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Що думають мешканці вулиці московської та інші городяни про її назву 
с.7

це буде ще одне місце молитви громади угкц
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тетяна лозінська

Минулої середи, 26 травня 2017 року, 
на вулиці Пролетарській вирили котлован 
під фундамент нового храму у Козятині. Тут 
буде церква Української греко-католицької 
громади.

Засновником та першим духовним опіку-
ном Української греко-католицької церкви 
в Козятин в кінці 2008 року був ієрей Іван 
Цихуляк. На даний момент він звершує своє 
служіння у храмі святого рівноапостольного 
князя Володимира і священномученика Йо-
сафата, який розташований у м. Бердичів на 
вул. Котовського, 19. 

У 2009 році своє служіння в Козятині роз-
почав ієрей Андрій Циб. У Козятині він 
душпастирював три роки. З його старань 
місцем молитви громади УГКЦ стала не-
велика каплиця на території Козятинського 
міського територіального центру на вулиці 
Винниченка. Саме отець Андрій Циб провів у 
нашому місті вшанування патріарха Йосифа 
Сліпого і розпочав робити документи під 
будівництво храму. Вшанування патріарха 
відбулося у 2011 році за сприяння місцевої 
влади. У цей рік припадало 120 років з дня 
його народження. Дійство відбулося у міс-
цевому будинку культури за участі місцевої 
влади, владики Київського Йосифа Міляна 
та муніципального хору м. Стрия «Каменяр». 

У 2012 році стає парафіяльним священи-
ком ієрей Антон Борис. Він продовжив ро-
боти по виготовленню документації. Процес 
тривав до 2016 року. Місце під будівництво 
нового храму виділено на вулиці Пролетар-
ській. У маленькому коментарі нашій газеті 
відносно початку будівництва отець Антон 
попросив молитися за Боже благословення 
для будівництва Божого храму.
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Будується новий храм

так буде виглядати церква

розпочали з котловану
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тетяна лозінська

Добровольчий рух волонте-
рів при редакції газети “RIA-
Козятин” реалізовує проект 
журналістських розслідувань. 
(Минулого тижня я, як керівник 
проекту, отримала сертифікат 
Школи Сучасних медіа АНРВУ з 
антикорупційних розслідувань(!) 
На фото праворуч новостворе-
ний жерналістський спецназ".)

Внаслідок такої роботи, зо-
крема, в процесі розслідувань 
Влада Повха, накопичені ко-
шти. За них були придбані та 
передані в зону бойових дій 
чотири раці ї трансингового 
зв’язку та стільки ж спеціальних 
зарядних блоків для обслуго-
вування та експлуатації рацій 
і мобільних телефонів в зоні 
бойових дій. Загальна вартість 
посилки становить 34 тисячі 
гривень.

Продовжується реалізація 

програми по збору пласти-
кових кришечок, одягу, про-
дуктів харчування, Біблій та 
релігійної літератури. Учора на 
волонтерський центр передано 
інвалідний візок, який буде від-

правлено за призначенням 
(воїну АТО).

Розраховую на будь -яку 
співпрацю, з метою розбудови 
держави та покращення обо-
роноздатності наших військ у 

зоні бойових дій. Якщо Ви 
маєте план реалізувати себе як 
волонтер, приходьте в редакцію 
— навчимо, допоможемо, чим 
зможемо.

Крім того, безкорисно напи-
шемо на шпальтах газети про 
Ваші добрі справи. 

Нехай допомагає нам Гос-
подь!

у всіх на устахпро все

Перша дорога з якісним ремонтом

два стенди на стіні 

Щоб в козятині перейти дорогу, треба мати щастя

Зі святою неділею 
жінок-мироносиць

коЗятинський центр польської культури у вінниці 
на урочистостях до дня конституції польщі

Громадська рада міської ради З новими “членами”

журналістські роЗслідування, волонтерство — для покращення 
оБороноЗдатності держави

приходьте 
на наш 
острів 
правди

рівно через два місяці

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

вероніка лЮбіч

Наприкінці квітня відбулися загальні збори членів 
Громадської ради — дорадчий орган нашої міської 
ради. До нового складу на наступні два роки увійшли 
“представники найактивніших та найдієвіших інститутів 
громадянського суспільства міста”. Очолив раду знову 
голова Козятинської ГО «За здоровий спосіб життя» 
- Федір Павлов. Його роботу визнали гарною. Отож 
він і надалі буде здійснювати (як прописали в повідо-
мленні на офіційному сайті) “позитивні плани та зміни 
на краще, згуртованість, щоб без чвар всі зусилля 
направляти на консолідацію”.

Склад нової ради: член молодіжної громадської 
організації «Об’єднання «Життя на всі 100%» Василь 
Білокур, голова Козятинської міськрайонної організа-
ції Товариство Червоного Хреста Ірина Бочковська, 
голова ГО «Туристський клуб «Орієнтир» міста Олек-
сандр Врублевський, голова Козятинського міського 

громадського об’єднання «Союз Чорнобиль України» 
Дмитро Ганчик, члени Всеукраїнської громадської 
організації «Рух матерів та дружин проти аморальнос-
ті» Ніна Криниченко, Благодійного фонду «Життя 
заради людей» Лілія Крилова, ГО «Об’єднання 
переселенців «Спільна справа» Олег Михайський, 
релігійної організації Незалежна помісна християн-
ська церква повного Євангелія «Церкви Воскреслого 
Христа» Таїса Павлова, молодіжної ГО «Центр «Про-
гресивна молодь України» Юрій Федорович Павлов, 
громадської організації «Відродження Вінниччини» 
Катерина Чубатюк, ГО Молодіжний центр «Творці іс-
торії» Роман Чубатюк та голови Козятинського місь-
кого осередку міжнародної громадської організації 
«Україна–Польща–Німеччина» Світлана Рибінська 
та благодійної організації «Козятинське районне гро-
мадське товариство батьків інвалідів «ДОМ» Тетяна 
Яковлева. Отож, нічого не змінилось майже. Хіба, що 
вималювалися нові члени. 

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

вінницьке Польське консульство організувало святковий концерт в театрі ім садовського Почесним. гостем свята 
була польська група Volosi. На святі побувала делегація з Козятина

я не подивлюсь на те, що бульбашка мій кум. 
Розікрав казну — відповідай! Хай всиплять йому 
тридцять різок. Умовно, звичайно

поліція вдруГе “накрила” 
Гральні автомати

рації — в зону ато галина середіна — волонтерЖурналістський спецназ

о.микола мединський (каПелан 
залізняк), Фронтовий каПелан

“Коли закінчилась субота, 
Марія Магдалина, Марія, мати 
Якова, та Саломія купили пряно-
щів, щоб піти й намастити Ісусове 
тіло”. (Мр.16-1)

Так склалося в історії людства, 
що жінки, завдячуючи своїй ви-
тонченій жіночій натурі, палкому  
материнському серцю, більш 
ревніше шукають Бога, скоріше 
відчувають Його присутність у 
своєму серці.

