî÷êè ìåòàëåâ³, ñò³ë ðîçêëàäíèé, îáïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â á/ó, 
áàíêè 3-õ ë. 2-48-83, 097-688-63-33
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ 
òà ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ 
òà ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-
ãðåéí. 098-974-57-77, 063-293-13-29

  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  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
  Âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô., òåõí³÷í³ êíèãè ïî 
ìîíòàæó, îïàëåííþ, âîäîïîñòà÷àííþ, âîäîâ³äâåäåííþ, 
ìîíòàæó êîòåëüíèõ àñï³ðàö³é, óñòàíîâêè ïå÷åé (ãðóáîê), ïî 
áóä³âåëüíîã-ìîíòàæíèì ðîáîòàõ. 2-51-56, 096-453-34-86
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» ÷îë. òà æ³í. á/ó, íåäîðîãî. 073-
060-50-73
  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63
  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, êàðòîïëÿ âåëèêà 1 
êã./3.00, íàñ³íüîâà 1 êã./2 ãðí. 067-765-95-63
  Âåëîñèïåä ç Ãåðìàí³¿, ñîêîâèæèìàëêà ç Ãåðìàí³¿, âñå â 
õîðîøîìó ñòàí³. 096-705-78-38
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ (²òàë³ÿ) ð.42-44. 097-578-52-95
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ ßðî÷êè, 40 
ãðí./1 êã. 096-969-45-99 ²ãîð
  Â³äåîìàãí³òîôîí êàñåòíèé JVC HR-J52MC  êàðàîêå 4 
ãîë. VHC ßïîí., ìàãí³òîôîí Îðá³òà 107Ñ 3 ãîë. 3 äâèã. 
âåðòèê. + áàá³íè ³ç çàïèñàìè, Ìàÿê 205. 067-783-79-69
  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
  Â³òðèíà òîðã³âåëüíà. 063-560-38-98
  Âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 063-994-73-98
  Âóëèêè ñèñòåìè «Äàäàí» ç ðàìêàìè, ï³äøèïíèêè íîâ³ 
206, êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë. á/ó. 2-70-03
  Âóëèêè, áäæîëè, áäæîëî ïàêåòè, ìåäîãîíêà, ãåìîãåíàò. 
098-419-41-37, 063-662-12-74
  Âóëèêè, ðàìêè. 097-756-75-89
  Ãàçîáåòîí Aeros 100 õ 288 õ 600 20 øò., 23 ãðí./øò. 
063-741-21-86
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Contra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
063-359-40-07
  Ãàçîâà êîëîíêà ÂÏÃ-18 «Ëüâ³â» íîâà, ñåïàðàòîð 
ñëèâêîâ³ää³ëþâà÷ ÐÇ-ÎÏÑ íîâèé. 097-906-39-33
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³ ç äîêóìåíòàìè, ð. 6 õ 4 ì. 063-494-81-
91 Ñåðã³é

