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Городяни розповідають про позитив, письменників, марс та ненависть 
с.1,8,9

394614

ЛюдмиЛа Яроменко, методист 
дитсадка №2

Земля – то годувальниця 
людини,

Сади, поля і луки – все для 
нас

Земля, як мати в кожного 
єдина

Земля — наш дім, а ми її 
родина.

До землі українці почували 
глибоку повагу, бо вона була 

їх годувальницею. Її називали: 
“земля – мати, праведниця, свя-
та”. Не можна кривдити землю. 
Вона багата не тільки тим, що 
родиться на ній, але й тим, що 
в ній в глибині переховується. 
Земля жива, вона все чує і знає.

22 квітня — Міжнародний день 
Землі і до цього дня дошкільнята 
ДНЗ №2 «Журавонька» провели 
акцію в сквері ім. Пушкіна. Ми 
знайомили містян з правилами 
збереження природи, роздава-

ли пам’ятки 
повед інки 
у природі, 
презентува-
ли плакати, 
с т в о р е н і 
в л а с н и м и 
руками.

В и х о в у -
ють емоцій-
не ставлен-
ня до при-
роди, вміння помічати її красу 

і тендітність, милуватися нею та 
оберігати її вихователі «Жура-

воньки» Наталія Коломієць, Ірина 
Саврей.
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День Землі

анЯ (8), шкоЛЯр:

— Отримала гар-
ну оцінку на уроці 
фортепіано.

катерина (58), 
сПеціаЛіст.

— У батьків були 
дні народження. 

вова (10), шкоЛЯр:

— Гарні оцінки 
по зарубіжній літе-
ратурі.

ніна воЛодимирівна (59), 
Пенсіонер:

— Внучка одужала та 
пішла в дитячій садочок.

ми заПитаЛи козЯтинчан: Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

вадим (29), деПутат міської ради, 
ПідПриємець, юЛіЯ (22), у декреті та 
давид (2,8):

— Кожний день позитив від 
дитини!

світЛана (29), у декреті, 
марійка (1,8) та юЛЯ (24), 
коПірайтер:

— Стало тепло, гарна по-
года. Усе сприяє позитивно-
му настрою.

юЛЯ (28), у декреті та 
матвій (2):

— Сонячна тепла пого-
да, дитина постійно чимось 
дивує.

сергій (33), аПаратник, вова 
(11 місЯців), вадим (8) і вЛадик 
(8):

— Нарешті гарна погода, 
вийшли на прогулянку.

даша (13) і настЯ (12), 
шкоЛЯрки:

— Ми щасливі, що дру-
жимо. Ми — найвірніші 
подруги!

віка (23), тимчасово не 
Працює і саша (30), м’Ясник:

— 19 квітня ми одружи-
лися!

цікавинки місцевого 
футбоЛу: шкоЛЯрі 
біЛьш креативні 
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у всіх на устахпро все

Вічна пам'ять Вам, герої…

Секретар ВрятуВаВ люДей

побач Добро В іншій люДині

якщо 
голоВний лікар не 
налаштоВаний на 
роботу, 
мало що ВийДе

приємно, що нарешті зареєстровано факт допомоги простому народу

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вони приєднались до акції

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

окоЗамилюВанням ЗаймаєтьСя 
Виконком міСькраДи

середіна галина 
василівна - знову 
зібрала 510 криш.

Лідія вальчун, пенсіонер, 250 
кришечок, здає втретє, допомагає 
збирати онук ростік

вони дякують за речі, які 
принесли добрі люди

ПродовженнЯ. Початок в “RIA-
козЯтин” №16, стр. 5

Активний менеджмент – головний критерій 
для впровадження сервісу у медичних за-
кладах. Позбавлення від черг у лікарнях та 
поліклініках здається найпростішою пробле-
мою, яка потребує вирішення. Але не у нас в 
Козятині. 

Зате в Україні вирішують цю проблему голо-
вні лікарі.

Київський міський дитячий діагностичний 
центр на Позняках – пілотний заклад проекту 
"Поліклініка без черг". Обслуговують вони все 
населення Києва. Тож, попит і черги до лікарів 
раніше були колосальні.

Зараз відразу при вході до Центру розташо-
ваний невеликий термінал. Саме через нього 
можна записатись до лікаря. Уся процедура за-
ймає не більше п’яти хвилин. На екрані пацієнт 
обирає потрібного спеціаліста, далі – конкрет-
ного лікаря та час прийому. Після запису на 
прийом на телефон пацієнта миттєво приходить 
смс із номером талона та часом. Напередодні 
відвідування лікаря смс надсилають ще раз. 
Так само швидко можна відмінити прийом. Усе 
просто та сучасно.

21 числа кожного місяця для запису відкри-
вається наступний місяць. У Центрі кажуть, що 
буквально за п’ять днів усі місця до всіх лікарів 
займають.

Окрім терміналу, запис проходить традицій-
но через реєстратуру, телефоном, через сайт. 
Агентом запису може бути і сам лікар, який 
призначає день і час. Далі система це відсте-
жує і нагадує пацієнту: він отримує телефонний 
дзвінок з нагадуванням.

"Поліклініка без черг" працює тут майже 
півроку і зараз у лікувальній установі говорять 
лише про плюси – від позбавлення власне черг 
до розуміння, які лікарі більш затребувані та 
підвищення якості.

Саме з приходом сюди на посаду головного 
лікаря Андрія Семиволоса в установі почались 
зміни.

— Коли прийшов, була величезна пробле-
ма – черги, а значить – скарги, сварки. По-
стійно люди казали, що не можуть потрапити 
до лікаря. У нас деякі лікарі працюють за 
сумісництвом, приходять на чверть ставки, від-
працьовують 2-3 години. На всіх відвідувачів 
просто не вистачало часу, бо є нормативи при-
йому пацієнтів, у кожного спеціаліста вони різні 
залежно від складності.

Виникали випадки, коли приходили лікарі і 
казали, що у них у журналі за день 68 паці-
єнтів, а вони можуть прийняти лише 15. Вони 
збирались звільнятися. Розумієте, яка за таких 
умов буде якість обслуговування.

Зараз кожен спеціаліст має електронну вер-
сію свого розкладу. Він знає, скільки пацієнтів 
прийме щодня. Окрім цього, може миттєво за-
писати на повторний прийом.

Гострі стани та певні соціальні верстви при-
ймаються поза чергою.

Головний лікар уточнює, що лише одиниці, 
що є керівниками інших закладів, похвалили та 
одразу підхопили новацію. Але такі продукти 
дають можливість впорядкувати потоки паці-
єнтів, це один з перших кроків для прозорих 
відносин та легалізації тіньових грошей. Все це 
дає змогу створити формат сучасного ведення 
документації, достовірної інформації.

Зважаючи, що у нас в Козятині головні лікарі  
— більш-менш сучасні люди, є надія, що вони 
почнуть переймати досвід медичних закладів, 
які працюють на благо пацієнтів і хворих. Єди-
не, хочу передати людське прохання: поквапи-
тись. А також повісити скриньки для анонімних 
скарг і пропозицій, як колись при головному 
лікарі Піліпонову.

оЛег швець, начаЛьник 
козЯтинського віддіЛеннЯ 
ПоЛіції, ПідПоЛковник ПоЛіції       
                                                                   

Чорнобильська трагедія 26 
квітня 1986 року стала тра-
гічним хрестом українського 
народу, який він несе мужньо 
і терпляче.

Минає 31 рік, а чорний день 
Чорнобильської трагедії все 
одно хвилює людей – тих, 
кого він зачепив своїм не-
добрим криком, і тих, хто 
народився далеко від покрив-
дженої землі.

У результаті аварії на Чор-
нобильській атомній елек-
тростанції, територія семи 
районів Вінницької області 
забруднена радіонуклідами.

У числі перших ліквідато-
рів – загін вінницької міліції, 
в складі якого знаходилися 
офіцери та сержанти мілі-
ції Козятинщини –  Віктор 
Щаблевський, Олександр 
Грошовенко, Василь Черня-
єв, Анатолій Каплінський, 
Віктор Швець, Анатолій 
Яричевський, Сергій Горо-

венко, Олександр 
Гаврилюк,  Ми-
хайло Мельник, 
Степан Демчик, 
Петро Левчук, 
Леонід Свінціць-
кий, Володимир 
Полічковський, Ми-
кола Варшавчук, 
Василь Гуменюк, 
Петро Ільніцький, 
Сергій Касаткін, 
Сергій Кухар, Юрій  Лано-
вий, Микола Сегін, Микола 
Ткаченко, Юрій Федоров, 
Леонід Хрищенюк, Анатолій 
Шавлюк, Сергій Юхневич, 
Леонід Пісоцький, які прибули 
для виконання надзвичайно 
важливого завдання з ліквіда-
ції наслідків аварії та охорони 
громадського порядку в 10–ти 
та 30–кілометровій зоні.

За період з травня 1986 
року до 1990 року в ліквіда-
ції наслідків аварії на ЧАЕС 
брало участь 1059 працівників 
ОВС Вінницької області. Вони 
чесно і добросовісно викона-
ли свій службовий та громад-

ський обов’язок.
Тяжка праця 

й подвиг, горе 
і звитяга – все 
змішалося у пе-
кельному вогні 
ядерної стихії. 
На превеликий 
жаль, 5 наших 
побратимів, учас-
ників ліквідації 
наслідків аварії 

на ЧАЕС, немає в живих — 
О. Тихенький, О. Панчук, 
М. Дацюк, В. Воловик, В. 
Табашнюк.

Схиляємо голови перед 
тими, хто ціною власного 
життя оплатив шанс на життя 
мільйонів людей.

Чорнобиль завжди буде 
для всіх нас німим докором 
минулого і болючою пересто-
рогою для майбутніх поколінь, 
об’єднуватиме всіх живих од-
ним спогадом, однією печал-
лю, однією надією.

Тихо плине час, який все 
більше віддаляє нас від тієї 
трагічної квітневої ночі, коли в 

небо над Припяттю зметнуло-
ся смертоносне полум’я. 

Та не згасла пам'ять люд-
ська, яка зберігає в собі 
фізичні муки і страждання, 
душевне сум’яття та тривогу 
тих, хто ціною свого життя 
зупинив не зовсім мирний по-
ступ мирного атома.

 Від імені особового складу 
Козятинського відділення по-
ліції та я особисто висловлюю 
щиру подяку за те, що у важ-
кому двобої з атомною сти-
хією, не шкодуючи здоров’я, 
проявивши мужність і самовід-
даність в надзвичайних обста-
винах, Ви зробили особистий 
внесок у ліквідацію наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС.

Аварія на ЧАЕС стала су-
ворим випробуванням для 
мільйонів людей. 

У пам’яті народу України 
навічно закарбувалися сто-
рінки подвигу, зразки чесного 
виконання службового і гро-
мадського обов’язку, стійкості 
і мужності співробітників пра-
воохоронних органів.

антон борис, настоЯтеЛь 
громади різдва ПресвЯтої 
богородиці угкц

Сьогодні хочу в кількох 
словах пригадати вам історію 
одного єпископа. Ім’я  цього 
єпископа Нон. Він приїхав 
на собор єпископів в одне 
містечко. Там жила жінка 
блудниця, яка була дуже 
багата і красива. Вона дуже 
багато часу витрачала на свій 
зовнішній вигляд. Для цього 
вдягала найкращий одяг та 
різноманітні прикраси. Сам 
собор єпископів  відбувався 
на подвір’ї храму, оскільки 
храм не міг всіх помістити. Ця 
жінка проходила коло храму 
в оточенні чоловіків, де всі 
її побачили. Дехто відвернув 
від неї погляд, щоб не спо-
кушатися, а дехто очі закрив. 
Святий Нон, натомість, на неї 

довго дивився. Ввечері він по-
молився у себе в келії. Святий 
говорив, що він не прикрашає 
себе так для Бога, як ця жінка 
для смертних людей; що він 
не вміє догодити так Богові, 
як ця блудниця своїм кохан-
цям. Також святий Нон молив-
ся і за цю жінку. Він молився 
за неї, бо думав про небесне, 
про її душу, а не про гріховне. 
Згодом ця жінка покаялася і 
змінила своє життя.

Висновок із цієї історії про-
поную такий. Стараймося мати 
про все добру думку. Навіть у 
гріховній і найстрашнішій си-
туації можна знайти щось до-
бре. Засудити людину, поста-
вити на неї клеймо ми завжди 
встигнемо. Маємо менше на-
рікати, осуджувати, а більше 
молитися за людей, коли вони 
грішать чи помиляються.  Для 
того, щоб бачити в людині, 

яка чинить гріх, щось добре, 
треба самому молитися, само-
му бути доброю людино. Сам 
Бог бачить нас в перспективі, 
в можливості змінитися. Тому 
чим ближче ми до Бога, тим 
іншими є наші думки. Адже 

навіть в народі є приповідка, 
що з ким поведешся в того 
наберешся. 

Тому нехай Господь нам до-
помагає бачити в людях те до-
бро, яке в них є, незважаючи 
на їх гріх.

тетЯна Лозінська

На гарячу лінію газети 
“RIA-К” надійшов дзвінок від 
групи збентежених жителів 
однієї багатоповерхівки міста. 
Суть проблеми полягала в тому, 
що одна з мешканок заборгу-
вала близько 10 тисяч гривень 
за спожитий газ. Відповідаль-
них працівників установи, які 
мали б перекрити подачу газу, 

в квартиру вона не впускає. 
Отож, вони отримали  завдання 
відключити голубе паливо всьо-
му будинку. Мешканці повідо-
мили, що дана особа, яка має 
такий борг, працює в міській 
раді. Отже зарплатню отримує, 
премії. Делегація вже побувала 
у нового керівника газконтори, 
який розбив усі сподівання 
відновити справедливість. Весь 

дім без газу! На сьогодні це 
проблема.

Тому люди звернулись у 
газету, як останню інстанцію. 
Я, зважаючи на обставини 
ситуації, запропонувала людям 
відвідати міську раду і вима-
гати міського голову Пузиря 
втрутитися. Адже це його поле 
діяльності — відстоювати інтер-
еси виборців.

Прислухавшись до поради, 
люди побували делегацією в 
міській раді. Як результат— че-
рез дві години газ підключили 
під персональну відповідаль-
ність секретаря міськради 
Костянтина Марченка. Саме 
він прийняв людей, здійснив 
магічний дзвінок і завірив, що 
змусить працівницю міськради 
заплатити борг. 

Усі автобусні зупинки на ву-
лицях міста будуть закріплені за 
підприємствами, організаціями, 
закладами торгівлі, незалежно 
від форм власності та підпоряд-
кування. 

Відповідне рішення прийняте 
членами виконавчого комітету під 
час робочого засідання. 

Крім того, керівникам підпри-
ємств, організацій, закладів тор-
гівлі в період до 1 червня 2017 
року необхідно буде провести 
ремонтні роботи, фарбування 
закріплених автобусних зупинок. 
ПереЛік ПідПриємств, за 
Якими закріПЛено авто-
бусні зуПинки По місту: 

1. Вул. Г. Майдану Лікарня Ма-
газин «Асорті» ПП Яценко О. В. 

2. Вул. Г. Майдану Магазин 
«Грош-експрес» Адміністрація 
магазину 

3. Вул. Незалежності «Лікарня» 
АТ “Козятинхліб” Куценко В. Г. 

4. Вул. Незалежності Пошта 
Магазин «Візит» ПП Вольний С. 
М. 

5. Вул. Незалежності «Райвійсь-
ккомат» Магазин «Перлина» ПП 
Белінський Л. Г. 

6. Вул. Незалежності Стоматпо-
ліклініка ПП Горбатюк П. В. 

7. Вул. Куликівського Магазин 
«Дует» Путишина А. М. 

8. Вул. Куліковського біля за-
лізничної колії КП «Добробут» 
Лівшиць І. Й. 

9. Вул. Довженка «Маслоза-
вод» (непарна сторона) Козя-
тинська дільниця Хмільницького 
управління з експлуатації газо-
вого господарства ПАТ “Вінниця-
газ” Філонов О. М. 

10. Вул. Довженка «Маслоза-
вод» (парна сторона) ДОСААФ 

Огірчук В. Ю. 
11. Вул. Довженка «Автовок-

зал» ПП Зеленчук О. В. 
12. Вул. Довженка «Автовок-

зал» ПП Зеленчук О. В. 
13. Вул. Довженка «Залізнич-

ний вокзал» КП «Відродження» 
14. Вул. Катукова Магазин 

«Господарочка» Магазин. «Госпо-
дарочка» ПП Кратко Н. М. 

