
ЛюдмиЛа КОВаЛЬЧУК

(Лист в номер) Спочатку я 
хотіла закрити очі на те, що від-
бувається у ЦРЛ, але, прочитавши 
статтю від 23 березня 2017 року: 
“Лікарі бувають різні...”, все-таки 
вирішала звернутись до редакції 
RIA зі своєю проблемою. Це сто-
сується наших лікарів. 

У попередній статті звернулася 
жінка 59 років, а я — бабуся 
маленького внука, якому лише 3 
роки. Він по вині та недбалості 
завдитячого відділення з 4-мі-
сячного віку хворіє на алергію 
(так нам повідомили лікарі 1-ої 
обласної дитячої лікарні при 
обстеженні). Тому, що з 4-місяч-
ного віку в дитину влили стільки 
сильних антибіотиків (кожних 2-3 
місяці), що лікарі Вінниці взагалі 
забороняли колоти. Через це, з 
4-місячного віку ми стоїмо у Ві-
нницькій лікарні № 1 на обліку. 
Кожних півроку нам потрібно їз-
дити на консультацію у Вінницю, 
а то й залишатися там на лікуван-
ня. І що головне — направлення 

2 рази в рік у нашій лікарні взяти 
неможливо, за винятком одно-
го дитячого прекрасного лікаря 
Олени Чуби. На жаль, таких дуже 
мало (одиниці).

А тепер до головної теми …
З 16 по 22 березня 2017 року 

мій внук потрапив у дитяче від-
ділення з діагнозом “ларотра-
хобронхіт”. Прийняли відповідне 
лікування без уколів антибіотиків. 
Нам пощастило, що на той час у 
відділенні якимось чином працю-
вала Надія Станіславчук. Вона 
грамотно і швидко призначила 
дитині лікування, знаючи, що 
дитина алергик. Були зроблені 
відповідні аналізи і ультрадіагнос-
тика, яка показала, що збільшена 
селезінка, нирки, сечовий міхур 
— не в порядку, плюс цукор 9,5 
в крові. Нам терміново потрібно 
було їхати у Вінницю на дооб-
стеження. Тим більше, це був час, 
коли нам на консультацію. 

Моя дочка звернулась в сімей-
ну медицину до Павла Кульчиць-
кого. 22 березня він відмовив. 

23-го — не дав направлення. 
У тому числі Юлія Юшкевич та 
завідувач Микола Кудраш. Вони 
просто сказали: “Що хочете, те й 
робіть зі своєю дитиною, направ-
лення не дамо”. Коли моя донька 
відповіла, що будемо скаржитися, 
вони, посміхаючись, відповіли: 
”Куди хочете жалійтесь, ми тут 
давно працюємо, і нам ніхто ні-
чого не зробить”.

Запитання: “Для чого такі ліка-
рі, які не виконують своїх прямих 
обов’язків???”

Коли моя донька дочекалась 

Олену Чубу — єдиного лікаря з 
сімейної медицини, який заслуго-
вує на повагу і людяність від паці-
єнтів і до пацієнтів — і попросила 
направлення на планову пере-
вірку у Вінницю, то медсестри 
(на жаль, не знаю їхніх прізвищ, 
але були в кабінеті) визвірилися 
до лікаря. “Навіщо ви даєте, хай 
їде, куди хоче!” — волали. На це 
Олена Володимирівна відповіла: 
”Це мій прямий обов’язок як лі-
каря давати направлення”. 

kazatin.com

4-ріЧна міЛана КУзЬмиЧ 
ОтримаЛа зОЛОтУ медаЛЬ 

Ура! БезВіз підписанО. 
ГОтУємОся за КОрдОн  с.7,9
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1 квітня 2017 року старту-
вала Урядова програма «До-
ступні ліки». Пацієнти зможуть 
за рецептом отримати ліки від 
серцево-судинних захворювань, 
діабету ІІ типу та бронхіальної 
астми безкоштовно або з незна-
чною доплатою.

У Козятині договори про 
відшкодування витрат на ме-
дикаменти (реімбурсація) 2017 
року уклали наступні власники 
аптечних закладів: ФОПи Ольга 
Матейко (пров. Катукова, 1), Ліна 
Усенко (Васьковського, 8а), Вла-
дислав Скляров (Грушевського, 
38а), Людмила Благодир (Миру, 
1а), Олена Дулецька (Незалеж-
ності, 72), Володимир Фурман 
(8-а Гвардійська, 55), Алла 
Фурман (8-а Гвардійська, 64/2), 
Ольга Фурман (Незалежності, 
38), ПП “Конекс” (П. Орлика, 22, 
Січових стрільців, 11, В.Земляка, 
2а), КП “Козятиинська районна 
аптека Козятинської райради” 
(Незалежності, 75).

ми запитаЛи У КОзятинЧан Що може зблизити людей?

андрій (36), різнОрОБОЧий:

— Робота в одному 
колективі.

ОЛеКсій (27), заЛізниЧниК та 
ОЛЬГа (25), фармацеВт:

— Дружба, кохання.

ірина (57), ВЧитеЛЬ:
— Дружба, співчуття, 

довіра.

натаЛя (31), У деКреті, аЛіна (8), шКОЛяр, 
аня (10 місяціВ):

— Дружба, довіра, взаєморозуміння.

ОЛеКсандр (27), техніЧний 
КОнсУЛЬтант;

— Відвертість.

ОЛена (36), УпраВЛіння ОсВіти:

— Позитивне відношення 
один до одного.

для хворих на 
серце, діабет 
та астму



2 RIA-К, Четвер, 13 квітня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 3 RIA-К, Четвер, 13 квітня  2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

у всіх на устахпро все
наші інтерв’ю

скільки коштуватиме великодній 
кошик

Щоб не отримати харчове отруєння

Купуючи пластикові квіти, ви вбиваєте себе, 
своїх дітей та внуків

збір коштів на лікування
Коломійченко 
Ольга Григорівна, 
жителька м. козятина, 
вчителька початкових класів 
спеціалізованої школи №1 
ім. т.г.Шевченка 
потребує вашої підтримки.

номер картки 
5168757225185919 р/р 
приватБанк 2704104669 
Коломійченко О.Г.

Про сПраведЛивість

ГЛімбовськоГо знають тіЛьки 
як Позитивну Людину

не чекайте дива! 
творіть диво самі!

про це нам розповіла голова НаЗк

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

недовіра чиновників до антикоруПційних 
орГанів — ними керує страх. і це вже усПіх

 порушeння правил дорожного руху  по-козятинськи

тетяна ЛОзінсЬКа

Наші краяни, яких можемо 
назвати співвітчизниками та зем-
ляками — уродженці Козятина, 
але не мешкають на Козятинщині 
— не втратили зв’язок з Козя-
тином. Як не банально звучить, 
але народжувалися вони в тому 
самому пологовому відділенні з 
нами, в присутності одних і тих 
самих акушерів, ходили в один 
дитсадок, навчались у одних і тих 
самих вчителів… На поминальну 
неділю ми йдемо на те саме кла-
довище...

Одна з наших краянок Наталія 
Корчак очолює НАЗК України. 
Вона — одна із чиновників, що  
очолює та формує стратегію і 
тактику розвитку українського 
суспільства.

Оскільки ми з Наталією ходили 
в одну школу, я через десятиліт-
тя вирішила відновити особисті 
стосунки з пані головою Націо-
нального агентства з питань за-
побігання корупції (НАЗК). Мені 
приємно, що вона прийняла моє 
запрошення до спілкування. Мало 
того, їй дуже приємно донести до 

краян через “RIA-Козятин” свої 
вітання та побажання на Велик-
день, на посівну — залізнични-
кам, вчителям, медикам, селянам 
і всій громаді Козятина та Козя-
тинського району — родинного 
благополуччя, багатого здоров’я 
та здорового багатства. 

У відвертій бесіді я поставила 
пані Наталі декілька запитань і 
те, що мені відповіла, передаю 
вам дослівно.

— Наталя, що б ви хотіли 
розповісти своїм землякам — 
не як чиновник, а як особис-
тість, яка виросла в нашому 
середовищі?

— Кожна людина має вірити у 
власні сили, прагнути до більшо-
го, не зупинятися на досягнутому 
й вчитися. Учитися все життя, а 
це означає, багато читати, мати 
цікаве коло співрозмовників, 
вчити мови й пізнавати світ через 
враження. 

Такій людині – все під силу, і її 
ступінь щастя буде вимірюватися 
не наявністю дорогої автівки, а 
власними здобутками, здоров’ям, 
зробленими для суспільства, ро-
дини, колективу добрими справа-

ми, виявленим милосердям.
Немає різниці, звідки ти родом, 

зі столиці чи з Козятина. Є чима-
ло прикладів того, як вихідці з 
найменших сіл України здобували 
чималих висот в медицині, бізне-
сі, політиці. 

Не буду ставити себе у при-
клад, але мій трудовий шлях  
- доказ того, що за певної на-

полегливості можна 
зробити кар’єру. І 
залишатися не віді-
рваною від звичай-
ного життя, яким 
живе моя родина, 
мої батьки тут, в Ко-
зятині, мої друзі.

 
 — Як сьогодні 

працюють антико-
рупційні органи і 
наскільки вагоми-
ми є їх робота?

 — Робота анти-
корупційних органів 
є стратегічно важ-
ливою для Украї-
ни, особливо на 
даному етапі, коли 
протягом останніх 
трьох-чотирьох років 
у всіх опитуваннях 
суспільство вказує на 
корупцію, як на голо-

вний біч у проведенні реформ.  
Результативність роботи даних 
органів очевидна: наші люди 
стають більш нетерпимими до 
корупціонерів і кількість інфор-
маційних заяв з фактами «зашка-
лює». Важливо поєднати зусилля, 
важливо, щоб проти корупції ви-
ступали всі — і антикорупційники, 

і влада, і судова система й право-
охоронні органи, і громадськість. 
Погано інше.  Антикорупційні 
органи сьогодні мають боротися 
не тільки з корупцією, але й з не-
довірою до себе, яку спеціально 
насаджують людям з телевізорів 
і газет.  Недовіра до антикоруп-
ційних органів — найкращий  
інструмент для тих, хто не хоче 
відповідати за нечесно зайняті 
посади чи зароблені статки.   

 
— Яким чином можна звер-

нутися до НАЗК мешканцю 
ПРБ Козятина і чи буде роз-
глянута його ситуація?

— Будь-хто може звернутися 
до Національного агентства. 

Поштою, електронним листом 
чи зателефонувавши — всі кон-
такти вказані на сайті. 

Абсолютно всі звернення реє-
струються та розглядаються, за 
вказаними фактами проводиться 
відповідна  перевірка і надси-
лається відповідь. Якщо маєте 
інформацію про факти не за-
значення в е-декларації майна, 
сумісництво, проплачені партією 
мітинги тощо, повідомляйте.  
Боротьба з корупцією — справа 
кожного, і, дійсно, «не беруть 
там, де не дають». 

Катерина ЧеКай

Свято Велико-
дня вже 16 квіт-
ня. 

— За рік не 
п о д о р о ж ч а л и 
тільки церковні 
свічі, — повідо-
мив генеральний 
директор Укра-
їнської асоціації 
постачальників 
т о р г о в е л ь н и х 
мереж Олексій 
Дорошенко. — 
40% вартост і 
вс іє ї  корзини 
становили м’ясні вироби, а ще 
22% — вино. У цілому пасхальна 
корзинка подорожчала на 27%. 
У 2016 році вона коштувала 449 
гривень, а в 2017 – вже 569 
гривень.

 Але традиційний варіант бага-
то продуктів в себе не вміщує. У 
святковому кошику повинні бути 
паска, яйця-крашанки, м'ясо або 
ковбаса. За словами священиків, 
класти сіль та хрін до кошика не 
потрібно.

— Буває, що люди кладуть 
туди хрестики, або навіть ножі. 

Такого робити не можна - для 
освячення хрестиків і ікон є інша 
спеціальна молитва, а ножі - це 
вже щось зовсім далеке від 
християнства, — сказав секретар 
управління Вінницької єпархії 
УПЦ Владислав Демченко. 

Основний набір продуктів до 
кошика такий:        

Яйця (10 шт.) від 11-16 грн, 
сир твердий (300 г) 40 грн, масло 
(200 г) 30 грн, копченості (! кг) 
до 180 грн, сало (1 кг) 20-35 грн, 
свинина (1 кг) 100 грн, паска (200 
г) 11 грн,  паска (100 г) 8,5 грн

ВОЛОдимир ВОЛеЛюБний

У останні роки в нашій країні 
виросла "мода" до могил своїх 
рідних на Проводи нести пласти-
кові букети, помилково вважаючи: 
"чим більший - тим кращий". Так, 
з одного боку ці  квіти дешевші 
за живі і довше простоять, допо-
ки не вигорять на сонці. З іншого 
— шкода, яку несе токсичний 
пластик довкіллю та здоров'ю 
наступних поколінь. 

Основна маса цієї продукції 
їде до нас із Китаю. З кожним 
роком усе більше накопичується 
на нашій території, забруднюючи 
родючу землю, грунтові води, які 
потрапляють в озера, річки та 
криниці, а зрештою і в наш ор-
ганізм, провокуючи в ньому різні 
страшні хвороби.

І з релігійної точки зору, спочи-
лим на тому світі байдуже, у кого 
на могилі більше вінків та квітів, 
і в кого "крутіший" пам'ятник. У 
першу чергу, вони від нас чека-
ють молитви та пам'яті про них. 
Щоб ми самі стали ближчі до 
Бога, каялись і очищались від 
своїх гріхів, просили прощення 
за їхні, які часто "переходять у 
спадок" нащадкам. Тому не лінуй-

тесь сходити 
в храм, щоб 
помолитись 
з а  с е б е , 
своїх рід-
них, і того, 
кого немає 
з нами по-
руч ,  осо -
бливо в не-
легкий для 
країни час.

В в а ж а ю 
буде краще 
і приємніше 
як їм, так 
і нам ди-
витись не 
на мертву 
пластмасу, а 
на живі кві-
ти, які є Бо-
жим творін-
ням і не шкодять навколишньому 
середовищу, особливо багато-
річним декоративним рослинам.

Тож давайте підтримувати не 
китайців, а наших людей, купую-
чи в них квітучі рослини, якими 
можна милуватися від весни до 
осені, цим самим оберігаючи на-
вколишнє середовище. Давайте 
не лінуватися, а зробити на мо-

гилках маленькі акуратні квітучі 
клумби, як у цивілізованих краї-
нах. Культуру і історію творимо 
ми самі, починаючи з себе. Тому 
давайте перестанемо смітити 
пластиком не лише в ці поми-
нальні дні, а постійно. Не будемо 
закладати бомбу сповільненої дії 
для наступних поколінь. Давайте 
разом берегти свою рідну землю 
і майбутнє своїх дітей.

антОн БОрис, настОятеЛЬ 
храмУ різдВа христОВОГО УГКц

Слава Ісусу Христу! Дорогі 
брати та сестри! 

Я, як кожен священик, маю 
можливість спілкуватися з 
людьми, тому хотів би зверну-
ти нашу увагу на таке: “Чому 
в світі існує несправедли-
вість?”

Люди часто запитують: 
“Чому я добра людина, до-
бра мати, добрий батько, 
чоловік, чесний громадянин, 
а страждаю? Чому в моєму 
житті відбуваються багато 
несправедливих речей? Адже 
я поганого нічого не роблю, 
стараюся бути доброю та 
чесною людиною?” Або ж: 
“Чому я страждаю? Чому від 
нас ідуть та помирають добрі 
і найкращі люди?” 

Ми можемо ставити собі 
інше запитання: “Чому дитячі 
центри онкології переповнені? 
Чому так у світі багато зла?” 
І це питання рано чи пізно 
зустрічає кожна людина. 

Недавно я мав можливість 
спілкуватися з однією люди-
ною, яка є простим робітни-
ком, і вона в мене питається: 
“Отче! А чому в світі так не 
справедливо? А чому я маю 

зарплату 2800 грн, а хтось 
має 40 тисяч. Чому я не можу 
собі дозволити не прийти за-
втра на роботу? А чому він 
може собі дозволити не при-
йти на роботу? Чому так є?” 
Або ж: “Отче, як поступити? 
А де є та чесність? Коли укра-
їнські депутати обманюють на 
мільйони, а я тут не можу об-
манути на ту тисячу гривень? 
І ви мене запрошуєте бути 
чесною людиною? Тому я 
хотів би адресувати це питан-
ня кожному депутатові — як 
навчити, що таке бути чесною 
людиною? Як бути чесною 
людиною? 

Як священику повестися і 
сказати: все нормально, все 
добре, будуть зміни і так далі. 