  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-160-69-70, 
050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé. 099-294-82-38, 2-12-13
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» 0636153370.
  Ãàðàæ ð-í ó÷èëèùà. 093-017-86-89
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-307-51-64, 063-607-16-22
  Äà÷à íà Òàëåìîí³âö³ ç êîíòåéíåðîì 6 ñîò. 2-42-59, 098-
564-57-58
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, ìîéêà êåðàì³÷íà ó âàííó, âàííà ÷àâóííà 
á/ó, ïëèòêà äëÿ âàííî¿. 097-556-86-79
  Äâåð³ ç ëóòêàìè øèð. 82, âèñ. 2.02 ÿñèíîâ³. 067-300-27-77
  Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, çåì. ä³ë-êà 0.57 
ñîò. ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äâîº ïîðîñÿò äî 100 êã. 2-14-37
  Äâîéíà êîëÿñêà. 093-411-05-52
  Äåêîðàòèâí³ (ï³âí³ ³ êóðî÷êè) 100 ãðí., ³íäî-êà÷óð 200 ãðí. 
068-512-77-70, 063-736-47-60
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè äëÿ ñàäó â³ä 5 ãðí. 093-998-06-20
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí, á³ë³ øïàëåðè ï³ä ïîêðàñêó, ëóøïèííÿ ç ãîð³õà äëÿ 
îïàëåííÿ 12 ì³øê³â. 096-979-21-18, 063-828-27-30
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Àäìàð. 093-303-42-14
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1. 093-995-82-80
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó â íàÿâíîñò³ º ëþëüêà, ñóìêà, êîðçèíà, 
äîùîâèê, ç/ë, ðó÷êà ïåðåêèäíà, êîëåñà íå íàäóâí³ 1 500 ãðí. 
063-595-95-17
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â õîðîøîìó ñòàí³ íåäîðîãî «Capella», âèð-
òâî Ïîëüøà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà çàë³çíà. 097-112-63-71
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ õëîï÷èêà 5-7 ðîê³â â õîðîøîìó 
ñòàí³, ñàìîêàò. 093-626-84-51
  Äî Ô³àò Ô³îð³íî ïåðåäí³ ñòîéêè ç ïèëüíèêàìè òà 
ïðóæèíàìè. 063-276-07-38
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 0987-280-55-27
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà ÿñåíîâ³, ö³íà â³ä äåðåâà. 066-151-70-71
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ 
â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-
58-51
  Çàï÷àñòèíè äî êîòëà Ôåðîëë³, ïàðàô³í, ãàíòåë³, êîñòþì, 
äâåð³ ç êîðîáêàìè. 067-494-05-59
  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 0.6 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. ïðèâàòèç., ð-í êîëèøíüîãî ÑÒÎ, âóë.
Æóêîâà. 063-293-14-06, 067-129-82-31
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. ç êîíòåéíåðîì íà Òàëèìîí³âö³. 063-
020-88-81, 067-152-60-80
  Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ôóíäàìåíò, ñàðàé, êðèíèöÿ. 
098-020-36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-223-79-61
  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
  Çåðíî, êîðìîâèé áóðÿê. 097-642-99-70, 063-504-02-89
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâ³â³ç. 097-691-24-53
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55, 093-013-
65-24
  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 âåëèêó ³ ïîñàäêîâó ïî îïò. ö³íàì ç äîñòàâêî. 
098-518-50-04,073-073-39-14
  Êàðòîïëþ íàñ³ííåâó.093-911-80-76
  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 òà íàñ³íüîâà. 093-409-34-54
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ¿ñòèâíà 20 ãðí./â³äðî. 068-056-55-82
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-750-81-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà (ñâèíÿ÷à), õàð÷îâà (âåëèêà), ïøåíèöÿ. 
093-941-04-97
  Êàðòîïëÿ íà ïîñàäêó, ð³çíèõ ñîðò³â. 093-920-72-42, 
096-414-19-46
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà -  Ì³íåâðà, íåâñüêà, Áåëà ðîññà, 
ñëîâ’ÿíêà, âåëèêà êàðòîïëÿ, ìîòîêîñà, áåíçîïèëà íîâà. 
068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (ðàííÿ òà ñåðåäíÿ) 10 ñîðò³â, 
êàðòîïëÿ âåëèêà, öèáóëÿ êîð÷óøêà òà ïîñàäêîâà. 096-
904-11-53
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 1 â³äðî/10 ãðí. 063-398-51-24, 
098-978-20-90
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 2.00 ãðí., êîðìîâèé áóðÿê 1.00 ãðí. 
097-311-96-79, 063-828-27-80, 067-960-35-26
  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, âåëèêà, íåäîðîãî. 063-381-79-71
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, ÷óäîâèé ãîëëàíäñüêèé ñîðò 
«Ñàíòå», íåäîðîãî, ñ.Êîçÿòèí Âîäîêà÷êà. 066-624-31-99
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 068-071-98-67, 063-934-25-37
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà, äð³áíà, áóðÿê êîðìîâèé, äèòÿ÷à 
êðîâàòêà, êîíèê ì’ÿêèé. 063-503-53-49, 2-71-18
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà, íåäîðîãî. 097-572-46-40
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà 
áðîéëåðíà, ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êâàëîñÿ. 097-213-05-80

