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Завдячуючи аналізу та поінфор-
мованості, журналістам газети 
“RIA-К” стало відомо, що має 
відбутися сесія районної ради 
Козятинського району. Деякі пи-
тання, винесені публічно на роз-
гляд сесії, були завчасно відомі 
за десять днів до її початку. Інші 
питання мали бути вкинуті на роз-
гляд з порушенням регламенту. 
Суть кримінального характеру 
сесії була передбачувана. Про це 
ми поставили до відома громаду 
завчасно. А на саму сесію, що 
відбулась 17 березня 2017 року, 
прибув журналіст.

Найперше, що зробив голо-
ва райради Слободянюк (він же 
головував на сесії) — це протиза-
конне видалення з залу журналіс-
та. Удалось засвідчити, що участь 
в сесії взяли прокурор Олег 
Кордон, заступник начальника 
Козятинської поліції пан Суш-
ко, та начальник відділку СБУ 
Віталій Федорович. Вони само-
усунулися від покладених на них 
обов’язків, не протидіяли проти-
правним діям Слободянюка. (На-
полегливими діями ми домоглися 
порушення кримінальної справи, 
хоча мали це зробити представни-
ки силових структур.)

Як зараз виявилося, саме на 
цій сесії був закладений фун-
дамент рейдерської атаки на 
майновий комплекс ПМК-9. Було 

прийняте рішення про прийняття у 
комунальну власність Козятинської 
райради майна, що належить під-
приємству ПМК-9. 

Було враховано все. Найперше, 
зібрали всіх депутатів, більшість 
яких становить аграрна партія, 
представник БЮТ та частково 
БПП. Вони і прийняли рішення, що 
стало знаковим для рейдерської 
атаки, захоплення і перерозподілу 
власності за рамками закону. Щоб 
ніхто “не включив задню”, або 
не проголосував “не так”, у залі 
з метою психологічного тиску та 
шантажу депутатів були залучені 
керівники вищеназваних силових 
структур. Про те, що вказані 
представники не мали іншої мети, 
свідчать їх посадові дії. Жодного 
протесту не подали. А, якщо не 
зрозуміли, то який їх фаховий 
рівень як державних посадовців? 
Чому вони на цій посаді і для 
чого — стає зрозуміло в даній си-
туації. Що тут немає їх особистої 
користі — під великим сумнівом. 
Волею чи неволею, діяльністю чи 
бездіяльністю — за фактом, вони 
члени організованої групи, яку 
очолив пан Слободянюк з метою 
рейдерського захоплення майна. 

Але правда взяла верх. Рішен-
ня сесії про створення підпри-
ємства, за допомогою якого мали 
захопити ПМК-9, на скаргу нині 
працюючих працівників ПМК-9 
відмінив суд. Дуже мужній вчи-
нок судді в рамках закону зламав 

схему Мафіка. З цього моменту 
шахова дошка рейдерської 
атаки дала тріщину. 

Найняті люди Слободя-
нюком, тітушки (за нашими 
даними колишні співробіт-
ники “Беркута” з Майдану), 
взнавши, що вони вступлять 
в бій з ветеранами АТО Ко-
зятина, захоплювати силою 
приміщення відмовились 
категорично.Інша категорія 
людей — місцевих жителів, 
що раніше працювали в 
ПМК-9 з Козятина, (назвемо 
їх “тітушки в сліпу”, обду-
рені отримати певні кошти 
потім) мали підсилити дії 
заїжджих тітушок-беркутят. 
Завдяки свідомості, що їх 
фіксують на відеокамеру, 
розійшлись. Ще одна група 
бабуль-крикунів взагалі не 
намалювалась. 

Б іля  ПМК-
9 згуртувались 
ветерани АТО 
Козятинщини. Їх 
рішучість, вій-
ськовий досвід, 
став тим галь-
мом для “мафі-
ка” та місцевих 
силовіків, подо-
лати межу якого 
у них не виста-
чило духу. 
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РейдеРська атака РайРади 

Про Великдень та Поминальні дні: на ПередоВій та на території далеко Від Війни 
с.2,9

Ветерани ато відбили черговий етап беззаконня в районі. 
а “місцеві тітушки” побоялись відеокамери і розійшлися

продовЖення. 
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у всіх на устахпро все

воскресіння господа нашого ісуса христа є центром християнства, 
основою нашої віри

Ця загроза – небезпечніша ніж навіть війна

ВоскРесіння ХРиста – ВоскРесіння 
УкРаїнського дУХУ

ЗВітУють бРеХнею ПРо 
дитячі Майданчики

ПоВчальні конкУРси ПРоти 
шкідлиВиХ ЗВичок

ЗгадайМо 
ПоМеРлиХ 
ВоїніВ ЗсУ

отеЦь антон Борис, настоятель 
громади різдва пресвятої 
БогородиЦі УгкЦ

У цій події хотів би виокремити 
для наших роздумів декілька 
пунктів.

1.Дуже часто можна почути за-
питання між людьми: «Коли свя-
тять паску»? Тут людина запитує 
про сам момент освячення. На-
томість саме освячення набирає 
свого глибинного сенсу тоді, коли 
ми беремо участь у всіх богослу-
жіннях страсного тижня. Важко 
зрозуміти освячення пасок без 
участі в молитві Церкви. Якщо 
немає молитви, тоді це просто 
традиція, яка має місце в нашому 
житті. Мусимо зрозуміти, що нема 
Воскресіння без Голгофи, нема 

перемоги Христа над смертю без 
страждань і мук на хресті.

2. Власне у Воскресінні нероз-
ривно поєднанні страждання і 
радість. Дорога, якою зараз іде 
Україна, є повною страждань і 
випробувань. Так само є і в житті 
кожної людини, лише в когось 
більше страждань, а в когось їх 
менше. Нам важко зрозуміти, 
чому так є з нашою державою, 
нашим життям. При зустрічі зі 
стражданнями ми б хотіли знайти 
відповіді на чимало запитань. Од-
нак досвід показує, що їх мало 
хто знаходить. Самі апостоли 
не могли зрозуміти, чому Хрис-
тос терпить муки і страждає на 
хресті. Тільки після трьох днів, 
як Христос воскрес, їм відкрився 
глибокий спасительний сенс Його 

страждань, а саме, як каже про-
рок Ісая: «ранами його ми зціли-
лися» (Іс. 53.5). Ми маємо воїнів, 
волонтерів, капеланів і їхніми 
ранами наше суспільство і ми, всі 
люди, маємо зцілитися, змінитися. 
Мусимо дуже цінувати їхні рани і 
кров та маємо стати активними, 
творчими, непідкупними, ініціа-
тивними дієвими людьми, членами 
спільноти міста чи села, де про-
живаємо.

3.Подія Воскресіння показує, 
що страждання в нашому житті 
будуть і ми не завжди зможемо 
їх пояснити. Але ця подія та-
кож показує, що страждання не 
будуть постійно, що колись їм 
настане кінець. Це може бути 
тиждень, рік, двадцять років, але 
вони обов’язково закінчаться.

Тому, дорогі брати і сестри, 
просімо у воскреслого Христа 
мудрості і мужності бути добрими 

християнами, добрими людьми 
в наших стражданнях і наших 
радощах. 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

слово поету

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

ікона воскресіння христового

не Зайнята ніша ПідбоРУ ПеРсоналУ
тетяна лозінська

відома потреБа — нянька 
для вашої малечі

Найняти няню козятинчани не 
можуть через агентство з підбору 
персоналу. Бо такого у нас не-
має. На жаль. А так би заплатили 
спеціалістам 200 грн за послуги 
і вони б підібрали необхідну 
кандидатуру. Потім би ми взяли 
її з випробувальним терміном з 
оплатою 25-30 гривень за годину. 
І згодом підписали б договір. Це 
цивілізований спосіб вирішення 
проблеми. Хоча і потрібно аген-
ції заплатити півмісячний оклад 
доглядальниці, проте замовлення 
няні через агентство дасть хоч 
якусь упевненість в тому, що 
запропонована кандидатура не 
представить небезпеку як для ди-
тини, так і для майна в квартирі.

У нас нянь шукають в оголо-
шеннях “Різне”. Є об'яви від 
доглядальниць. Жінки від 18 і 
до 60 років пропонують посидіти 
з дитиною. Ціни на їхні послуги 
коливаються від 10 до 50 гри-
вень за годину. Менше беруть ті, 
що не мають досвіду роботи та 
вперше хочуть спробувати себе у 
ролі няні. Ціни завищують жінки, 
які вже неодноразово працювали 
у сім'ях та навіть у дитячому са-
дочку.  Журналісти обдзвонили 
оголошення, які виставили в ін-
тернеті та в газеті. Як виявилось, 
простіше знайти няню на декілька 
годин. Охочих доглядати дитину 
на постійній основі знайшлось 
лише декілька. У той час, як одні 
запитують, скільки ми готові пла-
тити, інші хизуються методиками, 
які використовують для розвитку 
дитини. Частина нянь готова лише 
бавитись з малечею, а от готува-
ти і прати не буде. Інша частина 
доглядальниць відразу каже, що 

виконувати хатні справи входить 
до її обов'язків.  

БаЖано Укласти письмо-
вий договір

Андрій Місяць, адвокат ад-
вокатської контори “Місяць 
і партнери” — Взагалі умови 

виховувати дітей 
сімейний кодекс 
покладає на бать-
ків. Та всі ми ро-
зуміємо, що бать-
ки зайняті. Вони 
можуть найняти 
людину для того, 
щоб вона це ро-
била. Звичайно, 

що краще мати справу зі спеціа-
лізованими агентствами, юридич-
ними особами, які надають такі 
послуги. Якщо ж такого нема, 
то можна найняти і самостійно. 
Але бажано укласти письмовий 
договір, де прописати чітко весь 
спектр послуг. Це і години пере-
бування, і обов’язки. З правової 
точки зору - це звичайний договір 
про надання послуг, де перед-
бачено, які саме послуги будуть 
надаватися. Ну і звичайно, що 
мають бути рекомендації. Якщо 
договір не укладається, то батьки 
мають самі думати, як їм контр-
олювати. У себе в квартирі вони 
можуть робити все, що завгодно, 
в тому числі ставити камери. 
Якщо дитину вдарили чи ще щось 
сталось, то в будь-якому випадку 
буде відповідальність, незалежно 
від наявності договору. А якщо 
буде доведена халатність батьків, 
то і вони можуть відповідати, але 
мають бути доведені підстави. 

няня має сприймати дити-
нУ такою, як вона є

Інна Гошовська, практичний 
психолог

— Бажано 
було б взага-
лі не обирати 
няню, бо кон-
такт з мамою 
або татом є 
набагато кра-
щим. Якщо він 
втрачається, то 
в підлітковому 

віці можуть бути проблеми з 
дитиною. Але якщо няня таки 
потрібна, то добре було би, 
якби вона мала педагогічну або 
психологічну освіту. Потрібно 
дивитися на якості няні, як вона 
спілкується з дитиною, наскільки 
викликає довіру, орієнтуватися 
на свої відчуття. З нею потрібно 
провести довготривалу співбесіду, 
поспілкуватися про її сім'ю, чи є 
в неї власний досвід виховання 
дітей. Якщо в неї є свої діти, то є 
досвід поводження з ними. Треба 
також дивитись на емоційність 
няні, чи зможе вона передати 
дитині світ емоцій, навчити на-
зивати їх. 

Вона також має вміти сприй-
мати дитину такою, як вона є, з 
плачем, зі сльозами, з криками 
і знати, як відволікти її. Також 
бажано не відразу залишати на 
няню, а побути з нянею і дити-
ною, подивитись, як між ними 
налагоджується контакт. Ні в 
якому разі няня не має кричати 
на дитину. Це табу.

позиЦія ЦентрУ зайнятості
Шукають не тільки нянь у Козя-

тині. Потреба є в прибиральницях 
приватних осель, доглядальницях 
за літніми людьми, медсестрах по 
догляду лежачих хворих, репети-
торах, супроводжуючих дітей до 
школи тощо.   

У бесіді з фахівцями відносно 
непрацевлаштованого населення, 

виявилось, що ніша ця дійсно не 
зайнята.

Володимир Бокал, керівник 
міського центру зайнятості

— Так, часто 
можна прочи-
тати в місцевих 
засобах масо-
вої  інформа-
ції оголошення 
про потребу 
людей в на-
данні послуг з 
догляду за ді-

тьми, громадянами похилого віку 
чи особами з інвалідністю.

Звичайно, не кожна людина 
здатна виконувати таку роботу. 
До дітей потрібен фахівець з 
педагогічною освітою, для інших 
категорій осіб бажано медичний  
або соціальний працівник теж з 
освітою або досвідом роботи, та 
й людина має бути чесна, вихова-
на, культурна.

Можливо в місті Козятині хтось 
би хотів створити мале підприєм-
ство з надання таких послуг або 

стати приватним підприємцем, 
який буде надавати такі послуги 
населенню, взявши на роботу до 
себе  кваліфікованих працівників.

На нашу думку, будь-який дію-
чий приватний підприємець також 
може розширити свою діяльність, 
додавши відповідний КВЕД  з на-
дання такого виду послуг.

На сьогоднішній день центр 
зайнятості може надати певну 
матеріальну допомогу для за-
початкування власної справи 
безробітним, які перебувають на 
обліку, але кошти обмежені і в 
першу чергу в даний час кошти 
надаються учасникам АТО. При 
збільшенні коштів на виплату 
допомоги для організації підпри-
ємницької діяльності – допомога 
може надаватись і іншим катего-
ріям безробітних.

Чи ж потрібна агенція чи мале 
підприємство в м. Козятині для 
надання послуг з догляду за 
малолітніми дітьми, особами 
похилого віку та особами з інва-
лідністю? 

У нашого народу був гарний 
звичай — після Великодніх свят 
йти з процесією на цвинтар і там, 
на гробах, ставити хліби та пра-
вити панахиди. Ця практика має 
символічне значення: живі в часі 
воскреснім ідуть до померлих, 
щоб поділитися з ними радістю 
Христового Воскресіння.

Відомо, що церква  щоден-
но в молитвах і богослужіннях 
молиться про душі померлих. 
Призначені ще окремі дні для по-
минання й молитви за померлих. 
Ці дні називаємо задушними або 
поминальними.

З самого початку війни на 
сході України багато воїнів від-
правились до ЗСУ. Усім миром 
ми їх випроводжали. Одягали у 
військовий одяг, купляли берці, 
спеціальне спорядження. Ну де 
ще в світі є такий приклад, коли 
мама за останні гроші купляла 
сину форму, щоб він ішов у лави 
ЗСУ боронити державу? Багато 
чоловіків, синів, внуків не по-
вернулись живими, а прибули в 
гробах. Інколи через тривалий 
час після загибелі… На сьогодні 
достеменно відомо, що полягло 
15 наших земляків — солдатів 
Збройних сил України. Багато 
померло від хвороб, набутих на 
полі брані.

Я, як громадський діяч, у ці 
дні поминальні закликаю всіх 
без винятку, перебуваючи на 
поминанні рідних, вияснити: чи 
є на вашому кладовищі полеглі 
воїни ЗСУ. Помолитись за їх 
упокій, віддати шану хвили-
ною мовчання біля їх могили. 
Щоб не заростали стежки до їх 
могил. Це потрібно не мертвим 
солдатам ЗСУ, які віддали своє 
життя за Рідний Край. Це необ-
хідно живим. Якщо не знаєте, 
як це реалізувати, зверніться за 
порадоюдо священиків (залежно 
від віросповідання), а також до 
людей, чий авторитет на Ваш по-
гляд заслуговує поваги.