Ми в нашому житті зустріча-
ємось з різними несправедли-
востями і ми мимоволі маємо 
певні проблеми з питанням 
“Чому?” Тому що маємо 
до певної міри неправильне 
сприйняття того, що відбува-
ється в нашому житті. У нашій 
уяві може таке бути, що ми 
думаємо, що людина добра, 
людина Божа. Людина, яка 
ходить у храм, веде християн-
ський спосіб життя, в її житті 
не повинно бути  різних про-
блем, спокус, страждань і ви-

пробувань. Але відразу скажу, 
що християнське життя — це 
не є життя без проблем. Це 
не є життя без спокус. 

Деякі люди підходять до 
священика і кажуть: “Отче, ми 
жили без церковного шлюбу 
і в нас все було добре в сто-
сунках. Тільки прийшли до 
храму і взяли благословення, 
почалися проблеми”...

Ісус Христос, коли говорив 
до своїх учнів, отже говорив 
до кожного з нас. Він сказав: 
“У світі страждатимете”. Тоб-
то, ми, християни, повинні від-
кривати книгу Біблії, дивитися 
на неї і черпати користі для 
свого життя. Знаходити в ній 
великі цінності і великі багат-
ства. Ми дуже часто живемо 
так, ніби нам Ісус Христос 
не сказав тих слів, що у світі 
страждатимете. Ми питаємо: 
“Чому? Як? За що? Навіщо?”

Але далі Ісус Христос про-
довжує цю фразу і каже: “Я 
переміг цей світ. Підтримуємо 
один одного, радіємо. Як би 
важко не було в цих страж-
даннях, Бог є з нами”. Недар-
ма апостол Павло каже: “Хто 
зі мною, хто проти мене? Як 
зі мною сам Бог”. 

Бог є з нами. Бо в 90 
псаломі в кінці ми читаємо 

про те, що “він зве до мене 
і я озвусь до нього”. І далі 
продовження: “Якщо ми взи-
ваємо, якщо ми молимося 
до Бога, він відповість нам. І 
вкінці там написано: “Я буду з 
ним у скруті, я його визволю, 
я його прославлю”. 

Отже, коли зустрічаємось зі 
стражданнями, пам'ятаємо, що 
Бог нас в тому часі особливо 
підтримує, опікує і турбується 
нами. І будьмо певні, що Бог, 
який сказав, що відізветься 
до мене, не покине нас і сьо-
годні. Бо сказав через свого 
пророка, “що хіба вухо Гос-
поднє глухе, щоб чути? І рука 
Господня, щоб допомагати. 
Як це було колись, так само 
і сьогодні, Бог нам хоче до-
помогти. 

А оті відповіді про страж-
дання, про турботи, про різні 
випробування ми з вами за-
торкнемо в наших майбутніх 
катихіз-зустрічах. Це був та-
кий великий вступ. 

Слава Ісусу Христу!

ОЛеГ Каменний, засЛУжений 
БУдіВеЛЬниК УКраїни 

У останній час в ЗМІ обгово-
рюються події навколо Насірова, 
і в цю нездорову тему вплітають 
людей позитивної поведінки та 
трудової діяльності впродовж 
всього їхнього життя. Отаким із-
гоєм став наш колишній земляк 
Вацлав Антонович Глімбовський і 
його син Олександр Вацлавич — 
генеральний директор будівельної 
компанії “Алтіс-Холдінг”.

Я, наприклад, довгий час пра-
цював з паном Глімбовським в од-
ній будівельній організації і добре 
знаю цю родину.

Василь Антонович Глімбовський 
з дружиною після закінчення буді-
вельного технікуму в м. Чернівцях 

був направлений на роботу до 
нашого міста в будівельну органі-
зацію на той час “Учдорстрой-2” 
Південно-Західної залізниці, а 
дружина — в дистанцію путій-
ного господарства (ПЧ-7). Свій 
трудовий шлях Вацлав Антонович 
розпочав на посаді майстра бу-
дівельних робіт по спорудженню 
житлових будинків. Подальша 
кар’єра — це виконроб та голо-
вний інженер. Мені довелось з 
ним працювати в 60-ті роки. Я 
знав сім’ю Глімбовських тільки з 
позитивного боку. Тут в Козятині 
подружжя прожило не довго. У 
1972 році Вацлав Антонович був 
переведений на роботу в Київ на 
посаду заступника начальника 
“Дорстройтреста” Південно-Захід-
ної залізниці, де пропрацював до 

виходу на пенсію. 
Уся трудова — це зразок лю-

дяності та віддачі всього себе на 
благо держави. У такому дусі він 
виховував своїх синів Олександра 
та Сергія, які закінчили Київський 
будівельний інститут. Маючи ве-
ликий будівельний досвід в 90-ті 
роки, Василь Антонович надав 
неоціненну допомогу своїм синам 
в налагодженні підприємницької 
діяльності .

Після об’єднання Козятинського 
НГУ-2 і БМП-648, спеціалісти-буді-
вельники БПМ перейшли працю-
вати в організацію Глімбовських 
(яка на той час уже рахувалась 
як “Алтіс-Холдінг”). Ця фірма 
має світове визнання. Будівельні 
роботи проводяться не тільки в 
Україні, але й за кордоном. Не 

дивлячись на 
поважний вік, 
Василь Антоно-
вич  в хоро-
шій професійній 
формі, викону-
ючи обов’язки 
технічного ди-
ректора. 

Василь Ан-
тонович в свій 
час багато хо-
рошого зробив 
для міста і його 
жителів. Був тут 
нагороджений багатьма урядо-
вими нагородами. Про трудову 
діяльність і відношення до людей 
наші працівники до цих пір згаду-
ють з позитивного боку.

По даний час я підтримую 

зв’язки з Василем Анатолійови-
чем. 

Ми з ним часто пригадуємо наш 
трудовий шлях, разом аналізуємо 
ситуацію в країні. Він дуже скром-
на людина і не заслужив нічим 
дурної слави.

Я пригадую Сочинську зимову олімпіаду, на 
облаштування якої Російська імперія потра-
тила неймовірно великі фінанси. Мав бути її 
медійний тріумф.

Але здійснився на весь світ тріумф  Рево-
люції гідності на Майдані в Києві. Накінець-то 
людство зрозуміло: українець - це не росіянин.

На поверхню світу випливли факти повної 
тихої окупації України Російською імперією. 
Після Майдану про тиху окупацію імперія за-
була. Поріг непримиренності українців пере-
ступили всі без винятку. Саме це і є основним 
досягненням Революції гідності. Не повалення 
Януковича, як зрадника нації, а запобігання 
поневолення Української держави та нації.

Російсько-українська війна, що почалася 
в 2014 році, посприяла знищенню міфів про 
російсько-українські відносини. Хоча ще від-
сотків 20 українців досі вважає росіян «брат-
нім народом» після всього, що Росія накоїла 
проти України. Але це зробив Путін разом зі 
своєї імперією і тим  народом, що там мешкає. 

Але мене радує, що зруйновано міф про 
російську інтелігенцію. Її не існує в межах 
простору України. Війна Росії проти України 
показала сутність російських інтелектуалів.

Які ж міфи зруйновані на Козятинщині? 
Найперший — безробіття серед населення. 
Заробітки в Росії замінили більше мільйона віз 
на роботу у Польщу. 

Найголовніший міф, який нам тепер треба 
подолати? А той, що в Козятині не можливо 
заробити гроші в межах пів тисячі доларів 
США на одну працюючу особу з 8-годинним 
робочим днем, незалежно від сезону.

Це одне із найбільш найважливіших 
завдань по руйнації міфу, що вдома не 
можна заробити гроші.

Ми маємо отримувати європейську зарпла-
ту. Світ поміняється і в Козятині також. Без 
жодного пострілу. Нам необхідно змінити 
платформу “влада+народ” на “народ+влада”.

Наближається пора Вели-
кодніх свят та поминальних 
днів. У період свят, зазвичай, 
люди готують та споживають 
багато різноманітних страв. 
Підвищується ризик псування 
харчових продуктів і, як наслі-
док, можливості виникнення 
харчових отруєнь.

Оминайте місця стихійної 
торгівлі, купуйте харчові про-
дукти лише у стаціонарних 
закладах торгівлі або на санк-
ціонованих ринках. Завжди 
перевіряйте термін придат-
ності та дотримуйтесь термінів 

споживання, вимагайте доку-
менти, що засвідчують якість 
та безпеку (якісне посвідчення 
підприємства-виробника, ви-
сновок державної санітарно-
епідеміологічної експертизи, 
ветеринарне свідоцтво на 
продукцію тваринного похо-
дження).

Придбане на ринках молоко 
потрібно завжди кип’ятити, 
яйця перед приготуванням 
обов’язково мити, а потім 
варити або смажити.

При приготуванні страв 
дотримуйтесь технології їх 

приготування, особливо щодо 
термічної обробки кулінарних 
виробів із м’яса, птиці та яєць.

Продукти зберігайте в холо-
дильнику. Не допускайте ви-
користання води для пиття та 
приготування їжі із невідомих 
джерел. Овочі та фрукти при 
споживанні добре промивайте 
питною водою.

Крім того,  необхідно 
пам’ятати, що після переходу 
від тривалого посту до вжи-
вання святкових страв є ризик 
виникнення ускладнень з боку 
шлунково-кишкового тракту, 

насамперед,  панкреатиту і хо-
лециститу. Тому слід дотриму-
ватись принципу поступового 
переходу від вживання пісних 
страв до святкового меню. 

Використання цих порад 
допоможе вам провести ці 
дні, не зашкодивши своєму 
здоров’ю.

УпраВЛіння держаВнОГО 
наГЛядУ за дОтриманням 
санітарнОГО заКОнОдаВстВа
ГОЛОВнОГО УпраВЛіння 
держпрОдспОжиВсЛУжБи У 
ВінницЬКій ОБЛасті
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влада і мипро все

Вони пограбували 
комору

Кримінальна хроніка

ВЛад пОВх

ЩО ВідБУЛОсЬ на сесії 
Опозиційна особа від БЮТу в 

області Людмила Щербаківська 
прибула на сесію міської ради. Її 
посадили в президіум. І вона схи-
ляла депутатів проголосувати “за“ 
входження Козятина до першого 
госпітального округу і при цьому 
відверто брехала про реформи 
медицини у Вінниці. Хоча зізна-
лась, що експеримент реформ 
області завалений на нуль і не 
підйомний. Вона шантажувала де-
путатів відповідальністю перед ви-
борцями, якщо не проголосують. 
Така нещирість та узурпаторське 
ставлення до людей Козятина! 
Гостя з області ніби як підписала 
вирок: смерть тим, що ще жи-
вий. Були присутні також голова 
райради Віктор Слободянюк та 
заступник голови РДА Сергій 
Прохоров. Вони також  звер-
нулися до депутатів з закликом 
підтримати “входження”.

Як результат проголосували 
“за” 22 депутати. Утримались: 
шестеро - Якимова, Синюшко, 
Тремба, Леся Кравчук, Радо-
гощина, Сич. Були проти п’ять 
депутатів: Буравський, Радіна, 
Гвелесіані, Фурманець, Панчук.

У ЧОмУ заКЛадена траГедія 
прийнятОГО рішення

Найперше, голова обласної 
держадміністрації по типу губер-
натора розробив план створення 
госпітальних округів. Схвалив 
його обласною радою. І затвер-
див Кабміном.

Більшість депутатів Козятин-
ської міської ради проголосували, 
як клоуни в цирку. Голосуючі 
підписались під тим, чого не пла-
нували. Діяли не в інтересах гро-
мади Козятинщини, а, як боягузи, 
щоб догодити Президенту Украї-
ни, голові облдержадміністрації, 
головам району та міста. Щоб, 
не доведи Господь, не обтяжити 
стосунки. 

Громада і ще не народжені, 
переселенці їх не бентежать. 
Розбудови міста їх не цікавлять. 
Сесія прийняла рішення про вхо-
дження до першого Вінницького 
госпітального округу. Але, я наді-
юсь, що вони за це вигрібатимуть 

по повній. Де тут добровільність? 
Не бачимо. Її немає.

Залишається відкритим питан-
ня, як зауважив один із депутатів: 
“Це чисто маланський развод без 
грошового забезпечення?”

Суть реформи — це передача 
ресурсів з центру в області до 
центру в районі. Хай хто б, що 
не звіздів, а суть реформ — хто 
правитиме грошима. За такого 
голосування, Козятин гроші не 
побачить. Хіба з ложкою, со-
шкою, паличкою в черзі та ба-
ночкою для аналізів. Можливо, 
й щось перепаде. За залишковим 
принципом. 

І найбільш дивне те, що гро-
мада не вповноважувала міську 
раду і не передавала право влас-
ності та права розпоряджатись 
комунальним майном. Чому це 
майно та фінанси дерибанить го-
лова райради та міський голова, 
не зрозуміло? Найменша юри-
дична освіта гарантує можливість 
прийняти інше рішення через 
суд. Але це доганяти потяг з 
усіма ризиками посадки на ходу. 
Отака реальність для людей — 
фатальна.

Інший пункт довіри: чому вла-

ді району з депутатами міста 
Козятина не вдалось створити 
госпітальний округ з центром в 
місті Козятин. Матеріально-тех-
нічне забезпечення комунальним 
майном будівель лікарні — одне 
із кращих в Україні. Наявні лікарі 
високої кваліфікації. Доїзд до 
Козятина — що залізничним, що 
автомобільним транспортом — 
також на висоті.

Та по іншому бути не могло. 
Згадайте, як розгромили само-
оборону Козятина. Де Оркуша? А 
де хлопці? Слободенюк авторитет 
Козятина для опущених в сміттє-
вий бак, не те що в Україні, а й 
у світі. І, найголовніше, ветерани 
АТО підтвердили, хто такий го-
лова району. Ну і наш народний 
БЮТівський опозиційний до на-
роду України мер. Найперше, що 
зробив, знищив інвестора тепло-
постачальну фірму в місті, зайняв 
його місце. Питання: “Для чого?” 
Щоб мати долю собі, дружині, 
своїм дітям? 

Отож, зганьблені жадобою до 
влади та грошей, чиновники не 
змогли створити і не могли ство-
рити  такого продукту, як госпі-
тальний округ у Козятині.

Один лише факт. При нормі 
доставки хворого в лікарню не 
більше 60 хвилин, козятинчан до-
ставлятимуть як мінімум півтори 
години. Для тажкохворого, це, 
назвемо прямо, смерть. Ось за 
що по факту проголосувала місь-

ка сесія і назвала це медичними 
реформами. Люди, а вам це тре-
ба? Що ж робити? Гуртуватись 
навколо “Громадянської позиції”, 
вливатись в ДР ОУН, Азов, Сво-
боду та інші об’єднання. Не забу-
ваймо про бунтівників від народу.

переймався долею 
залізничників

їхня позиція заслуговує на 
повагу

представник влади, а не 
громадиГоворив за Вінницю

слова і жести в правильному напрямкуОбличчя, що зарубали козятинський госпітальний округ

нас ПриєднаЛи до 1 окруГу. аЛе 
це не вихід дЛя козятинщини

нас зГваЛтуваЛи і ще раз зГваЛтують

на службу за 
контрактом

двом нашим 
землякам 
грозить 
шість років 
тюрми

намагаються видурити гроші

наступний транш мВф ми не отримаємо ще дуже довго

здайте зброю!

за тиждень у поліції зареєстровано 138 звернень

у іванківцях у нерест ЛовиЛи рибу

ОЛеКсандр ГВеЛесіані

Питання за входження в І госпі-
тальний округ на сесії розгляда-
лося дві години. Цікава склалась 
ситуація при голосуванні питання, 
коли депутати “підляшківці” про-
голосували за входження, в той 
час, коли їх лідер на всіх кутках 
верещить про те, що ця реформа 
— це знищення існуючої системи 
медицини.

З потугами все ж проголосува-
ли “за” — 22 депутати. Мені си-
туація ясна по всіх питаннях, все 
зрозуміло. Нас згвалтували і ще в 
черговий раз згвалтують, причому 
особливо цинічним мірником. 