  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, 
ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó. 067-779-47-57
  Ê³íü ðîáî÷èé, â³ç, ïëóã. 096-226-10-97
  Êíèãè ïî ðàä³î ³ äëÿ ðàä³îëþáèòåëÿ, âåëèêèé âèá³ð êíèã 
ïî ð³çàííþ, çâàðþâàííþ ÷îðíèõ ³ êîëüîðîâèõ ìåòàë³â, ïî 
ñëþñàðíèõ ðîáîòàõ. 2-51-56, 096-453-34-86
  Êíèãè ïðî ³ñòîð³þ ñåëà Æóðáèíö³, åëåêòðî äâèãóí äî 
ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, áóìàæí³ ðóáë³ öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ 
íîì³íàëîì 1.5 1898, 1909 ð., ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1961-1990 
ð., òðóáà Ä.20 á/ó. 2-51-56, 096-453-34-86
  Êîáèëà ðîáî÷à. 098-264-66-57
  Êîëåñà 165 õ 13 ç äèñêàìè íîâ³, âåëîñèïåä Óêðà¿íà â 
äîáðîìó ñòàí³ ÑÐÑÐ, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ 2101, ñò³ë êóõîííèé. 
067-386-48-35
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 
Âò, åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
  Êîíòåéíåð ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-13-81
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, ñ.Ìàõí³âêà. 
096-295-27-64
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà. 067-151-26-11, 063-
776-65-12
  Êîðìîâèé áóðÿê, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 097-712-96-70
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-131-19-69
  Êîðîâà 5 ì³ñ. ò³ëüíà ç äðóãèì òåëÿì. 067-831-53-47, 067-
741-65-82
  Êîðîâà ÷îðíî - á³ëà ç 9 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ïîðîñÿòà 50-90 
êã. (Â’ºòíàìö³). 093-064-82-74, 097-750-05-22
  Êîñèëêà 2.1 ñèãìåíòíà. 096-665-28-46
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ ïëîùà îá³ãð³âó äî 
200 êâ.ì. íîâèé, äèñêè ìåòàëåâ³ R-13 íà 2108-09 á/ó. 067-756-
85-13, 063-537-70-40
  Êðîâàòü 1-ñïàëüíà 2 õ 90 â õîðîøîìó ñòàí³, âèøèâàíêà äëÿ 
õëîï÷èêà 8-9 ðîê³â, êîñòþì 10 ðîê³â. 093-548-53-84, 2-23-29
  Êðîë³ ìîëîäíÿê Íîâîçåëàíäñüêî¿ ìÿñíî¿ ñêîðîñï³ëî¿ 
ïîðîäè â³ä 70 ãðí./øò. 093-786-38-07
  Êóðòêà âåñíÿíà ÷îë. ÷îðíà, ð.50. 093-738-20-97
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè 
ÊÎÁÁ-500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóù³ ðîçè ïî 15 ãðí./1 øò. 098-420-97-53
  Ëîøà 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  Ìàëåíüêèõ êîçëèêà ³ äâ³ êîçî÷êè. 068-860-68-92, 096-
432-02-93
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-
724-70-55
  Ìåáë³ á/ó, ïîñóä á/ó. 098-404-00-58
  Ìîëîäíÿê íóòð³é ïî 8 ì³ñ., äåøåâî. 063-026-74-92
  Ìÿêèé êóòî÷îê ó â³òàëüíþ 2.20 õ 2.30. 096-887-12-18, 
063-403-36-50
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà «Îïòèìà», ì’ÿêèé êóòî÷îê íà 
êóõíþ íåäîðîãî, òåëåâ³çîð á/ó. 067-738-60-93
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà «Îïòèìà», ì’ÿêèé êóòî÷îê íà 
êóõíþ íåäîðîãî, òåëåâ³çîð á/ó. 067-738-60-93
  Íàñòîéêà âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, ëîäêè. 063-152-27-05, 096-
855-40-18
  Íóòð³¿ òóøêè, åëåêòðî çâàðþâàëüíèé àïàðàò, êóêóðóäçà, 
êîðìîâèé áóðÿê. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îõîò. ðóæüÿ ÒÎÇ-34 ÅÐ - 12 êàë., ÒÎÇ-16 - 5.6 êàë. â 
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî. 063-406-72-36
  Ïåðåäí³ êîëåñà äî ñêóòåðà. 093-237-35-59
  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 
  Ï³äøèïíèêè ñåð³¿ 202, 203, 204, 205, 206, 207, 305, 307, 
303 (ð³çíî¿ ìîäåô³êàö³¿), òðóáà Ä6-12 äëÿ ã³äðîñèñòåì. 2-51-
56, 096-453-34-86
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 
063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïëàòòÿ ÷îðíå âèøèòå ð.48. 097-112-63-71
  Ïîïóãàåâ âîëíèñòûõ. 063-304-36-27, 097-776-24-22
  Ïîðîñÿòà âàãà 14 êã., 2 000 ãðí./ïàðà. 096-231-65-60
  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 á/ó êðóãëà, ñåðâàíò, ïèñüìîâèé ñò³ë, 
ïèëîñîñ Ðàêåòà. 096-417-35-56, 093-616-85-96
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ðàìêè äëÿ âóëèê³â «Óêðà¿íñüêèõ» (ñòîÿêè), á/ó ³ íîâ³. 5-21-
75, 099-561-19-59
  Ðåçèíó á\ó 215*65R15; 215*65R16. 067-128-89-32 
  Ðåçèíó ë³òî á/ó ÷óäîâèé ñòàí  205/60/16. 097-369-60-59, 
063-829-40-41
  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
  Ñàäæàíö³ êèçèëà, ï³ðÿ, ñêëÿí³ áàíêè 3-õ ë. 2-14-37 
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè 17-20 êã. 068-013-08-90
  Ñèñòåìíèé áëîê  Intel core i5, ìîí³òîð Dell SX2210 21.5«. 
063-741-21-86
  Ñ³ôîíè äëÿ ãàçâîäè â ÿùèêàõ. 067-682-09-62
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 
480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñîáàêó Ëàéêó 1 ð³ê. 093-411-05-52
  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
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-174-
03-79
  Ñóøêà ãðóø (ïîëîâèíêè), êóðàãà, ³ðãà (÷îðíè÷íå äåðåâî). 
097-170-90-05
  Ñöåïêó äî ìîòîáëîêà, ðîáèòü ðÿäêè íà 3 ïëóæêà. 093-038-
33-86, 098-400-91-10
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 8 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 093-831-02-18
  Òåðìîìåòð ïðÿìîóãîëüíî¿ ôîðìè 0-100 ãðàä. äîâæ. 180 
ìì. ºìí³ñòü í/æ 1.6 ë., ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè 
äëÿ òåëåâ³çîðà, äèñêîâà ïèëà Ä.160 õ 2=32 çóáà, Ä.390/Ä.90 õ 
2.5 ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè. 2-51-56, 096-453-34-86
  Òîðãîâ³ ïàëàòêè, êàí³ñòðè 20 ë., áóðæóéêà. 096-301-40-76
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ïîëèöÿ êíèæíà, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³, 
ëÿëüêà, âàçîí «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Óãîëêè ìåòàëåâ³ íà 35 ìì., øòîïîð, ïèëêà, âåëîñèïåäíà 
ðàìà á/ó 75 ãðí. âñå íåäîðîãî. 063-412-37-06
  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 ïî âóë.Ãðèãîð³ÿ Ñêîâîðîäè 6 ñîò., (ð-í ó÷èëèùà). 
096-449-95-66
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 
100 øò., â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Öàïîí ëàê (êîë³ð ÷åðâîíèé), øàìïîðà í/æ 16 øò., 
òåëåôîíèé êàáåëü, ìîíåòè 3 êîï. 1935 ð., 1954 ð.; 1961 ð., 
1962 ð., 1970 ð., 1977 ð., 1980 ð., 1984 ð., 1968 ð., 1991 ð., 
1964 ð. êóïîíè Óêðà¿íè. 2-51-56, 096-453-34-86
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ìåòàëåâà Ä.20, 40, 60. 093-
140-74-81
  Öåãëà íåäîðîãî. 073-030-04-25, 098-662-94-60
  Öèáóëÿ - êóùîâêà. 063-398-43-93
  Öóöåíÿòà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà â³ä 
÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Öóöåíÿòà ïîðîäèñò³ (â³â÷àðêà êîðîòêîøåðñòíà). 067-243-
98-15, 093-599-04-75
  Öóöåíÿòêà ñåìáåðíàðà ãîòîâ³ äî áðîíþâàííÿ. 098-500-10-
54, 063-600-58-51
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ 
äâåðíèé ç àíòðèñîëÿìè íîâèé. 097-329-25-97
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ïîäîëêà», òåëåâ³çîð Ñàìñóíã. 
093-406-75-28
  Øèôåð á/ó 50 ãðí. 067-783-93-42
  Øèôåð á/ó. 066-247-57-54
  Øëàíã ãîôð³ðîâàíèé í/æ äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 
20. 2-51-56, 096-453-34-86
  ß÷ì³íü. 096-600-34-02
 Â³êíà ÿê³ íàì íå ï³ä³éøëè ïî ðîçì³ðó, ïî äóæå õîðîø³é ö³í³. 
096-037-00-37
 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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 39.3 êâ.ì., 
1/5, öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ. 093-780-61-49, 
096-673-43-78
  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 âóë.Ã.Ìàéäàíó 13, 4/5, 38 êâ.ì. 
050-085-88-17 ²ðèíà
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå, 
ïîãð³á. 067-584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç ðåìîíòîì. 067-710-
75-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ïëîùà 36.8 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó. 096-846-90-81
  2-õ ê³ìí. êâ. (ñìò.Çàë³çíè÷íå) âóë.Äðóæáè, 2 ïîâ., 
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 063-296-30-12, 073-031-90-07
  2-õ ê³ìí. êâ. 098-012-20-75 ââå÷åð³
  2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., öåíòð ç îïàëåí, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 098-
749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 45.2 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, êâàðòèðà äîãëÿíóòà, æèëà, ³íä. îïàëåííÿ, 
âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíèêè, º ïîãð³á, ñàðàé. 063-288-