Історично склалося, що допоки 
чоловіки намагалися вберегти та 
захистити свою родину за до-
помогою зброї: “Погрузнувши у 
війнах, жорстокості та повсяк-
денних клопотах та боротьбі, 
жінки повсякчас, оберігаючи 
своє родинне вогнище та вихову-
ючи дітей, намагалися відзнайти 
заступника,  котрий допоможе 
побороти жах від очікування 
ворожої орди та начебто невід-
воротнього лиха”…

“Ввійшовши до гробниці, жінки 
помітили, що праворуч сидить мо-
лодий чоловік у довгому білому 
вбранні, і вжахнулися”. (Мр. 16-5)

І шукаючи, знаходили, і до сих 
пір знаходять дорогу до Христа 
через своє вірне молитовне сер-
це…Немов ці євангельські жінки 
— мироносиці. 

І сьогодні українські жінки 
та матері ведуть важку духо-
вну, молитовну боротьбу. 

Нелегко — бо і жах, і розлука 
смертельною тугою оповиває їхні 
серця. Гинуть діти, ллється ріками 

кров… То ж хіба тут не заціпені-
єш у німому безсиллі?

Але ж “Не жахайтеся. Ісуса 
шукаєте Назарянина, розп’ятого. 
Він воскрес — Його нема тут”, - 
говорить ангел до мироносиць…

Тож натхненні вірою у Во-
скреслого Христа, та переконані, 
що Той, хто своєю жертвою по-
долав смерть та диявола, воскре-
сить дух українського народу та 
допоможе восторжествувати Бо-
жій правді на нашій землі. Міцно  
тримаючи мечі духовні - свої вер-
виці - та, прикриваючись щитом 
молитовним, ведуть боротьбу за 
Правду, за Життя на нашій Землі. 

Боротьбу ведуть українські 
жінки як вдома, так і в діаспорі 
за кордоном. 

Всюдисущі українські жін-
ки і під смертоносними арт-
обстрілами, немов миром, цілю-
щими мазями заліковують рани 
воїнів. У госпіталях накладають 

бинти, витираючи кров героїв: 
“Немов Марія Магдалина, що во-
лоссям своїм витерла ноги Ісуса”.

Звістити апостолів про Во-
скресіння ангел доручає тим же 
самим жінкам.

“Йдіть, скажіть ученикам Його 
і Петрові, що Він буде раніше за 
вас у Галилеї; там Його побачите, 
як Він сказав вам”. (Мр. 16-7) 

Тож і сьогодні українські жінки 
— виморені фронтовими будня-
ми, іноді оглушені вибухами. У 
окопах та бліндажах, у вугільній 
пилюці, із фотоапаратами, каме-
рами чи затертими фронтовими 
блокнотами звіщають “Єванге-
ліє” Української Правди, фіксу-
ють історію нашої Визвольної 
Боротьби, во ім’я Воскресіння 
Українського духу.

І отримують нагороду Жінки-
мироносиці, як благословення за 
їхню любов, віру і чуйне серце 
. Бо саме Марії Магдалині най-

перше являється Воскреснувши 
Христос.

Тож і наші воїни, наш народ та  
Матір Україна, маючи вірних сес-
тер та дочок, українських жінок 
та матерів отримає від Господа 
найвище благословення…

Вислухає Господь молитви ма-
терів, подарує Перемогу, вбереже 
життя Синів України…

Воскресне у вирі боротьби 
Українська Держава — “І буде 
син, і буде мати, і будуть люди 
на землі”. (Т. Г. Шевченко.)

Тож в першу чергу прийміть 
мою подяку, дорогі жінки та ма-
тері, за ваші молитви, пожертви 
та любов до наших воїнів.

А також дозвольте вас приві-
тати із святом,  неділею Жінок-
мироносиць.

Вітаю вас, уділяючи священиче 
благословення та бажаю, щоб 
радість Воскреслого Христа ви-
лилася у мир наших сердець та 
добробут і благополуччя на на-
шій землі.

Христос воскрес — воскресне 
Україна!

Автор фото: Іванна-Калина 
Костюк

тетяна лозінська

Наприкінці квітня поліція під 
час проведення профілактичних 

заходів на вулиці Василя Земляка 
у Козятині (колишня Клари Цет-
кін) виявила знову клуб ігрових 
автоматів. На тому ж місці і в 

тому ж приміщенні, що й минуло-
го разу, у лютому.

Отож під вивіскою “Лотомар-
кет” знаходився гральний клуб, 

з якого вилучили дев’ять  систем-
них блоків без документів, кому 
вони належать.

Як завірив у коментарі газеті 
“RIA-Козятин” керівник Козя-

тинського відділення поліції 
Олег Швець,  поліція система-
тично буде тримати на контролі 
боротьбу з гральним бізнесом, 
доки він не буде законним.

в’ячеслав гончарук 

Ча с т о  с т а єш  с в і д ком , 
як неумілими руками або 
чиїмось”мудрим” рішенням на до-
рогу викидають мільйони гривень 
платників податків. І така дорога 
протягом короткого часу стає 
гіршою, ніж була до ремонту, то 
ставиш питання: “Як так можна?”

Виявляється, що дороги в 
Козятині робити уміють, правда, 
в селі Козятині. Як відрізнити 
якісний ремонт дороги від не-
якісного? Дуже просто шукати 

критиків. Та всі, з ким вдалося 
поспілкуватись, висловлювали 
тільки позитивні відгуки. Ми не 
будемо описувати весь процес  
ремонту ділянки дороги вулиці 
Центральної з переходом на 
вулицю Миру до Валянського 
містка. Та опираючись на фах 
деяких співрозмовників і кіль-
кість позитивних відгуків, можна 
погодитись зі свідками ремонту 
дороги. 

Ремонт проведено якісно. І 
хоча це перша якісна дорога в 
цьому році, та як приємно.  

По вулиці Незалежності на пішоходному перехо-
ді біля магазину "Візит" — небезпечна зона.

Праворуч на зебрі стоїть біле приватне авто, на 
тротуарі — синє державне, ще й поліцейське.

влад Повх

Місце події: Козятин, 2-й по-
верх райдержадміністрації.

Об’єкт №1. Присвячений 15-
тьом полеглим воїнам Козятин-
щини в АТО на сході України. Це 
бокова стіна холу перед кабіне-
том голови райдержадміністра-

ції. Доступ обмежений, а огляд 
ускладнений світлом з вікна та 
вазонами.

Об’єкт №2. Стенд очільників 
району. У два рази більший за 
розмірами від попереднього. Міс-
це розташування — загальнодос-
тупне.Освітлення на п’ять балів.