Я декілька днів тому дуже зди-
вувався виступом Розенка (віце-
прем’єра України). Він сказав: 
“Які питання до уряду? Про що 
мова? Всі повноваження передані 

на місця. Як ви хочете! Хочете 
зберегти лікарню, лікувальну 
медицину — “флаг вам в руки.” 
Вони кажуть, що це питання ра-
йонної ради. Я пам’ятаю, як дуже 
довіряв губернатору Коровію. Він 
приходив до нас і гарантував, що 
в Козятині буде міська лікарня, і 
він підтримає нас обома руками. 
Розенко каже — це ваше питан-
ня... Не можна довіряти владі. 
Які з них господарі слова, якщо 
самі його дають, самі його за-
бирають? Пузир сказав, що “тут 
ніхто нікого не залякує, але від-
повідати буде кожен з нас”. Йому 
моя відповідь: ніколи ще жоден з 
депутатів у своєму житті ні за що 
не відповідав… 

Я впевнений, що ніякого пер-
шого округу нам не потрібно. Ні-
якої користі від цієї реформи не 
буде. Це чергова спроба знищити 

наявну медицину. Пані Щербаків-
ська призивала рухатись вперед 
і нічого не боятися, на що я від-
повів, що ми ж нормальні люди, 
розумні, а якщо попереду буде 
прірва? То також вперед йти? 
Чому не повернутися до системи 
Семашка (радянська модель охо-
рони здоров'я - прим. ред.) і при-
множити її плюси, якщо там було 
краще. Покращити фінансово, 
матеріально, соціальні гарантії і 
повернутися до системи, яка була 
визнана як краща в світі

Про деякі “досягнення” сьогод-
нішньої реформи красномовно 
говорить закриття медпункту в 
Залізничному. Правда, відновили, 
але працює він усього два дні 
на тиждень. Знищена залізнична 
лікарня, загаджено її приміщення 
— послухали поводирів і від-
мовились від створення міської 

лікарні.
Взагалі, госпітальний округ сам 

загрози не несе, але госпітальна 
рада буде наші питання вирішу-
вати без нашої участі. На жаль, 
нас, депутатів, вважають стадом 
баранів — як скаже вождь, ми те 
й робимо.

За словами Щербаківської, по-
передня медична реформа тільки 
нашкодила. Це не правда. Тоді 
Вінницька, Дніпропетровська та 
Київська області отримали від 
Євросоюзу багато обладнання. 
І всі рукоплескали реформам 
медицини, які відбувалися при 
Януковичі…  

Для того, щоб госпітальний 
округ утворити в Козятині, по-
трібно було зацікавити жителів 
інших районів, як це робила сво-
го часу Вінниця при об’єднанні 
громад.

нарОд — жертВа ВЛади
усі пострадянські європейські дер-
жави провели реформи місцевого 
самоврядування на старті розва-
лу російської імперії. україна, на 
жаль, з вказаними реформами 
запізнилась на 20 років. ми тіши-
лись, що скрізь ревуть та стогнуть 
люди, а у нас такого немає. однак 
корупція  з’їла нас. тепер у людей 
немає абсолютно ніякої довіри до 
будь-якого чиновника. Від депута-
та — до поліцейського, прокурора, 
тим більше, сБушника.
Наразі, ми стали всі жертвами 
влади. Влада, це ворог — най-
більш небезпечний для людей та 
існування держави україна. дивна 
картина. Від держави чиновники 
отримують все. Заробітну платню, 
форму, пенсію… держслужбовць 
ще й отримує надприбутки як по-

бори. Якщо порівнювати з чимось 
в часі, то у нас ситуація статистично 
точно, як перед приходом гітлера 
до влади в Німеччині, або ж під час 
формування першої січі війська 
запорізського.
президент україни ігнорується 
конституцію. реформи тільки 
визначені намірами. перемога 
можлива лише за однієї умови — 
в процес реформ втрутиться народ 
україни, який ні вдень, ні вночі не 
розслабиться і контролюватиме 
владу. у нас парламентський 
устрій управління держави. а ви-
йшло на ділі, що кабмін править 
Верховною радою україни. абсурд 
— наймити правлять виборною 
владою і ті буксують по-повному.
приклад тому — сесія козятинської 
міської ради та прийняті там рі-
шення.

4 квітня
У Козятині у місцевого жителя 

вкрали велосипед. 
А неповнолітнього козятинча-

нина з тілесними ушкодженнями 
доставили в ЦРЛ. З’ясувалось, 
що травми він отримав, катаю-
чись на гойдалці.

У Глухівцях мати поскаржи-
лася на сина через те, що він 
влаштовує сварки.

5 квітня
У козятинчанина вилучили 

пляшки із нашаруванням ко-
ричневої речовини та насіння, 
схоже на насіння конопель. Усе 

направили на дослідження.
У Глухівцях невідомий вкрав з 

гаража місцевого жителя елек-
троінструменти.

Жителька Марківців викликала 
поліцію через насильство від 
свого чоловіка.

А в селі Сошанськ між сусіда-
ми виникла сварка за земельну 
ділянку.

6 квітня
У козятинчанки шахраї по 

телефону намагалися отримати 
номер її банківської картки та 
пін-код від неї.

Між подружжям з Махринців 

виникла сварка. Жінка виклика-
ла поліцію.

У Зозуленцях скоїли крадіжку 
з господарської будівлі. Під-
озрюються 26-ти та 28-річні 
жителі села Сошанськ.

7 квітня
У Козятині посварилися два 

брати, один з них викликав по-
ліцію.

У жительки Залізничного не-
відомі вкрали з будинку госпо-
дарські речі. 

У вчиненні крадіжки підозрю-
ються 18-ти та 19-річні жителі 
села Пузирки.

У Глухівцях поліція зупинила 
автомобіль ГАЗ, яким керував 
житель Бердичева. У кузові зна-
йшли брухт кольорових металів 
без відповідних документів.

8 квітня
У Козятині посварилися зять 

і теща. 
Жінка викликала поліцію. А 

в Титусівці сварилися сусіди. У 
Глухівцях також виникла сварка 
між сусідками з приводу позиче-
них грошей.

У Йосипівці невідомі вкрали у 
місцевої жительки з подвір’я ін-
струменти та господарські речі. 

У злочині підозрюються 16-річні 
місцеві жителі.

У Сокільці теж скоїли крадіж-
ку — невідомі викрали з гаража 
акумуляторну батарею, інстру-
менти та паливо.

9 квітня
У Козятині посварилися неві-

стка та свекруха. А ще — стала-
ся крадіжка велосипеда.

Сталася й трагедія — мало-
літній козятинчанин, пустуючи, 
вилив на себе окріп. Дитину з 
опіками доставили в Козятин-
ську ЦРЛ. Стан здоров’я хлоп-
чика стабільний. 

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.

прес-центр КОзятинсЬКОГО 
ВіддіЛення пОЛіції

Зросла кількість злочинів, 
пов’язаних з використанням ме-
режі Інтернет. Шахраям зручний 
той факт, що користувачі не 
бачать один одного, а тому ви-
користовують інформацію, яка не 
відповідає дійсності. 

З появою миттєвих електронних 
платежів з’явилось безліч нових 
видів шахрайських схем. Протя-
гом минулого тижня шахраї двічі 
намагалися «видурити» гроші у 
жителів м. Козятин. 

Аби не стати жертвою кіберз-
лочинців, в черговий раз застері-
гаємо не потрапляти на «гачок» 

злочинців та дотримуватись на-
ступних правих:

Покупка товарів в Інтернет-ма-
газинах

Купуючи товари через Інтернет, 
зверніть увагу на особисті дані 
продавця, перевірте, чи є серед 
них його П.І.Б., електронна пошта 
та адреса.

Системи електронних платежів
Обов’язково перевіряйте наяв-

ність атестату у продавця Інтер-
нет-товару і наявність персональ-
ного початкового атестату.

Псевдо-благочинність

Сьогодні в Інтернеті багато 
об’яв про людей, яким потрібна 
благодійна допомога на лікуван-
ня, однак не поспішайте перера-
ховувати кошти, не перевіривши 
деяку необхідну інформацію. 
Зловмисники створюють сай-
ти–дублери, які являють собою 
точну копію справжніх сторінок, 
при цьому змінюючи реквізити 
для оплати на свої, заздалегідь 
відкриті рахунки.

У разі, якщо ви стали жертвою 
шахраїв, звертайтесь в Козятин-
ське відділення поліції, що знахо-
диться за адресою - м. Козятин, 
вул. Героїв Майдану, 30 або 
телефонувати 2-03-30, 102.

ярОсЛаВа ВОВК, старший 
інспеКтОр дОзВіЛЬнОї системи 
КОзятинсЬКОГО ВіддіЛення пОЛіції 

 Продовжується загальнодер-
жавний місячник добровільної 
здачі вогнепальної нарізної, 
гладкоствольної, спецзасобів, 
холодної зброї, боєприпасів та 
вибухових матеріалів. 

Інформуємо, що мешканцями 
міста та району під час прове-
дення цього заходу  Козятин-
ським відділенням поліції було 
прийнято від громадян 2 одиниці 
мисливської вогнепальної зброї 
та боєприпаси.

В'яЧесЛаВ ГОнЧарУК

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” минулого тижня повідо-
мили, що “в селі Іванківці оренда-
рі Гаврилюк і Шарун випускають 
воду з нового ставка. Щоб її 
виловити в період нересту”. 

Журналісти видання виїхали за 
даною адресою. Інформація під-
твердилася.

Рибалки саме тягли волок по 
воді. Пізніше рибу, яка потрапи-
ла в сітку, перекидали в гумовий 
човен. Як пояснили рибалки, з 
човна рибу переселять в іншу 
водойму.

Взагалі, весною в період нерес-
ту хороший господар не робить 
відлову рибу. Та, за словами од-
ного з орендарів, який зв’язався 

з журналістом по телефону, тра-
пилось непередбачуване — про-
рвало греблю.

Ставок тільки називається но-

вий. За віком йому майже півсто-
ліття. Біля греблі вода знайшла 
собі хід і вийшла з-під контролю. 
Залагодити “пробоїну” вручну 

довго. Відповідна техніка на 
даний час заїхати туди не може. 
Ось і вирішили рибу відселити, а 

потім ремонтувати греблю. Тому і 
ставок спускали, щоб вона не вте-
кла у Вернигородок у Грабовий.

тетяна ЛОзінсЬКа
до редакції побільшало звер-
нень від людей, які скаржаться 
на порушення на козятинщині 
екологічного законодавства. Я 
хочу Вам роз’яснити ситуацію, 
що склалася на сьогодні не тіль-
ки в нашому районі, а й взагалі 
в  україні.
Якщо питання стосується при-
ватних територій, то спірне пи-
тання необхідно вирішувати в 
поліції та суді. Якщо мова йде 
про державні — потрібно звер-
татися у відповідну раду (пред-

ставництво влади на місцях). 
при них повинні бути створені 
екологічні комісії, які складуть 
відповідні акти і викличуть об-
ласну екологічну інспекцію. 
можна звернутися і самому в 
державну екологічну інспекцію 
у Вінницькій області. її адреса - 
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19, 
телефон 51-31-49, електронна 
адреса vin@dei.gov.ua.
На жаль, інспектора від держін-
спекції по козятинському райо-
ну немає. їх всього працює шість 
на всю Вінниччину.

Куди звернутися, коли порушуть екологічне законодавство

ВерОніКа ЛюБіЧ

У селі Пузирики, що у Козятин-
ському районі, працівники поліції 
затримали 29 та 28-річних місце-
вих жителів. Чоловіки, розбивши 
віконне скло господарської будів-
лі, вчинили крадіжку металевого 
візка та мідного подовжувача, 
на суму 1500 гривень. Про це 
повідомили у відділі комунікації 
поліції Вінницької області. За 
крадіжку зловмисникам загрожує 
ув’язнення терміном до 6 років.

тарас КОзаК, ГОЛОВа БюджетнОГО 
КОмітетУ ГрОмадсЬКОї ради 
міністерстВа фінансіВ УКраїни, 
президент інВестиційнОї ГрУпи 
“УніВер”, еКсперт рпр.

МВФ виділив Україні транш в 
1 мільярд доларів. Куди підуть ці 
кошти і навіщо нам співпраця з 
Фондом?

По-перше, проведена влітку 2015 
року реструктуризація держборгу 
дозволила нам відкласти виплати 
по боргах на три роки. Ці три роки 
незабаром спливають. 

У 2019 році Україну очікують 
виплати по погашенню державного 
боргу більше ніж на 5 млрд до-
ларів. У нас цих мільярдів немає і 
саме тому ми повинні продовжити 
співпрацю з МВФ. Нам необхідно 
накопичити потрібну кількість ва-
лютних коштів у золотовалютних 
резервах, щоб обслуговувати і по-
вертати свої борги.

По-друге, всі українці зацікавлені 

у тому, щоб був зовнішній тиск на 
нашу владу щодо імплементації 
реформ. На тиск, який здійснюють 
активісти, журналісти, громад-
ськість, влада не особливо звертає 
увагу. У спілкуванні з громадськіс-
тю вона надає перевагу гарним 
словам і популізму. 

Однак коли влада стикається 
із професійними зовнішніми кре-
диторами, які не зважають на 
популістичні заклики, вимагають 
цифр і виконання взятих на себе 
зобов’язань, вона змушена діяти 
в напрямку змін. Влада розуміє: 
якщо МВФ не дасть коштів – а він 
не дасть без реформ – то в першу 
чергу проблеми почнуться у самої 
влади.

Згідно з розкладом цього року, 
ми повинні отримати ще три транші 
МВФ на загальну суму 4,5 млрд 
доларів. Наступний транш – най-
більший – майже на 2 млрд до-
ларів. Ми очікуємо його до кінця 

червня.
Тут я налаштований песимістич-

но. Ми не отримаємо ці кошти ще 
дуже довго. У співпраці з МВФ 
там, де можна було обійтися лег-
кими кроками, влада обійшлася. 
Усе найлегше ми вже зробили. 
Зараз на порядку денному стоять 
надзвичайно складні питання.

Перше – це створення ринку 
землі. Провести закон про ринок 
землі через парламент буде дуже 
складно. Я б сказав, на сьогодні 
це практично нереально. Не знаю, 
що потрібно зробити, щоб хоча б 
представники коаліції за нього про-
голосували.

Друге – це пенсійна реформа. 
Для України це надзвичайно склад-
ний "маяк" МВФ. Так, зараз нам 
вдасться обійтися без підвищення 
пенсійного віку, однак реформа 
все одно буде болючою. Вона 
передбачає підняття страхового 
стажу, ліквідацію пільг при достро-

ковому виході на пенсію для пра-
воохоронців, суддів, прокурорів, 
працівників шкідливих професій. 

Сумарно цих категорій дуже 
багато. Звісно, перспектива відміни 
пільг їм не подобається. А "їм не 
подобається" - це втрата електора-
ту, втрата політичної підтримки зі 
сторони великої кількості пільгових 
категорій.

До президентських та парламент-
ських виборів залишилось досить 
мало часу. Зрештою, Петро Поро-
шенко відповідальний за найбільшу 
фракцію у парламенті.
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позиціяпозиція

безвізовий режим з єс: чоГо 
чекати і як Перетинати кордон

якщо рада євроПейськоГо союзу 
Приймає рішення 11 травня, то безвіз з 
єс заПрацює вже у червні

прОдОВження. ПОЧАТОК» стор.1

анатОЛій ГриценКО, 
ГОЛОВа пп УКраїни 
“ГрОмадянсЬКа 
пОзиція”

Напевно, недарма 
ми вступили в пере-

говори про об'єднання. Банкова 
занервувала, "фронтовики" теж. 
Знають, що я дав прокуратурі 
покази про злочини, скоєні По-
рошенком, Яценюком, Турчино-

вим & Со. Покази незаперечні, 
за якими до 15 тюрми. І оголосив 
про це публічно, щоб слідство 
ГПУ знало, що суспільству про 
їхні злочини і про мої покази ві-
домо. Ясна річ, кум-генпрокурор 
суду не допустить, прикриє. Але 
ж Порошенко не вічний на Бан-
ковій і наступним генпрокурором 
буде не кум. Що робити? Нічого 
кращого не придумали, як запус-
тили нову брудну/брехливу кам-

панію про "корупціонера Грицен-
ка". Матіоси, винники, чорноволи, 
пашинські аж із шкіри вилазять. 
Вони лякають мене НАБУ) Та не 
злякаєте! Я то знаю, що жодного 
закону не порушив, жодних збит-
ків державі не завдав і жодних 
не те що "100 мільйонів доларів", 
навіть 100 копійок державних 
собі не прихопив. Знає це добре 
і Генпрокуратура, яка при всіх 
(!) генпрокурорах за останні 10+ 

років під лупою перевіряла кож-
не (!) моє рішення. Тож уперед 
до НАБУ, чи ще куди-завгодно! 
Нехай і там дізнаються, що до-
говір по згаданому військовому 
містечку було підписано іншим 
міністром оборони, задовго до 
мого призначення. І єдине, що 
зміг зробити Гриценко-міністр 
(відверто скажу, не маючи на 
те законних підстав) - це змусив 
декого за тим старим договором 

доплатити! Не багато, не мало 
- понад 25 мільйонів гривень! І 
не собі в кишеню - на купівлю 
квартир офіцерам! Укладенням 
додаткової угоди, в добровіль-
но-примусовому порядку. І про-
курорам, і порохоботам це відо-
мо. Але бруд з екранів ллється. 
Значить, їхні рейтинги падають, а 
наші зростають, інакше б так не 
нервували. Значить, ми вірною 
дорогою йдемо!