71-97 äî 18:00
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., 
ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí 
çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ 
íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.4 êâ.ì., ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, 2 ïîâ., 
öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ñàí.âóçîë, âàííà, ïîãð³á, ñàðàé, 
ç ìåáëÿìè, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-858-01-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, âóë.Ñêëÿðîâà 51, çàã. 
ïëîùà 49.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 
ë³÷èëüíèêè ãàç., âîäà, ê³ìíàòè ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 
äâåð³ áðîíüîâàí³. 093-871-76-34, 067-383-48-33, 
093-608-73-82
  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., áóäèíîê ïàíåëüíèé âóë.
Ï³äãîðáóíñüêîãî, áåç ðåìîíòó. 093-979-47-43 Íàòàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 3 ïîâ. 096-306-34-
22, 093-064-78-59
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-736-44-69, 
063-321-40-44
  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, 43.8/25.4/17.7/6.8, ê³ìíàòè 
îêðåì³, íîâà ñòîëÿðêà, ³íä. îïàëåííÿ, Ãåðìàí. êîòåë, â 
íàÿâíîñò³ ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-903-72-01, 097-019-86-00
  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., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, º ï³äâàë 
òà ïîãð³á. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³,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, 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, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, íå 
êóòîâà. 063-296-30-12
  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. 2 ïîâ. âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 15, áåç 
ðåìîíòó ç îïàëåííÿì, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
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00 рЕмоНт, послуги
На постійну роботу потрібні перукарі. 097-
560-54-33, 093-347-08-55
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 роботу потрібен майстер манікюру та 
перукар. 063-278-58-50, 097-969-74-82 
Наталія
В м-н Атлантида требуется продавец жен. 
пола в возрасте до 45 лет. 097-405-56-54
В кафе "Княгиня Ольга" потрібен офіціант 
з досвідом роботи, з/п 250 грн. 093-870-
73-22  
Потрібен продавець. 097-796-70-05, 063-
774-54-74
На роботу в продовольчий магазин  
потрібен продавець. 093-596-40-46
Потрібен помічник на будівництво гаража. 
Замішування розчину, подавання цегли. 
Непитущий. Зарплата 150 грн./в день + 
обід, с.Козятин, Водокачка. 099-232-74-97, 
093-256-07-32
На постійну роботу потрібен монтажник 
зв'язку, майстер з підключення інтернету. 
063-966-99-77
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. м.Козятин вул.Довженка 22-Д. 
067-920-67-94
Срочно на работу требуется: бармен, офи-
циант, охранник З/П гідна! 0939118110
На роботу запрошується: бухгалтер, 
водій (ЗИЛ), ветеринар, оператор-касир. 
м.Козятин,вул.Довженка,18 база "Прод-
торг", 067-430-02-80
На постійнута високооплочувану  роботу 
запрошуються майстри з монтажу. 067 960 
96 93, 063 384 02 03
На "Нову пошту" м.Козятин потрыбны ка-
сири/оператори, вік: 20-30 р. Осн. вимога: 
Швидка робота за комп'ютером з 9:00-
18:00. 063-231-31-44
На "Нову пошту" в м. Козятин потрібні 
вантажники, вік: 20-30 р. Осн. вимога: 
відсутність шкідливих звичок. з 9:00-18:00 
063-231-31-44
На роботу потрібен адміністратор 
комп’ютерного клубу, вік: 20-30 р. Осн. 
вимога: Знання компютера на високому 
рівні. з 9:00-18:00 063-231-31-44
Перукарня "Каприз" запрошує на ро-
боту перукарів та майстрів манікюру з 
офіційним працевлаштуванням (за рахунок 
підприємця) 063-347-91-09
 Продам Дрова. Різані, Колоті 093-371-69-
67 Володимир.
 Каменщик. Камінь БУД, Кладка 068-534-
73-78 Віктор