капелан микола залізняк

Посвячуючи паски та звер-
таючись із Великоднім словом 
по передових позиціях бійців 
батальйону імені генерала 
Кульчицького,  Кропивниць-
кого батальйону "Святослав", 
24-ОМБР (Залізна бригада), я 
вдивляюсь у їхні втомлені, але 
водночас радісні обличчя, ося-
яні Пасхальною радістю, та очі, 
що випромінювали ревність до 
боротьби. Розумієш: дух козаць-
кий не зламати, він воскрес і 
крокує переможним маршем. 
Крокує до Великої Перемоги 
Українського народу.

Особливого, незабутнього шар-
му надали патріотичні пісні, у 
виконанні знаного фронтового 
співака, воїна Володимира 
Пастушка (друг Пісня) зампо-
літа батальйону імені генерала 
Кульчицького. Лунала пісня, ніби 
поєднуючи воїнів сьогодення із 
сотнями тисяч борців за Свободу 
України із глибини віків.

Небеса достойно веселяться, 
земля ж нехай радіє, нехай свят-
кує увесь видимий і не видимий 
світ. Христос бо воскрес - радість 
вічна! …(канон Пасхи)

Своїм славним Воскресінням 
Христос відкриває людині дорогу 
до неба, дає надію на вічне життя 

у Небесній Батьківщині, у Царстві 
Божому. Людству, що внаслідок 
первородного гріха втратило міс-
це у раю, знову двері небесного 
царства відчинилися.

“Воскрес Христос, і жодного 
мертвого у гробі, бо Христос 
воскрес із мертвих,  поклав по-
чаток воскресіння всіх померлих.” 
– (св. Іван Золотоустий).

Український народ століттями 
намагається утвердитися у влас-
ній, Українській “хаті”.   Але гріх 
стоїть на заваді. Гріх збайдужі-
лості та манкуртства не дозволяв 
укріпити “фундамент”, а гріх 
гордині, непокори та нетерпи-
мості не давав можливості нам, 
згуртувавшись у єдину Українську 
родину, звести та укріпити “стіни” 
Української Державності.

Але ж Христос Воскрес, і впала 
влада смерті. Христос Воскрес і 
Правда торжествує.

“Через воскресіння нам дано 
незліченні блага, через нього 
розсіяно бісівську хитрість, через 
нього ми насміхаємося із смерті, 
через нього ми погорджуємося 
теперішнім життям, через нього 
ми одушевляємося надією на 
майбутні блага” (св. Іван Золото-
устий, Слово на Пасху)

І в час сьогодення, коли ми є 
свідками воскресіння Українсько-

го Духу 
по всій 
У к р а -
їнській 
з емл і , 
т о ж 
ч е р е з 
с л ь о -
зи бо-
лю ч и х 
втрат, радіймо у дусі підносячись 
до Господа.  Від сходу до захо-
ду, від півночі до півдня повстали 
сини України стіною гранітною 
на захист правди Божої та ідеї 
Державотворчої.

Тож розсіяна бісівська хитрість 
московитської орди. І насміха-
ємося із смерті, котра путами 
збайдужілості здавалося понево-
лила Українське суспільство. Бо 
Христос Воскрес!!!

Воскресає Дух Свободи у на-
шій свідомості, і крокує пере-
можним маршем по нашій землі 
материнській. Як сказав Великий 
кобзар, Тарас Шевченко, “Наша 
дума, наша пісня, не вмре, не 
загине. Все загине. Слава не по-
ляже!”

Сьогодні ж невмируща сла-
ва борців за Свободу України, 
немов могутня морська хвиля 
котиться від Карпат до Дон-
басу, піднімаючи ввись кожне 

небайдуже серце. І єднається 
Український народ, закладаючи 
у майбуття фундамент “Рідної 
Української Хати”. Тим самим 
втілюючи у життя заповіт нашого 
духовного батька Андрія Шеп-
тицького.

Бо як стверджує Шевченко, 
“...в своїй хаті – своя правда, і 
сила, і Воля!”

Тож святкуймо ликуючи, Во-
скресіння Христове кожен день. 
Як Торжество Божої правди. Тож 
коли ми вестимемо повсякчасно 
боротьбу із неправдою, лице-
мірством, корупцією, злобою та  
розбратом: - Христос Воскресати-
ме у нашому Серці повсякчасно, 
і Правда Божа восторжествує на 
Українській землі.

Христос воскрес у темному 
кам’яному гробі. Україна во-
скресає у наших з вами сер-
цях! із святами Великодніми 
всіх вітаю! Слава Україні!

в’ячеслав гончарУк

Влада прозвітувала про чергове 
досягнення: “розставлені дитя-
чі майданчики, в тому числі на 
подвір’ї на вулиці 8-Гвардійська, 
57! Дітлашня задоволена!” 

Мешканці цього і навколишніх 
будинків спочатку захопились 
ідеєю, що поруч з турніками і 
сковзанкою союзних часів буде 
стояти сучасний дитячий май-
данчик. 

Вони навіть взялися допома-
гати ставити його. Не зважаючи, 
що територія небезпечна для 
дітей. Чи може люди проявили 
хитрість? Думаючи, що тепер 

поміняють навислі над куском 
комплексу (інакше не назвеш те, 
що встановили) електростовпи, 
які нахилилися. Три опори, ніби 
збираються впасти в бік майдан-
чика. Дроти настільки віджили, 
що мають з’єднання в декількох 
місцях. Коли може статись черго-
вий обрив дроту, передбачити не 
може ніхто. 

Люди занепокоєні безпекою 
дітей. І стали телефонувати в 
різні інстанції. Поголоски дійшли 
й до найголовнішого чиновника. 
Кажуть, у вівторок міський голова 
був тут і пообіцяв “розібратися”. 

Депутат цього округу Ві-
ктор Малишевський газеті 

“RIA-Козятин” про-
коментував так си-
туацію:

— З трьох стов-
пів, які нахилилися, 
буде  замінений 
один на бетонний. 
Це пообіцяли в 
РЕМі. Одна лінія 
дротів без напру-
ги. Інша — піде в 
обхід. Майданчик 
буде загородже-
ний. А для мам 
ми прокладемо до-
ріжки з плитки. Не-
достаюча частина 
комплексу лежить 
на складі. 

анатолій гриЦенко

На Буковині 270 вчителів, у 
тому числі 167 – вищої категорії, 
26 – І категорії, 47 – ІІ категорії 
та 30 спеціалістів, пройшли тес-
тування на основі минулорічного 
ЗНО для школярів.

Лише 49 (18%) вчителів вищої 
категорії отримали 10-12 балів, 
що дає право школярам безпере-
шкодно обрати спеціальність і 
претендувати на держзамовлення. 
Решта вчителів, у т. ч. 118 – ви-

щої категорії, свій (учнівський) 
тест провалили: 150 отримали 
7-9 балів, 67 – 4-6 балів, четверо 
– 1-3 бали. Загальний середній 
бал – 7,9.

Це проблема не Буковини, де 
провели тестування вчителів, - це 
загроза загальнодержавного 
характеру. Як на мене, вона не-
безпечніша ніж навіть війна. Без 
перебільшення.

Замість сліпого мавпування і го-
ре-новацій на кшталт переходу на 
12-річне навчання, школі потріб-

на дійсно рішуча й ефективна 
реформа. Від перегляду змісту 
навчальних планів і програм, 
методик навчання, оновлення 
матеріально-технічної бази шкіл 
— до суттєвого підвищення рівня 
оплати праці вчителів у поєднанні 
з жорсткими вимогами до якості 
їхнього навчання наших з вами 
дітей. Не атестат школа повинна 
давати, а знання і світогляд, плюс 
інтерес і поклик до нових знань, 
з яким людина далі йтиме через 
усе своє доросле життя.

слава полеглим і Жи-
вим героям!

Волю ніхто не дарує.
Волю ніхто не дає.
Мужній за волю воює, 
Підлого ворога б’є.
Встали на захист кра-
їни
Мужні герої-орли —
Ті добровільні дружини.
І вороги не пройшли!
Слава довічна героям, 
Що в боротьбі полягли! —
Мужнім, що стали до бою
І вороги не пройшли!
Ви віддали Батьківщині
Скарб найдорожчий життя,
Щоб майорів в Україні
Наш, а не ворога стяг!
Слава відважним, сміли-
вим,
Мужнім, хоробрим серцям!
Нації слава й Вкраїні!
Смерть і ганьба ворогам!

юрій-ярУн мотронюк, м. 
козятин 

агресорУ
Послушай, Путин,
Ведь когда-то мы были братьями,
А сейчас ты стал врагом кровавым.
Ворвался ты к нам вероломно,
Забывши, что нас объединяло.
Ты стал бесстыжим и жестоким.
Тебе всегда на свете мало.
Да, сейчас мы стоим по-разные бока,
Держа в руках гранаты, нацеленные
Друг на друга пулеметы.
Мечтали мы, что будем жить в дружбе вечно.
И одной дорогой будем идти бесконечно.
И что никогда и ничего нас не разлучит.
Да, нет смысла вспоминать
И дорог нет бесконечных.
Мы свернули с них давно.
Весь мир ты перевернул.
Оставил нам разлуку боль и слезы.
 Кат ты бессердечный.
А нас, как всегда не сломать.
Мы, народ Украины, никем не победим!

не віриться, що теБе нема…
Я на память твою, свою реку,
Что разделила нас с тобой
Огромной черною стеной
И не дает нам встретится никак. 

Как море бесконечное, тревожится душа моя.
И не стереть мне в памяти моей.
И не искать напрасно в образе чужом
Незаменимые черты твои.
Твой облик мне родной.
Как больно вспоминать и память теребить,
Сколько терзаний и мук ты перенес.
Зачем мне плакать дни и ночи?
Корить себя во всем?
Что не смогла сберечь жизнь твою.
Надеяться и ждать, что вот- вот я прикоснусь
Щеки твоей, как было прежде
И долго стоять в объятиях твоих.
Нет, не верится, что нет тебя,
Но видно так назначено судьбой
Прожить короткий век тебе,
Выполнить программу свою на этой земле.
Да, видно не судьба.
И жизнь короткую твою оборвала,
И счастье обошло нас стороной.
Бога молю я во сне,
Чтоб хоть на миг, на мгновение
Ты приходил ко мне.
Так спи спокойно, сынок мой родной,
И пусть над новым домиком твоим
Горит звездочка бесконечно…

лідія київська, пенсіонерка м. козятин

в'ячеслав гончарУк

У школі-інтернат-гімназії про-
ходив районний етап Всеукра-
їнського конкурсу-фестивалю 
“Молодь обирає здоров’я”. 
Зібралися шкільні команди на-
шого району з Вернигородка, 
Глухівець, Дубових Махаринець, 
Зозулинець, Йосипівки, села Ко-
зятина, Миколаївки, Самгородка 
та Сестринівки. Учні своїми 
виступами показували, яким є 
важливим здоровий спосіб життя. 
Учасники конкурсу змагалися, хто 
кращий в шести номінаціях про-
грами. Усі були оригінальними в 
своїх виступах, доводячи, що пия-

цтво, наркоманія, 
паління — зло 
всього суспіль-
ства, а не тільки 
молоді. Розкри-
ваючи тему здо-
рового способу 
життя, шкільні 
команди висту-
пали з почуттям 
гумору. 

Переможцями 
стали агітбрига-
ди Вернигоро-
децької та Глу-
ховецької шкіл, 
які розділили 
перше місце.
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влада і мипро все

люди не знають, де шукати порятунку

кримінальна хроніка

фейлетон

так виглядали "козятинські тітушки"

РейдеРська атака 
РайРади на ПМк-9

ножове поранення, трупи… крадіжки та сварки

школярі 
мерзнуть 

вічне презирство і ганьба тим, хто 
покликав в свій будинок русскій мір

снаряди намагалися здати на 
металобрухт

мрео 
повертається 
в козятин

З Весною “РоЗцВіли” і сВинаРники
в’ячеслав гончарУк

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” повідомили, що на 
провулку Кондрацького в районі 
газової контори знаходиться сви-
нарник, з якого не відкачуються 
нечистоти. 

Побувавши на місці події, 
журналісти переконалися, що це 
відповідає дійсності. Стояв непри-
ємний аромат. Весь цей сморід 
відходить, мабуть, від того, що 
свиней годують домішками, які 
в сполуці з водою виділяють 
жахливий запах. Тварина, про-
пускаючи такий корм через себе, 
створює таку загазованість, яка 
вже дістала всіх, хто живе поряд. 
Окрім господарів, бо вони його, 
мабуть, не чують. Їм ці свині 
пахнуть? Коли глянути на дорогу 

до свинарника, то бачиш, що по 
ній тече їдюча рідина білуватого 
кольору (така сеча)…

Місцевий житель Анатолій 
Мончинський розповів, що він, як 
і його сусіди в розпачі. Усе, що 
із свинарника витікає, попадає у 
водойму, яка з’єднується з річкою 
Гуйвою. За словами ще одно-
го співрозмовника Олександра 
Омельчука, у нього схожа ситу-
ація. Він проживає на вулиці До-
вженка. І біля його помешкання є 
інший свинарник…

За словами мешканців провулку 
Кондрацького, вони зверталися 
до свого депутата. Це пані 
Лариса Савчук. Люди розповіли, 
що депутатша проблему розуміє, 
але каже, що на ситуацію впли-
нути не може (оце то обранець 
народу - прим. ред.). 

Свинарник огороджений. По-
спілкуватися з кимось з відпо-
відальних працівників господар-

ської установи журналістам не 
представилось можливим. На 
території свинарника багато со-

бак, які не прив’язані. Сигнальної 
кнопки виклику на вхідних воро-
тах немає. 

11 квітня
У жительки села Сокілець неві-

домі вкрали з будинку пічні плити 
та два автомобільні домкрати. 
А у Широкій Греблі невістка по-
грожувала фізичною розправою 
свекрусі. 

12 квітня
У Козятині місцева жителька 

повідомила поліцію про те, що 
у власній квартирі померла інша 
козятинчанка. Труп жінки 1975 
року народження без ознак на-
сильницької смерті направили на 
судово-медичну експертизу. При 
житті жінка зловживала спиртними 
напоями.

Маленький козятинчанин 2016 
року народження потрапив у лі-
карню з незначним опіком руки. 
Дитина отримала травму, до-
торкнувшись до гарячої поверхні 
духовки. А ще в одного жителя 

Козятина невідомі з дачі в селі 
Вернигородок вкрали саджанці 
різних плодових дерев. Установ-
лено, що крадіжку скоїла жи-
телька Вернигородка. Викрадене 
вилучено.

13 квітня
У жительки села Глухівці неві-

домі вкрали кроля. У злочині під-
озрюється місцевий житель 1961 
року народження.

Між подружжям з села Чернич-
ки сталася сварка. Жінка виклика-
ла поліцію. У Самгородку місцева 
жителька повідомили поліцію про 
те, що її побив чоловік. А в Ко-
зятині батько викликав поліцію 
через сварку з син

14 квітня
Козятинчанці невідомий погро-

жував фізичною розправою. А у 
іншої місцевої жительки невідомі 
з квартири викрали гроші. Іншо-

му земляку невідомі пошкодили 
паркан. Цього ж дня в Козятині 
сталася сварка між матір’ю та 
сином. Жінка викликала поліцію. І 
знов поліція виїжджала на сварку. 
У жительки села Туча виник кон-
флікт зі співмешканцем.

А у Козятинській ЦРЛ помер 
житель села Безіменне 1950 року 
народження. Він був госпіталізова-
ний 12 квітня зі струсом головного 
мозку, який отримав, упавши з 
підводи. Труп направлено на су-
дово-медичну експертизу.

15 квітня
У Козятині на перехресті вулиці 

Героїв Майдану та вулиці Січових 
Стрільців сталася ДТП. Водій авто-
мобіля “МАН” з Вінниці зіткнувся 
з мопедом, яким керував козятин-
чанин. Внаслідок ДТП водій мопе-
да госпіталізований у Козятинську 
ЦРЛ з тілесними ушкодженнями. 