Банкова нервує. Чергова істерика порохоботів
БЛОГ

ВаЛерій 
ЧУднОВсЬКий

Л о у к о с т е р 
Ryanair заявив 
про початок рей-

сів Львів-Берлін 
з 8 вересня. Причиною цьому 
називають високий попит з боку 
українських споживачів. Про що 
повідомляється на офіційному 

сайті авіакомпанії.
Рейси будуть виконувати два 

рази на тиждень: у понеділок та 
в п’ятницю. 

Придбати квитки можна 
вже зараз: найнижча ціна 28 
євро (760 гривень). Літак — 
Boieng-737. Тривалість рейсу — 
1 година 40 хвилин.

Проте, як повідомляють на 
сайті лоукостера, ціна буде 

ще нижчою — 20 євро (579 
гривень). Придбати квитки на 
рейс «Львів — Берлін» можна 
з півночі 11 квітня. Хоча раніше 
Ryanair планували перші вильоти 
з українських аеропортів не ра-
ніше жовтня-листопада.

Придбати квитки на перельоти 
можна на офіційному сайті ло-
укостера: https://www.ryanair.
com/gb/en/ 

лоукостер Ryanair почне літати з україни вже з вересня
БЛОГ

Лікар Лікарю різниця

інОКентій ГУК

Хто-хто, а я 
стовідотково полю-

в а в за тим, щоб не пропус-
тити схід громади Махнівки. Ве-
лике розчарування — схід села 
пройшов. Я там не був. Думав, 
проморгав. Став питати сусідів 
знайомих, односельчан а вони 
не були, не знали, що має бути. 
Стверджую, схід села був ута-
ємничений від людей. Тому все 
про все взнав з вісника. Згодом 
вияснив, що від односельчан 
було всього 10 осіб. Хоча їх 
знаю всіх без винятку, розпита-
ти було складно. На контакт не 
пішли, причини не пояснили.

Подія відбулась 4 квітня 2017 
року у селі Махнівка в школі. 
Про свою діяльність звітував 
депутат районної ради Шкрябій. 
Звіт його звівся до озвучення 
єдиної цифри кількості про-
лікованих в медикосоціальному 
відділенні. І більше ніякої ді-
яльності? Навіть не вистачило 
мужності пояснити громаді села 
причини відмови у наданні ме-
дичної допомоги двом жителям  
Жежелева. Жінка, якій Шкрябій 
відмовив у наданні медичної

допомоги, невдовзі померла. 
Мотивація відмови була така: 
відсутність ліцензії на право 
лікувальної діяльності закла-
ду. А на день звіту що? Вже 
з’явилась ліцензія? Чи цей за-
клад є власністю Шкрябія чи 
голови райради? Не дивно, 
що Шкрябій лікує без ліцензії. 
Халтурити він навчився на по-
саді завідуючого відділенням 
місцевої амбулаторії? Лікував 
людей без первинної медичної 
документації? Ліки у медичній 
шафі належали Шкрябію та за-
куплені за його гроші? Відсутні 
карти стаціонарно хворих та 

листи призначень? На медика-
менти, які знаходились у шафі 
відсутні чеки та сертифікати 
Відділення затверджено на 22 
ліжка, а рахувалось 6 чоловік. 
Та і ті, що лежали у відділенні, 
не були оглянуті лікуючим ліка-
рем. Лікування деяких хворих не 
відповідає

виставленим діагнозам  та 
діючим протоколом лікування. 
Цей хамовитий депутат — плу? 
Виявляється, дуже брехливий, 
про що є акт перевірки його ді-
яльності. З акту видно, що йому 
вже тоді треба було вліпити 
через суд термін тюремного 
покарання. Така бездіяльність 
Шкрябія спонукала медичне 
керівництво ставити питання 
про існування в подальшому 
стаціонарного відділення в селі 
Махнівка. 

Але Шкрябій, замість того, 
щоб підвищувати свій кваліфіка-
ційний рівень лікаря береть ся 
до критиканства журналістської 
діяльності “RIA-Козятин”. Хоча, 
якщо взяти цей акт перевірки 
та відмову в наданні первинної 
обов’язкової допомоги хворій 
жінці, стверджую: тут на лице 
злочинна бездіяльність з тяжки-
ми наслідками. Жінка померла 
і жоден лікар її не оглянув 
живою. Мертве тіло похоронили 
без судовомедичної експертизи. 
Довідку про смерть виписала 
лікар після похорон заднім 
числом. 

Ось вам і голова села нама-
льовується. Бувший прокурор-
ський діяч, який має акт, знає 
про обставини смерті жінки, 
продовжує разом з головою 
районної Ради покривати пана 
депутата. І вони проводять ре-
форми медицини села. Їм би 
каятись на колінах в церкві. Та 
нечистий туди їх не пускає.

Який депутат району, таке і 
реформування медицини

БЛОГ

з мережі фесБУК

Т.Радіна: Про-
читала статтю в “RІА-

Козятин” "Вся команда екс-мера 
(Гвелесіані ) при владі". Взагалі не 
здивована. Хочу поділитися спога-
дами. З 2010 по 2015 роки я була 
депутатом Козятинської міської 
ради 6 скликання. Була членом 
фракції "Фронт змін", в якій ра-
зом зі мною перебували Салюк 
Т., Боровський І.,Рябчинський О. 

Головою фракції був Пузир О. 
Фракція була в опозиції до діючої 
влади Гвелесіані.

Вже тоді Пузир О. вів кулуарні 
домовленості з Лівшицем та Яс-
ним, які займали керівні посади в 
міській раді. На зауваження членів 
фракції не реагував. Пояснень 
щодо перемовин з цими посадов-
цями не надавав. Неодноразово на 
зборах фракції ставилось питання 
про подвійні стандарти Пузиря О. 

Врешті-решт, на чергових збо-

рах одноголосно було прийнято 
рішення про виключення Пузиря з 
фракції, про що було повідомлено 
на сесії міської ради.

Підтвердженням того, що Пузир 
О. вів подвійну гру, є те, що Лів-
шиць та Ясний є в його команді 
"фахівців". У поведінці Пузиря 
нічого не змінилося. Ті ж самі 
подвійні стандарти, маніпуляції та 
брехня. Заради крісла міського 
голови, він піде на домовленості 
навіть з чортом.

сьогоднішній мер має подвійні стандарти
БЛОГ

марина 
КОБернюК, 
наЧаЛЬниК 

ВіддіЛУ 
ВзаємОдії із 

сУБ’єКтами надання 
БезОпЛатнОї перВиннОї 
праВОВОї дОпОмОГи 

Все частіше до Козятин-
ського місцевого центру з 
надання безоплатної правової 
допомоги  звертаються грома-
дяни  з питаннями сімейного 
права, зокрема про розірвання 
шлюбу, стягнення аліментів 
на утримання неповнолітніх 
дітей та збільшення розміру 
аліментів.

Законодавством передбаче-
но дві процедури розірвання 
шлюбу, кожна з яких застосо-
вується в залежності від кон-
кретних обставин справи. Це 
розірвання шлюбу органами 
ДРАЦС та судом.

Перше здійснюється за за-
явою подружжя. Необхідною 
передумовою такого розірван-
ня є відсутність у подружжя 
дітей. Якщо є поважні при-
чини з яких один з подружжя 
не може з’явитись до органів 
РАЦС та особисто подати за-
яву про розірвання шлюбу, 
існує можливість посвідчити 
таку заяву у нотаріуса та 
передати її другим з подруж-
жя. Строк встановлений на 
розірвання шлюбу складає 1 
місяць, після його закінчення, 
у випадку якщо подружжя не 

відкличе заяву, орган РАЦС 
складає актовий запис про 
розірвання шлюбу.

Передбачена можливість 
розірвання шлюбу за заявою 
одного з подружжя, на випа-
док, якщо другого з подружжя 
було визнано безвісно відсут-
нім або недієздатним.

Позовна заява до суду про 
розірвання шлюбу може бути 
подана одним з подружжя, 
крім випадків коли дружина 
є вагітною та впродовж од-
ного року після моменту на-
родження дитини. Ці винятки 
не стосуються ситуацій, якщо: 
один з подружжя вчинив зло-
чин у відношенні другого з 
подружжя або дитини; якщо 
батьківство судовим рішенням 
визнано за іншою особою або 
батька було виключено із ак-
тового запису про народження 
дитини.

Розгляд справ про розірван-
ня шлюбу здійснюється за міс-
цем реєстрації відповідача. Ви-
ключення складають випадки, 
коли на утриманні у заявника 
є малолітні або неповнолітні 
діти, а також випадки коли за-
явник не може виїхати до суду 
за місцем реєстрації відповіда-
ча у зв’язку з хворобою або з 
інших поважних підстав.

Разом з позовною заявою 
необхідно подати оригінал сві-
доцтва про укладення шлюбу 
та квитанцію про сплату судо-
вого збору. Судовий збір при 
подачі заяви про розірвання 
шлюбу становить - 0,4 роз-

міру прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, тобто 
640 грн.

Вжиття судом заходів щодо 
примирення  подружжя  засто-
совується у випадку відсутності 
згоди одного з них на розі-
рвання шлюбу.

Ухвала суду про відкладення 
розгляду справи слуханням 
та надання сторонам строку 
на примирення не підлягає 
оскарженню в апеляційному 
та  касаційному порядку (статті  
293, 324  ЦПК). Якщо після за-
кінчення призначеного судом 
строку примирення подружжя 
не відбулося і хоча б один з 
них наполягає на припиненні 
шлюбу, суд вирішує справу 
по суті.

Після того як рішення суду 
про розірвання шлюбу набере 
законної сили (через 10 днів 
з дня проголошення, у випад-
ку відсутності апеляційного 
оскарження), суд надішле таке 
рішення до органу ДРАЦС для 
внесення відповідних змін у 
реєстр. Після того як шлюб 
буде розірвано, а особа отри-
має свідоцтво про розірвання 
шлюбу або рішення суду про 
розірвання шлюбу особа мати-
ме право на повторний шлюб. 

Нагадаємо, для того аби 
скласти позовну заяву до суду 
Ви можете звернутись для 
отримання безоплатної вто-
ринної правової допомоги до 
Козятинського МЦ з надання 
БВПД (м. Козятин, пров. Кон-
драцького, 1А).

порядок розірвання шлюбу
БЛОГ

іВан ОстапЧУК

Прочитавши 
замітку у дешевій 

газеті про “отруйні 
стріли ЗМІ, які сипа-

лись на голову міського голови 
відносно минулорічного озеле-
нення”, не знаю, як звернутись 
до автора. Сказати, шановний 
Сергію Федоровичу, язик не по-
вертається. Сказати так, як воно 
є, ви людина в віці. Та поверні-
мось до самої статті. 

Я так розумію, ви тепер адво-

кат міського начальника. Хочете 
захистити його від його підле-
глих? А чи потрібний адвокату 
адвокат? Та ще й той,  який сам  
випускав оті отруйні стріли. 

Як це ви — так борець за 
правду й справедливість, та мі-
няєте думку. 

Я не проти, щоб ви спробу-
вали свої сили в іншій газеті. 
Тільки ви ж пам’ятайте, про що і 
як раніше писали. 

А то ваша стаття виглядає, як 
дуля самому собі. 

дуля самому собі

А тепер, шановні, стоп! По-
ясніть мені, будь ласка, яке 
право має медсестра будь-яка, 
відкривати свого “чорного рота” 
до лікаря???  Хто кому повинен 
підкорятися? Лікар медсестрі, чи 
навпаки?

Вибачте, але таке відношення 
лікарів (Юшкевич Ю. В., Куль-
чицького П. В., Кудраша М. В.) не 
допустимо, особливо до хворих 
дітей. І, якщо головний лікар не 
може дати “прочуханки” і поста-
вити на місце свій медперсонал, 
то, вибачте мені, потрібно поста-
вити на його місце іншу людину, 
яка зможе це зробити. 

Цією людиною я вважаю Віру 
Кравчук, яка працює завід-
увачкою інфекційного відділення 
ЦРЛ. Вона зможе навести лад у 
лікарні. Нічого, що вона жінка, за 
цієї жіночністю ховається сильна, 
вольова, ввічлива, розумна стату-
ра, яка зможе все поставити на 
свої місця.

Вибачте, шановні лікарі, але 
за три роки ви вже дістали до 
глибини душі. Навчіться, будь 
ласка, людяності, поваги до 
своїх пацієнтів. Поставте хоч 
раз себе на місце матері, дитина 
якої хворіє. Юлія Володимирівна 
Юшкевич, звертаюсь до вас: “Хай 
чоловіки не знають материнства, 
бо вони чоловіки, а ви ж жінка і 
теж напевно мати… І повестись 
так з хворою дитинкою — це не-
простимо… І запам’ятайте, нічого 
немає вищого, ніж Божий суд на 
вами та всім людством!”

Хочу попередити, що одним 
листом у RIA це не обмежиться. 
Такий же самий лист, тільки з до-
датковими обстеженнями дитини 
впродовж 3-х років, я передаю 
в Міністерство охорони здоров’я 
України. І нехай міністерство ви-
рішує, що з вами робити. А я за 
цей час ще знайду багато людей, 
до яких ви відноситесь нечемно. 
Пробачте, але ви перейшли межу 
людяності!!!

КОментар райОннОї ЛіКарні
Ігор Грубеляс, заступник го-

ловного лікаря:
— Щоб спростувати чи під-

твердити звинувачення, які луна-
ють на адресу підпорядкованого 
нашій лікарні лікаря, потрібно 
підняти медичну документацію 
за всі чотири роки життя цього 
хлопчика. У листі лікаря звинува-
чують, що йому були призначені 
антибіотики, яких дітям не можна 
давати. Але існує певний прото-
кол лікування пацієнтів дитячого 
віку. Цей протокол затверджений 
Міністерством охорони здоров’я і 
ми його не порушуємо. Пацієнти 
та їх родичі починають звертатися 
до різних лікарів, йдуть за пора-
дою до працівників аптек, займа-
ються самолікуванням. І в кінці 
кінців винним в погіршенні стану 
здоров’я пацієнта стає той лікар, 
до якого зверталися з самого по-
чатку хвороби.

У листі жінка скаржиться на 
одного підпорядкованого нашій 
лікарні лікаря і трьох лікарів з сі-

мейної медицини. Щодо мого лі-
каря, то згідно з протоколами та 
стандартами було обов’язковим 
призначення антибіотиків. Служ-
бове розслідування щодо того 
чи було призначено, чи ні той чи 
інший препарат, не проводиться. 
Вивчається лише медична доку-
ментація, по якій важко встано-
вити потребу в призначені препа-
ратів. Можна лише рекомендувати 
той чи інший антибіотик, з тієї чи 
іншої групи. Є 4 групи антибіо-
тиків, найчастіше призначаються 
— 2 групи. Чекати бактеріологіч-
ний посів на той чи інший анти-
біотик протягом 5-7 днів, коли у 
дитини висока температура, є не 
правильним. Я вважаю, що лікар 
поступала правильно. На сьогод-
нішній день з’явилися тести на 
грип, ротовірус, інші мікроби та 
віруси, але вони коштують від 100 
до 200 грн, але і вони не завжди 
є в аптеках. Про лікарів з іншої 
медичної установи нічого ска-
зати не можу, треба звертатися 
до керівництва первинної ланки 
медицини.

Надія Станіславчук, заступ-
ник головного лікаря з питань 
дитинства та пологової допо-
моги:

— У нашому відділенні хлопчик 
був на лікуванні. Коли до виписки 
залишилось близько тижня, його 
родичі захотіли везти хворого на 
консультацію та дообстеження 
у Вінницю. Я дала пораду, що 
треба закінчити лікування в ста-

ціонарі, почекати днів 10 і тільки 
тоді везти дитину у Вінницю. 
Дообстеження треба робити, 
коли організм очистився від ліків 
та має стабільний стан. Родичі 
хлопчика не дослухалися до моїх 
порад і звернулися до лікарів з 
сімейної медицини. Чому і при 
яких обставинах їм там відмовили 
в наданні направлення до Вінниці, 
мені не відомо.