робота
 Газові котли, ремонт, встановлення та про-
даж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" та 
інші з Німетчини, Гололандії, обслуговуван-
ня, гарантія. Індивідуальне опалення. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
Копаємо, докопуємо, чистимо криниці.До-
ставка кілець. Корб від виробника. 096-418-
47-61
Копаємо, чистимо, підкопуємо криниці. 
Доставляємо криничні кільця. Пробиваємо 
камін, проводимо воду, встановлюємо на-
соси. Робимо швидко, якість гарантована. 
067-684-06-38
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
Вироби з дерева: бесідки, качелі, садові 
меблі. 097-112-66-88, 093-010-66-88
Робимо всі види опалення, міняємо кот-
ли, вмонтовуємо насоси, виготовляємо 
змійовики в плиту. 093-488-80-62, 097-642-
20-12 Сергій
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
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Трикiмнатнi квартири 

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

 Будинки 
 Вiн.Хутори, поверх: 2/-, вул.8 Березня, 36. Цiна: 
4371584, тел.: (093) 591-20-36 

 Черновiц.обл., поверх: 1/-, м.Хотин. Цiна: 1358696, 
тел.: (095) 383-32-60 

будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

 автомобiлi 
 Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

робота 
 Пропоную 

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

Будiвельники-спецiалiсти широкого профiлю. З/п 25000 грн. Учнi 
будiвельникiв. Тел.:(098) 047-68-98 

Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання, 
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму надає 
фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Посудомийниця-прибиральниця. Житло та харчування надаєть-
ся. Г/р тижд/тижд. Тел.:(068) 240-08-00 

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 

 різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 445-66-67, 
(093) 096-43-44 

çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-
06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., 
çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-
06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. Â³ííè÷åíêî 1/5 áóäèíêó, êóòîâà, 
áåç ðåìîíòó. 067-39-71-446, 093-41-12-817
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 
ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç 
ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-
39-21, 063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 4-õ ïîâ. áóäèíêó, ì.Êîçÿòèí 

âóë.Äîâæåíêà 105-à/7, ç ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïîðÿä ç áóäèíêîì ãàðàæ, òåðì³íîâî. 097-573-92-62
  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., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-
15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
  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. ñ.Â³âñÿíèêè, ðîçòàøîâàíèé íà 
áåðåç³ ìàëüîâíè÷îãî ñòàâó, 40 ñîò. çåìëÿ, ñàä, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç, âîäîïðîâ³ä, êðèíèöÿ, ï³äâåäåíî 3-ôàçè, 
íåäàëåêî â³ä öåíòðà ñåëà, º óñ³ äîêóìåíòè. 066-283-
12-14, 096-714-06-85

  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 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 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 âóë.Ùîðñà, âñ³ çðó÷íîñò³, 3 ê³ìí., 95% 
ãîòîâíîñò³, ë³òíÿ êóõíÿ, ç êîìóí³êàö³ÿìè, ãàðàæ, 
ï³äâàë, 15 ñîò. çåìë³ ç ïîñàäæåííÿìè, ÷åðâîíà 
îáëèöþâàëüíà öåãëà, ìåòàëî÷åðåïèöÿ. 096-258-75-
22, 073-052-93-37
  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 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.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.Ìàçåïè. 067-182-99-20