15. Вул. Катукова ВПТУЗТ 
Магазин «Цезар» Гриневич О. А. 

16. Вул. 8-Гвардійська «Мага-
зин Кристал» Магазин «Кристал» 
ПП Ковальова Л. Б. 

17 .  Вул .  8 - Г вард і й ська 
«Пам’ятник» Магазин «Рідна 
хата» ПП Гаврилюк М. С. 

18 .  Вул .  8 - Г вард і йська 
«Пам’ятник» біля кафе «Цесіс» 
Магазин «Сузір’я» ПП Максімов 
В .В. 

19. Вул .8-Гвардійська «Біло-
церківська» парна сторона вулиці 
ПП Кидалов О. М. магазин 

20. Вул .8-Гвардійська. «Біло-
церківська» непарна сторона ву-
лиці КП «Добробут» Лівшиць І. Й. 

21. Вул. Матросова «Швейна 
фабрика» Директор ТОВ «Козя-
тинська швейна фабрика» Мілін-
чук Ю. М. 

22. Вул. Горького «СШ №3» 

Відокремлений .підрозділ Козя-
тинської дистанції сигналізації та 
зв’язку Рєзнік С.О. 

23. Вул. Волдаєвська д/с «Со-
нечко» Відокремлений. підрозділ 
локомотивне депо Грига О. В. 

23. Вул. Васьковського «Вул.
Васьковського» біля Козятинської 
дирекції залізничних перевезень 
ПЗЗ Відокремлений підрозділ ст. 
Козятин-1 Буравський М. Л. 

24. Вул. Васьковського Круг 
“Депо” Магазин ПП Левицька 
Л. А. 

25. Вул. Я. Мудрого РЕМ Їдаль-
ня СТО ПП Члек В. Д. 

26. Вул. Білоцерківська «Міське 
кладовище» -2 зупинки Директор 
міського кладовища ПП Занюк 
П. Я. 

27. Вул. Островського «вул. 
Островського» (кінцева) Від-
окремлений підрозділ Козят. дис-
танції колії Старушок О. В. 

29. Вул. Петрівського «вул. 
Петрівського» Магазин ПП Кіпа-
ренко Т. 

30. Вул.П.Орлика «Універмаг» 
Магазин «Міраж» ПП Наліжитий 
В. В. 

3 1 .  В у л  . І .  Ф р а н к а 
«вул.І.Франка» (кінцева) Від-
окремлений підрозділ вагонного 

депо Білан В. В. 
33. Вул. Г. Сковороди «СШ 

№5» (на вимогу) КП «Відро-
дження» 

34. Вул. Сєдова «вул. Сєдова» 
КП «Добробут» Лівшиць І. Й. 

35. Вул. Винниченка Біля за-
лізничного моста Магазин, ПП 
Боровська Л. С. 

36. Вул. Підгорбунського На 
місці, де була раніше автобусна 
станція Директор ПрАТ АТП- 
10514 
Пудайло О. А.

Коли робиться щось для лю-
дей, завжди приємно. Тільки в 
цьому переліку немає всіх зупи-
нок.

Ми так розуміємо, якщо рі-
шенням виконкому значаться всі 
зупинки, то це всі зупинки, де ав-
тобус зупиняється і проводиться 
висадка і посадка пасажирів. На 
вулиці П. Орлика біля податкової 
інспекції така зупинка є. У пере-
ліку вона  не значиться. 

Вулиця І. Франка має тільки 
одну зупинку. І якщо вірити да-
ним, який дає виконком міської 
ради, то автобус 4 маршруту від 
зупинки “Швейна фабрика” до 

зупинки “Червона калина” зупи-
няється тільки один раз. А це 
відстань 5 км. 

Вулиця Героїв Майдану автобус 
третього маршруту від магазину, 
що на вулиці Князів Острозьких 
до зупинки Універмаг, що на 
вулиці П. Орлика, згідно з пере-
ліком не зупиняється ні разу. А 
зупинок на цьому маршруті є три. 

І на кожному маршруті є по-
дібні явища. Чому так відбува-
ється? Тому що деякі чиновники 
для звітності переписують старі 
документи. І в перелік поставили 
тільки ті автобусні зупинки, які 
були поставлені раніше. Це не 
благоустрій міста. Це окозами-
лювання. Коли б хотіли насправді 
навести лад, то запитали б у пе-
ревізників, скільки є необлашто-
ваних автобусних зупинок. Краще 
за перевізника таку інформацію 
ніхто не знає. А городяни багато 
не вимагають. Лавку, щоб сиді-
ли люди і вказівник “автобусна 
зупинка”. Ми нагадуємо владі, 
що 1 червня вже не так і далеко.  
Доведіть до пуття те, що вимагає 
закон України. 

в'ЯчесЛав гончарук

Ми, жителі вулиць Чехова, Папаніна, Червоної 
Калини, Бойка, Данила Нечая, пров. Шевченка, 
звертаємось до вас зі скаргою стосовно руху 
міського маршрутного міського автобуса №3.

Часто даний маршрут до кінцевої зупинки на 
вул Ч. Калини не доїжджає, через що ми запіз-
нюємось на роботу, оскільки працюємо в районі 
школи №3, швейної фабрики, РЕМу та школи-
інтернату. Крім того, власниця даного маршруту 
грубо реагує на скарги пасажирів. Наприклад, 
на питання: “Чому не було автобуса на 9.00?”, 
вона відповідає: “А я що, за однією вами буду 
присилати цілого автобуса? Ви ж бачите самі, 
що нема пасажирів. Мені це не вигідно!” На 
зупинці біля універмагу пасажирів можуть пере-
садити в інший автобус, щоб ми знову заплатили 
по 3 грн. А автобус розвернеться і поїде на Глу-
хівці, тому що одну людину на “Білу Казарму” 
він везти не буде. Так було не один раз, навіть 
з дітьми шкільного віку.

Також графік руху даного автобусу не до-
тримується. Маршрут, який має відправитись із 
зупинки Ч. Калини о 07.25 відправляється 07.37, 
07.40, 07. 30, 07 22.

Санітарні норми автобусів не дотримуються та 
знаходяться в жахливому стані. Ми в постійному 
страху за своє життя, оскільки транспорт техніч-
но не справний і потребує капітального ремонту.

Самі водії зухвало та в некоректній формі 
звертаються до учнів, які під’їжджають на 
даному автобусі до ЗНВК ”школа - інтернат- 
гімназія”.

Просимо вжити необхідних заходів для зруч-
ного проїзду мешканців міста.

Дякуємо за порозуміння! (Всього 19 підписів)

міському голові 
Пузиру о.д. 
відкритий лист

Яке наше щастя з бульбашкою
крик душі

ЯросЛав мудакуватий

озеЛененнЯ вуЛиць. Який 
там  ще показник на рівень 
щастя впливає? Ага, стабіль-
ність і впевненість у завтраш-
ньому дні. Цим  показником 
«батьки» міста опікуються, як 
БПП кондитерською промисло-
вістю, демонструючи високий 
рівень профнепридатності … 
соррі, професійності. Взяти 
для прикладу, цьогорічне озе-
ленення. Якщо порівняти його 
з минулорічним, вийдуть ті ж 
самі яйця, тільки в профіль.  
Вірніше, ті самі туї, тільки ка-
штани. А в соцмережах – ті 
самі переможні реляції. Щоб 
здивувати громаду  минулоріч-
ним усміхом-успіхом,  цієї вес-
ни мерія використала саджанці 
каштанів з такою ж обрубаною 
кореневою системою, що й у 
горезвісних туй. 

Але, друзі, оцініть красу 
стратегічного замислу! Ви зна-
єте, чому садили каштани? Бо 
вони по всій Україні  заражені 
хворобою, через яку вже в 
липні  листя стрімко покри-
вається іржею й опадає. Тому 
якщо саджанці засохнуть, 
провладні замполіти запузи-
рять інфу, що це хвороба. А 
там осінь, зима, не встигнемо 
оглянутися - наступне озеле-
нення. Мабуть, секвої та евка-
ліпти садити будуть – чого не 

зробиш для щастя громади?

свобода сЛова. Тепер про-
йдемося по темі громадянських 
свобод. Це, виявляється, теж 
критерій щастя.  Чим більшою 
кількістю свобод користується 
населення, тим більше смайлів 
на його обличчях. Для країн 
розвиненої демократії  найго-
ловнішою є свобода слова. Її  
запереченням … пардон, забез-
печенням очільник міста, Коли-
му йому в біографію,  зайнявся 
ледь не з перших днів пере-
бування при владі. По-перше, 
окупував зі своїми тюльками 
пера ... пардон...  шпротами 
клавіатури  соцмережі, як зеле-
ні чоловічки Крим.  Перетворив 
перукарню на друкарню. Хоч і 
нудить вже народ від словесної  
діареї    Матвіюків та Куче-
рів, та куди дінешся? Свобода 
слова вона і в Буркіна-Фасо 
свобода слова. Особливо роз-
чулюють скарги пані Якимової 
у Фейсбуці на те, що не дають 
молодому меру народ ощас-
ливлювати. Ми тут прикинули 
і  погодилися. Таки не дали 
якісь іроди ввести посаду за-
ступника по культурі, не дали 
скасувати пільги по харчуванню 
для дітей учасників АТО.  Зате, 
дякувати коаліції, не завадили 
завести  теплопостачальників, 
які коптили місто, як сатана 
пекло, дозволили розтринька-

ти на витребеньки сотні тисяч 
гривень, дали можливість нічо-
го не робити з притулком для 
бродячих тварин і ще багато 
чого не робити. 

Лавки біЛЯ центру зайнЯ-
тості. Ну і насамкінець про 
такий важливий критерій, як 
гарантії зайнятості населення. 
Уже ні для кого не секрет, що 
модний процес реорганізацій-
оптимізацій торкнувся й святая 
святих нашого міста – підпри-
ємств залізниці, що може при-
звести до масових скорочень. 

Але потенційним безробітним 
не варто хвилюватися, бо 
міський голова завбачливо 
потурбувався про їх комфорт. 
Створювати нові робочі місця – 
занадто просте завдання, щоб 
за нього бралися діячі такого 
масштабу, як наші очільники. 
Зате вони стратегічно подбали 
про лавочки, які масово вста-
новлять біля центру зайнятості, 
по-народному – біржі. 

Ось вам і рейтинг щастя. 
Тож, як казав незабутній Ми-
кола Янович, «Не х... шаста-
ти»... ой! ... «Нехай щастить»!
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влада і мипро все

Гроші є, але не знайдено підрядника

У дитсадках, школі та ліцеї з похолоданням тепло так і не дали

Знайшли 
ноВонароДжену 
ДіВчинку В електричці 
коЗятин-киїВ

на Службу За контрактом

наЗиВаємо речі СВоїми іменами
не соромно бути бідними — соромно бути дешевими

Діток Залишили наприЗВоляще

За Зиму Дороги роЗмерЗлиСя

Вона мала ВіДСВяткуВати 17-річчя
вЛад Повх

Звертаючи увагу на нарікання 
людей Козятина, депутат міської 
ради Олександр Гвеліасні з 
помічниками ініціював, а ми під-
тримали (я, як громадський діяч, 
представник від “Громадянської 
позиції” Анатолія Гриценка) про-
ведення  обстеження дошкільних 
та шкільних закладів міста. Нам 
було відомо, в яких навчальних 
закладах катастрофічно паралізо-
вана діяльність шкіл через непро-
фесійні дії комунальників та те-
плогенеруючої компанії. До речі, 
послуги якої напряму нав’язав міс-
ту міський голова.  Ми встановили 
факт про зірваний учбовий 
процес в ліцеї (колишня школа 
№4). У навчальних закладах о 
12 годині у вівторок температура  
становила плюс десять градусів. 

Результат — школа порожня.
Ще один найганебніший  для 

міського голови є факт нехтуван-
ня комфортом в дитячому са-
дочку “Лелека”. Діти потрапили 
в зону критичного ризику через 
низьку температуру та технічну 
неможливість подати тепло в кім-
нати, де перебувають діти. Зі слів 
персоналу, зупинити свою діяль-
ність, як в звичайній школі, вони 
не можуть. Батьки дітей — це 
молоді подружжя, які працюють.

— Ми звернулися до батьків, 
аби вони утриматись по можли-
вості направляти дітей в садочок 
через низьку температуру. Багато 
дітей залишились вдома. Іншу 
частину забирають по обіді. Але 
є батьки, які в безальтернативній 
ситуації. Ми щиро турбуємось 
за дітей. Опалюємо приміщення 
обігрівачами. Їх не вистачає. Тем-

пература, як бачите, на момент 
вашого перебування о 12 годині 
становить 10-15 градусів. Реко-
мендована температура плюс 22. 
Ресурсів впливу на покращення 
температурного режиму ми не 
маємо.

У школі №5 ситуація аналогіч-
на. Зі слів директора школи, свою 
діяльність не призупинили. Діти 
навчаються у верхньому одязі. 
Не заперечують на невідвідування 
школи дітям, схильним до застуд. 
Батьки самі вирішують, приходити 
дітям в школу чи ні. Але більшість 
дітей все-таки відвідують уроки. 
Зранку в класах  була темпера-
тура в межах плюс вісім-десять 
градусів. Під обід піднялась до 
13-15. 

— Ми все зробили, що від нас 
залежить, щоб включили опален-
ня. Але нам жорстко дали відпо-

відь: кочегарка на профілактичних 
роботах. 

Тобто опалення не чекайте,— 
повідомили в школі.

При нашому відвідуванні коче-
гарка школи була закрита на всі 
замки, які тільки можливі.

Після констатації таких ганеб-
них фактів дій, а вірніше без-
діяльності міського голови, ми 
навідались на склад теплогенеру-
ючої компанії. Переконались, що 

запас торфобрикету та лушпиння 
насіння (яке брехливо сертифі-
кував єдиний на всю Україну пан 
Лівшиць) на складі достатньо. 
Яка причина ненадання тепла, не 
відомо. Скоріше за все, замучила 
совість закопчувати місто димом 
від лушпиння. 

Ось і ризикують вчителі та діти 
своїм здоров’ям, але країна пови-
нна знати як героїв, так і гнобите-
лів Козятина.

оЛекса довбуш, від імені 
здравомисЛЯчої і небайдужої 
частини громади міста

Деякі матеріали на офіційній 
сторінці міської ради в останньому 
номері дешевого екс-преса нага-
дали мені одеський анекдот:

“У  школі  показовий урок з 
батьками. До дошки викликають 
Ізю Рабиновича: Скільки буде два 
на два?” “П’ять!” “Не правильно, 
подумай, Ізя.”Три!” “Ще подумай, 
згадай таблицю множення”. ”Три 
з половиною!” У цей час лунають 
аплодисменти батька-Рабиновича. 
“Чому ви радієте?! Ваш син нічого 
не знає!”  — ЗАТЕ ЯК ВИКРУЧУ-
ЄТЬСЯ!

Що-що, а викручуватись, ви-
правдовувати бездіяльність, по-
яснювати прорахунки та видавати 
бажане за дійсне нині діюча влада 
вміє креативно. Це не біда, що 
замість вирішення нагальних про-
блем громада міста отримує дулю. 
Найголовніше, що вона в гарній 
обгорточці з окозамилюючих 
реляцій.

У одній із груп в соцмережах 
є фотожаба: на в’їзді до нашого 
міста вивіска «Вибачте, в м. Ко-
зятин доріг немає». Хтось дуже 
вдало пожартував на тему багато-
річної міської проблеми. 

До 2015 року жахливий стан 
доріг об’єктивно можна було 
пояснити відсутністю коштів. У 
останній рік каденції Гвелесіані, 
коли завдяки змінам у бюджет-
ному кодексі в місцевій казні 
з’явилися живі гроші, місто від-
чуло позитивні зрушення: ми 
побачили на дорогах сучасну до-
рожньоремонтну техніку, якісну 
технологію як капітального, так і 
ямкового ремонту. До 1 вересня 
була зроблена розмітка. Як би 
не було сутужно з грошима, але 
перед початком навчального року 
завжди поновлювалася розмітка 
пішохідних переходів.

У минулому році, рекордному 
по доходах бюджету, вже за ке-
рівництва Пузиря, ремонт доріг 
розпочався дуже пізно. Розмітки 
ніхто не робив, а відтак  не по-

дбав про безпеку дітей по дорозі 
в школу. Містяни одразу відмітили 
гіршу якість роботи ремонтників, 
що підтвердилося станом до-
ріг після зими. Тут би міській 
владі визнати свої прорахунки, 
бо об’єктивним  виправданням 
– відсутністю коштів – уже не 
прикриєшся. 