У “сімейній медицині” (КО-
зятинсЬКий рмц пмс)  пО-
ВідОмиЛи: — 22.03.2017 Р. 
дана особа дійсно звернулась до 
сімейного лікаря Козятинської 
АЗПСМ №1 Кульчицького П. В. 
із проханням надати направлення 
її дитині на консультацію до Ві-
нницької обласної дитячої клінічної 
лікарні. Лікар поцікавився, де на 
даний час знаходиться дитина, на 
що у відповідь почув, що дитина 
на стаціонарному лікуванні у Ко-
зятинській ЦРЛ. Не маючи змогу 

оглянути дитину та не маючи пе-
ред собою відповідної медичної 
документації (амбулаторна карт-
ка Ф.025, епікриз стаціонарного 
лікування), сімейний лікар від-
мовив у видачі направлення. За-
відувач Козятинської АЗПСМ №1 
Кудраш М. В. роз’яснив порядок 
видачі направлень на консультацію 
в медичні заклади вторинного та 
третинного рівня, а також пояс-
нив, що на період знаходження 
дитини на стаціонарному лікуванні 
цим питанням займається лікуючий 
лікар Козятинської ЦРЛ. Із сімей-
ним лікарем Радогощиною Ю. В. 
дана особа не спілкувалась.

Після цього всього Ковальчук 
Л. почала погрожувати лікарям, 
розмовляти нетактовно, а також 
обіцяла звернутись в газету “RІА-
Козятин”.

Порушень з боку лікарів Козя-
тинської АЗПСМ №1 на предмет 
порядку видачі направлення у 
ВОДКЛ не було”.

Катерина КУЛЬЧицЬКа, застУпниК 
диреКтОра ГрОмадсЬКОї ОрГанізації 
"єВрОпа Без Бар’єріВ".

Європейський парламент проголосував 
за надання безвізового режиму з ЄС для 
громадян України. Для України це істо-
ричне рішення.

Однак затвердження безвізу Європар-
ламентом – це лише одне з необхідних 
рішень, які повинні бути прийняті.

Друге – безвізовий режим для України 
повинна схвалити Рада Європейського 
Союзу на рівні міністрів.

Лише після цього президент європей-
ського парламенту підпише відповідну 
законодавчу ініціативу. Потім вона буде 
офіційно опублікована і набуде чинності. 

Рада Європи затвердить безвізовий 
режим для України 11 травня. Найопти-
містичніший сценарій – безвіз почне ді-
яти вже через місяць – 11 червня. Менш 
оптимістичний – це станеться у середині 
або кінці місяця.

Єдина політична воля з цього приводу 
на даний момент сформована.

У березні відбувся європейський тріа-
лог, під час якого Рада ЄС, Європейська 
Комісія і Європейський парламент об-
говорили українське питання і дійшли до 
спільної політичного позиції. Зараз про-
цес рухається у правильному напрямку.

У інформаційній площині навколо без-
візу розповсюджується багато міфів.

Міф перший – про те, що на кордоні 

потрібно буде пред’являти пакет доку-
ментів такий самий, який потрібен для 
оформлення візи. Мовляв, на кордоні 
потрібно буде показувати ледь не флюо-
рографію. Це не так.

Міф другий – про те, що українці, 
мовляв, жадібні, і не мають грошей на 
подорожі до Європи, і тому безвіз їм не 
потрібен. Це також фейк. Ці міфи актив-
но розповсюджуються російськими ЗМІ.

Щодо правил перетину через кордон, 
то навіть сьогодні, маючи візу, прикор-
донник має право вас запитати про певні 
документи, які можуть підтвердити мету 
вашої поїздки.

Вимоги щодо цих документів, як були, 
так і залишаться після того, як безвіз 
набуде чинності.

Звісно, найперше, що потрібно мати – 
це біометричний паспорт.

По-друге, при собі мають бути до-
кументи, які засвідчують мету поїздки в 
країну ЄС. Якщо ви їдете від туристичної 
фірми – це може бути програма вашого 
туру, квиток на концерт або футбольний 
матч. Як і зараз, мету поїздки можна 
буде просто пояснити на словах. 

По-третє, прикордонник може запитати 
про підтвердження умов  вашого пере-
бування. У цьому випадку йому потрібно 
пояснити, де ви будете жити, показати 
бронювання готелю.

По-четверте, при собі потрібно мати 
страховий поліс. 

дмитрО шУЛЬГа, диреКтОр єВрОпейсЬКОї 
прОГрамнОї ініціатиВи міжнарОднОГО фОндУ 
"ВідрОдження"

6 квітня Європарламент схвалив безвізовий 
режим для українців.

Це рішення однозначно позитивно вплине 
на сприйняття України європейцями, і, ду-
маю, самими українцями, а також нашими 
сусідами. Зросте, так би мовити символічна 
та практична "цінність" українського паспор-
та. У ментальному плані, це "розмиватиме" 
наше уявлення про західний кордон, і ми 
дедалі більше відчуватимемо себе частиною 
Європи.

Треба розуміти, що у системі ЄС насправді 
не Європарламент приймає остаточні зако-
нодавчі рішення, а Рада ЄС, до якої входять 
представники усіх країн-членів ЄС.

Позитивне голосування у Європарламенті 
було очікуваним – його депутати  вже дав-
но визначились з підтримкою безвізу для 
України. Запитання були якраз у окремих 
членів ЄС.

Станом на сьогодні виглядає так, що Рада 
ЄС теж налаштована позитивно.  Україн-
ське питання буде розглянуте на робочому 
засіданні комітету Ради ЄС (так званий 

COREPER) 26 квітня, а потім 
очікується, що вже остаточне 
рішення про безвізовий режим 
для українців буде прийняте на 
засіданні Ради 11 травня. 

Що може цьому завадити? 
Щось екстраординарне та неза-
плановане.  

Якщо до того часу у нас відбу-
дуться якісь події, які поставлять 
під сумнів виконання Україною 
давно визначених зобов’язань. 
Наприклад, якщо буде поставле-
на під сумнів незалежність або 
обмежені повноваження нових 
антикорупційних органів. Або 
якщо приймуть Трудовий кодекс 
без положення про рівність (від-

сутність дискримінації) всіх працівників неза-
лежно від будь-яких ознак. Якщо щось таке 
станеться – то Рада ЄС може і передумати. 
Але сподіваємось, що такого негативного 
розвитку не відбудеться, і все буде, як за-
плановано.

На практиці, якщо Рада ЄС приймає рі-
шення 11 травня, то безвіз запрацює вже у 
червні.

Коли саме – поки що складно сказати. 
ЄС не приймає рішення про певну дату, ця 
дата буде відраховуватися від дати офіцій-
ної публікації рішення. Вона залежить від 
технічних процедур, у тому числі від того, 
як швидко рішення буде перекладене на всі 
офіційні мови ЄС. Тому наразі дата безвізу 
"плаває" у періоді десь між 11 та 16 червня.

Що знадобиться для перетину кордону? 
Однозначно потрібен буде біометричний 
паспорт. Це головне. 

Також бажано з собою мати якісь доку-
менти, що підтверджують мету поїздки. Як і 
зараз, прикордонники, проглядаючи паспорт 
з візою, можуть запитати про мету візиту. 
Іноді вони можуть попросити показати до-
кументи, що її підтверджують (запрошення, 
роздруківку з програмою заходу і т.д.). Яки-
хось конкретних вимог немає. 

пОВідОмте наЧаЛЬниКа пОЛіції прО зЛОЧин

Усі, хто володіє будь-якою інформацією про вчинені злочинні дії, 
можуть особисто повідомити про це нового начальника Козятинського 
відділу поліції Олега Швеця за телефоном

 063-642-11-11. Анонімність гарантована.
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Навчаючи дітей, він завжди сам прагнув вчитися

їй чотири роки, вона відвідує козятинську дитячу юнацьку 
спортивну школу

маКсим (18), стУдент:
— Пиво.

серГій (29), тимЧасОВО не 
працює та юЛя (21), стУдент:

— Телефони.

тетяна (50), терцентр:
— На роботі — ручка, вдома — 

столові прибори.

натаЛя (44), на заЛізниці:
— Документи.

ВаЛерій (28), тОКар:
— Планшет.

Лариса (40), тимЧасОВО не 
працює:

— Сумку.

ми запитаЛи КОзятинЧан: Що найчастіше ви тримаєте в руках?

КЛУБ жУрнаЛістиКи "ВесеЛКОВий 
КОзятин"  центрУ іннОВаційнОГО 
рОзВитКУ дитини "Easy English".

Черговий конкурс 
малюнків-поробок, 
ініційований центром 
розвитку дитини, на-
бирає обертів. Цього 
разу він складається з 
двох частин: "домашнє 
завдання" та роботи 
на майстер-класах на 
базі центру.

Так протягом мину-
лого тижня на шість 
безкоштовних май-
стер-класів із задаво-
ленням прийшло близька сорока 

дітей мікрорайону училища.
Діти із захопленням виготовля-

ли поробки в стилі українських 
традицій писанкар-
ства, щоправда, на 
дерев'яних яйцях, 
але за допомогою 
декорування кві-
лінгом, ліпленням 
та розпису-витинан-
ки. Таке рукоділля 
дозволило їм не 
лише взяти участь 
у конкурсі, але й 
порадувати рідних 
подарунками до 
Великодня.

Декорування пи-
санок не обійшлося і без патрі-

отичної тематики. 
Деякі з батьків ді-
тей наразі захища-
ють Україну в зоні 
АТО. На жаль, ця 
тема особисто сто-
сується і керівни-
ка творчих гуртків 
центру та майстер-
класів Юлії Дуки, 
чоловік якої воює 
на сході. За слова-
ми дітей, вона добра, щира та по-
зитивна вчителька. І дійсно, Юлія 
Павлівна за час роботи в центрі 
отримала довіру та захоплення 
від дітей та колег по роботі. За 
словами самої ж пані Юлії: "мої 
вихованці завжди випромінюють 

позитивну енергію, 
тому робота з ними 
змушує забувати про 
все, стираючи будь-які 
негативні бар'єри".

Отже, конкурс три-
ває до наступної се-
реди, 19 квітня. При-
носьте свої роботи в 
редакцію газети "RІА-
Козятин" (вул. Не-
залежності, 39), або 

в центр інноваційного розвитку 
дитини "Easy English" (вул. Пере-
моги, 41, 2-й поверх)

Переможців чекають призи, а 
всі роботи будуть передані на-
шим захисникам. Україна - це всі 
ми разом!

90 років виПовнюється ростисЛаву чернишу

творчий конкурс "ПасхаЛьні візерунки" 
від "Easy English" 

вербна недіЛя в козятині наша Гімнастка міЛана кузьмич — 
на Першому місці!

центр ПоЛьської куЛьтури ім. тимоша 
Падури відсвяткує десятиріччя 

автор: даша Пацанівська

автор: влад дука

автор: влад дука

ГаЛина (44), тимЧасОВО не 
працює:

— Це гарно для молоді. Мої 
сини давно планували поїхати за 
кордон, але було дуже дорого. 
Зараз це стане доступніше.

анатОЛій (60), пенсіОнер:
— Дуже добре, хай 

люди мандрують. Мій 
син і раніше їздив від-
почивати в інші країни, 
зараз це буде простіше.

рУсЛан (29), заЛізниЧниК, ОЛя (22), У 
деКреті та артем (1,2):

— Безвіз нічого не змінить, по-
трібно мати багато грошей для 
поїздок за кордон. Поїдемо за 
кордон при першій можливості.

петрО (52), пенсіОнер:
— Безвіз дуже добре для 

України. Значно полегшить 
процедуру оформлення до-
кументів. Я постійно їжджу 
до Європи.

петрО (61), пенсіОнер:
— Це гарно. У мене 

племінниця в Румунії, 
можливо поїду до неї 
в гості.

надія тарасіВна (75), 
пенсіОнер:

— Звичайно, безвіз — це 
гарно! Хай молодь побачить 
інші країни. У нас поки в 
планах поїздок нема.

ми запитаЛи КОзятинЧан: Що думають про безвіз та чи планують поїздку до європи?

тетяна ЛОзінсЬКа

На базі залізничного училища 
пройшли змагання з художньої 
гімнастики. Учасниками стали 
більше сотні юних спортсменок 
з Вінниці, Хмельницького, Кали-
нівки та нашого міста. Козятинці 
вибороли 29 медалей. Серед тих, 
хто стала першою серед гімнас-
ток 2013 року народження, наша 
землячка, 4-річна Мілана Кузьмич. 
Вона отримала грамоту від міської 
ради за перше місце у відкритому 

турнірі з художньої гімнастики, 
“золоту медаль” та цінний по-
дарунок.

Редакції “RIA-Козятин” Мілана 
розповіла, що в дитсадочок не 
ходить, бо допомагає мамі Мар’яні 
няньчити 2-річного братика Ріна-
та. Батька юної медалістки звати 
Віталій. Вона дуже модерна ді-
вчинка і, окрім гімнастики, любить 
танцювати.

За словами мами Мар’яни, її 
дочка Мілана відвідує спортивну 

школу протягом півроку. І 
має гарні результати. Вона 
тренується у місцевій спор-
тшколі та Вінницькій. Заняття 
відбуваються три рази на 
тиждень. Успіху доньки по-
сприяли тренери Лариса Чер-
нишенко та Анжеліка Попова.

Вітаємо нашу землячку з 
першим місцем і бажаємо но-
вих перемог, щоб нею горди-
лась не тільки  Козятинщина, 
а й вся Україна.

Катерина ЧеКай

Не всім відомо, що в Козятині 
вже десять років існує громад-
ська організація Центр польської 
культури ім. Тимоша Падури. Про 
створення, історію становлення 
та повсякденні справи Центру 
газеті “RIA-Козятин” розповіла 
голова цієї організації Наталя 
Чайковська. 

— Ініціатива створення походи-
ла від групи мешканців Козятина, 
які мали польські коріння. Спо-
чатку були проблеми з реєстраці-
єю в відділі юстиції. 

У 2007 році Тимош Падура, 
ім’ям якого ми назвали наш 
“Центр”, не був відомий. На час 
заснування “Центру” деякі вва-
жали його націоналістом. Але 
ми перемогли чиновників. І наша 
організація отримала ім’я цього 
найталановитішого митця! 

— Про Тимоша Падуру  я 
дізналася від пана Богдана Си-
ваківського, викладача, поета, 
громадського діяча з Козятина, 
— розповідає Наталя Борисівна. 
— Він дуже багато зробив для 
популяризації цього польсько-
українського діяча культури. 

За словами пані Наталі, на 
сьогодні фінансову, юридичну 
та культурну підтримку Центр 
польської культури отримує від 
польських партнерів з таких міст, 
як Варшава, Клєчєва, Конін, а та-
кож від Генерального консульства 
Польщі у Вінниці. Польські парт-
нери приїздили на 10-річчя Поль-
ської cуботньо-недільної школи. 

центр ОБ’єднУє тВОрЧих 
Людей. Центр об’єднує близько 

300 осіб. Більшість з них мають 
польське походження. Але багато 
є людей, які просто цікавляться 
польською культурою. Збираються 
учасники організації на базі школи 
№1. Там обладнаний кабінет поль-
ської мови. Коли приходить бага-
то людей, зустрічі відбуваються в 
шкільній актовій залі. При орга-
нізації діють: Польська суботньо-
недільна школа, фольклорний ан-
самбль “Podolski Kwiat”, молодіж-
ний вокальний ансамбль “Podolskie 
swiderki”, Кіноклуб, Театральний 
гурток, Польське Коло Господинь 
Козятинських.  Щодо останнього, 
то це зібрання жінок. Вони вивча-
ють регіональну кухню, збирають 
рецепти приготування автентичних 
страв. Жінки організовують світлиці 
регіональної польсько-подільської 
кухні. Страви готують за рецептами 
своїх бабусь. У мріях цього кола 
— видати збірку рецептів. 

Польська суботньо-недільна 
школа в минулому році відсвят-
кувала десятиріччя, а ансамбль 
“Podolski Kwiat” святкуватиме в 
цьому році.  Його склад приймає 
вже друге покоління учасників. 
Що цікаво, колектив відомий у 
Польщі набагато більше, ніж на 
батьківщині. Кожний рік “Podolski 
Kwiat” виступає на фестивалях у 
Польщі та в Україні, презентуючи 
поляків, які живуть на Поділлі. 
Дуже часто колектив відвідує різ-
ні урочистості в Польщі. 

— Ансамбль виступає поки що 
в стилізованих костюмах, — каже 
Наталя Чайковська. — Справжнє 
національне вбрання польські 
партнери пообіцяли подарувати 
до десятиріччя “Центру”. 

ЛюБЛятЬ мандрУВати 
“Центр польської культури” 

багато подорожує. Як Україною, 
так і до Польщі. Хоча раніше 

таких поїздок було набагато 
більше. Дорослі учасники “Цен-
тру” полюбляють організовувати 
туристично-історичні поїздки. 
Відвідали в Кременці музей поль-
ського поета і драматурга Юліуша 
Словацького. 