Стан його здоров’я задовільний.
Також у лікарню цього дня до-

ставили 29-річного козятинчанина 
з проникаючим ножовим поранен-
ням черевної порожнини. Слідство 
встановило, що це спричинив йому 
близько восьмої години вечора 
35-річний житель села Залізничне. 
Проводиться досудове розсліду-
вання.

А в Залізничному отримала ті-
лесні ушкодження жінка від свого 
чоловіка під час сварки.

16 квітня
У селі Йосипівка місцева жи-

телька повідомила поліцію про 
насильство в сім’ї відносно неї з 
боку її чоловіка.

І знову сімейні сварки. У селі 
Туча та Татусівці жінки викликали 
поліцію через суперечки зі своїми 
чоловіками.

У козятинчанки невідомий по-

шкодив вікно в її будинку.
Жителька села Вовчинець по-

відомила поліцію, що місцевий 
житель 1939 року народження 
покінчив життя самогубством у 
своїй домівці.Труп без ознак на-
сильницької смерті направлено на 
судово-медичну експертизу.

 17 квітня
Житель Козятина повідомив 

поліцію, що його син вчиняє 
сварку. Також на сварку поліція 
виїжджала у село Пляхова, та у 
помешкання козятинчанки, де не-
відомий погрожував їй фізичною 
розправою.

Черговий швидкої медичної 
допомоги повідомив поліцію про 
те, що в Козятині біля будинку 
помер місцевий житель 1962 року 
народження. Труп без ознак на-
сильницької смерті направлено на 
судово-медичну експертизу.

Так була відбита рейдерська 
атака, яку очолив Віктор Слобо-
дянюк — голова Козятинської 
районної ради. Але це не той 
результат, що має бути і що рей-
дерство вказаного підприємства 

зупинилось взагалі. 
Ми проводимо журналістське 

розслідування, про що ставимо 
до відома громаду міста та ра-
йону. Деякі відзняті фото з місця 
події, відеофіксація та фотокопію 

документів опублікуємо для зага-
лу. Іншу частину надамо якимось 
міфічним органам, які, надіюсь, 
порушать кримінальну справу і 
будуть проводити досудове слід-
ство.                       

влад повх

—  Н а 
о с т а нн і й 
сесії ра-
й о н н о ї 
ради було 
прийняте 
антикон -
ституційне 
р ішення , 
зг ідно з 
яким ра-
й о н н а 

рада утворила комунальне під-
приємство і зобов’язала його 
директора прийняти на баланс 
ПМК-9 — діюче підприємство. 
Але намірів передавати повністю 
функціонуюче підприємство не 
було. Це була перша юридична 
спроба зробити рейдерське за-
хоплення підприємства головою 
районної ради Віктором Слобо-
дянюком.

Підприємство діюче, велика 
кількість людей на сьогоднішній 
день на ньому працює. Сплачу-
ються чималі податки до міс-
цевого бюджету. У тому числі і 
я на ньому працюю. Я ветеран 
АТО, керівник місцевої громад-
ської організації “Козятинська 
Асоціація учасників бойових дій 
та учасників АТО” і намагаюся 
утворити сьогодні робочі місця 
для атовців. На підприємстві 
ПМК-9  я орендую приміщення 
і маю найманих робітників, які 
оформлені і вправно мною спла-
чуються податки.

Так склалося, що у голо-
ви районної ради на території 
ПМК-9 розміщується незаконна 
заправна станція «СОВВА». Та-
ким шляхом він, мабуть, собі ви-
рішив захопити цілий майновий 
комплекс. Але дещо не вийшло. 
Оскільки суд, помітивши ознаки 
злочину, призупинив антиконсти-
туційне рішення районної ради, 
в якому було тимчасово накла-
дено заборону на здійснення 
всієї загарбницької мети.

Сьогодні чимала кількість лю-
дей і родин можуть залишитися 
без доходів. Місто може зали-
шитися без податків, а голова 
районної ради може вкотре 
шляхом віджиму збагачуватися 
за рахунок громади. Прикро, що 
саме на державному рівні від-
буваються такі речі, де цькують, 

буквально пресують малий та се-
редній бізнес. Де не дають пра-
цювати людям, де знищують ті 
самі робочі місця, таким чином, 
заганяючи людей в ще більший 
кут, ніж той, в якому вони вже 
знаходяться. Звісно, мабуть, це 
маленька спроба помсти мені.

— Вам відомо, що на тій 
сесії, яка прийняла рішення і 
суд потім його заборонив ви-
конувати, був присутній про-
курор, заступник начальника 
поліції, начальник СБУ? 

—  Не відомо. Я безпосеред-
ньо там не був присутній. Усе, 
що я знаю, що рішення було не 
з першого разу прийняте. Біль-
ша частина депутатів районної 
ради, мабуть, цілком розуміють, 
але це рішення так завуалювали! 
Уявіть собі, передавати ніхто не 
передавав, а про прийом при-
йняли рішення. Це таким чином 
завтра вони приймуть на баланс 
наші квартири,  будинки, авто-
мобілі? Чиєсь майно приймуть 
на баланс без передачі? Це 
дійсно рейдерське захоплення 
державного рівня.

— ...очолюване головою 
районної ради…

— Саме так, очолюване голо-
вою районної ради Віктором 
Миколайовичем Слободянюком. 
Прикро, але ми готові до бо-
ротьби. Я звернувся до атовців, 
бойових побратимів за підтрим-
кою. Вони дійсно прийшли мене 
підтримати, за що я їм вдячний. 
Це братерство.

— Чи міг мати місце фізич-
ний вплив? 

— Мало дійсно бути фізичне 
силове втручання. Але не ви-
йшло через те, що атовці не 
дозволили цього зробити. У тих 
людей не вистачило мужності, 
сили і вони просто змушені були 
відмовитися від цієї ідеї. Керів-
ництво району зібрало людей і 
завезли їх в кабінет до голови 
районної ради. Таким чином не 
сталося ніякого силового проти-
стояння.

— На сьогодні ви вважаєте, 
що події вже завершились, 
чи вони тільки набирають 
обертів? 

— Звісно ні. Скоріше за все 
буде продовження всього цього. 

Ще неодноразово будуть на-
магатися знищити підприємство, 
знищити робочі місця і є вели-
кий ймовірний ризик того, що 
багато людей залишиться без 
роботи. На сьогоднішній день 
на підприємстві розміщується 
металобаза, виготовляються 
транспортабельні котельні аль-
тернативні газу. Там і столярка, 
і пилорама, а це все дає як і по-
датки, так і робочі місця.

— Тобто виходить, що ви 
місту привели інвестора на 
цей об’єкт?

— У нас зараз є деякі плани 
на майбутнє, про які я поки що 
хочу промовчати. Плани: комп-
лексно задіяти ту частину атов-
ців, які залишилися без роботи.

 — З повним соцпакетом? 
— Ну звісно! Там всі люди 

оформлені, отримують гідну за-
робітну плату, за кожну особу 
сплачуються податки до місце-
вого бюджету.

— Два об’єкти: заправка і 
спортзал, які є часткою цього 
майнового комплексу, вони 
кому належать? 

— Заправочна станція — це 
діючого голови районної ради і 
вона незаконно використовуєть-
ся. Нема жодних документів на 
оренду землі, і вона ним зайнята 
самовільно – це факт. Спортзал 
— колись у вигляді частки пра-
вонаступників, на сьогоднішній 
день це фермерські господар-
ства, був переданий у вигляді  
своєї частки на баланс районної 
ради з метою побудувати там 
для діточок спортзал. Наразі 
будівництво заморожене, воно 
ніяк не розвивається.

— А цей спортзал вже за-
вершений?

— Він на стадії завершення. 
— У нього вкладають гро-

ші? 
— Ні. Попередні керівники 

районної ради намагалися ввес-
ти його в експлуатацію, а при 
діючому голові районної ради 
Слободянюку цього не відбува-
ється. Будівництво заморожене, 
будівля утеплена, стоять пласти-
кові вікна, проведені комунікації. 
Це приміщення могло б прийня-
ти велику кількість діточок. Але 
все стоїть на місті.

олег пявка про незаконні дії голови райради

продовЖення. ПОЧАТОК» стор.1

ярослав мУдакУватий

За світовим рейтингом країн по 
рівню  щастя населення (World 
Happiness Report 2017), Україна –  

між африканськими Ганою і Уган-
дою: 132 місце зі 155 можливих. 
Цей результат був би ще гірший, 
якби на мапі найнещаснішої країни 
Європи, Бульбашку їй в президенти, 
не було нашого славного міста. А в 
нашому місті, само собою, ефектив-
ної владної команди, яка день і ніч 
“ощасливлює” населення Козятина. 

Пости провладних пропагандонів 
(ой, пропагандистів) у Фейсбуці чи-
таєте? Люди ж для вас стараються! 
Взяти, для прикладу, успішно по-
хере... пардон, успішно проведену 
реорганізацію медицини в місті, 
Уляну Супрун  нам у начмеди.  

Найкумедні... соррі, найком-
петентнішим експертом у галузі 
реформи медицини в нашому 
місті є пані депутатша Людмила 
Гаврилюк. Вона таку аналітику 
на Фейсбуці запузирила... пардон, 
запостила! Ну то й що, як завса-
дочка?  Кому не лінь, той й експерт 
широкого профілю. Он Слюсарчук 
операції на головному мозку без 
медичної освіти робив і нічого. А 
в нашому випадку і придиратися 
не варто.  

Ми, хвала бульбашці, громада 
без будь-яких юридичних прав на 
заклади медицини. Тому кращого 
експерта, ніж Гаврилюк, нам і не 
треба. Розділіть її думку і ощасли-
віть схвальними коментарями. Вона 
наближена до тіла... буквочка не 
та... до діла усього життя очільни-
ка міста і розбирається в усьому 
краще. 

От опозиційні депутати бухтять, 
що ми залізничну лікарню втрати-
ли, а з ЦРЛ нас кинули. Розвели, 
як малюка на морозиво. Усі права 
міської громади в галузі медицини 
обмежуються обов’язком перера-
ховувати субвенцію на утримання 
лікарні, яка через рік завдяки ре-
формі перетвориться на «уездную 
больничку».   Насправді це страте-
гічно продумане рішення. Раніше 
черги були в двох лікарнях, а тепер 
в одній. Прогрес? Прогрес! Тим 
більше, напередодні запровадження 
медичної реформи, яку Людмила 
Михайлівна у своєму пості розхва-
лює, як Мойсей обіцяну землю.  

медичне оБслУговУвання
Он в рейтингу щастя враховується 

тривалість життя, яка, в тому числі, 
залежить від якості медичного об-
слуговування. Звісно, пацієнт, якого 
довезуть живим у центр госпітально-
го округу, буде значно щасливіший, 
ніж той, кого б урятували медики 
місцевої лікарні. А скільки породіль 
стануть щасливими мамами після 
стрімких пологів у машині десь 
між Калинівкою і Стрижавкою! А 
якими щасливими будуть рідні не-
складних хірургічних пацієнтів! Їм 
же доведеться купляти фізрозчин 
і крапельниці вже не в якомусь 
Козятині, а в центрі госпітального 
округу! Скупився, заніс – і на 
фонтани! 

Ну хіба не щастя? Хто це там  
страхову медицину розхвалює? 
А-а-а, Людмила Михайлівна... Ну 
що ж, їй можна. Кожний має право 
на свою думку. ... Пані Гаврилюк, 

Андерсена їй в однопартійці,  ві-
рить, що запровадження медичної 
реформи українськими спеціаліста-
ми (безперечно, такими ж професі-
оналами, як і вона) дозволить нашій 
країні піднятися в рейтингу щастя зі 
132 на 2 сходинку. 

Я ж по натурі скептик. Точніше, 
реаліст. А тому,   з жахом думаю 
про прийдешню медичну реформу. 
Не тому, що вона погана по суті, а 
тому, що робитимуть її профани... 
соррі, професіонали вищого ґатун-
ку, які мають такий самий досвід і 
широту мислення, як пані Гаврилюк. 

Ось нашу місцеву медицину бла-
гополучно розформували... пардон, 
реформували, і не хто-небудь, а 
облздрав за сприяння таких опти-
містичних активістів, як  Людмила 
Михайлівна, та при повній управлін-
ській імпотенції... ще раз пардон... 
само собою, компетенції  нині ді-
ючого мера. І що ми тепер маємо? 
Правильно! Нову модель медичного 
обслуговування населення. Тепер 
найкращою мотивацією не хворіти 
буде страх перед чергами в поліклі-
ніці. А наскільки щасливішими стали 
споживачі медичних послуг у місті, 
можна дізнатися в тих самих чергах. 
Там часто звучить думка про те, що 
в нас усе робиться через те місце, 
яке на геморой страждає. 

відчУття Безпеки. Але поверне-
мося до наших баранів. Це я  об-
разно, а ви про що подумали?  Про 
«батьків» міста? Ну навіщо ж так 
баранів ображати? У їхній поведін-
ці якраз більше здорового глузду, 
ніж у діях наших очільників. Отож, 
повертаємося до теми щасливого 
населення.

Розробники рейтингу щастя 
враховували такий критерій, як від-
чуття безпеки. Хвала мракобесам  
... пардон, небесам, наші очільники 
впевнено утверджуються в статусі 
проходимців (ой, першопрохід-
ців) у створенні системи безпеки. 
Програма «Безпечне місто» має 
ощасливити Козятин камерами 
спостереження на кілька сотень 
тисяч гривень (за це місцеві про-
владні дурократи... і знову соррі... 
депутати мають проголосувати на 
найближчій сесії). Це якраз те, чого 
нашому місту не вистачало для 
повного щастя. Є, правда, між нами 
“провокатори”, які сіють поміж гро-
мадян крамольні думки про те, що 
безпечне місто - це коли є розмітка 
на пішохідних переходах і належні 
дорожні знаки, коли немає ризику, 
що тебе вкусить бродяча собака,  
коли городяни не дихають канце-
рогенною сажею. Але нема чого 
заважати ощасливлювати народ 
європейськими практиками. Має ж 
і на вулиці кримінальних елементів 
бути свято. Тепер вони точно зна-
тимуть, де можна красти безпечно, 
тобто без ризику попасти в поле 
зору камери спостереження. 

Далі буде.

яке наше щастя 
З бУльбашкою

катерина чекай

Нещодавно у Козятині працю-
вала “батарейна банда”. Злодії 
крали батареї і здавали їх на 
металобрухт. 

З приходом весни змінилися 
предмети промислу. Сніг зій-
шов, і можна відкопати щось 
цікавеньке.

Минулого четверга у Козятині 
на пункті прийому металобрух-
ту, що на вулиці Джерельній, 
сортували сировину та виявили 
підозрілі предмети. Вони були 
схожі на вибухонебезпечні. 
Отже, про знахідку повідомили 
у рятівну службу.

Начальник пожежної частини 
Сергій Войтюк встановив, що 
це артилерійські снаряди часів 

Другої світової війни. Два з 
них — калібру 76 мм, один — 
105 мм. 

Наступного дня з Вінниці 
викликали піротехнічну групу 
(Аварійно-рятувальний загін 

спеціального призначення Го-
ловного управління Державної 
служби з надзвичайних ситуацій 
України в Вінниці), яка зне-
шкодила знайдені снаряди на 
полігоні.

вероніка люБіч

Сервісні центри Міністерства 
внутрішніх справ України запро-
вадили нову послугу – мобільний 
сервісний центр. Фахівці виїж-
джатимуть у віддалені населенні 
пункти на автомобілях, облад-
наних спеціальною технікою. У 
Вінницькій області визначили три 
маршрути – Козятин, Жмеринка 
і Бершадь.