Та наші очільники, замість 
покаятись, вирішили поповнити 
арсенал  виправдань своїми до 
хрєна (вибачте, накипіло!) «компе-
тентними» поясненнями. Заступник 
міського голови, начальник управ-
ління ЖКГ Малащук, щоб утерти 
носа всім, хто сумнівався у його 
фаховості і досвіді для призначен-
ня на таку відповідальну посаду, 
видав  шедевральне  пояснення: 
відремонтовані восени дороги 
навесні в жахливому стані, бо за 
зиму було до двадцяти циклів роз-
мерзання-замерзання! 

Така думка мала б одразу спо-
нукати науковців до вивчення 
козятинського феномену. Це ж 
треба, там, де дороги ремонтують 
якісно, природа забезпечує одне 
замерзання на початку зими і 
одне розмерзання навесні. А там, 
де гроші витратили на те, що у 
стоматологів називається тим-
часовою пломбою, має двадцять 
замерзань-розмерзань! Чи це при-
думаний міською владою форс-
мажор для скасування дії гарантії 
на виконані роботи?

хто винен?. Ну що ж, ми люди 
невибагливі, забули про 2016 рік з 
надією на 2017. Уже тільки дурний 
не знає, що в міському бюджеті 
коштів багато. Пузир навіть на де-
позит їх збирався класти. Оце по 
європейських дорогах поїздимо! Че-
каємо-чекаємо, аж зудить вже від 
того очікування. По селах дороги 
роблять, аж гаї шумлять, не кажучи 
вже про сусідні Калинівку, Бердичів, 
Хмільник. Я з міркувань коректності 
вже не говорю про обласний центр, 
де дороги почали ремонтувати ще з 
кінця лютого. Грошей-то на дороги 
запланували прокатати (чи відка-
тати?) порядку дев’яти мільйонів. 
І ось нарешті міська влада в особі 

заступника Малащука розродилася 
на офіційних сторінках пояснення-
ми, чому ж наші багатостраждальні 
дороги досі не ремонтуються. Чи-
таємо. Стилістика – до болю зна-
йома. Спочатку – лизнути міську 
владу в особі Пузиря: він оголо-
сив дороги одним із пріоритетів 
нинішнього року, у нього слово 
не розходиться (правильно сказа-
ти – не зустрічається) з ділом... 
Так, лизнули, ковтнули. Чому ж 
досі дороги не ремонтують? Ага, 
ось вам і пояснення: виявляється, в 
усьому винна ProZorro – електро-
нна система публічних закупівель. 
Бідолашна міська рада раз оголо-
сила торги — ніхто не відгукнувся, 
другий раз — знову тиша. Закупівлі 
не відбулись. Це ж треба: дев’ять 
мільйонів, а бажаючих робити ре-
монт доріг у Козятині немає. 

Так що давайте, козятинці, 
дружно поспівчуваємо меру: він 
дуже хоче, але не може. Чоловіки 
знають, що це таке. Навіть пігул-
ки сині потай від своїх коханих 
ковтають. А у випадку з дорогами  
замість пігулки – цитата з інтерв’ю 
Малащука: «На сьогоднішній день 
активно ведуться переговори  з 
підрядними організаціями на ви-
конання робіт». Це, так би мови-
ти, офіційна версія  для  наївних 
необізнаних городян, яких, крім 
усього іншого, мають утішити два 
дитячі майданчики і 44 лавочки. 
Не плач, дитинко, велосипед я 
тобі поки що не куплю, зате ти 
отримаєш смачний «Чупа-чупс»!

а Що насПравді? Ну а тепер 
подивимося на ситуацію очима 
фахівців-господарників на кшталт 

тих, у чиїх містах і селах оновлю-
ється дорожнє покриття всупереч 
усім підступам системи ProZorro. 
Познайомившись із виправдуваль-
ним беканням заступника міського 
голови, фахівець одразу вкаже на 
справжню причину провалу торгів 
на ремонт доріг. 

Як необережно проінформував 
заступник, наше управління ЖКГ 
оголосило їх наприкінці березня, 
в той час, коли в інших містах це 
було зроблено ще в січні-лютому. 
Таким чином, на момент прове-
дення наших торгів усі серйозні 
підрядні організації вже отримали 
замовлення на ремонт доріг і 
навіть приступили до його прове-
дення в інших містах і селах. Ну ж 
не чекати їм насправді, поки козя-
тинська міська влада розтелиться!

Крім того, мерія робила все 
можливе («RІА» про це писала), 
щоб уникати нової системи за-
купівель максимально довго. 
Грамотні керівники, у яких Пузир 
мав би повчитися, вже з 1 квітня 
2016 року працювали в ProZorro 
у тестовому режимі, здобуваючи 
необхідний досвід. Наш, прости 
Господи, юрист наказав усі угоди 
2016 року укласти до 1 серпня, 
тобто до того часу, коли нова сис-
тема стала обов’язковою, не ка-
жучи вже про апробацію. Досвіду 
– нуль, самовпевненості – вагон, 
у результаті страждає громада. 
Гроші є – доріг немає.

«Наш мэр в  ProZorro не 
пойдёт, наш мэр ProZorro 
обойдёт!»

Однак не варто хвилюватися. 
Дороги таки почнуть ремонтувати. 
Переговори ж ведуться, адже піс-

ля двох провалених торгів закон 
дозволяє спрощену процедуру 
закупівлі (по-народному «дого-
вірняк»). Є надія, що до снігу 
встигнуть. 

Правда, скидається на те, що 
через зайнятість серйозних під-
рядників в інших місцевостях, ре-
монтувати наше дорожнє покриття 
будуть фірми ґатунку Ашота Ка-
рапетяна. Уявляєте якість робіт? 
Це можна було зрозуміти, коли 
він був єдиний, хто погоджувався 
працювати в борг, більше півроку 
чекаючи на оплату, але тепер?  
Однак у нашої влади все продума-
но на кілька кроків уперед:  у разі 
неякісного ремонту на допомогу 
знову прийдуть кліматичні ката-
клізми – вже не 20, а 30 циклів 
замерзань-розмерзань.

сЛіПота? Ще одне. Рівень корум-
пованості влади  робить небезпід-
ставною думку, що озвучується ба-
гатьма городянами. За скромними 
українськими мірками 9 мільйонів 
гривень на ремонт доріг — це міні-
мум 900 тисяч гривень можливого 
відкату. Спокусливий шматочок, 
чи не так?! На правах припущен-
ня: може,  проведення торгів за-
тягувалося  штучно, щоб в обхід 
ProZorro домовитися з «надійними» 
підрядниками?

 P.S. Пане голово, перевірте 
у своїх підлеглих зір і рівень IQ. 
Ваш заступник в інтерв’ю, згаду-
ючи минулорічне озеленення, за-
значив: «За малий проміжок часу 
в різних  куточках міста забуяли 
зелені насадження». Для нього туї 
ще досі зеленіють? Чи він не знає 
значення слова «забуяли»?

вероніка Любіч

11-класниця повісилася на го-
рищі власного будинку у четвер, 
20 квітня, близько 13-ї години. 
Знайшла вже мертвою доньку її 
мати. На руці дівчини явно видно 
порізи, що може свідчити про 
причетність до смертельної гри в 
соцмережах "Синій кит". 

Батьки! Бережіть дітей, питайте 
про їх дозвілля. 

смертеЛьна гра. На початку 
лютого цього року українське 
суспільство сколихнули новини про 
так звані смертельні ігри “Синій 
кит” у соцмережах. Нібито, під-
літки настільки піддаються впливу 
невідомих кураторів небезпечної 
гри, що здійснюють самогубства. 
Про це йшлося в наших попере-
дніх публікаціях. Так, 13 лютого два 
смертельні випадки в Донецькій та 
Івано-Франківській областях.

Далі по наростаючій новини 
про смертельні групи почали 
з'являтися практично кожен день. 
15 лютого в Херсоні поліція запо-
бігла самогубства двох 17-річних 
дівчат. Схожий інцидент з двома 
підлітками стався 19 лютого в 
Києві, підлітки залишилися живі.

У місті Дубно на Рівненщині по-
ліція виявила цілу групу підлітків, 
які грали в «смертельні ігри». 
Останній випадок, зафіксований 
правоохоронцями, стався в Луць-
ку — дитину встигли врятувати.

Якщо ввести в пошуку соцмере-
жі хештег # синій, то результати 
шокують: буквально кожну хви-
лину реєструється новий учасник.

Тільки протягом лютого було 
виявлено 13 тисяч українських 
користувачів у цих групах.

чому саме “кити”? Кити одні 
з небагатьох ссавців, які усвідом-
лено йдуть на суїцид, викидаючись 
на скелі або на суходіл. Можливо, 
саме тому цей морський гігант став 

символом групи смерті. “Море ки-
тів”, “f57”, “Тихий Дім”, “Розбуди 
мене о 4.20” — усе це невелика 
частина груп смерті таких акту-
альних нині серед підлітків. Чому 
актуальних? Тому що це гра, і вона 
затягує. Тільки приз у ній — смерть, 
а правила гри диктуються зовсім не-
знайомими людьми. Насправді, все 
геть далеке від веселих ігор — ді-
тей просто залякують і шантажують.

Потрапити “в гру” дуже просто. 
До того, як це стало популярним 
у ЗМІ, дітей вербували в різних 
групах соціальної мережі “ВКон-
такте”. З дітьми просто починали 
листування, переконували їх у 
власній унікальності та самотнос-
ті, потім пропонували зіграти в 
гру. Після появи куратора, жертві 
присвоювали номер і починали 
давати завдання. Одним з перших 
завдань було надіслати свою 
геолокацію. Потім слід перейти за 
посиланням, яке давав куратор. 
Тільки-но дитина потрапляла на 
сторінку, там запускався таймер.

Цей таймер відміряв час, що 
залишився жертві на життя. А 
оскільки посилання було закріпле-
не за персональною IP-адресою, 
таймер завжди показував точний 

відлік часу, що дуже впливало 
на вразливих підлітків і надавало 
відчуття реальності того, що від-
бувається.

Далі завдання ставали цікавіши-
ми: вишкрябати лезом кита або 
метелика на руці, прокинутись о 
4.20, піднятися на дах. Так само 
підлітку давалася спеціальна му-
зика, яку він повинен був постій-
но слухати. Переважно це була 
мінорна електронна музика, де 
низькі частоти перемішувалися зі 
звуками моря та китів.

Після легких завдань і спілку-
вання з куратором, квест усклад-
нювався. Наприклад, потрібно 
було зробити надрізи на руці, 
вбити тварину, стояти на краю 
даху або мосту. Заборонялося 
спілкуватися з друзями, які від-
мовлялися грати.

Як докази дитина повинна була 
постійно робити фотозвіт викона-
них завдань.

Якщо дитина відмовлявся ви-
конувати будь-яке із завдань і 
зіскакувала з гачка, куратор почи-
нав погрожувати підлітку особисто 
розправитися з ним, або завдати 
шкоди його сім'ї. Оскільки дити-
на заздалегідь надсилала свою 

геолокацію, організаторам було 
відоме її місцезнаходження.

Однак не можна назвати “групи 
смерті” єдиною причиною суїциду 
підлітків. Найчастіше в такі групи 
приходять діти з неблагополучних 
сімей. Цей тривожний дзвінок за-
кликає батьків згадати про своїх 
дітей, щоб ними не "зайнявся" 
хтось із мережі.

— Тут можна зіграти на кон-
флікті між батьками і дитиною. 
Вкрай рідко батьки є авторитетом 
для дитини у віці від 12 до 16 
років. Підлітку здається, що вдо-
ма його не розуміють, і він шукає 
собі якогось лідера і підтримку 
поза домом. Якщо вдома на ньо-
го постійно кричать, то в таких 
групах йому кажуть, що він герой 
і особлива людина, — ділиться 
спостереженнями психотерапевт 
Світлана Скринник.

— Батькам я рекомендую не 
нагнітати. Потрібно поговорити 
з дитиною, тому що є абсолют-
на різниця, коли дитина бачить 
інформацію в інтернеті або по 
телевізору, або чує її від батьків. 
Попереджати дитину про те, що 
вона може побачити такі групи і 
навіть зайти на них, але це небез-

печно, — радить психотерапевт
Б а т ь к и  п о в и н н і 

пам'ятати про кнопки 
Конфіденційність 

у соці-
аль-

них мережах. Дитячу сторінку 
можна і потрібно зробити закри-
тою від чужих очей.

У дитини не повинно бути в 
друзях людей, яких вона не знає 
в реальному житті. Усе це, зро-
зуміло, потрібно обговорювати з 
дітьми, а не суворо забороняти.

Що каже статистика?
Що цікаво, згідно з даними 

Держстату України, підлітки дій-
сно схильні більше інших кате-
горій населення до самогубств, 
але ось підштовхує їх до цього не 
«групи смерті», а відсутність уваги 
з боку батьків.

За даними Державного комітету 
статистики України, на 100 тис. 
осіб припадає 22 самогубства 
(середній показник у світі - 14,5 
особи на 100 тисяч). Більшість, 
які вчинили самогубство - підлітки 
у віці до 14 років. Причому в цю 
статистику не входять випадки 
невдалих самогубств, які, за оцін-
ками психологів, складають 6-7 
випадків на 100 тисяч. осіб.

Серед дітей-самогубців 60% 
— діти з нормальних, повноцін-
них сімей. Майже 70% суїцидів 
здійснюють психічно здорові діти. 
У результаті аналізу трагічних 
фактів, можна стверджувати, що 
в більшості випадків, причина 
дитячого суїциду — це відсутність 
спілкування з близькими, обмеже-
на увага до дітей.

Проблема полягає в тому, що 
віртуальність породжує само-
тність, з якою підліток не в змозі 
впоратися самостійно.

 І іноді, реальне життя сприй-
мається як гра з можливістю 
перезавантаження. Саме тому 
причиною самогубства стає по-
гана оцінка, грубе зауваження 
вчителя, конфлікт з однолітками 
або втрачена річ. А іноді самогуб-
ство — це пошук нових вражень 
або самовираження, як у випадку 
з “групами смерті”.

катерина чекай

Поліція Києва розшукує жінку, 
яка залишила немовля в потя-
зі в пакеті. Про це повідомила 
прес-секретар поліції Києва 
Оксана Блищик на своїй сто-
рінці в Facebook. Новонароджену 
дівчинку в електричці виявив 
машиніст і його помічник. Вони 
одразу викликали медпрацівників 
та поліцію.

“Під час огляду вагонів маши-
ніст поїзда і його помічник зна-
йшли пакет, в якому побачили 

люльку з дитиною. За словами 
лікарів, дівчинка народилася кіль-
ка днів тому, а пологи, ймовірно, 
брали в домашніх умовах. Дитина 
здорова, нею займаються медичні 
працівники”, – зазначається в по-
відомленні.

За даним фактом порушено 
кримінальне провадження за 
ознаками кримінального зло-
чину, передбаченого ч. 2 ст. 135 
(“Залишення в небезпеці”) Кримі-
нального кодексу України. Жінку, 
яка залишила малюка, можуть по-
збавити волі на термін до 3 років.

Військова частина 3028 На-
ціональної гвардії України 
запрошує на військову службу 
за контрактом чоловіків віком 
від 18 до 40 років, які не ма-
ють судимості та придатні за 

станом здоров'я.
Держава гарантує стабільне 

грошове утримання від 7 200 
грн, соціальний пакет (медоб-
слуговування, пільги, можли-
вість безкоштовного навчання 

та здобуття спеціальності).
Звертатись за адресою: 

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

Декомунізація пройшла. Змі-
нились назви вулиць. Але не 
змінилась, на жаль, людська 
свідомість. Радянський Союз 
пустив глибоке коріння в голо-
вах людей. Нічого особливо не 
змінилось з ленінських часів. 
Тоді будь-яке досягнення було 
досягненням комуністичної 
партії. А тепер будь-яке досяг-
нення — це досягнення партії 
"Батьківщина" (?).

Хочемо нагадати: майдан-
чики, лавочки, пісочниці ку-
пуються за кошти платників 
податків, тобто звичайних лю-
дей! Майданчик з фотозвіту (у 
Фейсбуці) Матвіюка (радника) 
нічим не особливий. Він також 
був придбаний за кошти грома-
ди. І в цій роботі також нічого 
особливого немає. Це повинно 
бути буденною, повсякденною 
роботою влади. І такі майдан-

чики повинні стояти в кожному 
дворі, а не виставлятись в со-
цмережах як подія року.