У рамках поїздки “Слідами по-
ляків” побували в Бердичівському 
монастирі Босих Кармелітів, в 
музеї польського письменника 
Джозефа Конрада. Відбулися 
поїздки в Київ на екскурсії по 
пам’ятках архітектури. Зокрема 
відвідали меморіал “Биківня”. 
Адже у Биківнянському лісі зна-
ходиться найбільше в Україні міс-
це поховання жертв масових по-
літичних репресій. Тут був об'єкт 
спеціального призначення НКВС, 
де у кінці 1930-1940-х роках 

відбувалися масові захоронення 
розстріляних та закатованих. Тра-
гедія Биківні стоїть в одному ряду 
із такими злочинами як Аушвіц, 

Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та 
Катинський розстріл. 

У 1994 році тут заснований 
Биківнянський меморіальний 
комплекс жертвам комуністичного 
режиму, який тепер є національ-
ним історико-меморіальним запо-
відником. 

спіВпраця з пОЛяКами В 
пОЛЬЩі . Щорічно козятинці при-
їздять у польське місто Вроцлав на 
урочистості з приводу початку акції 
“Могилу прадіда збережи від за-
буття”. Мета акції навчити молоде 
покоління, що без минулого нема 
майбутнього. По всіх школах Поль-
щі збирають “символічний злотий”. 
Влітку волонтери роз’їжджаються 
по місцях колишнього проживання 
поляків у нас та наводять лад на 
кладовищах. Трапляються цікаві 
знахідки — могили відомих поль-
ських діячів, які померли на Україні 
та вважалися зниклими безвісти. 

Діти з Центру влітку їдуть до 
Польщі та живуть у польських 
сім’ях. Так вони краще можуть 
вивчити та приєднатися до поль-
ської культури. 

Центр об’єднав різних людей 
— католиків, православних, по-
ляків, українців, вірмен… — Ми 
ніколи не конфліктуємо щодо 
національності чи віросповідання. 
У наш важкий час дуже потрібно 
мати такий осередок добро-
зичливості та просвіти, — під-
сумовує свою розповідь Наталя 
Чайковська.

В'яЧесЛаВ ГОнЧарУК

У неділю, 9 квітня, відзначали 
Вербну неділю. 

Приємно, що Українську право-
славну церкву, парафія якої зна-
ходиться на вулиці Тухачевського, 
25, почало відвідувати більш молоде 
покоління, ніж раніше. Збільшилась 
і кількість вірян. Крім служби, на-
стоятель храму протиієїрей отець 
Василь провів спільну молитву за 
перемогу над агресором, за звіль-
нення полонених і в’язнів, за біжен-
ців та вимушених переселенців, за 

встановлення справедливого миру. 
Пройшло урочисте освячення верби. 
За словами отця Василя, це дерево 
цвіте найпершим в Україні.

У руслі Вербної неділі такий же 
захід провели прихожани грекока-
толицького обряду Козятина вул.
(Вінниченка, 5). Отець Антон Борис 
в спілкуванні з вірянами ствердив те, 
що ствержджує вся Україна. Молит-
ва за воїнів ЗСУ, доброволиців АТО. 

Відбулось освячення верби, при-
частя, сповіді. До речі, служба на 
Великдень почнеться о 6 годині, у 
православних — о 4.30. 

В'яЧесЛаВ ГОнЧарУК

Сьогодні, 13 квітня, відзначає 
своє 90-річчя Ростислав Черниш. 
Народився він у сім’ї інтелігенції. 
З дитинства мріяв бути військо-
вим. Хотів бути схожим на Бу-
дьонного чи Чапаєва. Надихала 
підлітка на такі думки любов до 
коней. 

Йому було 14 років, коли по-
чалася Друга світова війна. У 
дні окупації, на скільки було 
можливо, сім’я Чернишів допо-
магала партизанам продуктами 
харчування. А в 17 років юнак 
Ростислав вступив до артилерій-
ського училища. 

Поки молодий артилерист 
вчився, скінчилася війна і по-
треба по комусь стріляти від-
пала. Але в послугах відмінника 
навчання хрест не поставили. І 
сьогоднішній іменинник став спе-
ціалістом з військової підготовки. 

“Так не годиться, що педагог 
без педагогічної освіти”, — ду-
мав він. Тому і вступив до Берди-
чівського педагогічного інституту, 
який закінчив з відзнакою. 

Після вузу  Ростислав Архипо-
вич працював вчителем Сестри-
нівської школи. Це був 1954 рік. 
Можливо, хтось інший зупинився 
б, адже предметів, які міг викла-
дати, вистачало. Та в школу чер-
вонодипломник Черниш прийшов 
не предмети викладати, а думав, 
як спілкуватися з дітьми. Навча-
ючи дітей, сам прагнув вчитися. 
Знову став студентом вищого 
освітнього закладу. На цей раз 
Вінницького педагогічного ін-
ституту без відриву від роботи, 
заочно. Уже після закінчення 
цього вузу (також з відзнакою) 
Ростислав Архипович міг викла-
дати в школі майже всі предмети 
за шкільною програмою. 

Будучи від природи хорошим 
психологом, він знав, з чим за-
ходить до учнів у клас. Адже 
до 10-класників не можна зайти 
з тим, з чим у 5 клас... Учитель 
старався, щоб учні були дисци-
плінованими, виховував їх через 
жарти. 

Газеті “RIA-Козятин” ювіляр 
розказав такий випадок. На урок 
запізнилась учениця. Зайшовши 

в клас, стала виправдовуватись. 
Учитель каже їй, що ти переді 
мною ні в чому не винна. Я тобі 
дякую, ти ж прийшла до школи. 
А от у своїх однокласників ти 
час забрала. Виявляється, в своїх 
однолітків пробачення просити 
складніше, ніж перед вчителем. 
Тому старалися не запізнюва-
тись.

За 46 років перебування в 
школі, Ростислав Архипович 
був викладачем української, 
російської мови та літератури, 
військової підготовки, фізичної 
культури. Учителем історії і гео-
графії. Він модернізував слюсар-
ну та деревообробну майстерню. 
Сам сконструював два фуганки, 
які подарував школі. Згодом їх 
подарував: того, що 120 см — 
майстру з праці, меншого, яким 
можна працювати одною рукою 
— талановитому учню. 

Про таких, як Ростислав Архи-
пович кажуть: вчитель від Бога. 
Але так іноді називають тих, хто 
далекий від такого оцінювання. 
Скоріш за все, так пишуть тільки 
для того, щоб комусь догодити. 

Тому скажу інакше: це людина, 
яка народилась для школи і учні, 
які в нього вчились, пам’ятають 
свого вчителя.

Ростислав Архипович, мабуть, 
працював би в школі по сьогод-
нішній день.Та трапи-
лася біда. Захворіла 
його дружина Ні-
нель Олександрівна. 
Звільнився з робо-
ти, щоб рятувати 
свого друга по життю 
і сімейну опору, 
з ким поставили 
на ноги 4-ох 
дітей...

Зараз юві-
ляр має міц-
не здоров’я. 
К а ж е :  н е 
к о ж н о м у 
в д а є т ь с я 
с т и с н у т и 
мою руку 
так, щоб 
я сказав: 
“досить”. 
А от на 
душі по-

гано.
— Пенсія мала? — запитали 

ми у нього.
— Та ні, за Україну пережи-

ваю. Скрізь розруха. 
Запитали ще, чи шкодує пан 

Ростислав за комуністичним 
минулим. Він відповів, що не 
шкодує.

— У партії я не перебував, 
— каже. — Мені боляче, що ру-
шиться те, що було побудовано.

Більше запитань газета не 
ставила ювіляру, бо на 

іншу тему перейти не 
виходило...   

Від редакції: Газета 
приєднується до всіх 
привітань на адресу 
Ростислава Черни-
ша з приводу його 
90-річчя. Бажаємо 
йому гарного настрою 

і хороших людей, що 
оточують!

Його пісню "гей, соколи!" ("Hej, 
sokoly"), що лунала у фільмі 
єжи гофмана "Вогнем і ме-
чем", знають усі. Він написав 
пісню про устима кармалюка 
"За сибіром сонце сходить", 
до його поезії "лірник" микола 
лисенко написав музику. На-
родився тимош у містечку іл-
лінці Вінницької області. Його 

називають польським кобзарем 
із українським серцем. помер 
70-річний пан падура 8 верес-
ня 1871 р. у козятині в будинку 
свого друга маріана Васютин-
ського. похований в махнівці 
козятинського району (колиш-
нє комсомольське). Знайшли 
його могилу зовсім недавно. і 
про це взнав весь світ.

тимош падура, це польсько-український поет, композитор і торбаніст
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Педагогічний колектив 
ЗШ І-ІІІ ст. №2

щиро вітає 
вчителя - пенсіонера

Черневич 
Олександру 
Георгіївну

26.04.2017 р. об 11:00 буде 
проведено встановлення
межі земельних ділянок 

по вулиці В.Великого 5 
(колишня Котовського)

по межі розподілу 
згідно рішення суду 
№133/3785/14ц від 

18.08.2015 р.
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Вітаємо з 25-річчям дорогу невістку 

Сауленко 
Наталію Юр’ївну

   с. Титусівка

Свекруха Олена, свекор Василь

Завітає хай достаток,
Гроші липнуть хай до п’яток,
Ніжність в серце завітає,
Успіх хай не забуває.

Я молюсь о тебе, мой родной.
Чтоб хранил тебя Бог от несчастья,
Чтоб удача укрыла волной.
Не рвалось, чтобы сердце на части.
Я молюсь. Пусть Господь снизойдет
И избавит тебе от тревоги.
Пусть подальше Господь отведет,
Твой маршрут от опасной дороги.
С Днем рождения мой дорогой!
Желаю яркого солнца, 
безопасного неба,
Зеленой травы и никакой беды.
Здоровья, счастья и удачи.

10.04.17 г. Поздравляю с Юбилеем Сына

Мама

Малицкого 
Петра Романовича

16 апреля Юбилей 65 лет

Антонов 
Николай Анатолиевич
С днем рожденья
 поздравляем, 
Дорогой наш человек! 
Счастья искренне желаем 
На не менее, чем век! 
Будь веселым и счастливым 
И здоровым тоже будь. 
Радость лучшего разлива 
Пусть переполняет грудь. 

Пусть намеренья благие 
За собой влекут успех - 
Будут пусть дела такие, 
То есть, в общем, лучше 
всех!

С уважением : Жена,дочери,зятья и внучки.
Кумовья Клавдия,
         Людмила и их семьи.

На свете дат немало разных, 
Но эта дата всех светлей. У 
Вас сегодня знатный праздник, 
У Вас сегодня юбилей. 
И мы сейчас, со всей любовью, 
Вас поздравляем с этим днем, 
Желаем доброго здоровья 
И счастья прочного во всем.

Антонов Николай
              Анатолиевич

16 апреля Юбилей 65 лет

Не сумуй, рідненька, що роки, як птиці.
І що спокій тобі невсипущий лиш сниться.
Ми з тобою завжди нерозлучні довіку,
Ти, як сонечко, грієш домівку.
Тож спасибі за ласку, безмежну, як море,
Хай тебе обминають і біди і горе.
Щоб здоров'я було, щоб жила не тужила,
Ти найбільшого щастя в житті заслужила.
Нехай для тебе не згасає сонце,
Не віють в душу холоди.
Хай жито на столі і Бог на небі
Тебе завжди рятують від біди!

12 квітня вітаємо з 50-річним Ювілеєм дорогу сестру

З любов'ю: сестра Люда та її сім'я.

Степанюк 
Валентину Михайлівну

Спасибі за ласку, за руки 
умілі.
Що вмієш підтримати 
словом і ділом,
Наш славний і рідний, най-
кращий у світі,
З тобою нам завжди за-
тишно і світло.
Із гарною датою Щиро ві-
таєм,

Добра, довголіття, удачі 
бажаєм.
Хай скрізь буде лад: на робо-
ті, в сім'ї, 
щоб радість на серці і хліб 
на столі.
Хай легко працюється, добре 
живеться,
все множиться, вміється, і 
удається.

2 квітня святкує свій 50-річний Ювілей
добрий, турботливий, дорогий чоловік, тато, зять, дідусь

З любов'ю: дружина Альона, сини Максим, Міша, Артем,
донечка Діана, невістки Руслана, Оксана, теща, тесть, внуки Паша і Саша.

Камінський Володимир 
Миколайович

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

ВІТАЄМО 9 квітня 90 років

З любов'ю: дочки Ніна, Люба, зяті Микола та Василь.

Мосійчук 
Віру Григорівну

39
63

30

с.Кордишівка

(18 квітня)

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

З любов'ю: правнук Владислав з дружиною 
Мариною та їхні діти Саша, Назар, Тимур.

Мосійчук 
Віру 

Григорівну

ВІТАЄМО 9 квітня 90 років
с.Кордишівка

Тищенко 
Віктора Леонідовича

Перші 10 років – собі дитинство 
залишило,
Другі 10 років – взяла юності 
пора,
А треті 10 років сьогодні на-
ступили,
Новий етап – дорослого, сімейно-
го життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості, 

добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди тебе Мати Божа 
берегла!
А Господь тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні,
Ангел-охоронець хай з плеча не 
злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в 
труді.

З любов’ю: тесть, теща, дружина Сніжана, донечки Софія і Ярослава, 
Саша і Алла, Саша, Лена і Рома, куми Діма і Маріна, Саша і Таня, 
похресник Ігор, племінники Максім і Матвій.

Сердечно вітаємо дорогого зятя, 
чоловіка, батька, дядька, кума, хрещеного 
з 30-річним ювілеєм

продам 
  2 ãàçîâèõ êîíâåêòîðà íîâ³ 1 500 ãðí., ãàçîâèé ë³÷èëüíèê 700 ãðí. 
íîâèé. 096-901-70-55
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ áåç ìàòðàö³â, øêàô, êóõîííèé ñò³ë, êîâðè 
íàòóðàëüí³ 2 õ 3. 096-160-69-70, 096-138-68-81
  2 ðåëüñè Ð-65 ïî 4 ì. 067-761-98-56
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî á/ó. 093-303-42-14
  2-õ ñïàëüíå ë³æêî, 2 ìàíåæ-ë³æêà, êîìïþòåð ÀÑ-2 õ 100W, êîëîíêè 
Ñâåí-2-18W, åëåêòðîã³òàðà Êîðò, âåëîñèïåä Àðä³ñ, øâåéíà ìàøèíêà. 
093-140-74-34

  Àáî ïîì³íÿþ ñîáàêó Ëàéêà êàáåëü 2 ðîêè. 067-394-60-27
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-
430-75-88
  Áàëîí àëþì. á/ó 300 ãðí., êîòåë ÊÑ íåâæèâàíèé àëå ñòàðî¿ ìîäåë³ 
ï³ä äðîâà ³ âóã³ëëÿ, çàë³çíå ë³æêî ç ìàòðàöîì 200 ãðí., ñàìîâàð 
åëåêòðè÷íèé (íå ì³äíèé) 300 ãðí. 097-556-89-55
  Áàíêè 1-ë, 2-õ ë., 3-õ ë.  063-359-40-07
  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. 097-149-
12-94

  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

  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, 063-608-92-5
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 098-

974-57-77, 063-293-13-29
  Áóäà â³ä â³éñüêîâî¿ ìàøèíè Ç²Ë (êóíã). 073-310-90-74, 096-219-94-51
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 ñì., ãàçîâà êîëîíêà «Ëüâ³â». 097-690-98-02
  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
  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., Ìàÿê 205 + áàá³íè. 
067-783-79-69
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 097-436-73-95
  Âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 063-994-73-98
  Âóëèêè, áäæîëè, áäæîëî ïàêåòè, ìåäîãîíêà, ãåìîãåíàò. 098-419-41-
37, 063-662-12-74
  Âóëèêè, ðàìêè. 097-756-75-89
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Contra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-359-40-07
  Ãàçîâà ïëèòà «King» á/ó 1 000 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» ï³ä 
êàñåòó + ñóìêà + äîê. 700 ãðí. 096-797-90-53
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-160-69-70, 050-843-64-
14, 096-138-68-81
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» 0636153370.
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 6 õ 4 âóë.Êàòóêîâà (á³ëÿ ó÷èëèùà). 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 097-307-51-64, 063-607-16-22
  Äâîº ïîðîñÿò äî 100 êã. 093-837-14-24, 2-14-37
  Äâîéíà êîëÿñêà. 093-411-05-52
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè äëÿ ñàäó â³ä 5 ãðí. 093-998-06-20
  Äåêîðàòèâí³: ï³âíèêè ³ êóðî÷êè 100 ãðí., ³íäî-êà÷óð 200 ãðí. 068-
512-77-70
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä ïîñèëåíèé, àäàïòîð 
(áðè÷êà äî ìîòîáëîêà), îïðèñêóâà÷ ç í/æ ñòàë³. 093-375-06-61
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Àäìàð. 093-303-42-14
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â õîðîøîìó ñòàí³, º ÷îõîë â³ä â³òðà, äîùîâèê. 063-
178-74-18, 096-699-69-95
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, ïîâíèé êîìïëåêò. 097-775-61-94
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äî¿ëüíèé àïàðàò. 068-547-70-90