Мобільний сервісний центр 
надає такі види послуг, як реє-
страція, зняття та перереєстрація 
транспортних засобів; заміна 
посвідчення водія; видача між-
народного посвідчення водія; 
прийом запитів на отримання до-
відок про відсутність (наявність) 
судимостей (видача довідок по 
запитах: у ТСЦ №0541, м.Вінниця, 
вул. Ботанічна, 24).

Прийом громадян у Козятині 
намічається 21 квітня, у п’ятницю, 
в Центрі надання адміністратив-
них послуг (вул. Незалежності, 
57 територія колишнього лі-
цею, а зараз відділу освіти).

Попередній запис за теле-
фонами: 2-24-13 або (093) 
937-27-54.

тетяна лозінська 

З початку тижня вночі мінус або 
нуль. За три дні тільки в середу вклю-
чили газові котельні, хоча могли це 
зробити відразу. Інші розкочегарювати 
ще не спромоглися.

Чи зжаляться в міськраді і про-
довжать опалювальний сезон — за-
лишається під питанням. А поки що 
надія на директорів шкіл, які скорочу-
ватимуть уроки в класах і відпускати-
муть дітей додому.

Ось що про це пише у себе на сто-
рінці у Фейсбуці екс-мер Гвелесіані: 
“Ці шарикови зраділи теплу на по-
чатку квітня і "розпорядилися" при-
пинити опалення в школах, дитсадках 
і лікарнях . Що їм до здоров'я дітей, 
хворих і немічних з терцентру? Голо-
вне — зекономити "бабло", щоб було 
звідки красти. Скільки іще "радників" 
потрібно нашому "велетню думки", аби 
розтлумачили йому — на дітях, хворих 
та немічних економити гріх. Для цих 
людей головне — це тепло, як фізич-
не, так і душевне. Але ні "шариковим", 
ні оточуючим їх "швондерам" не дано 
зрозуміти, що головна цінність в житті 
не гроші, а люди. Не посади, а повага 
людей. Я пишаюсь тим, що вдалося 
свого часу вберегти козятинців від так 
званого "централізованого" опалення 
і захистити від "турботи" нинішньої 
влади”.

дЖерело: економіка пророка

Таке написав  відомий ро-
сійський журналіст і блогер 
Олександр Тверській на 
адресу адептів «русского мира» 
в Україні. “І ось що ви тепер 
маєте - війну, руйнування, страх 
і біль. Кого ви покликали? Упи-

рів, бандитів, убивць, ви покли-
кали ворогів зі зброєю на свою 
землю, які всю історію ставили-
ся до вашої батьківщини, як до 
своєї колонії. Україна вистоїть 
всупереч вашому існуванню. 
Раджу вже зараз думати, що ви 
будете говорити рідним тих, хто 

поліг на війні, як дивитися в очі 
людям будете”.

Інший відомий російський 
журналіст Олександр Сотник 
заявив кілька днів тому, що 
останніми мазками державного 
фашизму в Росії стали «Крим-
ська весна» з Донбасом ...
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про всепозиція

стосУнки По-коЗацьки

Цікаві заходи

володимир 
Бокал, 

директор 
козятинського 

ЦентрУ зайнятості                                                                                      

Протягом першого квар-
талу 2017 року Вінницька 
обласна служба зайнятості 
працевлаштувала 7683 осо-
би. Це на 488 осіб більше, 
ніж за відповідний період 
2016 року. Затребуваними 
були трактористи, водії, 
працівники сільського госпо-
дарства, кухарі та продавці.

Завдяки осучасненню 
сервісів служби зайнятості 
зростає швидкість працевла-
штування.

— Загалом, ті, хто хо-
чуть працювати, знаходять 
роботу, — розповідає в.о. 
директора Вінницького об-
ласного центру зайнятості 
Світлана Аляб’єва. — Так, 
2235 осіб або майже 30% 
від усіх працевлаштованих 
знайшли роботу протягом 7 
днів, ще до набуття статусу 
безробітного. Таких «опе-
ративно працевлаштованих» 
на 1327 осіб або в 2,5 рази 
більше, ніж у минулому році. 
Причому середня тривалість 
пошуку роботи становить 95 
днів, за рахунок довготрива-
лих безробітних.

Позитивний ефект має 

стимулювання роботодавців 
до створення нових ро-
бочих місць шляхом ком-
пенсації частини фактич-
них витрат, пов’язаних із 
сплатою єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня. Так, протягом 3 місяців 
2017 року 103 роботодавці 
скористались цією послугою 
та на нові робочі місця були 
працевлаштовані 231 осо-
ба, що на 127 осіб або в 
2,2 рази більше, ніж у 2016 
році.

Актуальним на сьогодні 
є залучення безробітних до 
робіт з благоустрою населе-

них пунктів шляхом участі у 
громадських та інших тим-
часових роботах. Загалом в 
таких роботах протягом січ-
ня-березня 2015 року взяли 
участь майже 2,5 тис. осіб.

Довідково: Протягом 1 
кварталу 2017 року послу-
гами служби зайнятості ско-
ристались 39,2 тис.  осіб. До 
центрів зайнятості Вінниць-
кої області за допомогою 
у пошуку працівників звер-
нулись 3011 роботодавців, 
які подали 12 тис. вакансій. 
Станом на 01.04.2017 року 
на 1 вакансію претендували 
7 безробітних.

Знайшли роботу за допомогою служби зайнятості
Блог

музичний керівник відомий в нашому краї тим, що популяризує українську пісню

Холодний яр відвідають патріоти України додаткові поїзди через козятин

сіМ колектиВіВ леоніда лУцишина
катерина чекай

Сьогодні наша розповідь про 
цікаву людину Вінниччини — 
Леоніда Луцишина. Він широко 
відомий серед шанувальників хо-
рового мистецтва, творча людина, 
професійний хормейстер, педагог 
та організатор. 

Леонід Олексійович є керівни-
ком семи колективів нашого краю 
(!). У ексклюзивному інтерв’ю 
газеті  “RIA-Козятин” він розповів 
про свою творчу діяльність

  
осінні Барви. Вінницький на-
родний аматорський хор “Осін-
ні барви” створено у 2009 році 
шляхом злиття діючих на той час 
колективів: чоловічого гурту “По-
дільські козаки” та жіночого хору.

Леонід Луцишин керує хором з 
дня його заснування. У хоровому 
колективі беруть участь активні і 
молоді душею люди, які безмеж-
но закохані в українську пісню.

— У нашому колективі  30-35 
людей, — розповідає пан Ле-
онід. — При “Осінніх  барвах” 
створені і працюють ансамблі: 
лауреат фестивалю “Сорочин-
ська ярмарка” чоловічий гурт 
“Подільські козаки”, народний 
аматорський квартет “Мальви і 
чорнобривці”, жіноча вокальна 
група,  радують своєю майстер-
ністю два дуети та вісім солістів 
високого професійного рівня. 

Наш репертуар багатий та різ-
номанітний. Це пісні українських 
композиторів, народні, козацькі, 
ліричні та духовні пісні. 

Колектив веде активне гро-
мадське життя. “Осінні барви” 
постійно беруть участь у міських 
заходах: День міста, День Євро-
пи, Міжнародний День Музеїв та 
інші. Долучаються до військово-

патріотичного виховання військо-
вослужбовців, за що колектив 
неодноразово нагороджувався 
дипломами та грамотами.

— Ми щорічно беремо участь 
у Всеукраїнському фестивалі зви-
чаєвої культури “Живий вогонь”, 
фестивалі до дня народження 
Миколи Леонтовича, фестивалі 
хорових ветеранських колективів 
у місті Жмеринці, — зазначає 
Леонід Олексійович. — А ще 
проводяться постійні благодійні 
тематичні виступи у театрі ім. 
Садовського, Будинку офіцерів,  
шпиталі інвалідів ВВв,  Будинку 
вчителя,  дитячому будинку, 
військовому санаторії перед по-
раненими у зоні АТО, Будинку 
пристарілих, у військових части-
нах, школах Вінниці та області, 
вищих учбових закладах, у парку 
ім. Горького, на майдані Тараса 
Шевченка в день його народжен-
ня тощо.

Творча діяльність Леоніда Луци-
шина не обмежується “Осінніми 
барвами”. 

Під його керівництвом діють аж 
сім творчих колективів з різних 
міст Вінницької області. 

Це “Мальви та чорнобривці” 
у Вінниці, “Ветеран” —  від 
Вінницької міської організації 
ветеранів війни та праці, на-
родний ансамбль, хорові колек-
тиви “Надвечір’я” у Жмеринці, 
“Мрія” у Стадниці, “Горлиця” у 
Тростянці Тиврівського району 
та дипломант першого ступеня 
Всеукраїнського фестивалю “Ко-
зацька слава” чоловічий народ-
ний ансамбль “Джерело” з села 
Великі Крушлинці. 

праЦює леонід олексійо-
вич  з раннього ранкУ до 
пізнього вечора. За словами  
пана Леоніда, встигати та приді-
ляти увагу усім підопічним йому 
колективам допомагає сувора са-
модисципліна.  

— Буває, я з шести 
годин ранку до пізньо-
го вечора прово-
джу репетиції по 
різних містах 
та селах, 
—  к аж е 
він. — Роз-
слаблятися 
нема часу. 

Виступи у нас — раз в місяць, 
а репетиції відбуваються по два 
рази на тиждень. Я навіть про-
воджу облік відвідуваності. З 
творчими людьми потрібен по-
стійний контроль! (посміхається 
- прим. авт.)

під звУки оБстрілів... Нещо-
давно частина ко-

лективу “Осінні 
барви” повер-
нулася з по-
їздки по зоні 
АТО.

— Ми да-
вали благо-

дійні концер-
ти для наших 

військових,  - 
розповів “RIA-

К о з я т и н ” 
кер і в -

ник. — Побували у Маріуполі, 
Рахіно, Волновасі, Курахово. 
Проїжджали за 900 метрів від 
лінії вогню. Навіть чули звуки 
обстрілів. Солдати дуже раділи 
нашим виступам. 

На кожному концерті було 
багато слухачів. Окрім пісні, ми 
привезли нашим бійцям продукти 
та речі.

дякУємо меЦенатам . Фі-
нансування від держави хорові 
колективи не мають. Уся творча 
діяльність відбувається за рахунок 
спонсорської підтримки.

— Мої аматорські ансамблі 
дуже вдячні людям та органі-
заціям, які допомагають нам у 
цей важкий для країни час нести 
світло творчості. 

Це, зокрема, керівник Вінниць-
кої обласної організації республі-
канської партії Левка Лук’яненка  
—  Ігор Парижський, полковник 
Олена Іванова, майор Олександр 
Швець та інші. Вони надають нам 
неоціненну духовну та матеріаль-
ну підтримку. 

У планах 
“Осінні барви” будуть висту-

пати у Будинку профспілок 27 
квітня. А 12 травня колектив їде 
в Іллінці на Всеукраїнський фес-
тиваль хорового мистецтва.

Як повідомив Леонід Олексі-
йович, у колективі зараз у біль-
шості  люди старшого віку, але 
поступово колектив поповнюється 
і молодими виконавцями.

— Запрошую до нас серйоз-
них людей, які бажають і 

люблять співати укра-
їнські пісні, зокрема і 
козятинчан, — каже 
наш унікальний спів-
розмовник.

Справжні козаки шанували 
жінок, а українки відповіда-
ли їм коханням та вірністю. 
Стосунки між чоловіком та 
жінкою в Україні завжди були 
побудовані на глибокій шані 
та взаємній повазі

Звичаї козаків пропагували 
серед січовиків безшлюбність, 
однак виховували у парубків 
шанобливе ставлення до жінки – 
матері, сестри, дружини, коханої 
дівчини. Відсутність постійного 
спілкування з жіноцтвом на Січі 
не призводила до забуття, бай-
дужості та зневаги, більше того, 
спричинювала обожнення жіно-
чого початку.

Ми жінок мусимо любити,
Так як наших сестер, мате-

рів,
А, опріч їх, не треба нікого 

любити
І утікати як від злих чортів.
(Українська народна пісня)
Українська жінка завжди була 

чоловікові надійним товаришем, 
вірною супутницею, вправною 
господинею. Вона була готова 
у будь-який час відбити воро-
жий напад, при цьому пильно 
піклуючись про сім’ю. Вільний 
норов, гордість і самовпевненість 
української жінки сприяли її во-
йовничості.

Нестабільне життя біля татар-
ських кордонів зумовлювало 
необхідність озброєння. За таких 
умов жінки переймалися інтер-
есами чоловіків і братів. І хоча 
Запорізька Січ була недоступною 
для жінок, проте українка мимо-
волі була пов’язана військовими 
обов’язками. У місцевості, повній 
небезпек, їй часто доводилося 
ставати на захист родинного вог-
нища, домашнього майна.

Життя на прикордонні при-
вчало українських жінок до 
витривалості, самостійності, смі-
ливості, вміння постояти за себе 
і свою родину зі зброєю в руках.

Становище жінок в Україні за 
козацької доби було досить ста-
більним і регулювалося нормами, 
закріпленими світським та цер-
ковним законодавством. Жінка 
в Україні володіла свободою 
більшою, ніж будь-де. Москов-
щина в той час вже утвердилась 
як сильна деспотія, і одним з 
перших актів закріпачення на-
роду стало знищення жіночої 
свободи. Посилаючись на Біблію, 
де "жона да убоится мужа свого", 
російський Домострой нагадував, 
що за "непослушание" чоловік 
повинен бити жінку "и ребра ей 
сокрушать".

А в Україні було цілком інакше. 
Стосунки чоловіка та жінки були 

рівноправні, жінка мала велику 
свободу. Жіноцтво зберігало свої 
права, навіть розширювало їх, 
а суспільний устрій розвивався 
демократичним шляхом. Нарівні 
з чоловіками українські жінки 
були об’єктом прав і зобов’язань. 
Карні норми забезпечували цілко-
виту охорону жінки, інколи право 
брало їх під спеціальний захист, 
наприклад, вагітних жінок.

Тому цей Закон-Право славили 
у піснях. Із загибеллю козака Не-
чая від його вдови народилося 
12 синів. Й усі вони несли його 
славетне прізвище, збудувавши 
ціле село. Так само постало і 
село Сумилівка і ще не менше 
сотні сіл на Русі.

Жінка козака, засудженого до 
смертної кари, мала непорушне 
право на його майно. Ні про яке 
переслідування дружини та дітей 
злочинця не йшлося.

Більше того, в Україні іс-
нував звичай, за яким лише 
жінка могла зберегти життя 
засудженому на смерть коза-
кові, якщо згоджувалася взяти 
з ним шлюб.

За переказами, записаними 
у другій половині XIX ст. Г. П. 
Надхіним на Катеринославщин,і 
дізнаємося: "Молодий козак за 
якийсь злочин був засуджений до 
смертної кари. Коли прочитали 
декрет і палач підвів засуджено-
го до плахи, із натовпу вийшла 
дівчина і накрила хусткою його 
голову, даючи тим самим знак, 
що вона обирає його собі за чо-
ловіка і тим звільняє від страти".

Поряд із Січчю не меншу, а не-
рідко й більшу роль у формуванні 
українського характеру відігра-
вало жіноцтво. Найвищі чоловічі 
якості - честолюбство, сміливість, 
звитяжність тощо - завжди мали 
простір для цілковитого втілен-
ня на Запоріжжі, але ніколи не 
спрямовувались на "боротьбу за 
хатню владу". Жіноцтво ж мало 
доволі повну свободу самовира-
ження вдома. Воювати козаку 
з дружиною вдома було не до 
лиця, бо "жінка за три кутки 
хату держить, а чоловік лише за 
один".