  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ïëîùà 83 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 8 
ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, íà ïîäâ³ð’¿ ñàðà¿, 
ïîãð³á, ãàðàæ, º ì³ñöå ï³ä çàáóäîâó. 063-628-93-81
  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, 096-751-76-96
  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, 093-937-27-77
  Áóäèíîê íîâèé îáæèòèé, â áóä. º äâ. ñàí.âóçëà, 
âîäà, ñ.Êîçÿòèí âóä.Âîäîêà÷íà 71À, ãàðíå ì³ñöå, 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, ãîðîä 14.8 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà. 
093-788-07-94
  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 ð-í 3 øêîëè, ãàç, âîäà. 093-461-52-70
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå òà íà äðîâàõ, 
60 ñîò. çåìë³, ìîëîäèé ñàäîê. 096-094-68-34, 093-
537-88-46
  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, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ 
áàòàðå¿, ãàç, âîäà â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ. 063-717-
86-78, 068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 
120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà 
ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó 
öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ñàðàé, çåìë³ 15 ñîò., 
ãîðîä äî áåðåãà. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç, âîäà, 
ñâ³òëî, âñå â ïîäâ³ð¿,  çåì. ä³ë-êà 30 ñîò., íåäîðîãî. 
097-551-67-20
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, çåìëÿ 25 ñîò., ãàç. 
îïàëåííÿ. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-
83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà (3 êì. â³ä ì.Êîçÿòèí), º ãàç, 
âîäà ãàðÿ÷à - õîëîäíà, êàíàë³çàö³ÿ, 3 âèäè îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ãàðàæ, ãîðîä 35 ñîò., ÷àñòèíó ìîæíà 
çäàâàòè ñóñ³äîâ³. 050-821-49-53 Ñòàí³ñëàâ
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 
063-828-27-76
  Áóäèíîê öåãë. 3 ê³ìí. îïàëåííÿ, 13 ñîò. çåìë³. ñ. 
Êîçÿòèí. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 
75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. 
çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 096-296-30-12, 
067-948-83-38
  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 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 
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Сініциної 
Катерини 

Олексіївни
Як боляче без тебе, рідна, жити,
Душа ридає, тужить і болить,
Ніким тебе не можна замінити,
І сльози ллються, 
як струмок біжить.
За все, за все ти нас прости,
Що не змогли тебе спасти.
Тобі земля хай буде пухом,
І вічна пам'ять в небесах.
Тебе ніколи не забудем
Ти назавжди в наших серцях.
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Про Тебе пам'ять бережуть в серцях 
твої мама, брат всі рідні та близькі.

Габрук 
Дмитрій Сергійович
Вже цілий рік пройшов без тебе
І скільки їх зіллється у роки.
Та ми ніколи незабудем,
Що є могила ця під небом,
Де вічно спочиваєш Ти.
Ти над усе любив життя, і труд,
Мав світлий розум, вмілі руки.
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Усі рідні висловлюють щиру подяку 
рідним,близьким, кумам, друзям, 
подругам, сусідам, колективу Ко-

зятинської міської ради, колишнім 
колегам за моральну та матеріальну 
підтримку в трагічний для нас час, 
допомогу в організації поховання 

найдорожчої для нас людини
Сініциної 

Катерини Олексіївни

Вічно сумуючі: чоловік, 
діти, сестри, внуки.

"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 

Усі рідні висловлюють щиру подяку
колективу Козятинського міжрегіо-

нального вищого професійного 
училища Залізничного транспорту 

за моральну та матеріальну 
підтримку в трагічний для нас час, 
допомогу в організації поховання 

найдорожчої для нас людини
Сініциної 

Катерини Олексіївни

Від рідних.

Хлівний Анатолій Іванович
17.11.1938 р. - 3.04.2008 р.

с.Йосипівка
Так пусто стало на душі,
І серце плаче кожен день 
від болю.
І огортає тихим 
смутком все навколо.
Рідненький, ми сумуєм за Тобою.
Не вистачає усмішки і слова,
І погляду ласкавого й простого.
Великий слід в житті 
Ти залишив,

І скільки людям ти добра зробив.
Любив життя, любив людей,
прожив для них і для дітей.
Пішов достойно в майбуття
Тобі не буде забуття, 
а поки пам'ять житиме в віках,
живим Ти будеш в наших серцях.
Лебединим пухом Тобі земля,
і Царство Небесне.

9 квітня минає 1 рік, як пішов з життя
39

57
55

9 квітня минає 2 роки,як пішла з життя 
людина, у доброму серці якої вистачало 
тепла для всіх

Володимир 
Миколайович 

Воловик
Вже друга прийшла весна
І знову вона без тебе…
Не передати словами всю біль і печаль,
Що сковують душу і серце.
Ця біль в нашім зраненім серці живе,
І житиме з нами довіку,
Біль втрати ніколи не змити слізьми.
Ніщо ми не можемо змінити.
З нами сум і одна лиш біда – 
Що пішов ти так рано з життя...
З нами сум і скорботі немає кінця.
Рідний наш, ти житимеш вічно
В наших спогадах, наших серцях.
Нехай у цей день згадають 
добрим словом усі, хто тебе знав і пам’ятає.

Сумуючі: дружина, діти, внуки.

39
59

16

8 квітня минає 2 роки,
як раптово обірвалось життя

дорогої нам людини, жінки, матері, бабусі

Сіроговської Ольги Іванівни
Погасла свічка , поникли квіти.
Нема без тебе світла і тепла.