Безперечно, Козятинський край  
наповнений людьми честі і гідності 
—островками правди. Один з 
таких островків — наша газета. 
Тільки протягом останнього року 
редакція газети піддавалась майже 
щомісяця тиску з метою закрити 
її, перепідчинити, підкупити а то 
і змусити мовчати. Ми порахува-
ли. Більше 40 спроб. Всі судові 
рішення, хто позивась до суду на 
редакцію газети, зазнали краху. 
Хочу відмітити, що позивачі, як не 
дивно, стовідсотково державні чи-
новники вищого рангу в районі. Не 
було жодного позову від фізичних 
осіб та підриємців.

“RIA-Козятин” відстоює ін-
тереси громади. Ми здійснюємо 
юридичні консультації щоп’ятниці, 
проводимо роз’яснювальну роботу 
по написанню заяв і скарг. Проти-
стоїмо корупції. Сприяємо і дося-
гаємо не малих успіхів у вирішенні 
родинних конфліктів миром для 
всіх сторін.

Редакція приймає активну участь 
в судових процесах. Мета одна 
— захисти права осіб, що пере-
бувають під слідством. Проводимо 
журналістські розслідування. При-
йняли і передали людям з низьким 
матеріальним достатком декілька 
тон одягу. Реально сприяли в 
забезпеченні продуктами багато-
дітних родин, не повних, що мають 
малолітніх дітей.

Нам вдалась і вдається співпраця 
з дитячими садочками, школами., 
спорттовариствами. Великий вклад 
з громадою вносимо у волонтер-
ську діяльність, помагаємо воїнам 
АТО, переселенцям в працевлашту-
ванні, реалібітації.

Якщо у ВАС є не вирішені 
проблеми, або бажання допо-
могти комусь, якщо ви знаєте 
про факти корупції, чи стали її 
жертвою, ми чекаємо Вас в ре-
дакції газети персонально. Також 
є можливість звернутись на нашу 
“гарячу лінію” (цілодобово) 068-
308-01-25.
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в'ячеслав гончарук

Благоустрій міста - це одна зі 
складових, чим повинна займа-
тися влада. І добре, що управ-
лінням ЖКГ робиться об’їзд 
проблемних об’єктів. Іншими 
словами — це перевіряють те, 
що з якихось причин не викона-
но, те, що потрібно було вико-
нати (вивезти сміття, підібрати 
обрізане гілля з дерев і. т. д.) 

Перевіркою від влади було 
встановлено ряд не виконаних 
робіт підприємцями, на чиїх 
земельних ділянках є відповідні 

недоліки. 
У Пушкінському сквері по-

мітили сухостій, який “псує” 
вигляд вулиці Пилипа Орлика. 

Щодо сухостою, то ми такого 
дерева в міському парку не по-
мітили. 

Є дерева, які пізніше від ін-
ших розвиваються. І, судячи з 
того, що в Пушкінському сквері 
немає свіжого пенька, то й су-
хостою в парку не було. 

Та є в парку дерева, які 
псують вигляд не тільки вулиці 
Орлика, а й вулицю Грушев-
ського. Тільки за ті дерева, 

що так кидаються у вічі своєю 
засохлістю та кількістю, влада 
не згадує.

Та скільки ж за них можна 

згадувати. То ж не сухостої, то 
просто поруділі дерева. Сухос-
тої стоять на вулиці Довженка. 
Рівно 90 із 135 посаджених 

минулої весни. З дерев, які 
вижили в спекотне літо, всі 45 - 
липи. От їх, мабуть, і потрібно 
висаджувати в нашому місті.

влада і мипро все

але їх не бачить ніхто з чиновників

БеЗ мене до мене приписали… це ж шахрайство!

можливо, цей трюк для сьогоднішнього теплопостачальника

лист в номер

кримінальна хроніка

наші інтерв’ю

засохли саджанці, які минулоріч пропагандно садила команда мера Пузиря

люстрація+декомуніЗація
=пшик по-коЗятинськи

провал не списати на попередників

приміщення котелень хочуть Здати в оренду

з машин цуплять магнітоли та колонки, у потягах п’яних 
переплутують з мертвими, потерпають пішоходи...

іЗ 135 дерев 90 — сухостій, а ще 
плюс руді туї в парку

інокентій гук

Характерна особливість україн-
ського менталітету  — з ентузіаз-
мом  розпочати проект і успішно 
його «пох&рити». Згадайте лю-
страцію. Мільйони наших спів-
громадян з калатанням у серці 
чекали звільнення усіх чиновників, 
які були приспішниками Партії 
регіонів. Дочекалися? І не до-
чекаєтеся, скільки б не клацали 
на розділ «Очищення влади» на 
офіційних сайтах різних рад і 
адміністрацій. Народні маси пару 
випустили, а колишні регіонали 
за цей час встигли стати активіс-
тами тих партій, які нині у трен-
ді – наприклад, радикальної. І 
продовжують намахувати наївний 
український люд, тільки з іншою 
риторикою. Спробуйте тепер лю-
струвати колишню регіоналку – 
та Ляшко на її захист усіх корів, 
що залишилися в районі, приведе.

Наступний успішно пох&рений 
проект – декомунізація. За при-
кладами далі Козятина йти не 
треба. Єдиним доведеним до 
завершення заходом стало 
знесення пам’ятника Леніну. 
Не знаю, як ви, а я із задово-
ленням передивляюсь на Ютубі 
любительське відео про цей 
пам’ятний вечір. От би з цією 
одержимістю ми відстоювали 

залізничну лікарню чи влас-
ний медичний округ! А наскіль-
ки б обережніше наш мер захи-
щав інтереси теплопостачальної 
компанії, що труїла нас чадом, 
якби знав, що розгнівані горо-
дяни за цей захист можуть йому 
ввалити, як Лівшицю за оборону 
пам’ятника вождю світового про-
летаріату! 

Наступним  кроком у напрямку 
декомунізації в Козятині, як і в 
усій країні, мало стати перейме-
нування вулиць. 

Відповідне рішення міською 
радою ухвалене ще в минуло-
му році. Однак, поблукавши 
декомунізованими вулицями і 
провулками, ви зрозумієте, що 
перейменування відбулося лише 
на папері. Судячи з аншлагів, у 
нас все ще є вулиці Червоноар-
мійська, Кірова, Комсомольська, 
Рози Люксембург, провулок Кол-
госпний та інші.