Натомість, біля цього май-
данчика фотографувались і 
піарились всі, хто не лінувався. 
Цю заслугу собі приписала і 
міська влада, і провладна ГО 
"Зміни Козятин", і провладна 
ГО "Територія добра", і обласні 
депутати від партії "Самопоміч", 
і голова АТОшників, а депутат 
Малішевський ходив по вулицях 
і просив, щоб похвалили його, 
бо він цемент носив.

Соромно! І це представники 
влади і ті, хто рветься до вла-
ди! Соромно і дешево!

Уявімо собі, що комуналь-
ники відремонтували унітаз, а 
потім всі гуртом побігли біля 
нього фотографуватися. 

Ще й відсвяткували, з шашли-
ками і клоунами. Типу відзвіту-

вали про свою роботу. 
Або швидка допомога при-

везла хворого до лікарні, і на 
честь такої знакової події всі 
медпрацівники поробили селфі 
з лежачим, а потім вибігли на 
вулицю і влаштували феєрвер-
ки. 

Ось так навколо одного не-
щасного майданчика влаштува-
ли цілий владний шабаш.

Глибоко ще сидить в головах 
людей Радянський Союз. Все 
базується на піарі і понтах. 

"НЕ СОРОМНО БУТИ БІДНИМ 
- СОРОМНО БУТИ ДЕШЕВИМ"

P.S. Пропонуємо провести на-
ступну піар-фотосесію біля ТУЙ 
у сквері ім. Пушкіна. 

Чи може вони уже пішли на 
дрова для приготування шаш-
ликів?

з Повагою до чесних Людей, 
нема дурних!
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гаЛина світЛовська

Серед славетної когорти імен 
лікарів, пов'язаних з нашим 
краєм, найвизначніше місце по-
сідає ім’я відмінника охорони 
здоров'я України, чудового ліка-
ря-офтальмолога Марини Во-
лодимирівни Цитовської. Яку, 
до речі, я знала дуже особисто. 
Марина Володимирівна була для 
мене більше ніж лікарем…

Вражали весь уклад її благо-
родства і доброчинності. Вона 
легенда краю. 

Під її кабінетом щоденно мож-
на було бачити не один десяток 
пацієнтів - від малого до вже 
літнього віку. Черги, нескінченні 
черги… Більше того, до неї їхали 
на консультацію, по розумну і 
практичну пораду навіть із сусід-
ніх регіонів з України…

Сьогодні важко вдатися до 

скупого підрахунку, скільки ж то 
пацієнтів вона прийняла і огляну-
ла за понад 50 років практичної 
роботи лікаря-офтальмолога, 
скільком людям повернула ра-
дість та сонячне світло.

Адже свого часу саме вона, 
лікар-окуліст Марина Володими-
рівна вперше на теренах району 
спробувала рятувати очі від 
надокучливої катаракти і це їй 

вдавалося доволі успішно. І по-
тім тривалий час районна лікарня 
стала для багатьох своєрідним 
академічним осередком, яким 
правила вона лікар-окуліст-хі-
рург… І разом з тим душевна, 
людяна, інтелігентна, добра, мила 
і привітна, доброзичлива до усіх 
хворих.

Я пам'ятаю в будні і у вихідні 
дні приходила лікар у відділення 

до своїх пацієнтів, хворих, після 
операційних. І кожен, хто заходив 
в очне відділення, неначе занурю-
вався в якусь особливу духовно-
лікарську атмосферу. 

Я завжди відчувала себе при-
четною до інтелектуальних скар-
бів медицини в офтальмології, 
якими володіла ця чудова чуйна 
людина. 

Девізом життя її були слова 
відомого вченого В. Філатова: 
“Хворий є центром уваги і все 
інше підпорядковується цьому”. 
Лікар завжди була готова стати 
поводирем в офтальмологічному 
царстві.

Безцінними було її наставни-
цтво над молодими лікарями. 
Тоді і з’явились нові думки, ідеї 
рішень, нові методики в удоско-
наленні хірургічної майстерності 
в найяскравіших спалахах світла. 
У лікаря вірили, в її золоті руки…

Її музичні руки, які грали на 
піаніно, творили чудеса в опера-
ційній. 

Відома вона була чарівною 
люблячою, прекрасною жінкою, 
вдвох з Григорієм Никифорови-
чем, з чоловіком  у довгі зимові 
вечори любили Бетховена, ху-
дожню і світову класику, театр, 
музику, живопис.

Така вона була дорога, неза-
бутня — Марина Володимирівна!

про всепозиція

українСька голланДія на тернопільщині

піВ року Старожителька ДобиВалаСь праВДи

вЛад Лісовий

У  Швейцарії 
затримали ін -

форматора Миколи 
Мартиненка, а в США 

ведуть стеження і готуються 
затримати цілу компанію, яка 
була створена для відмивання 
грошей представників Народ-
ного  фронту. 

У  Австрії прокуратура замо-
розила рахунки і проводить об-
шуки в декількох компаніях, які 
пов'язані зі спонсором і поділь-
ником Порошенка - Фірташем і 
подільником Яценюка - М. Мар-
тиненком. Це ще раз говорить 
про  те, що  справа Мартиненка, 
це справа не тільки України. 

Історія із затриманням і звіль-
ненням на поруки екс-депутата 
Миколи Мартиненка отримала 
несподіваний розвиток. У  швей-
царському Цюріху заарештували 
його  можливого  спільника. 

Про  це повідомляє Deutsche 
Welle. Колишній агент розвідки 
НДР «Штазі» Христина Вілке-
нінг, яку в минулому році за-
судили в Шверіні на 2 роки і 
10 місяців за підкуп німецьких 
правоохоронців, очевидно, після 
арешту опинилася досить ба-

лакучою і здала свою мережу 
інформаторів, які працювали на 
українських олігархів по  всій 
Європі. 

Новий герой «шпигунського  
скандалу» - Микола Мартинен-
ко. Показання «приватного  
детектива для олігархів» вже 
привели до  першого  арешту в 
Швейцарії, повідомили в проку-
ратурі кантону Цюріх. 

— У  зв'язку з цим було  за-
тримано  співробітника поліції. 
Він  знаходиться під арештом 
на час слідства, — відзначили в 
прокуратурі. Арешт відбувся за 
підозрою в незаконному вико-
ристанні службової інформації. 
Підозрюваний заперечує свою 
провину. 

Тим часом ряду швейцарських 
видань вдалося дізнатися деякі 
подробиці цієї справи. Газети, 
знайомі з протоколами допитів 
Христини Вілкенінг, повідомля-
ють, що  підкуп  співробітника 
поліції Цюріха відбувся в інтер-
есах колишнього  українського  
депутата Миколи Мартиненка. 

оПераціЯ «деЛьта»: вийти 
на федераЛьного Проку-
рора . Микола Мартиненко  
наприкінці 2015 склав з себе 

депутатські повноваження після 
того, як стало  відомо, що  Феде-
ральна прокуратура Швейцарії 
розслідує проти нього  справу 
за підозрою в корупції і відми-
ванні грошей у швейцарських 
банках. Як повідомляє провід-
не швейцарське видання Tages-
Anzeiger, ймовірно, підкуплений 
Вілкенінгом поліцейський мав 
завдання вийти на федераль-
ного  прокурора Швейцарії, який 
веде справу Мартиненка. За це 
йому авансом було  виплачено  
3 500 євро. 

План  «Дельта», таку начебто  
мала назву таємна спецоперація 
в інтересах українського  бізнес-
мена, була, правда, від початку 
провальною авантюрою. Адже 
співробітник середньої ланки в 
управлінні поліції кантону Цюріх 
навряд чи мав прямий вихід на 
федерального  прокурора. За-
арештований поліцейський, як 
пише Tages-Anzeiger, займався 
боротьбою з торгівлею наркоти-
ками і виявленням радикальних 
ісламістів. Проте після отриман-
ня авансу, за даними видання, він 
по  електронній пошті надіслав 
замовниці з Берліна довідкову 
інформацію про  справу Мар-
тиненка. 

очікування правосуддя ще більш утомливо, ніж просто очікування
бЛог

микоЛа сЛобода, 
від мешканців 
махнівки 

Махнівська терито-
ріальна громада має достатній 
бюджет, у порівнянні з іншими 
сільськими радами. Але керівни-
цтво громадою любить розкидатись 
бюджетними коштами. Газета уже 
писала про купівлю трактора для 
комунального підприємства, де 
сільський голова переплатив за 
вартість придбаної покупки більше 
ста тисяч гривень. Щомісячні премії 
у розмірі більше 5 тисяч виклика-
ють обурення у жителів громади, 
адже особливого ентузіазму сіль-

ський голова у вирішенні проблем 
громади не проявляє. 

Нещодавно сільський голова 
вирішив виділити кошти з місце-
вого бюджету на відкриття посади 
художнього керівника клубу, якого 
не існує, під відповідну особу. Де-
путати не проголосували на сесії, 
мотивуючи своє рішення тим, що 
хореографію на високому рівні 
викладають вчителі з відповідною 
освітою Махнівської музичної 
школи. Жителі села позитивно 
оцінювали діяльність музичної 
школи, коли приходили на загально 
сільські свята та заходи, які вона 
організовувала.

Яка необхідність була відкривати 

посаду для людини, яка не має 
відповідної фахової підготовки та 
освіти без вміння спілкуватися на 
рівні з колегами? Та за рішенням 
іншої сесії кошти було виділено. 
Правда, уже під тиском сільського 
голови, голови районної ради та 
помічника народного депутата Кри-
лової. Жителям громади зрозуміло, 
що посада відкривалась для особи, 
яка допомагає піаритись голові 
районної ради, сільському голові. 
народному депутату. 

За брудний піар платіть кошти 
з власної кишені, а не з податків 
громадян територіальної громади. 
Ніщо так не вводить в згубну по-
милку, як благородні обличчя до-

свідчених негідників!
Коментар:
українці, будьте ПиЛьні! . 
Чиновники, що при владі на ви-
борних посадах, обманюють вас, 
з метою на майбутніх виборах 
зберегти владу за собою. Не дай-
те себе обдурити. Думаю, що 
ставка буде робитись на фаль-
шуванні.

Як до цього готуються, 
дуже показово видно з подій 
у Махнівській сільраді. Вибори 
ж не за горами. Для більшості 
провладних чиновників їх не 
існує. Є ті, що рахують голоси 
— голови дільниць, лічильних 
комісій, спостерігачі.”Забити 

до повного своїми людьми!”— 
це і є зараз основна наста-
нова. Але ж ніхто безплатно 
фальшувати не буде. Тому 
треба вже прикормлювати 
грошима рать, яка сфальшує 
вибори. Платити зі своєї ки-
шені накладно. Та і для чого? 
Коли є державний ресурс. Ось 
і створюються посади, які 
нікому не потрібні. А ті люди 
розуміють, щоб збереглась 
їх посада, треба виграти ви-
бори. Ось на що і спрямовані 
дії голови

Махнівської сільської ради 
та зазначених в листі осіб.

вЛад Повх

Гроші на вітер
бЛог

в’ЯчесЛав гончарук

Нинішня влада 
працює неефектив-

но. Тому опозиційні 
політики, які корис-

т у - ються найбільшою довірою 
громадян, повинні об’єднатись в 
одну потужну команду, взяти вла-
ду, сформувати уряд і змінювати 
країну.

Про це лідер “Громадянської по-
зиції” Анатолій Гриценко заявив в 
програмі “Дроздов” на телеканалі 
ZIK.

— Коли ми бачимо, що країну 
ведуть не за правильним курсом, а 
точніше до безнадьоги, до того, що 
тут залишиться тільки непрацездат-
не населення і аферисти, а всі, хто 
розумніші, повтікають — оце зму-
шує шукати порозуміння, — сказав 
Гриценко.

І дуже важливо в такій ситуації, 
щоб була група людей, команда, до 
якої є довіра і яка може взяти все 
під контроль і вселити надію.

Також Гриценко висловив думку, 
що Петро Олексійович, так само, 
як і Віктор Федорович — ”попере-

дник”, планує правити вічно.
Вони зараз не думають про те, 

щоб країну цілісну зберегти, від-
тягти від прірви, а лише мислять 
про терміни другого п’ятирічного 
правління. Для цього обрана стра-
тегія: перше — мільярди (які вже є і 
збільшуються), друге — максималь-
ний, бажано тотальний контроль 
над центральними телеканалами, 
третє — “охендовські” в ЦВК, і чет-
верте — силовики, які підрублять 
будь-кого, хто спробує фінансувати 
“неугодних”, тих, хто не возвеличує 
Гаранта. Розуміючи це, є чітке усві-
домлення і в мене, і в Саакашвілі, 
і в Садового, і в Гацька й інших 
учасників переговорів — що піти 
з розчепіреними пальцями — це 
залишити нинішню владу при владі.

Ми вже ходили на парламентські 
вибори, при рейтингу на старі 11% і 
3% під кінець виборів. От якщо всі 
підуть окремо — всі пролетять. Є 
це усвідомлення, що залишиться ді-
юча влада. Тому питання об’єднання 
— це питання №1. Об’єднання за-
раз не в виборчий проект, а в одну 
партію. Так пояснив екс-міністр 
оборони.

нинішня влада веде країну до прірви, 
тому питання об’єднання — перше 

бЛог

Ситуація кримі-
нальна в площині 
правового нігілізму. 
Щоб уникнути пер-

сональної відповідаль-
ності, він маневрує, стає 

не мафіком. На сьогоднішньому 
етапі спасіння одне — чи підпи-
шуться депутати районної ради 
за мафіка колективним рішенням. 
Це засвідчить, хто візьме участь в 
сесії, без сумніву можна вважати 
прийнятими в банду мафіків. Як 
ми писали, мафіків стає в Козяти-
ні до **я. Так як, на мафіка пруть 
буквально всі силові структури  
— від прокуратури, СБУ, поліції 
і всіх інших силових структур, що 
тільки сформовані в Україні. 

Констатуємо: у мафіка нерви 
здають. Страх опинитись там, 
де він давно має бути — тобто 
в тюрмі — навіює одне рішення: 
скликати позачергову сесію. Не 
щоб створити медичний територі-
альній округ. 

А щоб уникнути персональної 
кримінальної

відповідальності за те, що на-
мутив і за що придбав собі в 
салоні АУДІ

найостаннішої моделі, з номе-

ром 6666 — чотирма шістками. 
Одна така на район. Ну немає 
такої ні в кого. Нечистий поки 
один, але він любить балаган. 
Ось і побачимо, хто приб’ється 
до нього. Не приїде, не прийде, 
не прибуде, а прилетить.

Чекати не довго, хто хоче по-
бачити, як народжуються такі 
— читай другий абзац. На цьому 
крапка. Головне - без паніки, 
пам’ятайте, що коктейлів Мо-
лотова немає, є коктейлі для 
Молотова.

А ось і офіційне: ”Районна 
рада доводить до відома депута-
тів районної ради і населення, що 
відповідно до до п. п. 4,10 ст. 46 
Закону України “Про місцеве

самоврядування в  Україні”, на 
підставі розпорядження голови 
районної ради від 25.04.2017 № 
34” відбудеться 13 (!) позачерго-
ва сесія райради 7 скликання 28 
квітня 2017 року о 10 годині  в  
сесійній  залі…”

Жертва комуно-фашиського-
олігархічного устрою України. 
Пільгами не користуюся. 

воїн-характерник ЯросЛав 
мудакуватий.

Штани тріщать. тріщить основа. не в 
кого-небудь. не де-небудь, а у мафіка. 

бЛог

марина цитовська (ліворуч) разом з героєм 
радянського союзу, подругою Ляльою ратушною. Фото 
з музею історії міста

1949 рік, вона з  першим своїм чоловіком, який загинув 
в мирний час. Фото з музею історії міста

пам'ять — це чаСтка нашої іСторії

уПравЛіннЯ 
державного 

нагЛЯду за 
дотриманнЯм 

санітарного 
законодавства 
гоЛовного уПравЛіннЯ 
держПродсПоживсЛужби у 
вінницькій обЛасті  

У період оздоровчої кампа-
нії власниками та персоналом 
дитячих закладів оздоровлен-
ня та відпочинку вживаються 
заходи щодо створення умов 
для безпечного, змістовного 
відпочинку дітей. Однак, за-
безпечення санітарно-епіде-
мічного благополуччя великою 
мірою залежить від того, як 
дитина буде підготовлена до 
поїздки.