Скажи, рідненька, 
як без тебе жити,

Як зрозуміти, що тебе нема?
Яким сумним без тебе став це світ,

І струни обірвались проти дня.
І серце не вірить, душа не сприймає,

Що в живих тебе вже немає.
Як хочеться тебе обійняти,
До серця свого притулить,

Як рветься душа тобі розказати,
Побачить тебе, хоч на мить.
Смерть забрала тебе у нас, 

але пам'ять про тебе буде вічно 
жити у наших серцях.

З великим сумом і болем у серці чоловік, діти, внуки.

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 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 ñ.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ º âóã³ëëÿ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
íåîáõ³äíà ìåáåëü. 098-713-10-02
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãàç ïðèðîäí³é, ìîëîäèé ñàä, 6 
ñîò. çåìë³. 073-424-19-43, 067-902-34-58
  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   
  Äà÷à ç áóäèíêîì öåãëÿíèì, ñâ³òëî, âîäà 
(ñêâàæèíà), ïîðÿä êðèíèöÿ íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 8 
ñîò., ð-í î.ï.Ïëàíîâèé êîîï.×åðåìóøêè. 5-21-75, 
099-561-19-59
  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
  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
  Ê³ìíàòà â áóäèíêó áàðà÷íîãî òèïó ç îáñòàíîâêîþ. 
063-026-74-92

  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 
89.8 êâ.ì., æèëà 52 êâ.ì., âóë.Öåíòðàëüíà, ºâðî-
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé, 4 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 097-
722-72-78
  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
  Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, 
âóë.Ùîðñà 4. 097-740-22-42, 063-424-23-90
  Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì. 
067-274-64-24
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ¹3, ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-
387-27-20, 063-019-00-79
  ×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 âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 
ê³ìíàòè, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà. 050-705-
41-75, 098-466-44-27, 068-007-21-00
  ×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., ð-í ïðá, õîðîøèé ðåìîíÒ, ì/ï Â³êíà, 
ïîãð³á, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, Òåðì³íîÂî. 063-843-94-57
 áóäèíîê Âóë.Â³ííèöüêà 58, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³Òíÿ êóõíÿ, 7 ñîÒ. çåìë³, ìàéñÒåðíÿ, 
÷àñÒêîÂî ç ìåáëÿìè, çðó÷íîñÒÿ, Òåðì³íîÂî 320 000 ãðí. 
096-901-70-55
 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
 çåì. ä³ë-êà 5 ñîÒ. º ôóíäàìåíÒ, ñÂ³Òëî, ïîðó÷ ãàç ð-í 
í³êðàñîÂà, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71

  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
  TOYOTA COROLLA 1991 ð.â., 1.9 äâèãóí, òåðì³íîâî. 093-
446-95-99, 097-436-75-14
  ÂÀÇ 2101 ïîôàðáîâàíà, ïîâàðåíà, òåðì³íîâî. 067-112-
05-89
  ÂÀÇ 2104, 2004 ð.â, äâ. 1,6, 16 êëàïàí³â. 067-492-84-43
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, êîë³ð ñèí³é, íîâà 
ë³òíÿ ðåçèíà, êàï. ðåìîíò õîäîâî¿. 097-936-88-24, 067-449-
00-16
  ÂÀÇ 2109 2006 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 093-483-57-85
  ÂÀÇ 2112 1.6 / 16 êë., 2005 ð.â., 97 òèñ. êì., ãàç/áåíçèí. 
098-650-22-69, 063-383-75-32
  ÂÀÇ 2115 1.5 ë. 8 êë., ãàç/áåíçèí, ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ 

³ ëàêî ôàðáîâèõ ðîá³ò. 063-737-43-86
  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
  ªìí³ñòü âîäîâîçêè 8 ì êóá. 067-937-45-39
  ÇÀÇ Òàâð³ÿ 1994 ð.â. 096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ: êîðîáêà, êàðäàí, ïðóæèíè, ðè÷àãè, 
ïåðåäí³-çàäí³ íîâ³ êðèëà, ñ³äóøêè, ïîðîãè, Ìîñêâè÷îâñüê³ 
êîëåñà â çáîð³.  096-264-75-92
  Çàï÷àñòèíè äî ßâè. 098-007-13-44, 097-960-64-02
  Çàï÷àñòèíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ. 067-937-45-39
  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
  ÊàìÀÇ - ñàìîñêèä (ñîâîê). 067-937-45-39
  ÌÀÇ-5549 (ñàìîñêèä) íà õîäó. 067-937-45-39
  Ì³í³ - òðàêòîð Áóëàò 120. 096-983-19-56, 063-829-73-24
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ 1998 ð.â. 096-264-75-92
  Ìîòî-òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì 2015 ð.â. 
097-495-88-36, 063-288-42-72 
  Ìîòîöèêë ÌÒ ç êîëÿñêîþ, çàïàñíèé äâèãóí ç êîðîáêîþ â 
äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  ÌÒ-10, êîëÿñêà, Þï³òåð. 096-301-40-76
  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
  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
  ßâà-350-638. 098-007-13-44, 097-960-64-02