Виникає питання до очільника 
міста як «професійного юриста 
з багаторічним стажем роботи», 
діяльність якого має бути взірцем 
у виконанні постмайданівських (і 
не тільки) законів: як довго ви 
зволікатимете з виготовленням 
нових аншлагів? І як  можна 
розраховувати на вирішення зна-
чних міських проблем  командою, 
яка навіть перейменування вулиць 

не довела до кінця?! 
За власний кошт аншлаги по-

міняли деякі власники приватних 
будинків. Однак і тут дійшло до 
абсурду. Наприклад, колишня вул. 
Котовського, якщо вірити аншла-
гам, тепер називається вулицею В. 
Великого. Для освіченої людини 
це може бути Віктор, Василь, 
Владислав, Вадим чи будь-який 
інший В. з прізвищем Великий, 
тільки не хреститель Київської 
Русі князь Володимир. При цьому 
навіть претензії  до тих, хто замо-
вив такі надписи на аншлагах, бу-
дуть не зовсім коректними: люди 
платили свої власні кошти, мусили 
економити на кількості знаків.

Знаючи хист нинішньої влади 
до оригінальних пояснень своїх 
ляпсусів (щоб не сказати про-
валів), можна спрацювати на ви-
передження. 

Наприклад, припустити, що 
міський голова не поспішає мі-
няти аншлаги з комуністичного 
минулого, бо ще не всі об’єкти 
перейменовані. Наприклад, те-
риторію  «Колгоспного»  ринку 
є сенс назвати майданом Роз-
рухи, Пушкінський сквер пере-
йменовувати на парк ботаніч-
ного безглуздя, прохід до КП 
«Відродження»  – Комунальним 
тупиком. Міські котельні треба 
перейменувати в крематорії іме-

ні жертв шкідливих викидів... 
Взагалі ж, бездіяльність команди 
Пузиря у напрямку декомунізації 
можна зрозуміти, бо по своїй суті 
він комуніст до мізків кісток, хоч 
і у вишиванці: все те, що при ко-
мунізмі, тільки під іншим соусом.  
У комуністів була «Правда», у 
Пузиря – «Козятинський екс-
прес». У комуністів була цензура, 
у Пузиря – заборона надава-
ти інформацію. У Сталіна був 
культ особистості, у Пузиря – 
культ особини. У генсеків було 
слухняне політбюро, у Пузиря 
– підконтрольні депутати. У 
комуністів були постійні наради 

і засідання, а в нашого - «круглі 
столи» і «важливі» зустрічі. У 
комуністів була радянська про-
паганда, у Пузиря – те ж саме в 
особі штатних радників та при-
кормлених політінформаторів 
у соцмережах.

А знаєте, чому все це працю-
вало тоді і працює зараз? Бо у 
переважної більшості з нас неде-
комунізована рабська свідомість. 
Поки ми не звільнимося від неї, 
у нас буде все, що завгодно: пу-
зирократія, оркушократія. Тільки 
не демократія. І звільнитися від 
тоталітарного минулого ми не 
зможемо навіть формально.

олекса довбуШ, з надієЮ на 
ПробудЖення громадянської 
свідомості городян

Погодні умови другої  полови-
ни квітня  стали випробуванням 
рівня професійності влади. У тих 
населених пунктах, де у керма 
досвідчені господарники, що по-
важають своїх виборців, як тільки 
похолодало, відновили подачу 
тепла в лікарні, школи, дитячі 
садочки. Так, для прикладу, зро-
били в Калинівці, Жмеринці. 

У Козятині ж більше тисячі 
дітей мерзли в приміщеннях, 
де температура не перевищу-
вала 9-14 градусів. Навіть там, 
де є власні теплопункти, влада 
спромоглася дозволити розплом-
бувати котли з невиправданою 
затримкою. Майже тиждень наші 
очільники телилися, поки на-
думали подати тепло в лікарню. 
У школах учбовий процес був 
зірваний,  уроки скорочувалися, 
та й на них учні більше думали 
не про навчання, а як зігрітися.  

Вихованці дитячих садків  лягали 
спати в холодні ліжечка. 

Сотні дітей, оточених таким 
«теплим піклуванням» нинішньої 
влади, захворіли, а в наш час 
елементарна застуда полегшує 
гаманці на користь власників 
аптек не на одну сотню гривень.

Виправдань вам, пане Пузир, 
немає! Провал  не списати  на 
попередників, бо ви успадкували 
налагоджену децентралізовану 
систему теплопостачання. 

Більше того, в позаминулому 
році були схожі погодні умови, 
але  опалювальний сезон після 
зниження температури відновили 
в усіх бюджетних установах! 

Чому ви не скористалися цим 
досвідом? Чи для вас нехай буде 
гірше, аби не так, як у попере-
дників? Відсутністю коштів теж  
не прикриєтеся, бо грошей в 
цьому році, хоч греблю гати. 
І горезвісного лушпиння на До-
вженка ще до фіга і трошки! То 
ж у чому справа?

На справедливе обурення гро-

мади, міська влада відреагувала 
«аргументованим» поясненням, 
гідним свідомості планктону: 
вона, виявляється, терміново роз-
почала підготовку до наступного 
опалювального сезону! 

Ось тільки амбарні замки на 
котельнях якось дивно утаємни-
чують цей процес.

 А які «профілактичні» ро-
боти «активно здійснюються», 
насправді знають лише Лів-
шиць та привиди кочегарів?

А знаєте, в чому особлива 
цинічність ситуації з квітневим 
теплопостачальним    колапсом?  
У тому, що ми і наші діти мерзли, 
а міський голова, який не виконав 

своїх елементарних обов’язків 
по відношенню до виборців, і за 
цей період отримав премію за 
«взірцеву» роботу! Як і його за-
ступник по ЖКГ. 

Прикро, що в цій ситуації  де-
путати міськради, крім представ-
ників «Нашого краю», черговий 
раз знехтували захистом своїх 
виборців і сиділи тихо, як миші 
під віником. Як і Пузир, вони 
розраховують на коротку пам'ять 
мешканців міста: пообурюються 
та  й забудуть. 

До речі, депутат міської ради 
Гвелесіані на останній сесії на-
гадав діючому керівництву про 
звітування щодо підсумків 
опалювального сезону. 

Є підозра, що  мер і його 
команда зроблять все, щоб пере-
нести розгляд цього болючого 
питання якомога далі, щоб при-
страсті з приводу  провального 
сезону уляглися. 

А то, не дай Бог, хтось поста-
вить під сумнів справедливість 
нарахування премії меру.

вероніка лЮбіч

Козятинська влада міста має 
намір передати в оренду котель-
ні, що являються комунальною 
власністю громади. 

Це приміщення на вулиці Не-
залежності, 31-а, (котельня №2), 
Г. Сковороди, 2-а (№4), Героїв 
Майдану, 6-а (№9), Героїв Май-
дану, 18-а (№10), П. Орлика, 18 
(№11), Катукова, 44-а (№16), в 
селі Залізничне на вул. Дружби, 

55 (№ 15). 
Балансоутримувачем цих при-

міщень на сьогодні являється 
КП “Добробут”. Відомо, що 
максимально можливий термін 
оренди 10 років.