Проводжаючи чоловіків на 
Січ, жінки-козачки брали на 
себе всі обов’язки: господар-
ські, виховання дітей, забезпе-
чення родини. А під час ворожих 
нападів гуртувалися, бралися за 
зброю. Героїчний подвиг Орисі 
Завістної описує в історичній 
повісті "Облога Буші" Михайло 
Старицький. Ця мужня жінка не 
пошкодувала життя задля обо-
рони рідної землі - підірвала 
себе і сотню ворогів, підпаливши 

пороховий льох.
І такі випадки непоодинокі - 

славетних войовничих українок у 
козацьку добу було немало. Одна 
з них - волинська княгиня Софія 
Ружинська. У 1609 році вона, 
особисто командуючи загоном 
у 6000 чоловік піхоти і кінноти, 
з прапорами й музикою взяла 
штурмом замок князів Корецьких 
у м.Черемошні. Мов Богиня-Бе-
региня, часто сама зі зброєю в 
руках захищала свою родину. 
Представницею того завзятою 
типу жінки-козачки була остання 
дружина Богдана Хмельницького 
Катерина.

Достеменно відомо, що жінки 
козаків брали участь у повстан-
ських загонах часів Хмельнич-
чини. Так, у 1584 р. шляхтянка 
Остапкова з дочкою Софією 
організували збройний напад на 
маєток шляхтича Стрижевського 
в с. Дідківцях на Житомирщині та 
завдали значних збитків.

Сестра полковника Івана Доща 
брала безпосередню участь як 
кіннотник у бойових діях проти 
польсько-шляхетських військ на 
Волині 1649 р. Під час однієї з 
атак загинула.

Як свідчать документи, 1524 
року після битви під замком 
Прухник на Поділлі серед уби-
тих захисників були знайдені 
тіла жінок, переодягнених у 
чоловічий одяг. Щоб їх не роз-
пізнали, жінки навіть поголили 
собі голови.

Значну владу над козаками 
Правобережної України і вплив 
на них мала "мати полководця", 
дружина фастівського полковника 
Семена Палія - Феодосія. Вона не 
тільки вміла доброчинно прийняти 
послів, а й за відсутності чоловіка 
керувала господарськими справа-
ми Фастівського козацького пол-
ку. У період заслання С. Палія до 
Сибіру не раз проводила походи 
проти московітів та польської 
шляхти, обороняючи край від 
їхніх зазіхань.

Постійна небезпека, війни і по-
встання були тими обставинами, 
що історично створили тип 
жінки-оборонця своєї садиби 
і родини, привчили українок до 
витривалості, самостійності, смі-
ливості, вміння постояти за себе 
зі зброєю в руках.

Панівний тип жінки-козачки – 
це образ дружини-господині, 
яка дає лад в усьому при відсут-
ності свого чоловіка, зайнятого у 
військових походах. Будучи гра-
мотною, національно відданою, 
вона любила Батьківщину і готова 
була до її захисту.

Слід зазначити, що зневага до 

жінки-українки жорстоко пере-
слідувалася козаками. У вироках, 
записаних до "Войска Запорозко-
го козацкого Прилукского полка 
Справной книги", сказано, що 
1707 р. за зґвалтування місцевої 
жительки Гребенички було стра-
чено козака П. Микитченка.

Згідно зі звичаєвим правом, 
нещадно карали не лише за 
присутність жінки на Січі, а й 
за перелюбство. За цей злочин 
козаки відповідали сповна. Зо-
крема, у вироках, записаних до 
"Справной книги", говориться, що 
парубка Грицька за такий ганеб-
ний гріх засуджено до спалення 
на вогнищі."За звичаями Січі, як 
справжні лицарі, козаки мали 
суворо дотримуватися ґречності 
з жіноцтвом. Наскільки великої 
ваги надавалося стосункам жінки 
і чоловіка, свідчить звичай, згідно 
з яким покарання чекало кож-
ного, хто образить жінку. Коли 
козак "зганьбить жінку не за 
пристойністю - публічно на базарі 
киями покарати".За свідченням 
джерел, козацький отаман Іван 
Сірко досить суворо дотриму-
вався цієї традиції. Бо за кривду, 
вчинену кимось із запорожців 
полоненій туркені, черкесці чи та-
тарці, він засуджував винного до 
страти. Це виділяє запорозьких 
козаків зі всіх воїнів того часу.

Запорожцям не дозволялося 
бути жонатими у місці їхнього 
проживання (на Січі), а жінкам 
одружених годилося жити побли-
зу, в зимівках і слободах, куди 
козаки навідувалися час від часу. 
Однак брати участь у козацьких 

судах жінкам не заборонялося.
Отже, козак до жінки ставив-

ся підкреслено з повагою, ве-
ликодушно та шляхетно. Вона 
була для нього зіркою Світла, до 
якої хоч близько, але дотягнутися 
"зась". Суворі січові звичаї і по-
рядки, які не допускали жінку, 
хто б вона не була: чи люблячою 
дружиною, чи коханою дівчиною; 
спартанський, аскетичний спосіб 
життя воїна-лицаря - сприяли 
вихованню в козака високої 
святості до прекрасної половини 
людського роду.За її честь і волю 
козак йшов, не задумуючись, і у 
вогонь, і у воду. Дітям своїм ко-
заки давали настанову: "Бережи, 
сину, заповідь батька свого і не 
відкидай науки матері своєї!"

Тож і нам не варто забувати 
звичаї козаків, які поклонялися 
жінці-матері – Богородиці. Адже 
храмовим святом на Запоріжжі 
була свята Покрова Пресвятої 
Богородиці. Козаки носили на 
грудях її зображення, а значна 
частина церков і каплиць, зве-
дених на землях запорозьких 
вольностей, присвячувалася Бого-
матері. Запоріжжя було духовною 
Вітчизною козацтва, символічною, 
ідеальною матір’ю, де "Луг-
батько", а "Січ-Мати", де завжди 
панував культ волі.

 А нам жінкам, не варто за-
бувати, що ми з козацького роду, 
і маємо шанувати чоловіків так, 
як робили це жінки за козацької 
доби.

дЖерело: 
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На Чигиринщині в Черкаській області 29-30 
квітня вшановуватимуть Героїв Холодного 
Яру. Заходи пройдуть протягом двох днів у 
Медведівці, Івківцях, Мельниках та на хуторі 
Буда. Про це інформує прес-служба Історичного 
клубу «Холодний Яр». 

У Медведівці 29 квітня о 13.00 розпочнуться 
офіційні заходи. Директор Медведівського іс-
торичного музею Богдан Легоняк координува-
тиме таборування. Після покладання квітів до 
пам’ятника Максимові Залізняку розпочнеть-
ся мітинг пам’яті про полеглих гайдамаків. Того 
дня о 14.00 охочі вирушать на гору Семидубову 
(Івківці). За легендою, там поховано Гетьмана 
України Богдана Хмельницького. На самій 
горі відбудеться короткий мітинг. На околицях 
гори – військово-спортивна гра з інструкторами 
ВГО “Сокіл” та ДУК “Правий сектор”. Тоді ж 
Центр спеціальної тактичної підготовки “Білий 
вовк” проведе дитячий турнір зі стрільби з 
пневматичних рушниць та стрейбольних авто-
матів ім. Василя Чучупаки. 

29 квітня о 17.00 в Медведівці розпочнеться 
Музичний фестиваль вояцької пісні “Хо-
лодний Яр-2017”. Увечері першого дня також 
відбудеться книжковий ярмарок “Холодний Яр-

2017” і ярмарок народних умільців (відповідаль-
ні Леся Островська). У цей час працюватиме 
польова кухня – історичне товариство “Чорні 
запорожці” (сотник Роман Боровик) та Історич-
ний клуб “Холодний Яр” (Валерій Мартишко) 
частуватимуть гостей козацьким кулешем.

Наступного дня, 30 квітня, у Мельниках о 
10.00 пройде меморіальний мітинг на славу 
козакам і старшинам полку гайдамаків Холод-
ного Яру. На сільському цвинтарі віддадуть 
честь Головному отаманові Холодного Яру 
Василю Чучупаці та козакам-холодноярцям, 
похованим у братській могилі. 

У цей же день вшанують могили гайдамаць-
кого ватажка XVII ст. Гната Голого та сотни-
ка полку гайдамаків Холодного Яру Івана 
Компанійця. А на берегах Гайдамацького ста-
ву вояки полку “Азов”, Легіону Свободи, ДУК 
“Правий сектор” та інших лицарських вояцьких 
формацій освятять зброю.

У неділю, 30 квітня, в обідню пору на хуторі 
Буда продовжиться Музичний фестиваль во-
яцької пісні “Холодний Яр-2017”, книжковий 
ярмарок “Холодний Яр-2017” та ярмарок на-
родних умільців. Також фестиваль доповнять 
показовими виступами шкіл бойових мистецтв.

З 27 квітня по 11 травня у за-
хідному напрямку 14 додаткових 
поїздів:

№197/198 Київ-Ковель (29,30 
квітня, 3 травня); № 191/192 Київ-
Львів (29, 30 квітня, 3,7,9 травня); 
№207 Київ-Ужгород (із Києва 
28,29,30 квітня та 1,6,7 травня, із 
Ужгорода 29, 30 квітня та 2,3,8,9 
травня); №239 Київ-Ужгород (із Ки-
єва 29 квітня, із Ужгорода 30 квітня); 
№217/218 Київ-Івано-Франківськ- 
Рахів (із Києва 29 квітня та 2,6,8 
травня, із Рахова – 30 квітня та 3, 7, 
9 травня); №219 Київ-Івано-Фран-
ківськ (із Києва 29 квітня, з Івано-
Франківська 30 квітня); №205/269 
Хмельницький, Івано-Франківськ–
Київ (із Києва 28,29 квітня, 1,7 
травня, із Івано-Франківська – 29,30 
квітня, 2,8 травня, з Хмельницького 
3,5 травня); №212 Запоріжжя-Львів 
(із Запоріжжя 28,29,30 квітня, 3,7, 9 
травня, зі Львова – 29,30 квітня та 
1,4,8,10 травня);№ 231 Дніпро-Іва-
но-Франківськ (із Дніпра 29 квітня 
та 2,6,8 травня, з Івано-Франківська 
– 30 квітня та 3,7,9 травня);№ 228 
Одеса-Львів (з Одеси – 29 квітня 
та 2,6,8 травня, зі Львова – 30 квітня 
та 3,7,9 травня);№235 Харків-Ужго-
род (з Харкова 28,29 квітня, 2,6,8,9 
травня, із Ужгорода – 29,30 квітня, 
3,7,9,10 травня); № 745/746 Київ-
Львів (із Києва та Львова – 28,29 
квітня та 2,3,6,8,9 травня); №268/247 
Одеса-Ужгород (із Одеси 29 квітня, 
з Ужгорода – 2 травня); № 254/253 
Миколаїв -Івано-Франківськ (із 

Миколаєва 28 квітня, 3,7 травня, із 
Івано-Фр. – 29,4,8 травня).

У південному напрямку та до 
центральної частини країни 8 до-
даткових поїздів:

№251/252 Дніпро-Одеса (із 
Дніпра 29 квітня, 2,4,6,8, 10 травня, 
з Одеси – 30 квітня, 3,5,7,9,11 трав-
ня);№ 223/224 Київ-Одеса (із Києва 
та Одеси – 30 квітня та 3, 7, 9 трав-
ня); № 298 Київ-Миколаїв (із Києва 
– 28,29,30 квітня та 4, 6,9,10,11 трав-
ня, із Миколаєва – 27,28,29 квітня та 
3,5,8,9,10 травня);

№ 282 Київ-Новоолексіївка (із 
Києва – 29 квітня та 2 травня, із Но-
воолексіївки – 30 квітня та 3 травня);

№ 180/179 Київ – Дніпропе-
тровськ (із Києва та Дніпропетров-
ська – 29, 30 квітня та 3,7,9 травня); 
№271/272 Харків-Одеса (із Харкова 
– 29 квітня та 2,6,8 травня, з Одеси 
30 квітня, 3,7,9 травня); №270/269 
Одеса-Харків (із Одеси 29 квітня, 
2 травня, із Харкова 30 квітня, 3 
травня); №736 Київ-Запоріжжя 29 
квітня.

Внесено зміни і у розклад при-
міських поїздів. 2,3 та 9 травня 
відмінено курсування поїздів № 
6255/6256 Козятин-Бердичів-Козя-
тин.Встановлено маршрути прямуван-
ня приміських поїздів №6461/6462 
Коростень-Козятин-Коростень на 
30 квітня та 1,2,7,8 травня, №6502 
Шепетівка-Коростень на 4 та 10 
травня.

артем 
денисенко

Відомо, що в місті 
багато землі гро-
мади зайнято без 
правових підстав. 
На них розміщені не-
естетичні контейнери, 
ларьки тощо. Де-
путати міської ради 
прийняли рішення 
виділити 25 тисяч 
гривень на демонтаж 
незаконно встановле-
них малих архітектур-
них форм (МАФів) на 
території міста. 

А чому не працює 
спеціальна комісія, 
в склад якої мають 
ввійти працівники 
міськради, які отри-
мують за те зарп-
латню. 

Порушникам по-
фортунило. Вони обі-
йдуться навіть без 
штрафів. І за свій 
рахунок не приберуть 
свої МАФи. 

Ось так за рахунок 
громади допомагають 
порушникам законо-
давства.

25 тисяч з бюджету 
на порушників

Блог
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у всіх на вустах на позитиві

Як відчувають радість життя, щастя, успіх у всіх добрих справах у центрі дитини

сергій (48), залізничник:
— Так, святив.

ольга (33), інЖенер:
— Я ні, мама святила.

людмила олександрівна (61), підприємеЦь:
— Святила.

леонід (45), охоронеЦь:
— Святив.

костя (15), школяр:

— Святив.
оля (22), медична сестра:

— Не змогла  — захворіла.

ми запитали козятинчан: чи святили ви паску?школа ВЗіРцеВиХ МаМ 

Радоніца (ПоМинання ПоМеРлиХ)

Великодній коЗятин

ПасХальні ВіЗеРУнки  центРУ інноВаційного 
РоЗВиткУ дитини "Easy English" 

Угкц В коЗятині РеаліЗоВУє катеХиЗМ 
«ХРистос — наша ПасХа»

володимир (59), слюсар на 
залізниЦі:

 — Обов’язково відвідую, але 
доведеться шукати їх по кладо-
вищу.

ольга іванівна (65), 
пенсіонер:

— Відвідала б, якби 
знала, де вони.

галина іванівна (61), 
пенсіонер:

— Я не знаю, де могили по-
леглих, звичайно відвідала б.

катя (23), тимчасово не 
праЦює:

— Відвідала б, та не 
знаю, куди йти.

михайло (46), підприємеЦь:
— Відвідав би, але не знаю, 

де знаходяться могли загиблих 
атовців з Козятина.

василь (58), охоронеЦь:
— Відвідав би, але де 

вони поховані, не знаю.

ми запитали козятинчан: чи відвідали б ви могили загиблих в ато козятинчан у поминальний тиждень?

катерина чекай

Напередодні Великодня наш 
кореспондент завітала до за-
тишного чепурного будинку, який 
прикрасив собою вулицю Проле-
тарську — Козятинського облас-
ного соціального центру матері 
та дитини. Газета “RIA-Козятин” 
зустрілась та поспілкувалась з 
директором Центру  Валентиною 
Живчик.

— Як довго працює ваш за-
клад? 

— Комунальний заклад “Ко-
зятинський обласний соціальний 
центр матері та дитини” був ство-
рений рішенням сесії обласної 
ради понад вісім років тому. Мета 
його роботи — соціальна під-
тримка вагітних жінок та матерів 
з дітьми, захист прав та інтересів 
матері та дитини, надання допо-
моги у здобутті матерями освіти, 
фаху, навичок самостійного 
ведення господарства, догляду 
за дитиною. Робота проводиться 
строго індивідуально, основний 
критерій ефективності — кінце-
вий результат. За період роботи 
центру в його стінах перебувало 
понад 250 підопічних. На сьогодні 
в центрі перебуває 20 осіб. Се-
редній термін перебування в за-
кладі, тобто час, за який вдається 
вирішити юридичні, економічні, 
соціально-побутові, медичні та 
інші проблеми клієнтів центру та 
підготувати їх до самостійного 
життя — 8-10 місяців.