Висновок про можливість 
перебування дитини у дитячо-
му закладі надає шкільний або 
сімейний лікар.Протипоказан-
нями є інфекційне захворю-
вання, контакт з інфекційними 
хворими; наявність соматичної 

патології, у зв'язку з якою 
дитина не може відвідувати 
організований колектив, та за-
гострення хронічних неінфек-
ційних захворювань.

У медичній довідці мають 
бути зазначені дані про ре-
зультати огляду дитини на 
педикульоз та коросту, стан 
здоров'я, щеплення, наявність 
хронічної патології, групу з фі-
зичної культури, режим оздо-
ровлення тощо.

Не раніше ніж за три дні 
до початку оздоровчої зміни 
необхідно отримати довід-
ку про відсутність контакту 
з інфекційними хворими за 
місцем проживання та місцем 
навчання.

Кожний заклад забезпечений 
необхідними медикаментами 
та медичним обладнанням, ор-
ганізована цілодобова робота 
кваліфікованого медичного 
персоналу, у т.ч. лікаря.

Не слід давати дитині харчо-
ві продукти. 

У закладах оздоровлення/
відпочинку області вартість 

харчування дозволяє забезпе-
чити дітей повноцінним різно-
манітним харчуванням, у т.ч. 
свіжими фруктами, овочами, 
соками, кондитерськими ви-
робами.

Батьки мають провести 
роз'яснювальну роботу з пи-
тань обов'язкового дотримання 
режиму дня, виконання вимог 
вихователів та медичного пер-
соналу, заборонити самовільно 
виходити за територію закла-
ду, купатись у водоймищах або 
басейні і обов'язково за будь-
якої надзвичайної ситуації, при 
виникненні проблем у стані 
здоров'я повідомляти вихова-
телів та медичний персонал. 
Також, пояснити необхідність 
виконання правил особистої 
гігієни, обережність при про-
гулянках у лісі (в одязі, який 
захищає від нападу кліщів, 
комарів та інших комах). У 
разі укусів комахами також 
звернутись до вихователів чи 
медичного працівника.

Приємного відпочинку Ва-
шим дітям!

відправляємо дитину до оздоровчого табору

бЛог

Посіяв таке поле місцевий під-
приємець Олександр Стратійчук, 
який багато років був на заро-
бітках у Голландії. Там доглядав 
за тюльпанами. Тепер свій досвід 
чоловік застосовує на українській 
землі. Про долину тюльпанів 
щороку дізнаються все більше 
туристів. Багато фірм розроби-
ли сюди туристичні маршрути. 
Проте добратися сюди можна 
самотужки – автомобілем чи на-
віть автобусом, який прямує до 
Чернівців. На трасі, не доїжджа-
ючи до міста, водій вам підкаже, 
де краще вийти, аби добратися 

до тюльпанів.  Раніше долина 
тюльпанів була у Мамаївцях, що 
за 12 км від Чернівців. Проте два 
роки тому підприємець змінив 
локацію, адже місце для по-
садки квітів потрібно періодично 
змінювати. 

Лужани розташовані недалеко 
Мамаївців – за 4 кілометри по 
трасі вперед. Тюльпанове поле 
— біля колишнього військового 
аеродрому в Лужанах. 

Туди веде дорога від закинутої 
військової частини, що знахо-
диться вздовж основної траси.  
— Зацвітуть тюльпани якраз на 

великодні свята, — повідомив 
Олександр Стратійчук. — Про-
тримаються квіти орієнтовно 

тиждень. То ж з 15 до 22 квітня 
вирушайте на тюльпанове море. 

До речі, тут можна не лише 

зробити цікаві фотосесії, а й 
придбати цибулини вподобаних 
тюльпанів для своєї клумби. 

долина тюльпанів розцвіла на великдень

в'ЯчесЛав гончарук

Ще в жовтні минулого року 
мешканка села Іванківець, 83-річ-
на Марія Круківська помітила, 
що ясен, який ріс недалеко від її 
помешкання, став нахилятися на 
її хатину.

Як законослухняна громадянка, 
вона спочатку звернулася в сіль-
ську раду з відповідною заявою. 
Прийняла заяву секретар сільра-
ди Юлія Костенчук, скріпивши її 
власним підписом. Через деякий 
час біля дерева, що нахилилося 
в бік будівлі, з’явилась комісія. 
Першими дійовими особами були 
вище згадана секретар та депу-
тат сільради Сергій Мельник. 
Комісія встановила, що ясен зна-
ходиться далеко від помешкання 
бабусі Марії і дерево визнано 
живим. 

Та все ж голова сільської 
ради Тетяна Катерезюк дала 
дозвіл на обрізання гілок з де-
рева. Вона зробила все можливе, 
що було можна зробити з живим 
деревом. 

Але ясен нахилявся від того, 
що в середині стовбура згнив 
наполовину. Та не будемо за-
суджувати експертну комісію, 
що визнала дерево живим. Вони 
могли не знати ознак хвороби 
ясена, не будучи фахівцями в цій 
справі. Дозвіл дали. І 83-річна 
жінка чекає, що хтось приїде і 
пообрізає гілля з того ясена. 

Та до ветерана праці та учасни-
ка Другої світової війни ніхто не 
йшов. Переконавшись, що пауза 
надовго, Марія Степанівна знов 
пішла до секретаря сільради. Та 
відповіла старенькій, що “ми ж 
дали дозвіл на обрізання гілок 
з дерева!”. “Добре,— відповіла 
пенсіонерка, — тільки хай мене 
до тих гілок підсадить і я їх по-
зрізаю. Та й в такому випадку 
потрібно поставити до відома 
дозвільні служби. Екологи і пра-
цівники РЕМУ при такій процедурі 
повинні бути присутні”. 

— Буде еколог, — пообіцяв 
депутат сільської ради. 

Та чи забув, що пообіцяв, чи 
думав, що й так минеться. Та не 

давало спокою те дерево літній 
жінці. Не могла вона спати з 
думкою, що в якійсь день чи ніч 
задавить її та деревина у власній 
домівці. І знову пішла питати за 
еколога. Знайшовся еколог, прав-
да, підставний...

Тоді відчаяна бабуся, яка має 
нагороди майже всіх останніх 
президентів України,  звернулась 
на гарячу лінію Вінницького 
РЕМУ. Вони не тільки щось пообі-
цяли ветерану праці по телефону, 

а й приїхали подивитись на зга-
дане дерево та ще й привезли з 
собою справжнього еколога. Він 
і визнав велетня ясена аварійним. 

Отримавши першу допомогу, 
учасниця війни вирішила звер-
нутися до народного депутата 
Петра Юрчишина. Вони з бра-
том, судячи з їхньої безкоштовної 
газети, всім допомагають. Тож 
написала йому листа. Читав слуга 
народу її листа чи ні, Марія Сте-
панівна не знає, але назад лист 

до неї не повернувся. 
Не відомо, чим би завершилась 

історія з аварійним ясеном, якби 
Марія Степанівна не зустріла 
Івана Береговенка — депутата 
районної ради. Він посприяв, 
щоб Марія Степанівна перестала 
рахувати дні свого кошмару.

Від першого зі звернень до 
поваленого дерева минуло п’ять 
місяців і 17 днів. Стільки пішло 
часу, щоб отримати свою другу 
перемогу. Але представника пре-
си Марія Степанівна чекала не 
для того, щоб комусь насолити. 
Не така вона людина. Усю цю 
історію розповіла, щоб інші зна-
ли, що є люди, які не залишать 
когось у біді. 

Тож Марія Степанівна безмеж-
но дякує батькам депутата район-
ної ради Івана Береговенка Васи-
лю Івановичу і Галині Василівні 
Береговенкам, за добре вихова-
ного сина. Дякує також екологам 
з Вінниці. Старшому дільничному 
інспектору Козятинської поліції 
Андрію. Газеті “RIA-Козятин” та 
її головному редактору.
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8 ознак, що ви зв'язалися не з тією людиною

Усі роботи від "Easy English" отримають бійці на сході

Ваш роман приречений... 

Діти З інноВаційного центру малюВали ВеликДень

Футбольний турнір "батьки-Діти"

ВибіркоВо ВшануВали чорнобильціВ...

чуДернацький початок 
коЗятинСького Футболу

оЛег (66), Пенсіонер:

— Я відправлюсь “налєгкє”, 
нічого брати не буду.

євгеній (54), Пенсіонер:

— Фото рідних та 
близьких людей.

вітаЛій (14), шкоЛЯр:
— Батут і м’яч.

антоніна (53), завідувачка 
кЛубу:

— Одну з улюблених книг.

тетЯна (17), шкоЛЯр:
— Батут.

ЛюдмиЛа (48), Провідник та оЛександр (42), 
дисПетчер:

— Близьку людину. Тобто одне одного!

ми заПитаЛи козЯтинчан: Якщо б ви вирушали на марс і мали взяти лише одну річ, то що це було б?

антоніна (75), Пенсіонер:
— Зараз я не читаю, 

а раніше любила істо-
ричні романи.

микоЛа Петрович (67), Пенсіонер:
— З сучасних нікого не читаю. 

Люблю Олеся Гончара, Фенімора 
Купера, детективи.

натаЛЯ (43), аПаратник:
— Я останнім часом читаю лю-

бовні романи зарубіжних авторів. 
Подобається Джоана Ліндсей.

ваЛентин (56), Пенсіонер:
— Місцевий письменник Пе-

тро Юрчишин. Наробив лиха, а 
пише, який він молодець.

воЛодимир (34), Пекар:
— Мені подобаються 

класики, наприклад, 
Тарас Шевченко.

юЛіЯ (42), домогосПодарка:
— Я з дитинства люблю 

Пушкіна, Лєрмонтова, Не-
красова.

ми заПитаЛи козЯтинчан: чи маєте ви улюблених сучасних письменників?

оЛьга (30), Пч-7:

— Брехню.

оЛександр (70), Пенсіонер:

— Брехню

раїса ігнатіївна (85), Пенсіонер:

— Я все люблю!

вЛадисЛав (19), студент:

— Не знаю, я все люблю.

катЯ (34), у декреті та рома (4):

— Брехню.
даниЛ (10), шкоЛЯр:

— Все люблю.

ми заПитаЛи козЯтинчан: Що ви найбільш ненавидите?

даша Пацановська (12 років)

ксенія Приступа (7 років) марія Приступа (11 років)

денис омельчук (11 років)

ангеЛіна кардаш, ученицЯ 7-а 
кЛасу

У школі № 5 відбувся фут-
больний турнір "Батьки-діти" між 
учнями 7-А класу та їхніми тату-
сями. Усі довго чекали цієї події, 
і, навіть, сильний вітер не завадив 
відбутися змаганню. 

Уболівати прийшли класний 
керівник О. Кульчицька, дівчат-
ка класу, молодші сестрички учнів 
та мами. За грою стежив спра-
ведливий суддя Олег  Шеремет. 
На початку гри татусі вирвалися 
вперед із рахунком 4:1, та діти 
не розгубились і невдовзі наздо-
гнали батьків. Під кінець матчу 

рахунок зрівнявся, тому рефері 
оголосив серію пенальті. У ре-
зультаті юність перемогла досвід. 

Кожен гравець отримав подяку 
за участь у турнірі. Усім дуже 
сподобалася гра, й одноголосно 
вирішили, що подібне змаган-
ня між учнями та батьками не 
останнє. 

в'ЯчесЛав гончарук

У суботу, 22 квітня, в нашому 
місті мало відбутися маленьке 
футбольне свято. Після зимової 
перерви відновився чемпіонат 
області з футболу і козятинські 
спортсмени на правах господарів 
приймали гостей з Ладижина ФК 
“Авангард”. На жаль, свята не 
сталося. Відкриття сезону на ста-
діоні “Локомотив” перетворили 
на шоу іменинника. Футбол і день 
народження - різні речі. Іноді 
ці два поняття можна поєднати, 
якщо знати всьому міру. 

Уявіть таку картину.  Дев’ять 
добре одягнених функціонерів від 
спорту і чиновників від місцевої 
влади поставили навпроти себе в 
прохолодну вітряну погоду фут-
болістів обох команд і тривалий 
час почали вітати “коментато-
ра-журналіста”, який не тільки 
читає з папірця, а й неправильно 
називає прізвище козятинського 
депутата. За футбол згадав тільки 
міський голова. А за дітей, яких 
запросив сам винуватець урочис-
тостей для власного піару, забули 
всі виступаючі. І юні футболісти 
так і простояли з боку, намага-
ючись дочекатися свого виходу. 
Дітям роздали на папірцях вірши-
ки, які вони мали прочитати юві-
ляру. Та захопившись заслугами 
спортивного коментатора перед 
спортом, було не до дітей і юні 

футбольні таланти з осадом на 
душі пішли додому.

Першим, хто не розумів шоу, 
що затягнулося, став рефері фут-
больної зустрічі.

У розпалі “святкування 70-річчя 
спортивного коментатора на ста-
діоні”, суддя дав свисток і гравців 
обох команд забрав на середину 
поля.

Так почалася гра 12 туру в 
вищій лізі обласної першості 
між козятинським “Монолітом” і 
“Авангардом” з міста Ладижин.

Під час швидких атак обох 
команд, футболістам “Моноліта” 
вдалося забити гол у ворота 
енергетиків. Це новачок команди 
господарів Сергій Бобков, який 
грає на позиції   Дмитра Красно-
сельського, що вибув з команди. 
Сергій у цій зустрічі відзначився 
дублем. Він встановив остаточний 
рахунок 3:0 на користь господа-
рів поля. Ще один м’яч у ворота 
своїх суперників провів Віктор 
Пилипенко — гравець на позиції 
Олександра Собка, що перебрав-
ся до “Факела” з Липовця.

Гра чемпіонату області, що про-
ходила в Козятині, склала краще 
враження, ніж недавній поєдинок 
між командами суперліги, гравця-
ми “Динамо” і “Шахтаря”. У Ко-
зятині був видовищний футбол, а 
в Києві тільки розбиті носи. А ще 
в нашому місті футбольне поле 
краще, ніж у Полтаві.

андрій омельчук (5 років)
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Вступаючи в нові стосунки і під-
давшись вируючій у голові міша-
нині з почуттів і гормонів, можна і 
не помітити, що стосунки ці навряд 
чи обіцяють хоч якісь перспективи. 
Щоб уникнути зайвих страждань, 
обговоримо, які тривожні сигнали 
можуть вказувати на те, що новий 
роман триватиме недовго. 

усе дуже ідеаЛьно. Вам що-
ранку говорять, як ви прекрасні, 
регулярно водять на побачення, об-
сипають компліментами і завалюють 
подарунками. Звучить непогано, але 
і тут можуть бути підводні камені. 
Можливо, у людини на ваш рахунок 
є корисливі плани, або вона одна з 
тих, хто швидко захоплюється, але 
потім моментально втрачає інтер-
ес. Іноді така поведінка вказує, що 
у партнера може бути й інша, на-
стільки ж ідеальна пара, і він не за-
цікавлений, щоб вони перетиналися 
між собою. 

ви не Проводите разом ви-
хідні . Тут і говорити нічого: вечір 
п'ятниці і вихідні — час для поба-
чень. Це не означає, що у людей 

не може бути інших справ і планів, 
але якщо на зорі стосунків ви регу-
лярно проводите ці дні порізно, то 
як мінімум один з вас у зустрічах 
не дуже й зацікавлений. Може, вам 
тільки здалося, що ви зустрічаєтеся?

Партнер не готовий до вас 
Приїжджати. Деякі чоловіки 
готові проїхати сотню кілометрів, 
щоб потрапити на матч улюбленої 
футбольної команди. Для них не 
складе труднощів пройти довгий 
шлях, щоб побачитися з коханою 
дівчиною. Але якщо дівчина готова 
приїжджати до улюбленого хоч кож-
ні вихідні, а він постійно знаходить 
приводи, щоб не робити цього, то 
ці стосунки навряд чи виявляться з 
серії "довго і щасливо". Чоловіки 
люблять дівчат, яких не так то й 
просто отримати. Станьте такою. 
Нехай відвідує вас сам. 