Останній день прийняття 
заяв про оренду 16 травня, за 
адресою - м. Козятин, вул. Ге-
роїв Майдану, 24 (телефон для 
довідок: 2-39-55). Відповідно до 
ст. 9 Закону України «Про оренду 

державного та комунального 
майна» у разі надходжен-
ня двох і більше заяв буде 
оголошено конкурс на право 
оренди вказаного об’єкта.

Отож, шановні городяни — 
підприємці, ОСББ — проявіть 
активність і подайте заяви 
на оренду. Можливо, таким 
чином ми вбережемо місто 
від “диму згорання лушпиння 
насіння” наступного року.

влад Повх

Володимир Лемешко живе в 
селі Верболози. Йому 30 років. 
Батьки повмирали і молодий 
чоловік залишився один. Володя 
— інвалід другої групи, довічно.

— Господарюю, — розповідає 
він в інтерв’ю нашій газеті. — Го-
род, кури, кролі. Як усі жителі. 
Мама прописала в свій час до 
будинку сестру Таню (1971 року 
народження) з двома малолітніми 
дітьми. На даний час вони дорос-
лі. За фактом вони ніколи в селі 
не жили. А з 2000 року навіть 
перестали навідуватись до мене. 
Мешкають вони в місті Козятин 
на зйомних квартирах. Де, я не 
знаю. 
У грудні 2016 року я взяв 
домову книжку,  щоб се -
с тру  т а  д і т е й  в ипи с ати ,                                                                                                                                        
про що поставити відмітку в 
домовій книжці.

— А будинок кому належить 
юридично?

 — Мені. У 2016 році я одно-
осібно через нотаріальне оформ-
лення вступив в право власності.

Тому ініціював їх виписку.
— А помиритись пробували.
— Я не ворогував. Навпаки. 

Сестрі пропонував спільно обро-
блятигород. Утримувати живність. 
Вони категорично відмовились 
відспівпраці.Тому я запропонував 
їм виписатись. Але отримав від-
мову. Подав у суд.

— І що далі?
— Я пішов до голови села Вер-

нигородка Володимира Гупяка. 
Спитав, як він без домової книги 
і мого відома надав документи 
на прописку. Результат — в книзі 
вона не прописана, а в її паспорті 
стоїть прописка в моєму будинку. 

Мало того, голова села знав, що 
іде суд. Все одно надав якісь до-
кументи, на основі яких прописа-
ли у мене в приватному будинку 
Лемешко Надію Вікторівну. Я 
вважаю, що це корупційні дії. 
Мало того, вона паспорта взагалі 
не мала до цього часу, але ви-
йшла заміж, поміняла прізвище і 
без чоловіка прописалась у мене.

— Виходить, вашим приват-
ним майном розпорядились 
без вас.

— Саме так. Голова візьме та 
й пропише до мене Путіна з мос-
ковії?... Не думаю, що вона отри-
мала паспорт без сфальшованих 

документів сільським головою...
— Яка ваша мета?
— Я суджусь, щоб їх виписати. 

А державні органи, паспортний 
стіл та сільський голова попи-
рають, тобто ігнорують закон. 
Результат — я тепер змушений 
судитись, хоча винні навіть не мої 
родичі. Винні ті, хто сфальшував 
документи. Я прошу надати мені 
допомогу. Щоб корупційні дії 
чиновників перевірили і прийняли 
рішення згідно з законом.

Коментар з приводу цієї си-
туації дав газеті “RIA-Козятин” 
начальник козятинського ра-
йонного сектору Управління 
державної міграційної служби 
України у Вінницькій області 
Віктор Сінько:

— Будь-яка інформація про 
дану ситуацію до мене не над-
ходила.

Сестра Таня була зареєстро-
вана до 2000 року, тоді цим 
питанням займалися сільські та 
селищні ради, тобто не паспортні 
підрозділи міліції. Якщо людина 
вважає, що хтось був незаконно 

прописаний до 2000 року, то 
треба звертатися в суд. Адже до-
кументи про реєстрацію навряд 
чи збереглися до цього часу. 
Середній термін зберігання поді-
бних документів три роки.

Що стосується сестри Надії Ле-
мешко, то вона отримала паспорт 
у листопаді 2016 року. Його може 
отримати будь-який громадянин 
і це його конституційне право. 
Навіть без вказування місця 
прописки в паспорті. З чистим 
паспортом вона, мабуть, пішла у 
сільраду, де їй і поставили місце 
реєстрації. 

Ми цим питання вже не за-
ймаємося. Тому прокоментувати, 
на жаль, не можу. Згідно по-
станови Кабінету Міністрів від 
2 березня 2016 року №207 про 
затвердження правил реєстрації 
місця проживання та порядку пе-
редачі інформації, всі відповідні 
картотеки і функції були пере-
дані від підрозділу міграційної 
служби, від будинку управління, 
від “Відродження” сільським та 
селищним радам. Тому зараз це 
їх компетенція. 

стічна труба, що прокладена 
через дорогу вулиць героїв 
майдану та князів острозь-
ких дала тріщину. з кожним 
наїздом на цю трубу тран-
спортних засобів, вона роз-
ширяється. не можна допус-
тити, щоб останній, хто наїде 
на небезпечну ділянку дороги, 
опинився в канаві водостоку, 
провалившись до дна труби.

вулиця в. земляка (колиш-
ня клари цеткін) не є торго-
вою вулицею. вона пішохід-
но-транспортна. та люди, які 
торгують на цій вулиці, розу-
міють, що вони торгують там 
не законно. з розумінням став-
ляться до такого явища водії, 
пішоходи. та серед торгуючих 
з’являються звичайні хами, які 
стають посеред дороги і на 
прохання стати в ряд з усіма 
зухвало відповідають: “я тут 
нікому не мішаю!”
прикро, але факт — хамство 
натуральне. 

вячеслав гончарук

Фотофакти

25 квітня У козятинчанина сусіди 
пошкодили паркан. Інший мешканець 
нашого міста повідомив поліцію 
про те, що його дружина веде амо-
ральний спосіб життя — зловживає 
алкоголем. А ще в одного козятин-
чанина невідомі вкрали з автомобіля 
аудіоколонки.

26 квітня Відбулася ще одна 
крадіжка аудіоколонок та магнітоли 
з автомобіля козятинчанина. Почерк 
обох злочинів схожий, поліція про-
водить заходи по встановленню осіб, 
причетних до злочинів. 

У іншого мешканця Козятина 
невідомі пошкодили замки в його 
автомобілі. Інше авто постраждало 
внаслідок природних катаклізмів 
— упала гілка дерева, коли він про-
їжджав вулицею Довженка. Водій 
травм не отримав, автомобіль до-
бряче пошкоджено.