  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 0987-280-55-27
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ 
øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè ïðîäàì êîçó. 093-030-74-52
  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 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64 ãàç. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì íà Òàëèìîíâö³. 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 Ïîëå ×óäåñ. 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-223-79-61
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ÿ÷ì³íÿ 13 ò. 097-428-32-93
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâ³â³ç. 097-691-24-53
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-596-41-07
  Êàðáþðàòîð ÂÀÇ 2105 íîâèé, ñâàðî÷íèé àïàðàò 220Â + ïóñêîâèé 
ïðèñòð³é äëÿ àâòî. 063-343-04-10
  Êàðêàñ òåïëèö³ 4 õ 3 õ 2, ñàäæàíö³ ³íæèðà, êàâîâîãî äåðåâà. 067-
445-75-52
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà ³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 
067-779-47-57
  Êàðòîïëþ íåäîðîãî âåëèêà - Ñëîâÿíêà, Áåëëà Ðîñà, ³ ì³ëêà, 
áåçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, òåëåâ³çîð Òîìñîí ç ÄÂÄ, â ðåìîíò³ ùå íå 
áóâ, åë. äâèãóí 21.8 Êâò/1500 îá. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 1.5 ò., íàñ³íüîâà 1 ò. 097-409-57-27
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-485-06-41
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 30 â³äåð. 063-304-83-89
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïàñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-750-81-60
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-872-45-83
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà -  Ì³íåâðà, íåâñüêà, Áåëà ðîññà, ñëîâ’ÿíêà, 
âåëèêà êàðòîïëÿ, ìîòîêîñà, áåíçîïèëà íîâà. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (ðàííÿ) 10 ñîðò³â, ñåðåäíüîðàííÿ, êàðòîïëÿ 
âåëèêà, êîðìîâèé áóðÿê. 096-904-11-53
  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 òà ì³ëêà, äåøåâî. 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, âåëèêà, íåäîðîãî. 063-381-79-71
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, êðîëèêè. 098-921-92-09, 096-901-41-74
  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 íàñ³íüîâà. 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà. 098-278-77-61
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 10 â³äåð. 073-310-90-74, 096-219-94-51
  Êàðòîïëÿ ñîðòîâà ðàííÿ òà ï³çíÿ ç äîñòàâêîþ. 096-717-97-88
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, 
ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, ïàðîâ³äïàðþâà÷ 
îäÿãó. 067-779-47-57
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 4 ì., äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-
141-60-60

  Ê³ìíàòíà ñò³íêà ïîë³ðîâàíà 500 ãðí. 073-201-96-70, 068-443-04-27
  Êîáèëà ðîáî÷à. 097-453-47-52
  Êîáèëà, ëîøèöÿ. 067-147-49-62
  Êîçà ç 2 îêîòîì â òðàâí³, ñìà÷íå ìîëîêî, íå ïðèìõëèâà äî ¿æ³. 
063-896-76-53
  Êîçà ñ.Âåðáîëîçè. 097-740-97-72
  Êîçåòÿòà, ì³í³ êóðè. 096-414-22-45
  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
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel - 3 ããö + 2 Ãáò. ÎÇÓ + DVD-RW + 
HDD - 80 ãáò. + â³äåî Radeon 2600 XT + LCD-17« ìîí³òîð »Samsung« + 
ðàä³îìèøêà + êëàâ³àòóðà 2 500 ãðí. 096-797-90-53
  Êîíòåéíåð 5 òîííèé íà ö/ð ðèíêó. 096-312-40-50
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, ñ.Ìàõí³âêà. 096-295-
27-64
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-131-19-69
  Êîðîâà ÷îðíî - á³ëà ç 9 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ïîðîñÿòà 50-90 êã. 
(Â’ºòíàìö³). 093-064-82-74, 097-750-05-22
  Êîñòþì ÷îë. êëàñè÷íèé ñ³ðîãî êîëüîðó íîâèé âèð-âî ²òàë³ÿ 1 500 ãðí. 
ð.54, ñåðâ³çè ÷àéíèé, êîôåéíèé íîâ³. 068-957-14-49
  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
  Êðîëèöÿ ìîëîäà ïðîñòî¿ âåëèêî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-73-52
  Êðîë³ ìîëîäíÿê Íîâîçåëàíäñüêî¿ ìÿñíî¿ ñêîðîñï³ëî¿ ïîðîäè â³ä 70 
ãðí./øò. 093-786-38-07
  Êóðè íà ðîçâ³ä Îðï³íãòîí ïàëåâèé 3 ñ³ì’¿. 098-245-36-59
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè ÊÎÁÁ-
500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóð÷àòà Îðï³íãòîí ïàëåâèé ³ Ë³â³éñüêèõ ñ³òöåâèõ. 098-245-36-59
  Êóð÷àòà ïîð³ä Àäëåð òà Áàðâèñòà, äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³, ³íø³ ïðîäóêòè: 
ÿéöÿ, ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, òóøêè, ïîñë³ä. 093-857-33-00
  Ëîøà 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ì/ï â³êíî øèð. 1.45 ñì., âèñ. 1.41 ñì., òîâù. 6 ñì. - 999 ãðí. 068-
002-79-87
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ìîðîçèëêà âåðòèêàëüíà íà 7 ñåêö³é Gorenje 9 000 ãðí. àáî ïîì³íÿþ 
íà ïàñ³êó.  068-025-79-93
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ ñêëÿíèìè 
ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 097-324-85-40, 093-626-82-86
  Ìÿêèé êóòî÷îê ó â³òàëüíþ 2.20 õ 2.30. 096-887-12-18, 063-403-36-50
  Íà ³íêóáàö³þ ÿéöÿ ìÿñíèõ ïîð³ä êóðåé Áðàìà + Êîõ³íõ³í, ï³âåíü ðîñòå 
äî 5-5.5 êã., ðóêðà 4-4.5 êã. 097-170-90-05
  Íàñîñíà ñòàíö³ÿ àâòîìàòè÷íà «Îïòèìà», ì’ÿêèé êóòî÷îê íà êóõíþ 
íåäîðîãî, òåëåâ³çîð á/ó. 067-738-60-93
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 
øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 063-383-78-
73, 068-273-92-77
  Ïîðîñÿòà  10-12 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà Êîðåéñüê³ á³ë³, ìÿñíà ïîðîäà. 098-955-90-13
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè øòó÷íîãî  îñèìåí³ííÿ. 098-876-41-30
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 067-953-95-67
  Ïîñóäà, ìåòàëåâ³ êàñòðþë³, â³äðà, ñêëÿí³ áàíêè 3-õ ë., ñóë³ÿ äëÿ 
âèíà 30 ë., ðîçêëàäóøêà, ôîòîçá³ëüøóâà÷, ïàñ³êà, ³íâåíòàð ð³çíèé. 

096-364-80-30
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà, áàê àëþì³í³ºâèé 80 
ë. Êàíèñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., ïàëèâíèé áàê , ãåíåðàòîð ÀÈ 24 80 À, 28 
V, ðåì³íü âåíòèëÿòîðà, «ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð ÌÒÇ, íîâèé. 097-
431-23-13, 093-11-23-713
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ðàêóøêà íà ö/ð ðèíêó. 096-312-40-50
  Ðåçèíà íîâà ð.4 õ 10 -  2 øò. 063-645-27-80
  Ðåçèíó á\ó 215*65R15; 215*65R16. 067-128-89-32 
  Ðåçèíó ë³òî ìàéæå íîâà 205/60/16. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîáî÷³ áîò³íêè, ÷îáîòè, ðóêàâèö³, õàëàòè, êîñòþìè õ/á, âèõ³äí³, 
ôîðìåí³. 097-575-60-55
  Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-920-72-29
  Ñàäæàíö³ êèçèëà, ï³ðÿ, ñêëÿí³ áàíêè 3-õ ë. 093-837-14-24, 2-14-37 
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12êã, 1900ãðí. çà ïàðó. 093-941-03-84
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, øêàô, ñò³ëüö³, êð³ñëà, 
êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-003-24-40
  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
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-174-03-79
  Ñöåïêó äî ìîòîáëîêà, ðîáèòü ðÿäêè íà 3 ïëóæêà. 093-038-33-86, 
098-400-91-10
  Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë Äàíêî 12 êâò., á/ó, 1 ð³ê. 097-690-98-02
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 52 ñì., ñòîëèê æóðíàëüíèé, îïðèñêóâà÷ äëÿ 
ñàäó-ãîðîäó, øàòê³âíèöÿ. 097-873-36-99, 063-191-23-75
  Òåëèöÿ 1 ð³ê 2 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-786-
39-49, 067-595-04-32
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 3 ì³ñ. 097-449-25-88
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. 097-828-93-74
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 098-227-63-60
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, 8 ì³ñ. ò³ëüíà, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-997-03-23
  Òåìíî ñèí³é áîñòîí íà êîñòþì, ïîáåäèò. äèñê, íàáîð îòâåðòîê, ãàç. 
áàëîí, áðîíà íà äà÷ó. 093-850-01-60
  Òðè ìàãàçèíà (êîæåí 30 êâ.ì.), íà ïðèâàòèç. çåìë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê 
(öåíòð) àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-988-63-95, 093-
439-64-81
  Òðîñ³êè ãàçà, òîðìîõà, íîâà ïîêðèøêà «Ì³íãàêà», ìåòàëåâèé ãàðàæ, 
êàñòðþëÿ 40 ë. 099-294-82-38, 2-12-13
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Òþêè â³âñÿí³, ÿ÷ì³íí³. 067-929-72-46, 093-786-42-06
  Ó÷àñòîê 10 ñîò. âóë.Ïðîëåòàðñüêà 96. 067-772-36-78
  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 â öåíòð ð-í Âîäîêà÷êè, º ö/âîäà, ñâ³òëî, ãàç, 8 ñîò. çåìë³. 
063-191-91-27
  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
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ремонт, послуги
Копаємо, докопуємо, чистимо криниці.
Доставка 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
Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 
Швидко та якісно. 096-298-53-52
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм. Працюю без посередників 
098-992-51-57
Газові котли, ремонт, встановлення та про-
даж, нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" 
та інші з Німетчини, Гололандії, обслуго-
вування, гарантія. Індивідуальне опалення. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
Всі види будівельних робіт, плитка 093-
767-67-84

робота
 На роботу кабельник та електромонтер в 
ПАТ "Укртелеком", вул. Незалежності, 39. 
068-951-95-78
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 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
На роботу в ломбард потрібен працівник, 
з/п 4 000 грн., повний соц.пакет, офіційне 
працевлаштування, навчання безкоштовне. 
098-488-24-59
В магазин "Ромашка" потрібні продавці, 
дівчата до 30 років без шкідливих звичок. 
067-609-10-49, 093-925-92-67
На роботу потрібні різноробочі 70 грн./день. 
097-691-24-53
На роботу потрібні продавець, офіціант, 
кухар, шофер, робочі, бухгалтер. 067-509-
08-00, 063-172-96-68
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

396252

Терміново на роботу потрібні: бармен - 
офіціант, кухар - помічник кухара, з/п гідна. 
093-911-81-10
Каменярі на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Монолітник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Комірник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 7000грн. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Стропальник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 10000грн. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Разнорабочие на карьер в Житомирской 
области (Олевский р-н). Обязанности: раз-
работка и складирование плитки, камня . 
Ручной тяжелый труд, но хорошо оплачива-
емый. З/п от выработки: 5000 - 8000 грн. т. 
(050)5227944 Роман
Адміністратор в готель (хостел) у м.Києві. 
Заробітня плата від 3500+%. Проживання на 
місці. Робота в м.Києві. Тел.: 0685235944, 
0674456686

нерухомiсть: продам або обмiняю 
Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Покришкiна, поверх: 5/6/-, 
площа: 41/17,5/16,5, Старе мiсто. Цiна: 475543, 
тел.: (098) 545-24-89 

 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 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Жмеринка, поверх: 2/4/-, 
площа: 76/44/9, вул.Будiвельникiв. Цiна: 600000, 
тел.: (067) 396-99-28 

Будинки 
м.Калинiвка, поверх: 1/-/-. Цiна: дог., тел.: (066) 
809-99-78 

 Будiвельнi матерiали 
 Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

автомобiлi 
Продам або обмiняю 

Фiат-Добло, можл.в розстрочку вiд 1500/мiс. Цiна: дог., (098) 
195-56-80 

 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 
<@Заг2:>9.1. Пропоную 

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

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

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

ВиРоБничомУ ПiД-ВУ УмБР 
машинiст-екскаваторник вiд 6000гр, опе-
ратор ЧПУ(металообробка) вiд 8-15тис, 
вахтовий метод. Слюсар-зварювальник 
вiд 8000, рiзноробочi, укладальники трот.
плитки. (067) 538-21-75 

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 

Працевлаштування в чехiї. оформлення вiз. Доставка на роботу. 
Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

ТоВ "Сяйво" потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахта. Проїзд, житло 
оплачується. Тел.:(095) 341-19-02 

 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 

Карт. насiн. Рокко, Рiв'єра,насiн. Цiна: 4 грн., 
тел.:(097) 832-63-33 

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

  Õîëîäèëüíèê Ë³áåðòîí, á/ó â³êíà, äâåð³ äåðåâÿí³, ïðàëüíà ìàøèíêà 
Ñàìñóíã. 093-406-75-28
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ìåòàëåâà Ä.20, 40, 60. 093-140-74-81
  Öåãëà íîâà. 063-773-26-41
  Öóöåíÿòà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà â³ä 
÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ä³â÷àòà 1.5 ì³ñ. 1 000 ãðí. 068-
221-40-13, 093-299-31-10
  Öóöåíÿòêà ñåìáåðíàðà ãîòîâ³ äî áðîíþâàííÿ. 098-500-10-54, 063-
600-58-51
  Øàôà-êóïå 190õ220õ48. 067-801-45-38
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ äâåðíèé 
ç àíòðèñîëÿìè íîâèé. 097-329-25-97
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà. 063-502-68-94
  Øèôåð 85 ëèñò³â 8 õâèëüîâèé, á/ó, ÿêîìó 5 ðîê³â. 067-758-86-54
  Øêàô 3-õ äâåðíèé ðîç³áðàíèé, á/ó ðîçêëàäíå êð³ñëî, á/ó äèâàí íà 
äà÷ó. 098-993-35-42
 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 ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, ì/ï â³êíà òà 
äâåð³, ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 096-
472-24-69 Â³êòîð
  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. âóë.Êîòîâñüêîãî, 5 ïîâ., öåíòð, º îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 
093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  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., âóë.Äîâæåíêà 101-à, çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì., 
æèëà ïëîùà 18.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ë³÷èëüíèêè. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè, 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 30 êâ.ì. 098-

584-71-50, 093-760-98-31
  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, 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. â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâ, ºâðîâ³êíà, ê³ìíàòè 
îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê íà âîäó. Ó äâîð³ ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 095-758-73-91
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî). 067-772-36-78
  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., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë íåäîðîãî àáî 
îáì³íÿþ íà àâòî. 097-350-36-33
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê ïàíåëüíèé âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî, áåç 
ðåìîíòó. 093-979-47-43 Íàòàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  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., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà) öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì. 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 
êâ.ì., æèëà ïëîùà 28.3 êâ.ì., ãàç. êîòåë, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 
093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, çàã. ïëîùà 43.4 êâ.ì., 1 ï./2 ï.á, º ñàðàé, ïîãð³á, 
ìîæëèâèé îáì³í íà ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-816-12-18
  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, áåç ðåìîíòó. 093-979-47-43
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 50 êâ.ì., 4 ïîâ., 
º êîíäèö³îíåð, ç ìåáëÿìè. 093-766-54-43
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 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
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, õîðîøèé, òèõèé äâ³ð. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ 
ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. 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., (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, ï³ä îô³ñ - ìàãàçèí, 56 êâ.ì. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-21, 
063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 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., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, õîðîøèé æèòëîâèé 
ñòàí, îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  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. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 15, 2 
ïîâ., àâòîíîìíå îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, êëàäîâêà. 
063-304-37-36
  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., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 
8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà àáî îáì³íÿþ íà ïðèâàòíèé 
áóäèíîê ç äîïëàòîþ. 093-732-42-02
  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.Ãðóøåâñüêîãî 23.  067-811-07-23, 
063-349-51-27
  3-õ ê³ìí.êâ. çàã.ïë. 74,5 êâ.ì., âóë Íåçàëåæíà,7 ³íä. 
îïàëåííÿ, ì\ï â³êíà, íîâ³ äâåð³. 098-090-29-22
  3-õ 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.  Ó äâîð³ ÷àñòèíà 
ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ. 093-773-34-02
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., ó âàíí³é áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 
5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 095-596-63-78
  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
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 068-519-07-04, 
063-289-24-74
  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. 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 78 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 90 
ñîò., ñ.Â³âñÿíèêè. 096-266-31-54, 099-132-34-31
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 8.6 
ñîò., ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 
067-783-36-23
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 063-260-05-01, 096-037-
00-70
  Áóäèíîê áåç ãàçó, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîä³ëüñüêà 37. 098-705-83-64, 093-412-32-79
  Áóäèíîê áåç ðåìîíòó ñ.Ãóð³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãîðîä 55 
ñîò. 2-48-83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-
624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ, 
âðåìÿíêà, êðèíèöÿ. 093-812-70-18
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³ ä³ë-êà 55 ñîò. ãàç, ï³÷íå 
îïëåííÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä. 067-264-80-29, 
063-828-27-76
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. 
ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê 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.Ê³ðîâà ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ. 063-995-01-96, 
096-682-92-93
  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 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, 
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Колектив Козятинської 
школи І-ІІ ст. №2
висловлює співчуття 

вчительці
Ліпчинській Н.В.