не знайомЛЯть із друзЯми та 
сім'єю. Коли люди стають досить 
близькі в стосунках, прийнято зна-
йомити їх з друзями і членами сім'ї. 
Необов'язково влаштовувати званий 
обід на честь цієї події, але чому б 

не провести разом вечір? Якщо 
людина не поспішає предста-
вити вас своїм близьким, мож-
ливо, їй здається, що в цьому 
немає необхідності, або, що ви 
занадто дивні, щоб виводити 
вас в люди. Але це вже, ви-
бачте, ваша вина.

не називають своїм хЛоП-
цем  чи дівчиною. Багатьох 
приводять до сказу ласкаві клички, 
які парочки люблять давати одне 
одному. Однак в деякому сенсі стати 
"зайчиком" і "котиком" — досить 
цінно, адже наявність "наймену-
вання" може говорити про те, що 
людина вірить у продовження ваших 
стосунків і бачить їх в майбутньому. 
Це чудова новина, а щодо ніжної 
"кликухи" завжди можна домовити-
ся. Якщо в присутності друзів або 
сторонніх людей вас не згадують, 
як свого хлопця або дівчину, то це 
привід задуматися.

не дарують романтичних 
Подарунків. Люди, які мають 
намір будувати з вами серйозні 
стосунки, ніколи не забудуть, що 

у вас день народження і не будуть 
"дуже зайняті", щоб ніяк вас не при-
вітати. Подарунок у такому випадку 
може стати хорошим індикатором 
ставлення до вас. Ніхто не говорить, 
що презент неодмінно повинен бути 
дорогим, щоб потім хвалитися перед 
подругами — можна і з мінімаль-
ними витратами проявити винахід-
ливість і фантазію.

іменні тату. Якщо людина після 
кількох тижнів знайомства готова 
зробити тату з вашим ім'ям або про-
сить про те ж вас, можливо, вона 
занадто легковажно ставиться і до 
вас, і до життя в цілому. Наскільки 
просто йому зробити тату з чиїмось 
ім'ям, будучи впевненим, що це на 
все життя, настільки ж легко йому 
буде полетіти від вас після перших 
труднощів. Тату можна звести, а 

можна і залишити — з'явиться за-
бавна історія, якою можна буде 
розважати всіх наступних коханих. 
Але чи хочете ви так залишитися 
непорозумінням на чиємусь випад-
ковому тілі?

не додають у друзі соцме-
режах. Навіть якщо людина запев-
няє, що не користується соціальними 
мережами і заходить туди раз на 
півроку, вам з партнером все одно 
не завадить бути одне в одного в 
списку друзів.

Якщо людина почне вести по-
двійне життя, перше, що вона 
спробує зробити -— приховати від 
вас всі свої активності і листування 
в інтернеті. Люди, яким нема чого 
приховувати, не ставлять паролів 
на телефон, не чистять історію і не 
виходять зі своїх акаунтів.

в'ЯчесЛав гончарук

Організували заходи пам’яті 
трагедії віку працівники район-
ного Будинку культури. Вони 
запросили ліквідаторів, що пред-
ставляли Козятинщину на тих 
вимушених подіях. Виступаючі 
згадували далекий 86 і говорили 
про наслідки катастрофи мину-

лого віку.
Ліквідаторів, яких в організації 

Спілка Чорнобиль налічується 220 
осіб, вибірково привітали грамо-
тами, пам’ятними медалями, цін-
ними подарунками. Організатори 
дня пам’яті влаштували концерт. 
У ньому взяли участь місцеві ар-
тисти Олена Пантелєєва, жіночий 

гурт “Чарівниця та Розмай”, дует 
Тетяна Фабіцька та Віталій Котов-
ський, дитячі вокальні колективи, 
Анна Чернецька.

Чорнобильці, афганці, ветерани 
АТО, представники влади, діти 
зі шкіл поклали вінки і квіти до 
пам’ятників чорнобильцям і вої-
нам АТО.
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Сонечко.
Тебе із Днем народження
Ми вітаємо щиро.
І бажаємо, 
щоб в житті
Ти був завжди щасливий.
А ще тобі ми побажаємо

Здоров’я, радості, добра.
Ну і звичайно, щоби поряд
Кохана дівчина була.
А ще пораду ми дамо тобі,
Щоб слухав серця свого ти,
І вибрав правильну дорогу,
І завжди по ній ішов.

З любов'ю: мама, папа, брат Богдан та б.Ліда.

Кубашевського  
Олександра Євгеновича

395836

Тобі сьогодні, рідний, 
п'ятдесят п'ять.
Із вдячністю 
ми хочемо вітати
Тебе за мудрість 
батьківських порад,
За вміння всім 
завжди допомагати,

За приклад чоловіка й 
сім'янина
І за могутні руки золоті.
Нехай Господь 
пошле тобі благословіння,
Нехай здоров'я 
й сил дарують всі святі.

25 квітня вітаємо з 55-річчям

З любов'ю: дружина, діти, внуки.

Мусійчук 
Олександра Ілліча

Дорогу внучечку, похресницю

Міськову Віку
С Днем рождения, будь счастливой,
Удивительно красивой, 
поразительно способной,
Стильной, яркой, самой модной.
Радуй очень папу с мамой.
Будь послушной самой – самой.
Будь во всем всегда ты первой
И отличницей примерной.

З любов'ю: бабушка, дєдушка, хрещена Інна з сім'єю.

Від щирого серця вітаємо 28.04.17 р. з 45 річчям 
сина, чоловіка і татуся, турботливого онука, брата, дядька

Чигир Олега Миколайовича
м.Козятин

З любов’ю: мама, дружина, син Денис, дочурки Даша і Катя, 
сестричка Таня з сім’єю, двоюрідні брати та сестри, 

бабушки Оля і Маня.

Сьогодні рівно -  45
В житті Твоїм минає.
А скільки їх ще на шляху -
про те ніхто не знає.
Хай буде їх не менше ста,
Хай шлях цей буде світлим,
А все життя, мов той 
кришталь – прекрасним, 
ніжним, чистим.

Щоб впевнено йшов до своєї 
мети,
Щоб все, що задумав, 
зумів досягти.
Щоб дім твій минали 
тривога й біда,
Щоб сила була, 
як весняна вода.

Вітаємо з 8-м Днем народження 26.04.17 р.

Сьогодні день народження у тебе,
І ми усі вітаємо від душі
І вірим, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі:
Цей перший ключик – від любові,
Любові від Бога, рідних і друзів.
І віримо, що дуже скоро,
Ти матимеш сотню цих ключів.
А другий ключик -  він від щастя,
І хоч воно не кожному дано
Та скільки б не було багатства
А щастя треба всеодно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни
Бо третій ключик – від здоров’я
Його найбільше в світі бережи.

29.04.17 р. вітаємо з 25-річчям 
дорогого синочка

З любов'ю: мама, тато, брат та його сім'я.

Яремчук 
Ігора 

Володимировича

25.04.17 р. вітаємо з 40-річним Ювілеєм 
дорогого чоловіка і батька

Воронюк 
Володимира Анатолійовича

З любов'ю: дружина, зять, дочка, син.

Наш славний і рідний, найкращий у світі,
З тобою нам завжди затишно і світло,
Ти гарний господар і батько чудовий,
Даруєш турботу та море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі.
Що вмієш підтримати словом і ділом,
Що в рідному домі надійно та щиро,
Живи нам на радість у щасті і мирі.
Хай Бог посилає здоров’я і сили.
У дружній родині усі ми щасливі.

Хотим поздравить с Днём рожденья
И счастья в жизни пожелать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть радость и покой.
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

25.04.17 р. вітаємо з Ювілеєм

Колектив терапевтичного відділення 
Козятинської КП КЦРЛ.

Єроменко 
Ларису 

Володимирівну

27 квітня вітаємо з 55-річним Ювілеєм

Кухар 
Валентину Дмитрівну

В день Ювілею
Добра і радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа.
Хай квітне в серці доброта
Хай буде щастя в Вашій долі.
Хай обминає Вас журба,
Нехай душа у Вас ніколи не старіє,
На білій скатертині будуть хліб і сіль,
Своїм теплом Вас завжди сонце гріє
Слова подяки линуть звідусіль.
В житті нехай все буде , що потрібно,
Без чого не складається життя:
Любов, здоров’я, щастя, дружба
Та вічно не старіюча душа.

З любов'ю: від дітей та онуків.

Бажаємо щастя, здоров’я і сили,
Щоб довгі літа плечей не схилили.
Щоб спокій і мир панували на світі,
Щоб радість знайшли Ви в онуках і дітях!
Хай доля дарує Вам щирі хвилини
У дружньому колі і в колі родини!

З повагою: від дітей та онуків.

Кухара Дмитра Григоровича
1 травня вітаємо з 60-річним Ювілеєм

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

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

26 квітня вітаємо з Днем народження

З любов'ю: чоловік, син.

Казмірчук 
Майю Михайлівну

27.04.17 р. Вітаємо з 26-річницею весілля

Чагіних 
Олександра та Аллу

Дорогі батьки, у Вас сьогодні свято,
Уклін Вам низький і подяку,
Бажаємо тільки радісних, щасливих днів.
Нехай Вам посміхається удача,
Нехай життя тече медовою річкою,
Нехай радують Вас діти і внучата,
Будьте завжди усміхнені долею.
Беремо приклад з Вас.
Ви, як сузір’я добра для нас,
Надія, віра і любов.

З повагою: син Олександр, 
     невістка Марина 
              та дочка Ірина.

 30 апреля Поздравляем дорогих родителей

семью ЛЮБИМЫХ
С золотой свадьбой!
Живете Вы, не ползая- летая
Уже вместе не один десяток лет.
Не зря зовут ту свадьбу "золотая":
Она – над миром золотой рассвет.
Детей своих и внуков озаряя
Теплом и светом, выпив жизнь до дна,
Совсем судьба Вам не нужна другая
Пусть повторится трижды вновь – одна.
Живите, бед не зная, не болея,
Себя и всех любите горячо.
До векового свадьбы Юбилея
А там: еще – еще – еще.

С любовью: дети Леша, Анна, Лена, Сергей,
внуки Коля и Дима.

вітання

397032

1 травня вітаємо з 20-річчям

  Ãàðàæ á/ó ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé «Âîëãîâñüêèé», çàâîäñüêèé ð 6.30 õ 
3.20 - 16 500 ãðí. 093-795-10-33, 097-967-32-90
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, âóë.Êîíäðàöüêîãî. 096-160-69-70, 050-843-64-
14, 096-138-68-81
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 068-174-17-95
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, åë. äâèãóí 3-õ ôàçíèé 2.2 Êâò 1500 îá./
õâ. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 6 õ 4 âóë.Êàòóêîâà (á³ëÿ ó÷èëèùà). 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãàðàæ. 068-753-34-43
  Ãí³é 2-õ ð³÷íèé, ñ.Êîçÿòèí. 093-731-14-08, 068-006-81-75
  Äà÷à íà ñò.Ïëàíîâèé êîîï. «ßáëîíüêà». 2-48-06, 097-235-76-33
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
574-95-93
  Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³. 098-957-36-76
  Äâ³ âèïóñêí³ ÷óäîâ³ ñóêí³, çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà. ñ.Ãóð³âö³, ìóçèêàëüíà 
êîëîíêà, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  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
  Äèñêè íà 13 ðîçáîëòîâà 4 õ 100, íå áèò³, íå êàòàí³, â äóæå äîáðîìó 
ñòàí³. 063-725-04-03
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 ÒÀÊÎ, ç/ë, äîùîâèê, ìîñê³òíà ñ³òêà, â äîáðîìó 
ñòàí³ 2 000 ãðí. 093-785-67-18, 097-021-23-83
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Goby â õîðîøîìó ñòàí³, º ÷îõîë â³ä â³òðà, äîùîâèê. 
063-178-74-18, 096-699-69-95
  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
  Äèòÿ÷å âèïóñêíå ïëàòòÿ íà 5-10 ðîê³â, êîðàëîâî-á³ëîãî êîëüîðó. 098-
225-48-54, 063-607-38-61
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â³ä 5 äî 11 ðîê³â. 097-184-90-74
  Äèòÿ÷³ êðîâàòêè, êîëÿñêè, åë. äâèãóíè 0.9 Êâò, äèòÿ÷à ïðèñòàâêà 
Ñåãà-2, ðîáî÷à ãàçåòà çà 1979 ð. 063-767-93-56
  Äî¿ëüíèé àïàðàò. 068-547-70-90
  Äðîâà ÿñåíîâ³. 067-369-13-23
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ 
øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Åë. ñîêîâèæèìàëêà, 2 øîëîìè, 40 ë. ºìí³ñòü, ìåòàëåâèé ãàðàæ, 40 
øò. âîùèíè. 099-294-82-38, 2-12-12
  Çàï÷àñòèíè Ç²Ë-130 ãåíåðàòîð, êîìïðåñîð, ïåðåäíÿ áàëêà, ëþáîâå 
ñêëî, êàðäàí òà ³íøå. 096-720-98-40
  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 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64 ãàç. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò. íà Òàëèìîí³âö³. 063-020-88-
81, 067-152-60-80
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.15 ãà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000 
ãðí. 063-320-32-07, 067-959-54-43
  Çåì. ä³ë-êà Ïîëå ×óäàêîâ 15 ñîò., º ôóíäàìåíò, êðèíèöÿ. 063-406-
44-27, 096-561-86-23
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-223-79-61
  Çåì. ä³ë-êè 16 ñîò. ³ 15 ñîò. ð-í Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç 
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, 
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  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
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 067-958-99-88
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 097-642-20-12, 093-488-80-62
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íàñ³íüîâà. 097-436-56-60
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-065-75-14
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-413-95-23, 097-620-86-42
  Êàðòîïëÿ íàñ³ííåíâà, ðàííÿ, ñåðåäíÿ, âåëèêà. 096-904-11-53
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, õàð÷îâà. 067-960-35-26, 063-828-27-80, 097-
311-96-79
  Êàðòîïëÿ. 096-750-81-60
  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

 продам
  2 ãàçîâèõ êîíâåêòîðà íîâ³ 1 500 ãðí., ãàçîâèé ë³÷èëüíèê 700 ãðí. 
íîâèé. 096-901-70-55
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ áåç ìàòðàö³â, øêàô, êóõîííèé ñò³ë, êîâðè 
íàòóðàëüí³ 2 õ 3. 096-160-69-70, 096-138-68-81
  2 ðåëüñè Ð-65 ïî 4 ì. 067-761-98-56
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî â ãàðíîìó ñòàí³. 063-396-15-78
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «Ðîëåò» íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-
13-81
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-
430-75-88
  Àêóìóëÿòîð 6-FM-18 12 Âîëüò, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 10 ãðí./â³äðî. 
2-48-82, 068-519-07-69, 050-149-64-54
  Áàíêè 0.5 ë., 1-ë, 3-õ ë.  063-359-40-07
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Áäæîëîñ³ì¿, ñìò.Ðóæèí. 096-120-98-37 Ïåòðî ²âàíîâè÷
  Áåíçîêîñà «Ôåðìåð» íîâà â óïàêîâö³ Ïîëüøà 43 ñì. êóá.., áåíçîïèëà 
«Áàéêàë, ìëèíîê 220 Â., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò âñå íîâå. 068-216-34-20
  Áåíçîêîñà 43 ñì. êóá., áåíçîïèëêà íîâà, ïðèöåï ïîñèëåíèé äî 
ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà, ñàïà íà êîëåñ³, ïëóæîê, ìëèí 3-õ ôàçíèé, 
³íâåðòîðíà çâàðêà. 068-216-34-20
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áîá³ííèé ìàãí³òîôîí, âåëîñèïåä Àðä³ñ, êîìï’þòåð (êîìïëåêò) ÀÑ-2 õ 
100W, ÀÑ «Ñâåí» 2-18W , 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, äèòÿ÷èé â³çîê (Í³ìå÷÷èíà). 
093-140-74-34
  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
  Áóðÿêè, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ñ.Ìàõí³âêà. 096-295-27-64
  Âàííà ìåòàëåâà, åìàë³ðîâàíà á/ó. 067-775-59-06
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà» ÷îë. òà æ³í. á/ó, íåäîðîãî. 073-060-50-73
  Âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé ðîæåâèé, äëÿ ä³â÷èíêè 2-3 ðîêè, á/ó, ãàðíèé 
ñòàí 300 ãðí. 093-442-91-20
  Âåëîñèïåä ARDIS á/ó 1 500 ãðí. 097-288-06-63
  Âåëîñèïåä á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, äàìñüêèé. 068-753-33-30
  Âåëîñèïåä Ãåðìàí³ÿ á/ó 1 300 ãðí, êàðòîïëÿ âåëèêà 1 êã./3.00, 
íàñ³íüîâà 1 êã./2 ãðí. 067-765-95-63
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé äâîêîë³ñíèé ç äîïîì³æíèìè êîëåñàìè. 063-
653-92-22
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé á/ó, ïðèâåçåíèé ç Í³ìå÷÷èíè â õîðîøîìó ñòàí³ 
2 000 ãðí. 096-779-60-83
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðåêðàñè äëÿ ìàøèíè. 098-879-58-37
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ ßðî÷êè, 40 ãðí./1 êã. 096-
969-45-99 ²ãîð
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 097-436-73-95
  Â³ÿëêà äëÿ çåðíà, äèñêè ç ðåçèíîþ á/ó ÌÒÇ, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240, 
ñ³íîçãîðòà÷êà 3 000 ãðí., àâòîêëàâ, ãîëîâêà äî òîêàðíîãî ñòàíêà, êîðçèíà  
ÞÌÇ â çáîð³. 068-024-27-05
  Âóã³ëëÿ Àíòðàöèò. 063-994-73-98
  Âóã³ëëÿ òà äðîâà êîëîò³, íåäîðîãî. 096-112-28-14
  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. 097-756-75-89
  Ãàçîâà êîëîíêà «Ðîñü» â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 000 ãðí. 096-779-60-83