А у мешканця Козятина з дачно-
го будинку в селі Сокілець вкрали 
бензопилу та металобрухт. Поліція 
виїжджала на сімейні та сусідські 
конфлікти у Махнівку та Глухівці.

27 квітня У селі Титусівка у лазні 
місцевого жителя виникла пожежа. 

Ймовірна причина пожежі — нео-
бережне поводження з вогнем при 
розпалюванні печі. Ніхто не по-
страждав.

У Кордишівці чоловікові телефо-
нували невідомі та цікавились його 
банківськими картками.

28 квітня Жителька села Бро-
децьке повідомила поліцію, що 
невідомі при демонтажі цукрового 
заводу пошкодили залізничну лінію. 

І сталося ЧП на вокзалі. Чергова 
по станції Козятин повідомила по-
ліцію про те, що в вагоні електро-
потягу Жмеринка-Козятин знахо-
диться труп чоловіка. Але згодом 
виявилося, що це був козятинчанин 
1968 року народження, який хильнув 
лишнього та міцно спав. Його від-
правили до Козятинської ЦРЛ. 

29 квітня Відбулася вже третя за 
тиждень крадіжка аудіоколонок та 
магнітоли з автомобіля. Цього разу 
постраждав водій з Махнівки.

У селі Пляхова орали поле та зна-
йшли снаряд часів Другої світової 
війни.

На станції Залізниче жителя міста 
Бердичів 2000 року народження 

вдарило струмом на даху електрич-
ки. 17-річного хлопця з діагнозом 
“ураження електричним струмом, 
опіковий шок, термічний опік” госпі-
талізували в лікарню. Він залишився 
живий.

У лікарню потрапив 8-річний 
козятинчанин, який отримав тілесні 
ушкодження під час дитячих пусто-
щів при самопадінні. Після надання 
медичної допомоги відпущений за 
місцем проживання. 

30 квітня У село Гурівці виїжджа-
ла поліція на сварку батька з сином.

У Козятині на вулиці Героїв Май-
дану сталося ДПТ. Козятинчанин 
на автомобілі “Фольксваген” наїхав 
на місцеву жительку. Постраждалу 
госпіталізували зі зламаною ногою.

1 травня У козятинчанина вкрали 
велосипед, який він залишив біля 
Козятинської ЦРЛ. А в терцентрі 
сталася крадіжка мобільного теле-
фона, власник якого — мешканець 
нашого міста.

У Збаражі зареєстровано викра-
дення бетонозмішувача. На сімейні 
сварки поліцію викликали у Козятин 
та село Непедівка.
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ми заПитали у козятинчан

лідія (69), Пенсіонер:

— Не треба, хай роблять 
життя кращим.

інна (34), головний бухгалтер і 
ангеліна (6):

— Потрібно, щоб назви усіх вулиць 
були пов’язані з Україною.

лЮдмила (55) та олег (67), 
Пенсіонери:

— Треба обов’язково.

лаура (8) та яна (8), Школярки:

— Треба.

владислав (21), студент:

— Можливо й треба.

сергій (18), музикант:

— Треба перейме-
нувати.

чи вважаєте ви, що московську вулицю треба перейменувати?

сумна подія тижня

василь Шкляр, Письменник

Донбас для нас – чужа чужина. 
Переконаний, що та територія не 

варта життів найкращих українців. 
Мені часто заявляють, що я ледве не 

с е - паратист, бо готовий віддати ці землі. Але у 
мене є кращий план повернення: відрізати усю ту 
територію, ту нечисть від нас, збудувати свою силь-
ну державу, а тоді вже приєднувати кого завгодно, 
але на своїх умовах. Бо виходить так, що хочемо 
не Донбас приєднати до України, а навпаки. Перш, 
ніж звільняти окуповані території, треба провести 
деокупацію столиці.

Щодо деокупації Криму, Донбасу, то спершу слід 
провести деокупацію Києва. Київ нині окупований, і 
це очевидно. Хіба ми не дивимося центральні кана-
ли, які є проросійськими? Вони несуть більшу загро-
зу, ніж Валуєвські циркуляри. Мають бути правила: 
українська мова державна, це мова спілкування та 
навчання. Слід зробити так, щоб без неї не могли 
обійтися. Як це в Ізраїлі чи у будь-якій іншій країні. 
Тоді все стане на свої місця. Люди солідаризувати-
муться довкола своєї мови, культури та духовності. 
Солідарна нація – то зовсім не те розпорошене 
суспільство, яке ми маємо нині.

донбас не вартий життів 
найкращих українців

блог
катерина чекай

На гарячу лінію 
газети “RIA-Козятин” 

звернувся обурений 
місцевий житель. Пан 

Григорій — гіпертонік, отже має 
право на отримання безкошновних 
ліків в аптеках, які підтримують 
програму “Доступні ліки”. Але ви-
явилось, що існують труднощі в 
отриманні деяких препаратів.

Наприклад, “Еналозід” лікар ви-
писати не може. Препарат містить 
дві діючі речовини: еналаприл 
малеат та гідрохлоротіозид. Отже 
треба робити два окремих рецепта. 
З першими ліками проблем не ви-
никло. А от за гідрохлоротіозидом 
пан Григорій добряче побігав, але 
так і не знайшов. Фармацевти ска-
зали чоловіку, що препарату нема 
на складі.

— Я зайшов в “стекляшку”, “Ко-
некс” та “Фурманову”. Потрібного 
мені препарату там не було, — роз-
повідає козятинчанин. 

Пан Григорій зателефонував до 

Департаменту охорони здоров’я у 
Вінницю. Поспілкувався зі Світланою 
Шведюк, головним спеціалістом 
терапії та організації сімейної меди-
цини управління охорони здоровя та 
курортів Вінницької облдержадміні-
страції, яка запевнила його, що вони 
в курсі проблеми і все вирішать 
найближчим часом. Це було ще до 
Пасхи.

Днями наш герой знову провів 
“рейд” по аптеках “Доступних цін”. 
Ситуація не змінилась. Потрібного 
препарату немає.

Заради цікавості пенсіонер зай-
шов в аптеку “Формамакс”, яка не 
залучена до “Доступних ліків”. Ви-
явилось, що гідрохлоротіозид в них 
є. Але треба платити. 

Така ж ситуація й в інших аптеках, 
не залучених до програми.

Пан Григорій хотів поскаржитися 
нашому народному депутату Петру 
Юрчишину. У приймальні йому 
порекомендували звернутися на 
гарячу лінію Міністерства охорони 
здоров’я. Звернувся і туди. Там пану 
Григорію пояснили, що зробити з 

цією проблемою нічого не можуть, 
порадили написати скаргу... 