з приводу втрати її батька
Майбродського В.Л.

Усі рідні висловлюють щиру подяку 
рідним,
близьким, кумам, друзям, колегам по 
роботі, сусідам,
за моральну та матеріальну підтримку
в трагічний для нас час,допомогу в 
організації поховання найдорожчої 
для нас людини

Майбродського 
Віктора Леонідовича

Вічно сумуючі: дружина, діти, внуки та вся родина.

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 
(можливо на дому) freelance, 

вільний графік

тел: 063-66-20-675; 
068-308-01-25; 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

Вічно сумуючі: дружина, діти, рідні і близькі.

Розривається серце, плаче душа,
Що в живих тебе, рідний нема.
Як хочеться тебе обійняти
І до серця свого пригорнути,
Як рветься душа, тобі все розказати.
Тихо скрипне хвіртка,
 як ідем до хати,
Та вже нам на зустріч 
не виходить Тато,
Тільки стара вишня
стереже криницю,

Із якої Тато не бере водицю.
Зашепоче груша ніжними листками
Ніби запитає "Тата вже немає?"
Заплакали вікна срібними сльозами
І прошепотіли:
"Тато вже не з нами".
Хай буде земля тобі пухом
І вічне Царство Небесне.
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18 квітня минає два роки, як тебе немає...

Любимый человек 
не умирает!
И будет так, 
пока мы знаем,
И память бережём свою!
Любимые не умирают – 
Лишь с нами 
жить перестают...

Вічно сумуюча дружина.
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11 квітня минає 15 років, як пішов з життя

Крупа Василь Михайлович
с.Самгородок

ХУДАСКО 
ОЛЕКСАНДР 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

14.04.17 р. минає 1 рік, як перестало битися серце 
найдорожчої нам людини чоловіка, батька, дідуся

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 простого.
Великий слід в житті ти залишив,
А скільки людям ти добра зробив.
Ти вічно в нашій пам'яті.

Цимбаровича 
Юрія 

Віталійовича

13 квітня минає рік,  як зупинилося серце коханої дружини, люблячої матері, 
дорогої бабусі, найкращої сестри

Тебе немає, серце плаче, душа згорьована 
болить. 
Ми кожен день чекаємо Тебе і виглядає-
мо щомить. 
Закрила хижа смерть повіки, скувала 
холодом вуста, 
Заснула вічним сном навіки людина до-
бра і проста.
Не заросте ніколи та стежина, що про-
вела Тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина і добрим 
словом люди пом’януть. 

Скільки не мине часу, Ти завжди будеш 
поряді з нами. 
Хай над Твоєю могилою 
світить сонце, жалібно співають пташки, 
а на квітах буде роса – то пам’ять про 
Тебе. 
Спи спокійно, наша дорогенька. 
Лебединим пухом хай буде 
Тобі земля, 
а душі – вічний спокій і 
Царство Небесне.

Шкільнюк 
Жанни 
Іванівни

В глибокій скорботі: чоловік Саша, дочки Ірина та Маріна, зять Діма, онуки 
Максім та Ігор, брат Юрій з дружиною Леною та сином Олегом.

393802ПрАТ "Комсомольське 
СП "Агромаш" запрошує на 

постійну роботу:

проїзд на роботу та з роботи компенсується .
гідна заробітна плата гарантована.

с. комсомольське, 
вул. київська б.45. тел. 097-284-30-01.

електриків, 
слюсарів-ремонтників,
термісти(термообробка граніту),
упраковщиків готової продукції,
розбуровщиків  граніту

396396

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.9-Ñ³÷íÿ 53 (ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè), 
41 êâ.ì., îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ö/âîäà, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ë³òí³é äóø, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 4 ñîò. ãîðîäà àáî îáì³íÿþ 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. 063-510-74-78
  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 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 íà 2 ïîëîâèíè ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ñàðàé, ãàðàæ, 
ä³ëÿíêà 25 ñîò., âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 
093-943-02-87
  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.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 1, á³ëÿ ë³ñíèöòâà, ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, ãàç íà âóëèö³, çåìë³ 18 ñîò. ïðèâàòèç.  068-
216-34-20
  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.Ðóáàíêà âóë.Êîëãîñïíà 4. 098-992-91-96
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, çåìëÿ 25 ñîò., ãàç. 
îïàëåííÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ äðîâà, êðèíèöÿ, ñàä, ð³÷êà ïîðó÷. 
096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë (öåíòð), ó÷àñòîê 0.45 ãà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé ñàäîê. 
093-645-12-72, 097-543-09-56
  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.Ñèãíàë, ñàäèáà 0.32 ãà, º ãîðîä, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ íà 2 ìàøèíè, ãàç, 
âîäà, ñàí.âóçîë îêðåìèé. 050-259-54-53
  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 ñ.Ôëîð³ÿí³âêà, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïðîñòîðèé êàì’ÿíèé 
ïîãð³á, ãàç çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ ó÷àñòêó, 10 õâ. äî åëåêòðè÷êè, 
çåìëÿ îáðîáëåíà 26.5 ñîò., âíèçó ãîðîäó äæåðåëî, ñó÷àñíèé 
äåðåâ’ÿíèé çàáîð. 067-683-35-90
  Áóäèíîê ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., 
ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 16 Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 093-785-79-12
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  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. 063-296-30-12, 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 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.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 13 ñîò. çåìë³. 
093-704-31-57
  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 öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ æèâè, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á êàì’ÿíèé, òóàëåò, âàííà, 
âîäà, ãàç. îïàëåííÿ â áóäèíêó, 12 ñîò. ñàä - ãîðîä, îãîðîæà, 
öåíòð, âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067-409-35-57
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â 
ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî   
  Áóäèíîê, õë³â, äâà ïîãð³áà, ãîðîä äî ð³÷êè 46 ñîò., 
ñ.Ñàìãîðîäîê, âñå öåãëÿíå íà ôóíäàìåíò³. 097-823-73-90

  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 ãóðòîæèòêó ì.Â³ííèöÿ, º ãàðàæ, ïîãð³á. 097-
334-38-77
  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 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 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
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ïðá, õîðîøèé ðåìîíÒ, ì/ï â³êíà, ïîãð³á, 
ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, Òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 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
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2101 ïîôàðáîâàíà, ïîâàðåíà, òåðì³íîâî. 067-112-05-89

  ÂÀÇ 21013 1982 ð.â. 068-042-29-43 
  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 2108 1992 ð.â. òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2109 1991 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
097-859-45-37
  ÂÀÇ 2109 2005 ð.â., òåðì³íîâî. 067-112-05-89
  ÂÀÇ 2115 1.5 ë. 8 êë., ãàç/áåíçèí, ïîòðåáóº çâàðþâàëüíèõ ³ ëàêî 
ôàðáîâèõ ðîá³ò. 063-737-43-86
  ÂÀÇ 2117 óí³âåðñàë, äîâãà áàçà, 2008 ð.â., êîë³ð òåìíî ñèí³é 
(îæèíà), ïðîá³ã 126 500 êì., íå áèòà, ãàðàæíå çáåð³ãàííÿ, äîãëÿíóòà. 
096-211-58-55
  ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà), 2010 ð.â., çåëåíà, ãàç-áåíçèí. 093-731-17-10
  Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà â õîðîøîìó ñòàí³ 2000 ð.â. 097-058-07-46
  Äåî Sens 2006 ð.â., 5 ñò., ñð³áëÿñòà. 096-747-11-42
  Äåî Ëàíîñ 2007 ð.â., ñòàí õîðîøèé, ãàç-áåíçèí. 093-594-33-42
  ªìí³ñòü âîäîâîçêè 8 ì êóá. 067-937-45-39

  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³, êóçîâ ç äîêóìåíòàìè. 096-264-
75-92
  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
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 10% çíîñó, ïàðà. 097-690-98-02
  Ìîòîáëîê - ôðåçà.  50-75, 096-649-53-83
  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
  ÌÒÇ-80. 097-071-40-72
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Ðåçèíà R-13, äèñêè ìåòàëåâ³, òèòàíè R-13. 096-264-75-92
  Ñàìîðîáíèé ì³í³ - òðàêòîð ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì. 50-75, 096-
649-53-83

  Ñêóòåð Õîíäà Ä³î 34 íåäîðîãî, ñêóòåð ïîâí³ñòþ â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
093-538-15-96
  Ñòàëüí³ äèñêè R-14, ç êîëïàêàìè òà çèìîâîþ ãóìîþ Gislaed 175/65 R 
14. 093-095-17-57, 098-600-83-18
  Òàâð³ÿ íîâà 1999 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-795-06-25, 096-214-
99-85
  Ôîðä - Òðàíçèò (áóñ ãðóçîâèé) 2.0 ë., ïåðåäíüî ïðèâ³äíèé, 2002 ð.â., 
â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-411-27-92

  КуплЮ
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 097-
255-51-60
  Àáî â³çüìó íà ïåðåðîáêó ñîþ, ñîíÿøíèê, ðàïñ. 097-703-80-96, 063-
187-81-19
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Äîìàøíþ ïòèöþ íà ðîçâ³ä. 068-025-79-93
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äóá, ÿñåí  êðóãëÿê. 098-214-88-79
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-514-67-47
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Êîëþ÷èé äð³ò â áóõò³ ïî 12 ãðí./çà 1 êã. 099-646-34-71, 5-29-48
  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
  Ïîðîñÿò ìàëåíüêèõ ïàðó, Âºòíàìñüêî¿ àáî Êîðåéñüêî¿ ïîðîäè. 063-
304-83-89
  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
  Ñêóòåð áóäü-ÿêî¿ ìîäåëü, â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 093-483-57-85
  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

  менЯЮ
  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

  раЗное
  8 êâ³òíÿ â ð-í³ ìàã.Çàä³àê áóâ âòðà÷åíèé òåëåôîí Ñàìñóíã á³ëîãî 
êîëüîðó â êàáóð³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-886-26-84
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë. 097-464-86-32, 093-884-36-08
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äîðîñëîãî êîòà (äîìàøíüîãî). 093-979-47-43
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ×åðí³öüêèé Îëåã Àíàòîë³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ íà 
³ì’ÿ Ìàòåéêà Â³êòîðà ßðîñëàâîâè÷à âèäàíèé Ìèêîëà¿âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ 
ðàäîþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â 9.04.2001 ð. ñåð³ÿ ÂÍ ¹8-0481 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ 
íà ³ì’ÿ Øåâ÷óêîâî¿ Âàëåíòèíè Â³êòîð³âíè âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 7.05.2007 ð. ñåð³ÿ ßÁ ¹952822 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Ñëàâ³íñüêèé Â³êòîð Ñòåïàíîâè÷ ñåð³ÿ ÀÂ 
¹941289, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêèì ÐÂÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáë. 
03.03.2011 ð. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïðàâà íà êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì íà ³ì’ÿ Ïîïîâ Âàëåð³é, òà 
òåõïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü ËÀÍÎÑ ÀÀ 8890 ²Â, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà 
âèíàãîðîäó. 097-515-90-75
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-811-29-18
  Çäàì áóäèíîê ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, º ìåáë³, ãàðàæ, 
âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 093-943-02-87
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 093-485-01-72, 097-263-47-53
  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 öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ï³ä òîðã³âëþ òà îô³ñè. 097-861-
56-14, 063-141-70-79
  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
  Çäàì ãàç. áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî. 093-038-62-16
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19, 067-277-16-73
  Çäàì ãàðàæ, ìîæëèâèé ïðîäàæ. 097-323-84-96
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063-
624-35-39
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ ç íàñòóïíèì âèêóïîì. 
050-328-43-98
  Çíàéäåíî â³éñüêîâèé êâèòîê òà ïàñïîðò. 093-772-73-79
  Çíàéäåíî êëþ÷ ç æîâòèì áðåëêîì â ð-í³ öåðêâè íà ÏÐÁ. 063-724-
50-30
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà äîâãèé òåðì³í,  îïëàòó òà ïîðÿäîê 
ãàðàíòóþ. 097-512-47-72, 063-280-18-69
  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
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó â ñåë³. 063-617-
94-36
 çäàì â îðåíäó ïðèì³Ùåííÿ 55 êâ.ì., âóë.ï.îðëèêà 6, ôàñàäíèé âèõ³ä, 
ïðèì³Ùåííÿ äëÿ ïåðñîíàëó, óñ³ çðó÷íîñÒ³, Òåëåôîí, ³íÒåðíåÒ, êîíäèö³îíåð, ³íä. 
ë³÷èëüíèêè åëåêÒðîåíåðã³¿, âîäè, ãàçó. 067-252-69-68



16 RIA-К, Четвер, 13 квітня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
про все купимо вашу інформацію відносно  будь-яких подій (068) 308-01-25

39
15

93

39
46

11

395834

ОВен 
постарайтеся не звалювати на 
свої плечі всі чужі проблеми.

теЛецЬ 
 Ви будете сповнені сил та енер-
гії, тож саме час реалізувати 

свої далекоглядні плани.
БЛизнюКи 
 З'явиться не одна можливість 
одержати додатковий дохід і за-

вести нові цікаві знайомства.
 раК 
увесь тиждень вас супрово-
джує удача, але можуть ви-

никнути незначні труднощі.
 ЛеВ 
успішний період. Якщо оберете 
правильну стратегію, розберетесь 

з усіма справами.
 діВа
 Багато часу заберуть домашні 
справи. Намагайтеся діяти 

рішуче, і проблеми вирішаться самі.
терези 
сміливо позбувайтеся усього, 
що заважає вільно дихати та 

рухатись вперед.
сКОрпіОн 
сприятливий період. потішать 
кар'єрні успіхи, збільшаться 

прибутки.
стріЛецЬ 
краще з головою поринути в 
роботу й закінчити нагальні 

справи, ніж ображатися на інших.
КОзеріГ 
Будете легкі на підйом та від-
криті до всього нового, але 
спочатку присвятіть свій запал 

завершенню розпочатого.
ВОдОЛій
На перший план вийде робота. Ви-
никне маса важливих справ.
риБи 
цього тижня не варто йти проти 
загальної думки – довести біль-

шості, що правда ваша, буде складно.

ГоРоСКоП
з 13.04 по 19.04

39
40

13

недІля,16 квІтня

+ 6 0С   + 9 0С
+ 12 0С   + 8 0С

середа, 19 квІтня

  + 3 0С   + 2 0С
  + 8 0С   + 5 0С

вІвторок, 18 квІтня 

  + 1 0С    + 4 0С
  + 10 0С  + 6 0С

понедІлок,17 квІтня  
+ 3 0С   + 3 0С
 + 8 0С   + 5 0С

субота, 15 квІтня

  + 40С    + 5 0С
  + 12 0С   +7 0С

пятниця,14 квІтня  

   + 6 0С    + 7 0С
   + 11 0С   + 8 0С

четвер,13 квІтня 

 + 6 0С  + 9 0С
 + 12 0С  + 10 0С

Прогноз погоди

39
57

45

39
46

80

39
26

15

Валентина Морозюк шукає Сергія Стельмаха
До газети звернулась пані Валентина. Вона шукає Сергія (1968 року на-

родження) з Козятина, який колись працював провідником. Їздив на Москву. 
У нього був брат Юрій з Києва, який працював у міліції. Але останній помер, 
його дружина також. Валентина Морозюк навчалася з братом і познайоми-
лась з Сергієм Стельмахом на весіллі брата. “Якось не склалось і ми розі-

йшлися, але до цієї пори я його пам’ятаю і хочу знати, 
як склалося у нього життя...”