  Êîçà ³ êîçåíÿòà. 096-290-26-50
  Êîçåíÿòà, êàðòîïëÿ. 068-518-35-30
  Êîçëèê ³ äâ³ êîçî÷êè. 068-860-68-92, 096-432-02-93
  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
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-665-46-38
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-828-27-90
  Êîðîâà ç 7 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-799-72-43
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç 2 òåëÿì. 063-190-90-04
  Êîðîâó ÷åðíî-ðÿáó. 098-245-76-02
  Êîñòþì ÷îë. ñ³ðîãî êîëüîðó ð.54, êëàñè÷íèé íîâèé âèð-òâî ²òàë³ÿ 1 200 
ãðí.. ñåðâ³ç ÷àéíèé, êîôåéíèé íîâ³ âèð-òâî ÑÐÑÐ. 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
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-574-95-93
  Êðîâàòü ï³äðîñòêîâà, êîë³ð ñàëàòîâèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Êðîëÿ ìîëîäîãî ³ êðîëèöþ âåëèêî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä. 096-963-
73-52
  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
  Ëîäêà BARK 2-õ ì³ñíà, ïîñèëþâà÷ ÞÊÑ íà ôëåøêàõ. 068-683-81-70, 
093-563-81-40
  Ëîøà 1 ð³ê. 096-220-43-69
  Ëîøà 7 ì³ñ. (æåðåá÷èê), ñïîê³éíèé, íå á’ºòüñÿ, íå êóñàºòüñÿ. 096-231-
90-76 Ðóñëàí
  Ëóøïèííÿ ç ãîð³õà 17 ì³ø., àâòîìàãí³òîëà GVC á/ó îðèã³íàæ 200 ãðí. 096-
979-21-18, 063-828-27-30
  Ìàêóõó. 097-746-47-42
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ²òàë³éñüêîãî âèð-òâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-664-51-00
  Ìÿêèé êóòî÷îê ó â³òàëüíþ 2.20 õ 2.30. 096-887-12-18, 063-403-36-50
  Ïàìïåðñè äîðîñë³, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê. 093-917-88-10
  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
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ïëàíøåò «SANEI» õîðîøèé ñòàí, ïðèíòåð «LazerJet 5p». 063-383-78-73, 
068-273-92-77
  Ïëóãè 2 øò. ê³ííèõ, êàðòîïëåêîïàëêà äî ìîòîáëîêà «Çóáð». 067-910-43-67
  Ïîðîñÿòà  10-12 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà äî 20 êã. æèâî¿ âàãè. 098-626-82-10
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè øòó÷íîãî  îñèìåí³ííÿ. 098-876-41-30
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-720-14-39
  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
  Ïðèíòåð «Canon 404» + ÑÍÏ× 1 200 ãðí., êîìïþòåð 4-õ ÿäåðíèé ïðîö. 
AMD + 4 Ãáò. ÎÇÓ + HDD-250 Ãáò. + ìîí³òîð LCD Ñàìñóíã 19« + êëàâ³àòóðà 
+ ðàä³îìèøêà 5 000 ãðí. 096-797-90-53
  Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâ. 20 õ 60 õ 2000 ñì. 096-727-43-90, 
093-411-31-05
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü 400 êã., êàðòîïëÿ âåëèêà íåäîðîãî. 098-104-16-11

  Ðåçèíà 2 øò 4 õ 10. 063-645-27-89
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðåéñè Ð-65/6 ì., ïåðåäí³é ìîñò, ðåñîðè, êîðîáêà ïåðåäà÷, 
êàðäàí Ç²Ë-130. 097-426-67-06
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12êã, 1900ãðí. çà ïàðó. 093-941-03-84
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, ñò³ëüö³, êð³ñëà, 
êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³÷êàðíÿ â ãàðíîìó ñòàí³. 098-458-63-54, 093-545-42-72
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 480 
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé 380Â, êîìïðåñîð 220Â, ñòàíîê äëÿ 
âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â 220/380Â. 067-422-36-17
  Ñò³ë æóðíàëüíèé, îïðèñêóâà÷ äëÿ ñàäà-ãîðîäà, øàòê³âíèöÿ. 097-
873-36-99, 063-191-23-75
  Ñò³ë êóõîííèé, êîâðè, äèâàí, êðîâàòü áåç ìàòðàöà, êàðòîïëÿ 
ïîñàäêîâà. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Ñò³íêà äëÿ ñïàëüí³ ç 3-õ øêàô³â, 1 âóãëîâèé ³ 2 áîêîâèõ. 096-307-
15-37, 063-304-03-90
  Ñò³íêà ìåáëåâà äèòÿ÷à «Þí³îð» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 063-619-
55-44, 098-473-41-03
  Ñòîëîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà. 068-174-03-79
  Òåëèöÿ íà êîðîâó 11 ì³ñ., ïîðîñÿòà 15-20 êã. 097-736-54-29
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ñ.Âåðáîëîçè, ÷îðíî-ðÿáà. 097-828-93-75
  Òðàíñôîðìàòîðíå çàë³çî. 063-757-12-27, 067-307-70-94
  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
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, ê³ðîãàç, 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 15 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 96 (ð-í 3 øêîëè). 067-772-
36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, á³ëÿ Ñòàä³îíà, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, 
ö/âîäà, ñâ³òëî. 063-191-91-27
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ, º äåðæ. àêò, ñâ³òëî, âîäà, ôóíäàìåíò 6 
õ 4, ïî÷àòî áóä³âíèöòâî çàáîðà, áëîêè, ôðóêòîâèé ñàäîê, õîðîøà 
ö³íà. 067-778-27-75
  Ôàðêîï Øêîäà Îêòàâ³ÿ À5 îðèã³íàëüíèé 2 500 ãðí. 096-779-60-83
  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 2-õ êàìåðíèé äëÿ âîäè. 067-250-12-52
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå â äîáðîìó ñòàí³, ðîáî÷èé 2 500 ãðí. 067-
960-67-49
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öåãëà âîãíåòðèâêà, òðóáà ìåòàëåâà Ä.20, 40, 60. 093-140-74-81
  Öåíòðîáåæíèé íàñîñ, âàííà á/ó, ë³÷èëüíèê ãàçó. 097-323-85-75
  Öóöåíÿòà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà â³ä 
÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  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
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ïëàòòÿ âèïóñêíå äëÿ ä³â÷èíêè 4-ãî 
êëàñó. 067-657-77-90, 063-629-52-33
  Øâåéíó ìàøèíó á\ó. 097-358-34-82
  Øèôåð á/ó 75 ë., ñò³ë-òóìáà, ãàç. ïëèòà 2-õ êàìôîðíà, ãàç. 
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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
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
Копаємо скважини недорого, чистим 
криниці. 063-145-35-20
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
Покрытие и ремонт криш, установка рынв 
водостоков. Ворота, заборы из метало-
профиля, бетона. Кладка из газо блока, 
укладка тротуарной плитки. 063-736-44-94
Виконую зварювальні роботи. 063-34-82-
430 Олексій
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 потрібен монтажник - антенник. 
063-966-99-77 Юрій
Потрібні працівники на фасадні роботи. 
098-909-23-58
В кафе 101 км. на постійну роботу потрібні: 
кухарі з досвідом роботи, з/п 300-350 грн./
зміна та посудомийка. 063-676-53-02, 097-
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
395846

396252

39
70

35

Разнорабочие на рыбное п-во(Киевская 
обл., Бориспольский р-н., с.Счасливое). Г/р 
5/2 и сменный. Предоставляются: Развозка 
и вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. 067-574-74-18, 066-596-40-73, 
063-803-69-07
Срочно на работу требуется: -бармен-
официант.З/П гідна! 067-707-95-82, 093-
599-68-33

396329

39
70

39

395913

394501

397037

39
72

35

397236

426-70-75
На роботу в м.Козятині терміново потрібен 
охоронник, без шкідливих звичок, вік 25-40 
років. 063-510-68-51
Терміново потрібна жінка по догляду за ба-
бушкою с.Зозулинці. 067-385-45-82 Люба, 
067-998-47-48 Андрій
Каменярі на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. По-
вний робочий день. Надаємо для працівників 
житло т. (067)5081459 Ірина
Монолітник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. По-
вний робочий день. Надаємо для працівників 
житло т. (067)5081459 Ірина
Комірник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 7000грн. По-
вний робочий день. Надаємо для працівників 
житло т. (067)5081459 Ірина
Стропальник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 10000грн. По-
вний робочий день. Надаємо для працівників 
житло т. (067)5081459 Ірина
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
Обработчики рыбы на новое, современное 
рыбное производство (Киевская обл., Бо-
риспольский р-н., с.Счасливое). Г/р 5/2 
и сменный. Предоставляются: Развозка и 
вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. 067-574-74-18, 066-596-40-73, 
063-803-69-07
Работа. Мойщики оборудования и по-
мещений на рыбное п-во(Киевская обл., 
Бориспольский р-н., с.Счасливое). Г/р 5/2 
и сменный. Предоставляются: Развозка и 
вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. 067-574-74-18, 066-596-40-73, 
063-803-69-07
Грузчик на рыбное п-во(Киевская обл., 
Бориспольский р-н., с.Счасливое). Г/р 5/2 
и сменный. Предоставляются: Развозка и 
вкусные обеды, жилье иногородним, спец-
одежда. 067-574-74-18, 066-596-40-73, 
063-803-69-07

нерухомiсть: продам або обмiняю 
 Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, влас-
на. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31 

 будiвельнi матерiали 
Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

 автомобiлi 
Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

робота 
<@Заг2:>9.1. Пропоную 

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

>"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатно-
го 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 

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 

Послуги з вiдкр. роб.вiзи до Польщi. Велика база вакансiй, офiц.
працевл. Лiц. 481 Тел.:(063) 711-95-31 

Посудомийниця-прибиральниця. Житло та харчування надаєть-

ся. Г/р тижд/тижд. Тел.:(068) 240-08-00 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на робо-
ту. 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 

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

áàëîíè, ðîçêëàäóøêè 3 øò., äèâàí - êðîâàòü, âåëîñèïåä ï³äðîñòêîâèé, 
ñòàðò-øîñå. 35-253, 068-081-93-93
  Øèôåð ïëîñêèé 3 øò. (3 õ 1.50 ì.) 350 ãðí., ðàä³àòîð ìàñëÿíèé 200 
Âò 500 ãðí. 068-174-51-79
  ß÷ì³íü ÿðèé. 096-801-20-71
 ÒèðñîïëèÒà ëàì³íîâàíà á/ó Òà íîâà ð³çíèõ ðîçì³ð³â, íåäîðîãî. 067-870-
47-44, 093-570-37-03
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1 ê³ìí. êâ., 5/9, öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, ì/ï â³êíà òà äâåð³, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè òà ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. 096-472-24-69 Â³êòîð
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. 
ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-80-70
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Êîòîâñüêîãî, 5 ïîâ., öåíòð, º îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-
082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8, 1 ïîâ. 
(áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³. 2-47-52, 063-296-29-70, 068-053-47-49  
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà 
òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., â ïàíåëüíîìó áóä., öåíòð âóë.Ñ³÷îâèõ ñòð³ëüö³â, 6/9, çàã. 
ïëîùà 34 êâ.ì., æèëà 17.7 êâ.ì, êóõíÿ 7.5 êâ.ì., êâàðòèðà ç ìåáëÿìè. 
067-498-39-09
  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., âóë.Êàòóêîâà, ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ³íä. îïàëåííÿ, 
³íòåðíåò. 063-784-16-24
  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. (ñìò.Çàë³çíè÷íå) âóë.Äðóæáè, 2 ïîâ., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 063-
296-30-12, 073-031-90-07
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà íà 1 ïîâ, ºâðîâ³êíà, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèê íà âîäó. Ó äâîð³ ïîãð³á, êðèíèöÿ. 095-758-73-91
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò 
âàííî¿, ì/ï â³êíà. 063-475-38-38
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 7. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., çàã. ïëîùà 45.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
êâàðòèðà äîãëÿíóòà, æèëà, ³íä. îïàëåííÿ, âñòàíîâëåíî ë³÷èëüíèêè, º 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-288-71-97 äî 18:00
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. ïðîõ³äí³, ì/ï 
â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà 
êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., öåíòð, âóë.Ñêëÿðîâà 51, çàã. ïëîùà 49.9 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ë³÷èëüíèêè ãàç., âîäà, ê³ìíàòè 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ áðîíüîâàí³. 093-871-76-34, 067-383-48-33, 
093-608-73-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ð-í ó÷èëèùà., 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñêëîïàêåòè. 
093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê ïàíåëüíèé âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî, áåç ðåìîíòó. 
093-979-47-43 Íàòàøà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 9 ïîâ., áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 
093-035-45-97 Ë³íà
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà 39, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëà 
ï³äëîãà, óòåïëåíà, 1 ïîâ., áàëêîí - òåðàññà 3 õ 9 ì. 063-289-00-91
  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., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, âîäà, 
³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. 
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. 
âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, º ñàðàé, ïîãð³á, 2 ïîâ. 098-
624-94-28, 096-469-81-28
  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 âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, º ï³äâàë òà ïîãð³á. 067-
274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 53 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-217-47-17
  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 ê³ìí. êâ. â öåíòð³, 2-èé ïîâåðõ, òåïëà, ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, 
ðåìîíò â ãàðíîìó ñòàí³. 945 òèñ. ãðí, òîðã.  063-448-43-19 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., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, ñòàí 
æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 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, óñ³ çðó÷íîñò³, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, 
íåäîðîãî. 067-665-46-04, 093-875-71-89
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-21, 063-
650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íòåðíåò, êîòåë, 
êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï â³êíà, êàôåëü â âàíí³é òà íà êóõí³, ëàì³íàò, êëàäîâêà 
íà ïîâåðñ³, íå óãëîâà, òåïëà, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 096-215-55-85, 
063-276-64-74
  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., 4 ïîâ.. 62.9 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà. 096-307-15-37, 063-
304-03-90
  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.Áîæåíêà 40, ³íä. îïàëåííÿ, ïàðêåò. 096-555-73-71
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, ³íä. îïàëåííÿ. 068-003-51-09
  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., Êîçÿòèí-2, 2 ïîâ., 42 êâ.ì. 067-698-37-27

  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, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á. 
067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5. 097-218-34-01
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 
093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, 
âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 098-632-99-07, 063-026-45-34
  3-õ ê³ìí.êâ. çàã.ïë. 74,5 êâ.ì., âóë Íåçàëåæíà,7 ³íä. îïàëåííÿ, ì\ï 
â³êíà, íîâ³ äâåð³. 098-090-29-22
  4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
80 êâ.ì., ó âàíí³é áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17. 
095-596-63-78
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, 
íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 073-167-48-25, 098-574-08-67
  Áóäèíèîê  öåãëÿíèé ç äîêóìåíòàìè, âîäîïðîâ³ä öåíòðàëüíèé, 
çðó÷íèé ï³äÒ¿çä, ãîðîä 25 ñîò., íåäîðîãî. 097-358-34-82
  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 6 õ 9, âåðàíäà 5 õ 3, ãàç, ö/âîäîïðîâ³ä, ó÷àñòîê 5 ñîò., âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàçîâå 
òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
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27.04.17 р. минає 1 рік, як важка хвороба  вирвала з життя най-
дорожчу нам людину, коханого чоловіка, люблячого батька, 
свекра, дідуся Цимбаровича 
Вацлава Владиславовича

      8.08.1954 - 27.04.2016 р.
Щемить душа і капає сльоза
І щось немов стискає й 
тисне груди.
Вже рік, як тебе з нами 
нема,
А туга нас не покидає 
всюди.
Той день, коли твій світ 
погас
І серце перестало битись,

Став найстрашнішим 
днем для нас,
З яким не можемо 
змиритись.
Якби ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Спи спокійно 
наш рідненький. 27.04.17 р. минає 40 днів, як пішов з життя

Грицюк 
Віктор Петрович

Ты 40 дней тому назад
Ушел от нас и 
не простился
И 40 дней сердца болят
Навеки боль в них посе-
лилась
Недавно ты был жив
И украшал наш мир собою
В одно мгновение ушел
Где нам найти 

теперь покою?
Где сил душевных 
отыскать
Чтоб пережить такое горе?
Мы так хотим тебя обнять 
-Не всё, увы, 
по нашей воле.
Мы без тебя уж 40 дней
Живем в тоске 
необычайной

395914
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Вічно сумуючі: сестра Галя та вся її родина.