— Хто є клієнтами вашого 
закладу?

— Вам, звичайно, відомо, що 
понад 80% дітей-сиріт, це со-
ціальні сироти, тобто сироти при 
живих батьках. Так от, 40 % 
підопічних нашого центру — ви-
пускники інтернатних закладів з 
числа дітей-сиріт та позбавлення 
батьківського піклування, до 10% 
мам — клієнтів центру — непо-
внолітні. Це найбільш вразлива 
категорія — з огляду на юний 
вік, відсутність професії, власно-
го житла, навичок самостійного 
ведення господарства, юридичної 
недієздатності, тож центри матері 
та дитини є для них чи не єдиним 
шляхом вирішення проблеми.

Я реаліст і розумію, що не всі 
наші клієнтки стануть взірцеви-
ми батьками, але шанс змінити 
своє життя на краще ми даємо 
кожному. Крім того, перебування 
дитини першого року життя з ма-
мою дає можливість уникнути так 
званого «сирітського феномену», 
науково доведено — чим довше 
дитина перебуває у стані соці-
альної ізольованості, особливо в 
ранньому віці, тим інтенсивніше 
в неї формуються негативні риси 
характеру.

— Чим особливий саме ваш 
заклад?

— Наш заклад, враховуючи ті 
зміни до Статуту центру, суттєво 
відрізняється від “Типового по-
ложення про центри матері та 
дитини”. Насамперед, у закладі 
вагітна жінка може перебувати 
незалежно від терміну вагітності. 
Мама перебуває не лише з ново-
народженою дитиною, а й з ін-
шими дітьми, якщо вони є в сім’ї. 
Тобто, сім’я не розлучається, а 
маму вчать комплексному підходу 
до виховання дітей в сім’ї. 

Інша відмінність — за рахунок 
центру отримують продукти для 
приготування їжі (ті мами, яким 
ще не нарахована соціальна до-
помога). Такий підхід дає змогу 
реально навчити кожну з них 
жити за власні кошти, розрахо-
вувати та вкладатися у власний 
бюджет. Це набагато важче, по-
требує строгого індивідуального 
підходу, однак вирішує основне 
завдання — підготовку сім’ї до 
життя в соціумі. 

Якщо коштів у сім’ї не виста-
чає, є два шляхи вирішення про-
блеми — зменшити витрати, або 
збільшити доходи. І одному, і ін-
шому ми клієнтів закладу вчимо: 
зменшення витрат — за рахунок 
вміння раціонально витрачати 
та розподіляти власний бюджет, 
правильно його планувати щодо 
збільшення доходів — насампе-
ред допомагаємо клієнтці офор-
мити всі належні види соціальних 
допомог, пенсій по інвалідності, 
по втраті годувальника, вчимо 
азам юридичної грамотності. Крім 
того, надаємо підопічним центру 
можливість за час перебування 
в закладі освоїти ту професію, 
яка допоможе їм збільшити свій 
дохід, навіть працюючи на дому 
(кухар, швачка, вишивальниця, 
перукар, оператор комп’ютерного 
набору).

 — Ви часто повторюєте 
сім’ї, мами з дітьми у склад-
них життєвих обставинах. Що 
це означає?

— Більше половини підопічних, 
при зарахуванні до центру мате-
рі та дитини, не мали власного 
житла. За час роботи закладу 
працівники центру допомогли зі-
брати кошти, знайти, придбати, 
юридично оформити на всіх чле-
нів сім’ї житло для 83 осіб.

Однак досвід роботи в центрі 
матері та дитини показав, що 
основні проблеми наших клієнтів 
– не матеріальні, не юридичні не 
соціально-побутові, ці проблеми, 
як би не дивно звучало, вирішити 
легше. Основні їх проблеми — 
психологічні, духовні — невміння 
спілкуватись з оточуючими, з 
власними дітьми, зацикленість 
лише на негативній стороні життя 
і прийняття її за норму, здолати 
набагато важче.

Саме тому працівники центру 
проводять тренінги, індивідуальні 
та групові заняття по навчанню 
партнерському спілкуванню, по-
доланню базової недовіри. Ми 
розуміємо, що достукатись до 
серця матері можна насамперед 
через її почуття до її дитини, які 
наша клієнтка не вміє виразити 
через ряд причин і саме цьому 
— виробленню відповідального 
материнства, встановленню емо-
ційного зв’язку між матір’ю та 
дитиною чи дітьми в сім’ї, фор-
муванню прихильності матері до 
дитини її потрібно навчити.

Велике значення у виробленні 
позитивного світосприймання 
приділяється відвідуванню музею 
міста, виставок, участі у святку-
ваннях Дня міста з організацією 
«параду дитячих візочків», бере-
мо участь у різноманітних кон-
курсах, отримуємо призи. 

Надзвичайно зворушливо про-
ходить в центрі урочистий обряд 
одруження. Із задоволенням 
оформляємо газети до держав-
них та релігійних свят, вчимось 
відмічати свята (зокрема свято 
першого дня народження, Ново-
річне свято,  конкурс вареників 
та інше).

— Чи допомагають вам 
люди у вирішенні цих про-
блем?

— Фінансування центру  від-
бувається з обласного бюджету, 
кошторис на рік затверджує 
сесія обласної ради. У цьому 
сенсі хочу відмітити надзвичай-
но важливу роль спонсорів, без 
їх допомоги ми не змогли б ні 
сильну матеріально-технічну базу 
в центрі створити (адже ми по 
суті переробили індивідуальне 
електроопалення, замінили елек-
тропроводку, обладнали дитячий 
майданчик, отримали пральну 
машину, бойлер, сучасну елек-
троплиту, комп’ютери, дошку 
Євмінова та багато іншого ); ні 
реально допомогти нашим клієн-
там, зокрема, купити житло — за 
участю спонсорів, з допомогою 
інтернету, як кажуть, всім миром 
збираємо кошти, яких не виста-
чає для придбання житла тій чи 
іншій сім’ї. 

Багато жителів міста допомага-
ють нашим підопічним з наданням 
одягу та взуття,  дитячих коля-
сок, ходунків,  дитячих меблів, 
іграшок.

Величезну допомогу у святку-
ванні народних обрядів надають 
нам педагоги та учні середньої 
школи №3 — Андріївські вечор-
ниці, Святвечір, День Святого 
Миколая, які вони організовують, 
проходять в центрі з великим 
успіхом. 

Учителі школи №3  Олександра 
Василівна Пащенко та Наталія 
Миколаївна Войтюк безкоштов-
но, на волонтерських засадах, 
проводить додаткові заняття з 
неповнолітньою підопічною цен-

тру для того, щоб вона 
успішно закінчила 9 
клас та вступила до на-
вчального закладу.

Особливо хочу від-
мітити неоціненну до-
помогу наших духовних 
наставників з Храму 
Почаївської ікони Бо-
жої матері — протоіє-
рея Анатолія Волоха-
того та ієрея Миколая. 
Настоятель Анатолій 
Волохатий допомагає 
нашим клієнтам і мате-
ріально, і морально, їх 
проблеми завжди в полі 

його зору. Він та ієрей Миколай 
— хрещені батьки багатьох на-
ших маленьких клієнтів, за кож-
ного з них пам’ятають, кожному 
допомагають та підтримують.

Дуже кропітку індивідуальну 
роботу щотижнево проводить 
у свій вільний час кандидат 
богослов’я, учитель «Основ хрис-
тиянської етики» Андрій Горниш. 
Саме з його допомогою з по-
чатку березня поточного року 
наші підопічні почали вивчати 
Біблію. Мета цього запрова-
дження – спонукати молодих 
жінок осягнути сенс свого життя 
у контексті Слова Божого. Мами 
вчаться заповідям Ісуса, молитві. 
Розвивають в собі здатність бути 
милосердними, співчутливими, 

прощати ближніх, робити лише 
те, чого бажаєш собі. Довгостро-
кова мета пана Горниша — вихо-
вати в молодих жінках справжню 
любов до людей. Це надасть ви-
хованкам закладу відчути радість 
життя, щастя, успіх у всіх добрих 
справах.

Користуючись нагодою, хочу 
висловити найщиріші слова вдяч-
ності небайдужим людям, волон-
терам. Низький уклін та щира 
вдячність вам за вашу сердеч-
ність. І як тут не згадати слова 
нашого видатного поета Тараса 
Шевченка, які є девізом нашого 
закладу: “І на оновленій землі 
врага не буде, супостата, а буде 
син і буде мати і будуть люди на 
землі”.

андрій горниш, кандидат 
Богослов’я.

Христос Воскрес! Воістину 
Христос Воскрес! Через 9 днів 
після Світлого Христового Во-
скресіння Свята Православна 
Церква особливим чином по-
минає спочилих православних 
християн. У Бога мертвих немає, 
у Нього всі живі. Безсмертні душі 
перебувають у загробному світі в 
очікуванні Загального воскресіння 
мертвих.

Але не всі душі будуть варті 
воскреснути для блаженного ві-
чного життя у Господі нашому 
Ісусі Христі. Тому по милосердю 

Божому Церква молиться за всіх 
своїх спочилих чад, щоб Господь 
Бог простив їм гріхи.

Слово “Пасха” означає — 
“пройти повз”, тобто “оминути”. 
Бог на хресті відкупив нас від 
вічної смерті, котра нас оминула. 
Цю радість ми молитовно прине-
семо своїм покійним, прийшовши 
на кладовище. 

З собою слід принести пасочку 
та крашанки, котрі є символом 
Страждань Спасителя та нашо-
го Викуплення. Обов’язково на 
аркуші написати в родовому від-
мінку імена наших спочилих, щоб 
віддати священику для церковної 

молитви. На кладовищі потрібно 
поводити себе смиренно, без 
зайвих слів, не лихословити, не 
створювати гамір.

 Пасочку та крашанки залиша-
ють на спеціальному покривалі. 
Священик відвезе цю жертву у 
лікарню, сирітські будинки, буди-
нок пристарілих. Коли священик 
буде згадувати у молитві наших 
родичів, то ми теж повинні в ці 
хвилини молитися за них Богу 
— Трійці. 

У кожному місті та селі є свій 
день поминання, але він не по-
винен бути пізнішим 9-го дня від 
Пасхи.

в'ячеслав гончарУк

У неділю, 16 квітня, віряни 
відзначали Великодній день. 
Хоча великодні кошики в цьому 
році подорожчали на 35 від-
сотків, людей у всіх парафіях 
міста побільшало. Наприклад, в 
Українську православну церкву, 
що на вулиці Тухачевського, 
прийшло більше 600 людей. 
Після проведення служби Божої 
(літургії), що в народі називають 
всеношною, віряни чекали на 
освячення пасхальних кошиків. 
Утворивши щось схоже на два 
кола на подвір’ї церкви і велике 
коло за воротами храму, люди 
ділилися своїми враженнями від 
побаченого. Багатьох шокувала 
кількість присутніх біля церкви. 

Хтось розповідав, як підходив до 
Великодніх свят, дотримуючись 
суворого посту. Пригадалося, 
як на цей рахунок мудро сказав 
Митрополит Київський і всієї 
України при житті: головне у ве-
ликому пості — це не їсти один 
одного. 

Освячуючи паску, настоятель 
храму отець Василь побажав 
вірянам Божого благословення, 
миру в Україні, достатку і любові 
в сім’ях...

Після візиту до цього храму, 
хочеться побажати отцю Василю 
домагатися розширення подвір’я 
церкви до наступного Велико-
дня. Щоб Храм міг вмістити 
всіх, і віряни не робили коло на 
дорозі.

влад повх

На Великодню неділю відбулось 
пасхальне богослужіння у храмі 
Різдва Христового, до якого до-
лучились віряни Козятина та гості з 
усієї України.

У одного із прихожан газета 
“RIA-Козятин” взяла інтерв’ю.

— Чому прийшли до церкви 
УГКЦ, хоча родом зі сходу України?

— Я був вимушений покинути 
Донецьк через відомі події. Але 
добре знаю, що там на окупованій 
території допомагають протистояти 
агресору та згуртовують людей саме 
священики УГКЦ.та протестантські 
церкви. На жаль, церков КП там 

майже немає. Московська право-
славна церква, на жаль, сприяє 
окупантам України. Я щиро по-
кладаю великі надії на священиків 
ГКЦУ саме в сприянні припинення 
війни. Нам необхідно буде з Божим 
словом встановити мир у державі. Я 
підтримую ідею, що війну стратегіч-
но виграють вчителі та священики. 
Саме тому я тут.

Отець Антон Борис, як всі єписко-
пи та священики УГКЦ, — учасник, 
культурного, політичного, еконо-
мічного відродження українського 
народу. 

Для бажаючих долучитись до 
спілкування з ним — його тел. 097-
179-85-75.

У церкві на вулиці 
вінниченка, 5 освячення 
провів духівник отець 
антон Борис

денис шевчук, 7 років софія драпій, 7 років

діана слободяник, 8 років
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17.04 святкував свій день народження презедент
 футбольного клубу "Моноліт", полковник міліції в запасі 

Ільчук Павло Іванович
Вся футбольна спільнота та ветерани правоохоронних ор-
ганів і діючі поліцейські вітають Настоящого полковника! 

Бажають міцного здоров'я та довголіття, щоб діти та 
внуки радували, а минуле згадувалось з посмішкою!

Дозволь нам, матусю, тебе привітати,
І найтепліші слова ці сказати:
Бо поки є мама, доти є сонце.
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада.
Живи нам, матусю,
Сто років на радість.
Спасибі, рідненька,
За твоє тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі,
За те, що зростила,
За хліб на столі.
Спасибі, матусю, уклін до землі!

25 квітня святкує 50-річчя кохана дружина, люба мама і най-
дорожча бабуся

З любов'ю: чоловік Вітя, дочка Руслана, син Саша, зять Юра, 
внуки Богдан, Таня і Валя.

Дрига Валентина 
Олексіївна

с.Пиковець.
394501

395913

396305

394601

396681

394697

39
66

35

395836

22.04.17 р. 35 років

Карпенко Людмилі 
Вікторівні

З любов’ю: тьотя, дядя і племінники.

Сьогодні Янголи тебе вітають
І шлють благословення на літа.
Нехай все радісне не оминає,
Іскриться молодим вином життя.
Хай доля щедрою рукою
Вділяє довгих світлих літ.
Хай щастя повниться рікою,
Не знай ти смутку, сліз і бід.
Хай поважають завжди люди.

Нехай з тобою успіх буде.
Любов і ніжність, щирий сміх.
Хай твоя зірка 
в небі чистім
Яскраво світить і горить.
Хай сам Господь 
благословляє
Твій кожний день і кожну 
мить.

Ваші роки - то Ваш скарб
Їм ціни не має
Кожен рік багато варт
Всі про це ми знаєм
Вашу мудрість знаєм ми,
Ціним Ваш досвід.

Шана в Вас поміж людьми
І поваги досить
Тож прийміть уклін від нас,
Щирі слова шани,
Всякий день й увсякий час
Пишаємось ми Вами.