  КуплЮ
  Àáî â³çüìó íà ïåðåðîáêó ñîþ, ñîíÿøíèê, ðàïñ. 097-703-
80-96, 063-187-81-19
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Á³äîí àëþì³í³ºâèé íà 40 ë. 093-022-70-52
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  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
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-514-67-47
  Êâàñåöü, êâàñîëþ. 067-43-00-280
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  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
  Ìàëåíüêèé ìîòîáëîê, ìîòîñàïó â ðîáî÷îìó ñòàí³ àáî 
íåðîáî÷ó, ðåçèíó ³ êàìåðè íà 13 ç ìàëèì ïðîòåêòîðîì, 
ñòóï³öè Æèãóëÿ àáî Ìîñêâè÷à. 068-216-34-20
  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
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07

  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 063-537-86-00
 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

  ріЗНЕ
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó, öåíòð, íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-
641-51-34, 099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ 
íà çåìëþ âèäàíå íà ³ì’ÿ Ìàòåéêó Â³êòîðó ßðîñëàâîâè÷ó 
9.04.2001 ð. ñåð³ÿ ÂÍ ¹8-0481 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ìÒ¿ íà ³ìÒÿ Áîãà÷óê 
Îëüãè Îëåêñàíäð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ., (áàæàíî 1 ÷îë. àáî 2 ÷îë.), â öåíòð³. 

063-412-37-06
  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 76 ñîò. çåìë³ â îðåíäó íà 15 ðîê³â ç íàñòóïíèì 
âèêóïîì ñàäèáè ç áóäèíêîì. 050-328-43-98
  Çäàì áóäèíîê áåç ìåáë³â, ïðîâ.Äåïîâñüêèé. 096-167-
30-42
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-485-01-72, 097-263-47-53 
ï³ñëÿ 17:00
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 097-116-47-26, 093-998-
07-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 10 êâ.ì., â öåíòð³ íåäîðîãî, 
ìîäëèâî ï³ä îô³ñ, ñàëîí äëÿ ìàí³êþðó. 093-626-82-86, 097-
324-85-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ï³ä òîðã³âëþ òà îô³ñè. 
097-861-56-14, 063-141-70-79
  Çäàì â îðåíäó ó÷àñòîê çåìë³, á³ëÿ âîäîêà÷êè. 2-38-60
  Çäàì ãàç. áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî. 093-038-62-16
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19, 067-277-16-73
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çí³ìó áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ³ì’ÿ áåç 
ä³òåé. 063-433-04-35
  Îðåíäà ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-
766-78-49
  Ñàìîâ³â³ç áóä³âåëüíîãî ìóñîðà ð-í òóíåëÿ. 067-783-93-42
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 
063-617-94-36
  Øóêàþ íÿíþ ïîãîäèííî. 093-291-44-02 ²ðèíà
  Øóêàþ ñìåíùèöþ ïî äîãëÿäó. 063-124-60-97, 098-597-
21-44

42
42
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оВен 
зараз необхідно проявити 
активність, творчу ініціативу 

та застосувати свої ідеї на практиці.
телець 
у вас з'явиться бажання щось 
кардинально змінити у влас-

ному житті. ловіть свій шанс.
близнюки 
вплинути на хід подій вам навряд 
чи вдасться, а от використати їх 

на свою користь ви зможете.
 рак 
ваш дохід збільшиться. однак 
спроба вчити когось жити обер-

неться не надто приємною ситуацією.
 леВ 
на роботі та в іншій важливій для 
вас діяльності треба буде постійно 

доводити свій професіоналізм.
 діВа
колеги можуть скористатися 
вашою надмірною емоційністю 

і спровокувати конфліктну ситуацію.
терези 
ваш успіх залежить, передусім, 
від вашої дипломатичності і на-

віть відстороненості.
скорпіон 
Працездатність та чарівність 
дозволять впоратися з нере-

альними завданнями.
стрілець 
у вашій голові народиться ве-
личезна кількість ідей і нових 

планів. Потрібно багато працювати, 
щоб реалізувати бажане.
козеріг 
Подумайте про плани і проекти 
на майбутнє. на роботі все га-

разд, імовірне підвищення по службі.
Водолій
Саме час серйозно поставитися до 
своєї кар'єри та репутації.
риби 
зміни у ділових зв'язках - серйозне 
випробування на міцність. на 

роботі можливі інтриги.

ГОРОСКОП
з 6.04 по 12.04

39
40

13

недІля,9 квІтня

+ 3 0С   + 5 0С
+ 8 0С   + 12 0С

середа, 12 квІтня

  + 7 0С   + 7 0С
  + 8 0С   + 12 0С

вІвторок, 11 квІтня 

  + 8 0С    + 10 0С
  + 10 0С  + 19 0С

понедІлок,10квІтня  
+ 5 0С   + 8 0С
 + 10 0С   + 14 0С

субота, 8 квІтня

  + 5 0С    + 6 0С
  + 5 0С    +11 0С

пятниця,7 квІтня  

   + 5 0С    + 6 0С
   + 6 0С   + 8 0С

четвер,6 квІтня 

 + 9 0С  + 8 0С
 + 10 0С  + 17 0С

Прогноз погоди

39
57

45

39
46

80

39
26
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Повідомте начальника поліції про злочин

Усі, хто володіє будь-якою інформаціює про вчинені злочин-
ні дії, можуть особисто повідомити про це нового начальника 

Козятинського відділу поліції 
Олега Швеця за телефоном 063-642-11-11. 

Анонімність гарантована.