Не відпустить ніколи печаль
Хоч і зросимо землю 
сльозами
Ми не в силі той 
висловити жаль,
Рідненька, 
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.
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23.04.17 р. минає 9 днів, 
як пішла з життя дорога сестричка та тітка

Мовчан Любов Миколаївна
       17.09.1956 р. - 14.04.17 р.

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

Вічно сумуючі: дружина, син, 
невістка, онуки, рідні, близькі.

Вічно сумуючі: дружина, діти, онук.

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 
(можливо на дому) freelance, 

вільний графік

тел: 063-66-20-675; 
068-308-01-25; 

вимоГи: володіння  ПроГрамами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

Вічно сумуючі: дружина, діти, внуки.

26 квітня минає 5 років,
як пішов з життя дорогий чоловік, батько, дідусь

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

Новак 
Петро Гаврилович

395729

395900

З глибоким сумом родина покійного.

Минає 9 днів з дня смерті сина, кума, чоловіка, батька, дідуся

Ільїна 
Сергія Петровича

23.12.1962 - 17.04.2017
Висловлюємо глибоку вдячність рідним,
друзям, колегам, які розділили наше горе, 
та допомогли в організації поховання.
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З глибоким сумом поминають чоловік, діти, онуки та вся родина.

23.04.17 р. минуло 9 днів, як важка хвороба забрала від нас 
дорогу нам маму, бабусю та дружину

Мовчан Любов Миколаївну
Ти не діждалась 
перших журавлів – 
Тяжка недуга світ тобі закрила
Горіла довго свічка на столі – 
Душа про вічне 
з Богом говорила
І вже без тебе розцвітуть сади,
І солов'ї затьохкають ночами
І будуть знову квіти і плоди
І буде все...

Та тільки вже без мами, бабасі та 
дружини.
Ти будеш жити вічно з нами в 
пам'яті,
В думках і снах, не згасне образ 
твій з роками
У наших зболених серцях.
Спи спокійно, наша ріднесенька.
Хай твоя душа знайде вічний 
спочинок у райських садах.

393800

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 áåç ðåìîíòó ñ.Ãóð³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ãîðîä 55 ñîò. 2-48-
83, 097-688-63-33
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-624-12-00
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, áåç ïîñåðåäíèê³â, çàã. ïë. 62 êâ. ì., 7 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàçîâî-ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í 5 øêîëè, ïîðó÷ çàë. âîêçàë. 
067-445-26-05, 063-256-80-16
  Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ, âðåìÿíêà, êðèíèöÿ. 
093-812-70-18
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³ ä³ë-êà 55 ñîò. ãàç, ï³÷íå îïëåííÿ, âñ³ ãîñï. 
áóä³âë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 
ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê âóë.Áåññàðàáîâà 44, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³. 097-
326-99-91
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-44-47
  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. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçèíþêà, çàã. 
ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-512-
16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê ãàç., â äâîð³ êðèíèöÿ âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, âõ³äíèé 
ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 
093-054-98-69
  Áóäèíîê 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.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 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, ãàðàæ, ä³ëÿíêà 25 
ñîò., âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27. 063-535-03-07, 093-943-02-87
  Áóäèíîê íîâèé âóë.Êàòóêîâà 4, ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â 
áóäèíêó, ïîâí³ñòþ óòåïëåíèé, íåäîðîãî. 067-757-47-79
  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.Âåðíèãîðîäîê, çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., óñ³ ãîñï. áóä³âë³, 
ãàç, ñâ³òëî, âîäà, òâåðäîïàëåâíèé êîòåë, ãðóáà, ãîðîä 0.35 ãà. 098-
025-28-78
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-
260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîïîâè÷à 9. 098-132-21-50, 093-783-28-55
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ áàòàðå¿, ãàç, âîäà 
â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-86-78, 
068-003-11-64
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 073-039-73-59, 068-516-47-30
  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.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, çåìëÿ 25 ñîò., ãàç. îïàëåííÿ, ï³÷íå 
îïàëåííÿ äðîâà, êðèíèöÿ, ñàä, ð³÷êà ïîðó÷. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë (öåíòð), ó÷àñòîê 0.45 ãà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ â äâîð³, ãîñï. áóä³âë³, ìîëîäèé ñàäîê. 093-645-12-72, 097-
543-09-56
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Ùîðñà 28, êðèíèöÿ, âîäà â áóäèíêó, ãàç, 0.48 
ãà çåìë³. 096-644-02-21
  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 òåðì³íîâî íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 096-901-70-55
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  Áóäèíîê ö/ç Ìàõàðèíö³, 20 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ïîãð³á. 096-050-99-31
  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 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 ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà, 
ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç çåì. ä³ë-êîþ 6 ñîò., º ïðèðîäí³é ãàç, êîòåë, ð-í 
3 øêîëè, âóë.Õàðê³âñüêà 3 - 295 000 ãðí. 073-424-19-43, 067-902-34-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 13 ñîò. çåìë³. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìåäâåä³âêà, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ º âóã³ëëÿ, äâà 
ñàðà¿, ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåîáõ³äíà ìåáåëü. 098-713-10-02
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, 5 ñîò. çåìë³., ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-
704-31-57 
  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   
  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
  Ìîæëèâî íà âèïëàòó áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà 

ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä 
îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.Êóòóçîâà 11. 093-
823-07-38 ²ãîð
  Ï³â áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 89.8 êâ.ì., æèëà 52 êâ.ì., 
âóë.Öåíòðàëüíà, ºâðî-ðåìîíò, ãàðàæ, ñàðàé, 4 ñîò. çåìë³. 063-296-30-12
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 097-722-72-78
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 10 
ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó ñ.Äóáèíà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., ãàç, âîäà, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, ãîðîä 16 ñîò., íåäîðîãî. 097-390-09-23, 063-
581-16-17
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïèðîãîâà 21/1, 3 ê³ìí., êðèíèöÿ, â³õä 
îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-
896-03-78
  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 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå 
ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×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 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., ì.êîçÿÒèí, âóë.êîÒîâñüêîãî 14, öåíÒð (ð-í âî¿íêîìàÒà), 

ïîðÿä º øêîëà, 48.8 êâ.ì., ñàí. âóçîë ðîçä³ëüíèé, Òåðì³íîâî. 097-761-
78-02, 096-330-65-14
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ïðá, õîðîøèé ðåìîíÒ, ì/ï â³êíà, ïîãð³á, ñàðàé, ³íä. 
îïàëåííÿ, Òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 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
 áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íÒåðíàÒ), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñÒ³, çåì. 
ä³ë-êà 6.26 ñîÒ. 063-670-31-47, 068-515-77-21
 áóäèíîê ãàç, âóë.8-ãâàðä³éñüêà 56, º ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà, 
³íÒåðíåÒ. 097-905-37-10, 093-998-01-24, 063-406-82-39
 áóäèíîê íîâèé öåãëÿíèé, çåìëÿ ïðèâàÒèç. 063-736-50-81
 áóäèíîê öåãëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíÒðó. 063-854-94-76
 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. 063-637-20-65
  ÂÀÇ 2106 1980 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 096-171-44-19, 096-190-94-83
  ÂÀÇ 2106 1985 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 098-971-72-18
  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 2006 ð.â. âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 067-112-05-89
  ÂÀÇ 2115 2005 ð.â.,â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-971-72-18
  ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà) 2010 ð.â., ãàç-áåíçèí. 093-731-17-10
  Äåî Sens 2006 ð.â., 5 ñò., ñð³áëÿñòà. 096-747-11-42
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2003 ð.â., 1.3 äâ., ãàç, ÷åðâîíà, ôàðêîï, òîí³ðîâêà. 
068-216-33-56, 063-628-52-73
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³. 096-264-75-92
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ â äîáðîìó ñòàí³, 2.4 äèçåëü, óí³âåðñàë. 096-353-
52-03
  Ì³í³ - òðàêòîð Áóëàò 120. 096-983-19-56, 063-829-73-24
  Ìîòîáëîê Çóáð 10 ë. ç ôðåçîþ ³ ïëóãîì. 096-649-53-83
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì, ïëóã ê³ííèé 2-õ 
êîðïóñíèé äî òðàêòîðà. 096-649-53-83
  Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ 2 â õîðîøîìó ñòàí³, íà õîäó. 063-628-82-79
  Ñêóòåð Õîíäà Òàêò 30 ç ðåºñòðàö³ºþ, ñòàí êëàñíèé. 063-305-96-60 
²ãîð
  Ñòàëüí³ äèñêè R-14, ç çèìîâîþ ãóìîþ Gislaved 175/65/R-14, òà 
êîëïàêàìè. 093-095-17-57, 098-600-83-18
  Òàâð³ÿ 2003 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³ - 35 000 ãðí. 063-190-47-41
  Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-65-93, 073-
218-92-14
  Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 ì³ñöü. 096-963-
65-93, 073-218-92-14
  Ôîðä - Òðàíçèò (áóñ ãðóçîâèé) 2.0 ë., ïåðåäíüî ïðèâ³äíèé, 2002 ð.â., 
â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
  Ôîðò Òðàíç³ò 1998 ð.â., áîðòîâèé ôóðãîí. 096-801-26-09 Þðà
  ×åð³ Àìóëåò 2001 ð.â., ïîâíà êîìïëåêòàö³ÿ, êîë³ð ÷îðíèé. 063-268-
76-81

  КуплЮ
  1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ., íà 1-ìó àáî 2-ìó ïîâ., íà ÏÐÁ ð-í êàôå 
Öåñ³ñ â æèëîìó ñòàí³. 063-131-86-02
  8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43, 
097-255-51-60
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, 
ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîñêè äóáîâ³ 30-40 ìì. 2-30-43, 097-255-51-60

  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 
097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ êóïèòü áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí àáî â ñ.Êîçÿòèí íà âèïëàòó, 
ìîæëèâèé äîãëÿä çà ïåíñ³îíåðîì ç ÷àñòêîâèì âèêóïîì, ðîçãëÿíåìî âñ³ 
âàð³àíòè. 093-857-33-00
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-
500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, 
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 063-537-86-00

  мінЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà 2 ïîâ. 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., 4 ïîâ., 62.9 êâ.ì., íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ç 
äîïëàòîþ. 096-307-15-37, 063-304-03-90
  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
  Êâàðòèðó â öåíòð íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 068-753-
34-43

  різне
  18 êâ³òíÿ 2017 ð. çàãóáëåíà ÷îðíà ñóìî÷êà íà äîâãîìó ïîÿñó, 
âñåðåäèí³ êëþ÷³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-884-96-48
  Â ïðèâàòíèé ñåêòîð â³çüìó ñ³ìåéíó ïàðó, º ãîðîä. 093-347-08-55
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äîðîñëîãî êîòà (äîìàøíüîãî). 093-979-47-43
  Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó, íàâ³äü ñòóäåíòêó. 063-641-51-
34, 099-369-01-17
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-782-40-32
  Âòðà÷åíèé àòåñòàò ïðî çàãàëüíþ ñåðåäíþ îñâ³òó íà ³ìÒÿ Êëþá³í 
Ìèêîëà Îëåãîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì. 
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ íà ³ì’ÿ Ãóçèê Àíäð³é Âàñèëüîâè÷ âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ 
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ ¹415 â³ä 06.10.2004 ð. ñåð³ÿ ßÃ ¹476531 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ìàòâ³é÷óê Í³íà ªâãåí³âíà 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî íà ³ì’ÿ Ïîâàð÷óê 
Ñòàí³ñëàâà Âàñèë³âíà, âèäàíå â³ä 4 ëèïíÿ 1995 ð. çà ¹134 ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÐÍ 
¹070834 âèäàíèé 20.0ô þ4.2005 ð. íà ³ì’ÿ Êâàøåâñüêîãî Ìèêîëè 
Ïèëèïîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, áåç ìåáë³â, 5 
ïîâ. 063-641-50-09
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., öåíòð. 098-641-67-65, 068-674-78-53
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà. 093-735-41-57
  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 áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì. íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà àáî 
ïðîäàì. 063-258-89-10
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90

  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 ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ 
ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ ç íàñòóïíèì âèêóïîì. 
050-328-43-98
  Çíàéäåíî íåâåëè÷êó ñåðåæêó ôîðìà êâ³òî÷êà. 093-884-96-48
  Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-512-47-72, 063-280-18-69
  Çí³ìó áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-433-04-35
  Çí³ìó êâàðòèðó àáî áóäèíîê, ñ³ì’ÿ 3 ÷îë., ïîðÿäîê òà ñâîº÷àñíó îïëàòó 
ãàðàíòóºìî. 097-170-32-21

  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 093-
623-32-42
  Îðåíäà ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ. âóë. Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-766-78-49
  ×îëîâ³ê 45 ðîê³â, âèäó íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, ïîçíàéîìëþñÿ ç 
æ³íêîþ äî 45 ðîê³â äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ. 063-523-80-94
  Øóêàºìî äîãëÿäàëüíèöþ çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó. 093-515-37-63, 
093-571-65-08
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëþäèíîþ 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 
постарайтеся не приймати рі-
шень, будь-яка помилка може 
оселити почуття провини.
теЛець 
сміливо втілюйте в життя давні 
проекти, вони можуть прине-

сти вам удачу.
бЛизнюки 
вам можуть запропонувати ви-
гідний проект, погоджуйтеся, але 

не доводьте себе до перевтоми.
 рак 
намагайтеся робити кар'єру не 
на шкоду особистому життю, 

проблеми на роботі тимчасові.
 Лев 
Гарний період для завершення 
давно розпочатих справ, “розбору 

польотів”, підбиття підсумків.
 діва
  Ймовірні конфлікти з ділови-
ми партнерами через обман, 

який випадково розкриється.
терези 
 постарайтеся бути уважнішими 
до дрібниць і не приймайте 

важливих рішень цього тижня.
скорПіон 
Головна мета цього багатого 
подіями тижня - знайти вза-

єморозуміння з усіма, хто вас оточує.
стріЛець 
не піддавайтеся емоціям та 
амбіціям, інакше будете шко-

дувати про допущені помилки.
козеріг 
дріб'язкові на перший погляд, 
незначні питання можуть дати 
позитивний результат.

водоЛій
 прислухайтеся до порад близьких 
людей та вірних друзів-однодум-
ців .
риби 
зараз небажано щось різко зміню-
вати у своєму житті.

ГОРОСКОП
з 27.04 по 3.05

39
66

35

недІля,30 квІтня

+ 11 0С   + 10 0С
+ 12 0С   + 12 0С

СеРеДА, 3 ТРАВНЯ

  + 11 0С   +16 0С
  +22 0С   + 17 0С

вІвторок, 2 травня 

  + 11 0С   + 14 0С
  + 22 0С  + 20 0С

понедІлок,1 травня

+ 9 0С   + 11 0С
 + 17 0С   + 15 0С

субота, 29 квІтня

  + 110С    + 13 0С
  + 22 0С    +17 0С

пятниця,28 квІтня 

   + 11 0С   + 13 0С
   + 22 0С   + 18 0С

четвер,27 квІтня 

 + 9 0С  + 11 0С
 + 21 0С  + 18 0С

Прогноз погоди

39
66

87

396684

397289

39
66

34
39

72
37