Коли ж на гарячу лінії Мініс-
терства охорони здоров’я за-
телефонували журналісти газети 
”RIA-Козятин”, то дуже ввічливо 
пояснили:

— На складах цей препарат по-
винен бути. Вина за відсутність 
гідрохлоротіазіда в аптеках “До-
ступних ліків” лежить на приватних 
дистриб’юторах та постачальниках. 
Коли робили програму “Доступні 
ліки” не врахували кількість хворих 
людей і скільки запитів буде на 
отримання безкоштовних ліків. Ві-
рогідніше за все, цей препарат про-
сто розібрали. Зараз відбувається  
процес закупівлі нової партії даного 
препарату. Скільки це буде тривати 
ми не знаємо. Таку інформацію нам 
не надають. Все залежить від від 
власників аптек та їх постачальників. 
Залишається тільки чекати, коли 
препарат з’явиться у доступі. Коли 
це відбудеться треба питати безпо-
середньо в аптеці.

“доступні ліки” не такі вже й доступні
блог

іван смолич, 
лікар-гігієніст, 
ветеран Праці

Мені пощастило. 
Після серцевого на-

паду лікарі поставили діагноз 
“стенокардія” (а не інфаркт). 
Запропонували терміново про-
йти курс лікування в стаціонарі 
лікарні відновного лікування. 
Це колишня районна лікарня 
навпроти козятинського хлібза-
воду. Кардіологічне відділення 
розміщене на першому поверсі 
4-поверхового приміщення (за-
відуюча Галяс В. В.)

Мій лікар Ірина Семенівна Дир-
да —  лікар від Бога. Середній 
медичний персонал — чуйний, 
привітний, професійний, вдало 
проводить назначені уколи і 
крапельниці. Уважна буфетниця 
при харчуванні хворих. У палатах 
затишно, чисто — це робота мо-

лодшого медичного персоналу. 
За це все їм велике спасибі.

А до фірми, яка відповідає за 
температурний режим лікарні, до 
керівництва лікарні критичні за-
уваження є. У палатах холодно, 
персонал працює в незадовіль-
них температурних умовах.

Пригадаємо, як після 19 квітня 
різко похолодало. Температура 
в палатах стала 10-11 градусів. 
У коридорах, туалетах стало ще 
холодніше. Потрібно було відно-
вити опалення лікарні.

Це не зробила адміністрація 
лікарні. До слова, проходячи 
флюорографію в райлікарні (ко-
лишня залізнична), я побачив, що 
в лікарні опалення було вклю-
чено. Медперсонал працював у 
належних умовах. Таке рішення 
прийняв міський голова О .Д. Пу-
зир, за що йому велике спасибі.

На жаль, не було рішення 
районної ради про відновлення 

опалення в районній лікарні 
відновленого лікування. Якби в 
цій лікарні лікувалися депутати 
районної ради, працівники РДА 
або їх родичі, опалення було б 
включене.

Шановні Олександр Петро-
вич Євтушок і начмед Наталя 
Миколаївна Ягода! Заходьте 
до хворих у палати, цікавтеся 
умовами лікування хворих. 

Про реЖим та якість хар-
чування. Харчували 4 рази. Це 
в основному каші, супи, борщі, чаї, 
кисіль, какао, кефір. Вегетаріанська 
дієта, салатів немає (а значить й 
вітамінів немає). Навіть якщо є 
страховий поліс, то в раціоні до 
других страв сосиска, сарделька, 
котлета.

Тут своє слово повинна сказа-
ти дієт-сестра, або лікар-дієто-
лог, або начмед лікарні.

Згадайте слова батька меди-
цини Гіппократа: “Ліками повинні 
бути якісні харчі”. 

безкоШтовних ліків нема
І досить брехати, що у нас без-

коштовні ліки для людей з сер-
цево-судинними захворюваннями. 
Ось вам мій приклад назначеного 
лікування.

Мій лікар Ірина Семенівна 
Дирда — лікар-кардіолог висо-
кого класу. Це підтверджується 
і розмовами, які відбуваються 
навколо її імені. А ще скажу, що 
це людина багата на спілкування, 
вірна клятві Гіппократа! Мені на-
значила для крапельниці корвітін, 
тіотреазолін, на фізрозчині. Вар-
тість крапельниці 120 гривень. 
Із урядової програми “доступні 
ліки” у список медичних препа-
ратів від серцево-судинних недуг 
дані ліки не входять.

І звичайно мій лікар виписати 

рецепт на її безкоштовне отри-
мання не могла.

З першого квітня 2017 року 
стартувала урядова програма 
“Доступні ліки”. На неї виділили 
500 мільойонів гривень. Хворі на 
судинно-серцеві недуги, діабет II 
типу та бронхіальну астму отри-
муватимуть ліки безкоштовно.

Список препаратів від серцевих 
недуг нараховує 16.

У  ц е й  с п и с о к  н е 
входять:рибоксин, АТФ, глюкоза, 
корвітин, фленокс. тіотриазолін, 
вітаміни та інші. Які, як правило, 
лікарі назначають при серцево-
судинних захворюваннях.

Оце вам “Доступні ліки”.
Досить брехати, що в нас бу-

дуть безкоштовні ліки.
Маємо те, що маємо. Ганьба 

таким реформам. Особливо ме-
дичній.

Бажаю людям поважного віку 
тільки терпіння і надії на краще…

за холодні батареї в лікарні — ганьба! Хіба це медична реформа — це обман українців
блог

дЖерело  JW.org

Мало не кожне 
стародавнє місто 

оточував масивний 
захисний мур. Якщо 

ворогу вдавалося зробити в 
ньому навіть невеликий пролом, 
усе місто опинялося в небез-
пеці. Організм людини подібний 
до обнесеного муром міста. 
Наше здоров’я безпосередньо 
залежить від того, наскільки ста-
ранно ми захищаємо мури свого 
організму. Розгляньмо п’ять за-
сідок, де часто криється ворог.

1 Вода. Носії інфекцій можуть 
легко потрапити у ваш організм 
через забруднену воду.

Звичайно, найліпше, що ви 
можете зробити, — це оберегти 
свої запаси води від забруднен-
ня. Якщо ж ви підозрюєте, що 
вода, яку споживаєте, забрудне-
на, то зробіть все можливе, аби 
очистити її в домашніх умовах. 
Тримайте питну воду у закритій 
посудині і, якщо у ній нема кра-
ника, зачерпуйте чистим ковшем. 

2. Їжа. Мікроби можуть хова-
тися у їжі.

Часто їжа, яка виглядає сві-
жою і апетитною, є зараженою. 

Тож візьміть собі за звичку 
ретельно мити всі фрукти та 
овочі. Перед тим як готувати чи 
подавати їжу, переконайтесь, 
що посуд, кухонна поверхня і 
ваші руки чис-
ті. Деякі страви 
слід готувати 
при певній тем-
пературі, щоб 
вбити шкідливі 
м ікроорган із -
ми. Остерігай-
теся продуктів, 
які мають не-
приємний запах 
чи присмак або 
втратили свій 
колір. Не готуй-
те для інших, 
коли ви хворі.