18 квітня святкує свій 75-ти річний ювілей дорогий наш 
тато, дідусь і сват

З повагою син Сергій, невістка Наташа, онуки Ігор, Алла та свати 
Катеринівка-Козятин

Папіровник 
Микола Ілліч

395900393800

Адамович 
Діну Володимирівну

22 квітня вітаємо з 50-річним Ювілеєм
найдорожчу, найріднішу дружину, маму, свекруху, бабусю

Хай доля пошле Вам довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Хай люди повагу і ласку дарують,
Нехай обминають незгоди і грози.
Лиш тільки від сміху 
з'являються сльози
Міцного здоров’я з води і роси,
Бадьорість і настрій – 
хай будуть завжди.
В день Ювілею 
добра і радості бажаєм,
Здоров'я Вам на всі літа.
Хай сонце повсяк час Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.
Хай буде щастя в Вашій долі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам у ріднім домі
Затишку, спокою й тепла.

З любов'ю, повагою: 
чоловік, діти, невістка та 
внучка Алінка.

 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 ìàíåæ-ë³æêà, âåëîñèïåä Àðä³ñ, êîìïþòåð, ãàíòåë³ 8 êã.,  
ÀÑ-2 õ 100W, êîëîíêè Ñâåí-2-18W , øâåéíà ìàøèíêà, 2 íàñîñè, 
2-õ ñïàëüíå ë³æêî, 3 òåëåôîíè. 093-140-74-34
  2 ðåëüñè Ð-65 ïî 4 ì. 067-761-98-56
  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 0.5 ë., 1-ë, 3-õ ë.  063-359-40-07
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òàð³ëêè, âàçîí 
åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà âåñü ³íâåíòàð. 
097-149-12-94
  Áäæîëè. 098-278-14-35
  Áåíçîêîñà «Ôåðìåð» íîâà â óïàêîâö³ Ïîëüøà 43 ñì. êóá.., 
áåíçîïèëà «Áàéêàë, ìëèíîê 220 Â., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò âñå 
íîâå. 068-216-34-20
  Áè÷êà 1 ì³ñ. 063-791-28-46
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  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
  Áóðæóéêà íîâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-52-29, 2-80-10
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ 
äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 ñì., ãàçîâà êîëîíêà «Ëüâ³â». 097-
690-98-02
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 170 ñì., òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï. 
068-753-33-53
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» ÷îë. òà æ³í. á/ó, íåäîðîãî. 073-060-
50-73

  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 
500 ãðí. 097-288-06-63
  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, êàðòîïëÿ âåëèêà 1 
êã./3.00, íàñ³íüîâà 1 êã./2 ãðí. 067-765-95-63
  Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà. 063-299-32-
96, 096-350-73-41
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé (äëÿ ä³â÷èíêè) Â²ÍÊÑ. 063-320-
30-81
  Âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé 1 500 ãðí. 063-628-82-79, 096-
545-26-02
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ ßðî÷êè, 40 ãðí./1 
êã. 096-969-45-99 ²ãîð
  Â³êíà 3 øò., ìàãí³òîôîí áàá³ííèé òà êàñåòíèé, æ³í. 
çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, 
ñåðâàíò, êàðí³çè, áàíêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-
21-69, 099-080-08-26
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 097-436-73-95
  Âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 063-994-73-98
  Âóã³ëëÿ, ñåòêà - ðÿáèöÿ 150 ãðí. (10 ì.). 063-279-94-04
  Âóëèêè, áäæîëè, áäæîëî ïàêåòè, ìåäîãîíêà, ãåìîãåíàò. 
098-419-41-37, 063-662-12-74
  Âóëèêè, ðàìêè á/ó. 098-416-82-64
  Âóëèêè, ðàìêè. 097-756-75-89
  Ãàçîáåòîí Aeros 100 õ 288 õ 600 20 øò., 23 ãðí./øò, 
ñèñòåìíèé áëîê  Intel core i5, ìîí³òîð Dell SX2210 21.5«. 
063-741-21-86
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Contra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³. 
063-359-40-07
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-160-69-70, 
050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãàðàæ 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
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó, ìîéêà êåðàì³÷íà ó âàííó, âàííà ÷àâóííà 
á/ó, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð â íåðîáî÷îìó ñòàí³. 097-556-
86-79
  Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè äëÿ ñàäó â³ä 5 ãðí. 093-998-06-20
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä 
ïîñèëåíèé, àäàïòîð (áðè÷êà äî ìîòîáëîêà), îïðèñêóâà÷ ç 
í/æ ñòàë³. 093-375-06-61
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí, êð³ñëî, øàôà. 096-904-25-51
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë äëÿ õëîï÷èêà 750 ãðí., íåäîðîãî, ó 

â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-106-59-74
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äî¿ëüíèé àïàðàò. 068-547-70-90
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 0987-280-55-27
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ 
â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  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. ïðèâàòèç., ð-í êîëèøíüîãî ÑÒÎ, âóë.
Æóêîâà. 063-293-14-06, 067-129-82-31
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.²âàíê³âö³. 067-366-50-35, 073-468-
41-87
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64 ãàç. 093-
600-11-98
  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
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç 
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, 
ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 
093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53    
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55
  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
  Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà ³ãðàøêà, 
ñêðèíÿ. 067-779-47-57
  Êàðòîïëÿ âåëèêà Áåëà Ðîñà, íàñ³íüîâà, ãàðáóçè êàøîâ³. 
093-884-85-96
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, äð³áíà. 093-409-34-54
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 4 ãðí./â³äðî, ïîñàäêîâà 6 ãðí./â³äðî, 
àêóìóëÿòîð 6-FM-18 ñòàðòåð. 2-48-82, 068-519-07-69, 050-
149-64-54
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïàñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà òà ïîñàäêîâà 15 ãðí./â³äðî. 2-75-39, 073-
061-28-20 ï³ñëÿ 17:00
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â Í³ìåöüêî¿ 
òà Ãîëàíäñüêî¿ ñåëåêö³¿ ²-²²  ðåïðîäóêö³¿: «Ð³â’ºðà», «Àãàòà», 
«Â³íåòà», «Ëàáåëà», Áåëëà Ðîçà«, »Òîñêàíà«. 098-026-42-45, 
093-411-27-92
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, âåëèêà, íåäîðîãî. 063-381-79-71

  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, âóë.Ìàòðîñîâà 209. 096-691-82-14
  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. 098-278-77-61
  Êàðòîïëÿ ð³æíà, áî÷êè æåë³çí³, ç/÷àñòèíè, øèíè äî 
ïðèöåïà, êàìåðè. 096-983-18-68
  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
  Êîáèëà, ëîøèöÿ. 067-147-49-62
  Êîçà ç 2 îêîòîì â òðàâí³, ñìà÷íå ìîëîêî, íå ïðèìõëèâà 
äî ¿æ³. 063-896-76-53
  Êîçåíÿòà, êàðòîïëÿ. 068-518-35-30
  Êîçè öàï 4 ðîêè, ê³òíà êîçà 2 ðîêè, ñ.Êîðäèø³âêà. 068-
961-05-53
  Êîçî÷êà ãîäîâàëà. 063-475-38-63
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 
Âò, åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
  Êîëÿñêà ïðîãóëÿíêîâà âèð-âî Ïîëüøà «Capella» â äîáðîìó 
ñòàí³ íåäîðîãî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, ñ.Ìàõí³âêà. 
096-295-27-64
  Êîðîâà ÷îðíî - á³ëà ç 9 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ïîðîñÿòà 50-
90 êã. (Â’ºòíàìö³). 093-064-82-74, 097-750-05-22
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 3 òåëÿì, 9 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ñåñòðèí³âêà. 
097-681-47-22
  Êîñà, ëîì, ïàÿëüíà ëàìïà, øåðñòÿíà äîðîæêà, 
îöèíêîâàíà æåñòü, äîñêà îáð³çíà, áðóñ, äðàáèíà æåë³çíà, 
êðàñêà ÷îðíà äëÿ ï³äâîäêè âñå á/ó. 098-404-00-58
  Êîñòþì ÷îë. êëàñè÷íèé, êîë³ð ñ³ðèé ð.54 íîâèé, âèð-òâî 
²òàë³ÿ 1 500 ãðí. 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
  Êðîâàòü ï³äðîñòêîâà, êîë³ð ñàëàòîâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-234-29-75
  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
  Ëîáîâå ñêëî äëÿ ñêóòåðà. 093-377-20-22
  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
  Ìåáë³ á/ó: äèâàí, øêàô, òðþìî, ñåðâàíò, òóìáà ï³ä 
òåëåâ³çîð, ãàç. ïëèòà 4-õ êàìôîðíà, õîëîäèëüíèê Ñàðàòîâ, 
ïîñóä, áóòåëü íà 20 ë. 098-404-00-58
  Ìåõàí³÷í³ ÷àñè ÷àñ³â ÑÐÑÐ, äèòÿ÷à êîëÿñêà, äèòÿ÷à 
êðîâàòêà, åë.äâèãóí 0.9 Êâò, ìàëèé ãàç. áàëîí, ðàáî÷àÿ ãàçåòà 
çà 1979 ð. 063-767-93-56
  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
  Íóòð³¿ òóøêàìè ìîëîäíÿê - íóòð³¿, çâàðþâàëüíèé àïàðàò. 
063-694-20-04, 067-152-76-83
  Ïàíåë³ (ïëèòè ïåðåêðèòòÿ) ÏÊ-42 - 2 øò. 067-616-80-60
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì 
÷îë. ð.52-54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à 
âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 
063-383-78-73, 068-273-92-77
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè øòó÷íîãî  îñèìåí³ííÿ. 098-876-
41-30
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà. 067-267-95-31
  Ïîñàäêîâà êàðòîïëÿ 15 ãðí./â³äðî, ñ.Âåëèêå. 066-247-
57-54
  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
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ìàëåíüêîãî àáî âåëèêîãî. 097-
154-49-36
  Ïðîâ³ä àëþì³í³ºâèé íå ³çîëüîâàíèé (ÀÑ-16) äëÿ ìîíòàæó 
ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, çàã. äîâæ. 720 ì., 4 ãðí./1 ï.ì. 099-
646-34-71
  Ïðîæåêòîðà îñâ³òëþâàëüí³ ìåòàëîãàëîãåíí³ 400Âò. 097-
776-24-16
  Ïîðîñÿòà  10-12 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12êã, 1900ãðí. çà ïàðó. 093-
941-03-84
  Ïòàøêè Àìàä³íè. 063-288-71-89
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ðåçèíà R-17 äåøåâî, äâà ìóçèêàëüíèõ öåíòðà á/ó ç 
êîëîíêàìè. 068-753-33-53
  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
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, øêàô, ñò³ëüö³, 
êð³ñëà, êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³÷êàðíÿ â ãàðíîìó ñòàí³. 098-458-63-54, 093-545-42-72
  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
  Òåëèöÿ 1 ð³ê 2 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîðîâè, êàðòîïëÿ âåëèêà. 
093-786-39-49, 067-595-04-32
  Òåëèöÿ íà êîðîâó 11 ì³ñ., ïîðîñÿòà 15-20 êã. 097-736-
54-29

  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà, 8 ì³ñ. ò³ëüíà, â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 097-
997-03-23
  Òîðìîçí³ êîëîòêè äî Êàìàç, òà ðåçèíà äî Êàìàçà 4 øò. 
á/ó. 097-691-24-53  
  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, òîðìîçà, íîâà ïîêðèøêà «Ì³í÷àêà», 
ìåòàëåâèé ãàðàæ, êàñòðþëÿ 40 ë. ºìàë. 099-294-82-38, 
2-12-13
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð,êèðîãàç, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ³ãðàøêè 
ðåçèíîâ³, âàçîí «Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
  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 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
  Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 
100 øò., â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà äîâæ. 1.20 â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
234-29-75
  Õîëîäèëüíèê «Snaige» á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 067-744-53-02
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé äëÿ âîäè. 067-250-12-52
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ìåòàëåâà Ä.20, 40, 60. 093-
140-74-81
  Öóöåíÿòà Àëàáàÿ (Âîâêîäàâ). 093-204-55-40
  Öóöåíÿòà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà â³ä 
÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Öóöåíÿòà ïîðîäè Í³ìåöüêà â³â÷àðêà, ä³â÷àòà 1.5 ì³ñ. 068-
221-40-13, 093-299-31-10
  Öóöåíÿòà Õàñêè + Ëàéêà (á³ëîñí³æí³ - áëàêèòíîîê³), 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà. 068-041-82-35
  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
 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., 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., ð-í ó÷èëèùà. 093-979-47-27
  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., 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., 41.7 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., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 
063-736-44-69
  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.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 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., ö/ç Ìàõàðèíö³. 097-858-31-83
  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, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-
984-74-88
  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 ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³, 2-é ïîâåðõ, òåïëà, 
³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ðåìîíò â ãàðíîìó ñòàí³. 
Îð³ºíòîâíî 35 òèñ, òîðã. Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì 
0634484319 (Âàñèëü).«
  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., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð àáî îáì³íÿþ 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, 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., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ãàðàæ, ï³äâàë, ð-í 
ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 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., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó  öåãë. áóäèíêó, 9/2, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, º êëàäîâêà, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 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., âóë.Äîâæåíêà (ð-í BOSH ñåðâ³ñà). 067-
431-12-00
  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.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, 
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23.  067-811-07-
23, 063-349-51-27
  3-õ ê³ìí.êâ. çàã.ïë. 74,5 êâ.ì., âóë Íåçàëåæíà,7 ³íä. 
îïàëåííÿ, ì\ï â³êíà, íîâ³ äâåð³. 098-090-29-22
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ 
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, 
â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, 
ï³äâàë, ñòàí æèëèé. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 
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рЕмоНТ, поСлуги
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
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
ВИКОНУЮ роботи: штукатурка, стяжка, 
гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, 
ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм.Працюю без посередників 
098-992-51-57
Всі види будівельних робіт, плитка 093-
767-67-84
Каменьщик,Камінь БУД.Кладка 068-534-
73-78 Віктор

робоТа
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
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 потрібен перукар та майстер 
манікюра. 063-278-58-50 Наталя
На роботу потрібен продавець на ринок 
Хлібодар. 063-146-10-67
В кафе "Княгиня Ольга" потрібен офіціант 
з досвідом роботи, з/п 250 грн. 093-870-
73-22 
На роботу потрібен перукар та майстер по 
нарощуванню вій. 097-759-18-66
На роботу потрібні продавець, офіціант, 
кухар, шофер, робочі, бухгалтер. 067-509-
08-00, 063-172-96-68
Каменярі на підприємство в м.Київ. 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

396252

39
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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
Потрібен на роботу кухар-кондитер, посудо-
мийка. 068-025-46-99
В ресторан "Катрин" на роботу потрібен ку-
хар-кондитер. 067-791-11-73, 2-01-12

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 
 Пропоную 

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

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

На будiвництво потрiбнi кранiвники. Тел.:(096) 396-36-47, 
Олександр 

На будiвництво потрiбнi монолiтники. Тел.:(096) 396-36-47, 
Олександр 

На будiвництво потрiбнi рiзноробочi. Тел.:(096) 396-36-47, 
Олександр 

Нiмеч. Логiст.склади. Д/р необов. Графiк 8-10 год. Житло, кiм. 
4-5-6чол. Консул. Тел.:(095) 539-68-69 

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 

Прибиральники в Київ. Позмiнно, день/нiч. Допом. з житл.
Спецодяг. Проїзд в Київ. Тел.:(067) 526-84-35 

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 

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

спорт, туризм, туристичнi послуги 
Пропоную 

Шенген вiзи. Страховки. Запрош. Запис до вiз.центру. Автобус./
авiа тури. iнформ. Тел.:(093) 073-09-16 

Різне

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

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.Òèòóñôâêà (3 êì. â³ä ì.Êîçÿòèí), º ãàç, âîäà 
õîëîäíà - ãàðÿ÷à, êàíàë³çàö³ÿ, 2 âèäè îïàëåííÿ, ãîðîä 50 
ñîò. 099-120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ñ.Ôëîð³ÿí³âêà, º ë³òíÿ êóõíÿ, ïðîñòîðèé 
êàìÿíèé ïîãð³á, ãàç çíàõîäèòüñÿ íà ìåæ³ ó÷àñòêó, 10 õâ. 
äî åëåêòðè÷êè, çåìëÿ îáðîáëåíà 26.5 ñîò., âíèçó ãîðîäó 
äæåðåëî, ñó÷àñíèé äåðåâÿíèé 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. 096-296-30-12, 067-948-
83-38
  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 80 êâ.ì., ñ.Ïèêîâåöü âóë.Ïîëüîâà 
5, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 097-
408-22-29, 063-287-33-23
  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 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.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, õë³â, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíèé ï³ä’¿çä. 
097-776-24-16
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ 
º âóã³ëëÿ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåîáõ³äíà ìåáåëü. 
098-713-10-02
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 
093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ æèâè, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á êàìÿíèé, 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
  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
  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
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà âóë.Ëèñåíêà 3/1, 
á³ëÿ âåò. àïòåêè. 063-727-42-74
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà, ãàç, 
âîäà, ãàðàæ, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ. 097-556-86-79
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, çðîáëåíèé ºâðî-
ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ (ãàç), âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çåì. 
ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ àáî îáì³í íà Ìîãèë³â 
- Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
 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
  Chery QQ, 2007 ð.â. 40 òèñ. êì., êîíäèö³îíåð, 1.1 ë. 063-

  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå 
îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé 
ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-836-
89-04
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), çàã. ïëîùà 84 
êâ.ì., ó÷àñòîê 22 ñîò., º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, âàííà, 
òóàëåò, ãàðàæ, 2 ë³òí³ êóõí³, ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî. 093-
795-40-41, 096-325-20-97
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, 4 ê³ìí., ãîðîä 15 ñîò., ìîëîäèé 
ñàäîê, äâ³ð àñôàëüòîâàíèé, äâåð³ - áðîíü 130 000 ãðí. 
067-835-89-14
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, çåìëÿ 25 ñîò., ãàç. 
îïàëåííÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ äðîâà, êðèíèöÿ, ñàä, ð³÷êà 

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, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé. 063-260-10-67
  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.Êîçÿòèí. 073-039-73-59, 068-516-47-30

  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 ãàç., â äâîð³ êðèíèöÿ âóë.Ùîðñà 67. 098-
073-76-85
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.²âàíê³âö³. 063-995-09-93, 
096-217-44-71
  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 59 
êâ.ì. æèëà ïëîùà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñàäîê. 063-296-30-12 
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³. 096-964-64-
88, 097-209-96-17, 093-030-74-54
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.9-Ñ³÷íÿ 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, 5 ê³ìíàò, ãàç, êðèíèöÿ, âîäà 
â áóä., ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî 5 ñîò. çåìë³ 
îêðåìî. 063-390-42-83
  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, 093-093-89-25
  Áóäèíîê íà 2 ïîëîâèíè ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, ñàðàé, 

067-219-78-14
  Áóäèíèîê  öåãëÿíèé ç äîêóìåíòàìè, âîäîïðîâ³ä, ãîðîä 
25 ñîò., íåäîðîãî. 097-358-34-82
  Áóäèíîê 230 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ, 
ãîñï. áóä³âë³, 15 ñîò. ãîðîäó, ñàä. 068-056-55-94, 093-
920-53-57
  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 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà. 
097-909-24-46, 073-060-44-42
  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 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
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393802

396337

20.04.17 р. минає 2 роки, як пішов з життя

Бачинський 
Віктор Анатолійович

      23.06.1962 - 20.04.2015
Два роки смутку
Два роки жалю
Два роки спогадів
Про тебе наш дорогенький!
Про теплу усмішку твою
Про очі, руки, голос,
Як хочеться торкнутися тебе
До твого серце пригорнутись
Ми дуже любимо тебе і пам'ятаємо.
І віримо – в Небеснім Царстві ти живий.
Лиш це вгамовує наш біль.
Ти завжди в наших серцях.

395914

39
59

15
39

26
66

395842

395833

39
41

55

Чоловік, донька, син, невістка, онуки, правнуки, брати з сім’ями.
Козятин-Перемога-Сквира-Ямпіль

Час не зможе стерти біль утрати,
Ти живеш в наших сердцях
Єдина втіха, 
що часто приходиш у снах
Перед могилкою 
твоєю станем на коліна

І тихо прочитаєм "Отче наш".
Хай буде тобі легко там, 
де небуття.
Хай Бог простить гріхи і прийде 
каяття.

39
57

55

39
59

16

26 квітня минає 10 років, як передчасно пішла з життя любляча, турботлива, 
добра, ніжна дружина, мама, бабуся, прабабуся і сестра

Галина Федорівна Педченко
        м. Козятин

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

19 квітня минає 10 років, як раптова смерть 
забрала найдорожчого чоловіка, дідуся

Уманчука 
Володимира 

Олександровича
Не відпустить ніколи печаль
Хоч і зросимо землю сльозами
Ми не в силі той висловити жаль,
Рідненький, ми сумуєм за тобою,
І серце плаче кожен день від болю.
Хай будуть Янголи з тобою
І Матір Божа Присвята.
Земля хай буде пухом
І вічне Царство в небесах.
Пам'ятаємо, Любимо, Сумуємо.

Вічно сумуючі: дружина, внуки, 
куми, невістки і всі рідні. 

20 квітня минає 2 роки, як передчасна, невблаганна смерть забрала від нас найдорожчу у світі 
людину:любимого сина, турботливого онука, дорогого племінника та дядю

Стецюка Юрія Олександровича
                        29.03.1989 р. - 20.04.2015 р.

Перестало битися Твоє добре серце, 
у якому вистачало тепла для всіх. 
З тими сизими голубами, 
які в ті дні звили гніздечко 
на старій вишні біля хати, 
ти полетів у невідому даль.
Бог забирає найкращих.
Юрасику, ти дуже любив життя та працю, 
мав світлий розум, вмілі руки. 

Турбувався, про рідних і близьких 
та молився за них.   
В свої 26 років так багато досягнув. 
Мужньо переніс усі страждання, 
які в останні роки життя, лягли на твої плечі.
Час не лікує, дорогий наш єдиний синочок. 
Пекельний біль обпікає серце.
В своїх ділах ми завжди звіряємся з тобою. 
Ти з нами завжди.

Про Тебе, Юрасику, світлу пам'ять бережуть сумуючі: мама, папа, рідні, друзі.   

Вічно сумуючі: дружина, діти, всі рідні та близькі.

20 квітня минає 2 роки, 
як загадково пішов з життя

Стецюк 
Юрій 

Олександрович
29.03.1989 р. – 20.04.2015 р.

Наши близкие не умирают -
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.
Пробежав по садам и по полю,
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь - в небеса.
Поднимаются ввысь - испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются - ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.
Наши близкие не умирают…
СУМУЄМО, ЛЮБИМО, ПАМ’ЯТАЄМО.

Вічно сумуючі твої батьки, 
рідні, друзі, однокласники.

"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: сестра, брат, друзі.

23.04.17 р. минає 40 днів, як пішов з життя

Господь ведь самых лучших 
выбирает,
Вся наша жизнь – мгновения 
полёт,
Хороший человек не умирает – 
Он просто рядом быть 
перестаёт...
Слезами не вернуть тебя назад,

И тяжелей утраты не бывает.
Ушел не на минуту – навсегда,
Лишь пустота и кровь сердце 
обливает.
И боль утраты не пройдет уж 
никогда.
Пусть будет пухом тебе земля,
Душе  - Царство Небесное.

Лаговський 
Сергій Михайлович

395729

637-20-65
  ÂÀÇ 2101 1985 ð.â., ãàç-áåíçèí, ãàç âïèñàíèé, 5 ñò. 097-
194-02-63 Âàä³ì
  ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà. 
097-485-61-78
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, êîë³ð ñèí³é, íîâà ë³òíÿ 
ðåçèíà, êàï. ðåìîíò õîäîâî¿. 097-936-88-24, 067-449-00-16
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà. 
097-485-61-78
  ÂÀÇ 2109 2005 ð.â., òåðì³íîâî. 067-112-05-89
  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., ãàç-áåíçèí. 093-731-17-10
  Äåî Sens 2006 ð.â., 5 ñò., ñð³áëÿñòà. 096-747-11-42
  ªìí³ñòü âîäîâîçêè 8 ì êóá. 067-937-45-39

  Çàï÷àñòèíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ. 067-937-45-39
  ÊÏÏ «Ìîñêâè÷» â äîáðîìó ñòàí³ + êàðäàí, 2 õðåñòîâèíè, 
êîðçèíà ç÷åïëåííÿ, ïîðøíåâà (âñå íîâå), ïåðåäíÿ áàëêà ç 
ðè÷àãàìè, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï, ãåíåðàòîð, ñòàðòåð, âñå 
ðàçîì 2 200 ãðí. 097-776-24-16
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 10% çíîñó, ïàðà. 097-690-98-02
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ â äîáðîìó ñòàí³, 2.4 äèçåëü, óí³âåðñàë. 
096-353-52-03
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 1990 ð.â., âñå ð³äíå ³ æèâå, àáî îáì³í íà 
ïðè÷³ï ëåãêîâèé íîâèé. 067-267-95-31
  Ìîòîöèêë ÌÒ â äîáðîìó ñòàí³, â çàïàñ äâèãóí. 097-154-
49-36
  Ñòàëüí³ äèñêè R-14, ç êîëïàêàìè òà çèìîâîþ ãóìîþ Gislaed 
175/65 R 14. 093-095-17-57, 098-600-83-18
  Ôîðä - Òðàíçèò (áóñ ãðóçîâèé) 2.0 ë., ïåðåäíüî ïðèâ³äíèé, 
2002 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-411-27-92

  КуплЮ
  Àáî â³çüìó íà ïåðåðîáêó ñîþ, ñîíÿøíèê, ðàïñ. 097-703-80-96, 
063-187-81-19
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Àñáåñòîöåìåíòó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó Ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 
073-161-68-33
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Â³ñê. 098-416-82-64
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-514-67-47
  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
  Îô³ñí³ ïåðåãîðîäêè á/ó äî 10 êâ.ì. 063-684-22-99
  Ðàä³îäåòàë³, õîëîäèëüíèêè, ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè, ìîá. òåëåôîíè 
ñòàð³. 067-835-89-14
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, 
ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-
10-20
  Òàíöþâàëüí³ òóôë³ äëÿ ä³â÷èíêè. 097-512-47-72, 063-280-18-69
  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-êìí êâàðòèðó â ð-í ó÷èëèùà íå êóòîâà íà öåíòð 093-
558-77-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â ì.Ôàñòîâ³. 067-831-
52-40, 093-831-01-60
  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ íà íåâåëèêèé áóäèíîê ÷è 
1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 093-704-31-57 
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 
1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29

  раЗНоЕ
  Â³ääàì áóä³âåëüíèé ìàòåð³àë. 097-464-86-32, 093-884-36-08
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äîðîñëîãî êîòà (äîìàøíüîãî). 093-979-
47-43
  Â²çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó, íàâ³òü ñòóäåíòêó. 063-641-
51-34, 099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ¹5799398 íà ³ì’ÿ Ìåëüíèê Àíäð³é 
Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ íà ³ì’ÿ ×îðíîóç Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 12.04.2005 ð. ñåð³ÿ ßÀ ¹923077 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Ìàðòèíþêà 
Ìàðêà Ìàðêîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà ³ì’ÿ Ìåëüíèê 
Àíäð³é Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

  Çàãóáëåíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ãîí÷àðóê Ñåðã³é 
Ìèêîëàéîâè÷. 2-29-91, 063-195-55-65
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-146-10-67
  Çäàì áóäèíîê ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, º ìåáë³, 
ãàðàæ, âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 093-943-02-87
  Çäàì áóäèíîê ãàç, ïîðÿäí³é ñ³ì¿ ç ìåáëÿìè, âóë. Ìåäîâà 
(ð-í Âîäîêà÷êè). 098-323-05-07, 063-296-24-14
  Çäàì áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.  099-120-
85-79 Âàëÿ
  Çäàì â îðåíäó ê³îñê ðèíîê Õë³áîäàð. 067-420-24-87
  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 ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
  Çäàì ãàç. áóäèíîê â ñåë³, íåäîðîãî. 097-585-10-81, 063-
294-75-52
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-293-14-19, 067-277-16-73
  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
  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. 063-433-04-35
  Îðåíäà ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-766-
78-49
  Øóêàþ â³ðóþ÷ó ëþäèíó - äîãëÿäàëüíèöþ ïîãîäèííî çà æ³íêîþ 
ïîõèëîãî â³êó â ì.Êîçÿòèí³. 063-767-93-56
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó (÷îëîâ³ê). 
067-966-19-14
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ ïîãîäèííî çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó â 
ì.Êîçÿòèí. 063-767-93-56
 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
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овен 
досить сприятливий період 
для вирішення наболілих пи-
тань і запущених проблем.
телеЦь 
емоційно напружений тиж-
день. Бажано займатися звич-

ними, вже налагодженими справами.
Близнюки 
Сконцентруйтеся на власних 
бажаннях, а не тому, як вигідніше 

показати себе у товаристві.
 рак 
не соромтеся використовувати 
свій розум, він зіграє не останню 

роль у досягненні успіху.
 лев 
досить непростий тиждень. Відмов-
теся від дрібних і необов'язкових 

клопотів. дійте залежно від обставин.
 діва
 Вдалий час для вирішення пи-
тань, які викликали труднощі. 

Події на роботі, подарують оптимізм.
терези 
озирніться навколо себе, рап-
том комусь з вашого оточення 

потрібна допомога та підтримка.
скорпіон 
Перед вами можуть відкрити-
ся перспективи додаткового 

заробітку.
стрілеЦь 
У діловому та особистому 
спілкуванні знадобиться само-

контроль й уважність до деталей.
козеріг 
Перш ніж погоджуватися з 
привабливими пропозиціями, 
старайтеся все продумати і 

прорахувати.
водолій
Прислухайтеся до своєї інтуїції, і 
знайдете необхідне рішення .
риБи 
Цього тижня буде багато рутин-
ної, але термінової роботи.

ГОРОСКОП
з 20.04 по 26.04

39
66

35

недІля,23 квІтня

+ 3 0С   + 5 0С
+ 9 0С   + 5 0С

середа, 26 квІтня

  + 6 0С   +10 0С
  +12 0С   + 8 0С

вІвторок, 25 квІтня 

  + 1 0С    + 2 0С
  + 11 0С  + 12 0С

понедІлок,24 квІтня    
+ 2 0С   + 4 0С
 + 9 0С   + 5 0С

субота, 22 квІтня

  + 40С    + 5 0С
  + 8 0С    +5 0С

пятниця,21 квІтня  

   + 1 0С    + 2 0С
   + 8 0С   + 4 0С

четвер,20 квІтня 

 + 2 0С  + 2 0С
 + 6 0С  + 4 0С

Прогноз погоди

39
57

45

39
66

87

39
66

38

відпочиваємо за рахУнок свят
Для працівників з 5-денним робочим тижнем 

понеділок, 17 квітня, був вихідним.
У травні вихідними будуть 1 і 2 травня – 

День міжнародної солідарності трудящих (по-
неділок, вівторок) та 9 травня – День Перемоги 
(вівторок) 

Згідно з розпорядженням Кабміну, 8 травня 
також буде вихідним, утворюючи чотириденні 

канікули з 6 до 9 травня. Вихідний 8 трав-
ня доведеться відпрацьовувати у суботу, 13 
травня. 

Перенесення робочих днів завжди має ре-
комендаційний характер. Згідно з законодав-
ством, остаточне рішення про перенесення ви-
хідних та робочих днів на підприємстві приймає 
керівництво шляхом видання наказу чи іншого 
розпорядчого документу.

396684