 3. Комахи. 
Деякі комахи є 
переносниками 
різних захворю-
вань.

У період ви-
сокої активності 
комах намагайтесь не виходити 
на вулицю або ж носіть одяг, 
який надійно закриває тіло. За-
хищайте приміщення, в якому 
спите, москітною сіткою і обро-

бляйте шкіру засобами від комах 
(репелентами). Пильнуйте за 
тим, щоб ніде не було застояної 
води, адже в ній швидко розво-
дяться комахи.

4. Тварини. Мікроби, які 
живуть в організмі тварин і не 
завдають їм шкоди, можуть ста-
новити велику загрозу вашому 
здоров’ю. Збудники передаються 

через укуси, подряпини і випо-
рожнення тварин.

Дехто вирішив тримати до-
машніх тварин надворі. Щоразу 
після того, як ви погладили 

свого улюблен-
ця, мийте руки. 
Уникайте кон-
такту з дики-
ми тваринами. 
Будь-який укус 
чи подряпину 
ретельно про-
мийте і зверніть-
ся до лікаря*.

5. Люди. Де-
які бактерії мо-
жуть вдертися 
у ваш організм 
разом з кра-
пельками слини, 
що потрапляють 
у повітря, коли 
хтось кашляє 
або чхає . Ці 
бактерії пере-
даються також 
через дотики, 

наприклад, потиск руки чи 
обійми. Мікроби можуть під-
стерігати вас на ручках дверей, 
поручнях, телефонних трубках, 
пультах, комп’ютерних моніторах 

і клавіатурах.
Не позичайте іншим особистих 

засобів гігієни (бритви, зубна 
щітка чи рушник). Уникайте кон-
такту з будь-якими виділеннями 
людей і тварин, це, зокрема, 
стосується крові і всього, що її 
містить. 

До того ж не применшуйте 
важливості частого і ретельного 
миття рук. Це, мабуть, най-
кращий спосіб оберегти себе й 
інших від інфекції.

Коли ви хворієте, залишай-
тесь, якщо змога, вдома. Центри 
контролю і профілактики захво-
рювань (США) радять кашляти 
і чхати, прикриваючи рот носо-
вичком чи рукавом, а не рукою.

Стародавнє прислів’я каже: 
«Далекоглядна людина ба-
чить небезпеку і ховається» 
(Прислів’я 22:3). Яке ж це своє-
часне нагадування сьогодні, коли 
на кожному кроці на нас чатують 
небезпечні мікроби. Шукайте 
більше інформації у місцевих 
медпунктах і оберігайте себе від 
небезпек, дотримуючись норм 
гігієни. 

Укріпляйте захисні мури свого 
організму, адже здоров’я не ку-
пиш за гроші.

де криється ворог
блог

навічно в наших серцях та пам’яті…

на 44 році пішла З життя молода і прекрасна 
людина – коломійченко ольГа ГриГорівна

щоБ вулицю московську перейменувати 

віктор цибульський, майор

Дату 5 травня особовий склад 
полку оперативного призначен-
ня Національної гвардії України 
запам’ятав назавжди. Саме цього 
весняного дня 2014 року під-
розділ втратив свого бойового 
товариша прапорщика Віктора 
Долінського, який народився в 
селі Нижчий Ольчедаїв, Могилів-
Подільського району.

Три роки тому військово-опера-
тивний резерв військової частини, 

до якого входив Віктор, разом зі 
спецпідрозділом СБУ «Альфа» 
рухались з міста Ізюм Харківської 
області до міста Слов’янськ, До-
нецької області. Між залізничним 
переїздом та перехрестям авто-
дороги в місті Слов’янськ військо-
вослужбовці потрапили в добре 
сплановану й організовану засідку 
супротивника – справжнє вогняне 
кільце.

Групи почали відходити за бро-
ньовану техніку. Під час відходу в 
групу, в якій знаходився прапор-

щик Віктор Долінський, влучила 
граната. Віктор, два «альфівця» та 
один військовослужбовець Зброй-
них сил отримали поранення, не-
сумісні з життям.     

Посмертно його нагороджено 
орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня. Товариші згадують, що був 
він людиною рідкісної доброти й 
порядності.

За час проведення антитеро-
ристичної операції на сході країни 
Калинівський полк оперативно-
го призначення Національної 

гвардії України втратив п’ять 
військовослужбовців: прапор-
щики Віктор Долінський, Валентин 
Білошкурський, Віктор Ліпський, 
старшина Максим Мушта, лейте-
нант Роман Лабань.

У річницю загибелі прапорщика 
Віктора Долінського особовий 
склад Калинівського полку опе-
ративного призначення вшанувує 
пам'ять загиблого та полеглих 
побратимів, відвідають місце заги-
белі та поховання. У церкві міста 
Калинівки отець Орест (капелан 

частини) відправить молебінь за 
душі загиблих побратимів, за їхніх 
батьків, дружин та дітей, мир в 
Україні.

Трагічно обірвалося життя 
чудової жінки, чуйної доньки, 
турботливої матусі, талановитого 
педагога.

Ольга Григорівна народилася 
13 січня 1974 року в інтелігент-
ній  сім’ї педагогів Григорія 
Семеновича та Олександри 
Олександрівни.

У 1980 році пішла до першого 
класу школи імені Шевченка. У 
1990 році закінчила її з золотою 
медаллю. Вступила до Вінницько-
го педагогічного інституту. Після 
закінчення вузу повернулась до 
рідної школи, де працювала 
вчителем початкових класів. Це 
був педагог від Бога. Вихована 
на найкращих загальнолюдських 
цінностях, вона перейняла від 
своїх батьків найкраще: доброту, 
скромність, працелюбність, велику 
любов до дітей та своєї професії.

Ольга Григорівна була чудовою 
донькою, мамою. Вона надзвичай-

но любила своїх батьків, завжди 
підтримувала і допомагала їм. 
Обожнювала свого синочка Вла-
дислава, гордилася його успіхами, 
пишалася, коли він закінчив школу 
з золотою медаллю та вступив до 
університету.

Ми не в змозі змінити обстави-
ни, не можемо внести корективи. 
Лише просимо Всевишнього дати 
сил рідним перенести біль втрати, 
а душу покійної прийняти в Цар-
ство небесне.

Життєвий шлях Ольги Григорів-
ни був коротким, але яскравим.

За свою 22-річну педагогічну 
діяльність вона вивела в люди не 
одну сотню учнів, дала путівку у 
життя багатьом дітям.

Щоразу, коли Ольга Григорівна 
набирала перший клас, батьки 
учнів прикладали багато зусиль, 
щоб їхні діти навчалися саме 

у неї. Її любили, її поважали. 
Батьки спокійно їй довіряли най-
цінніше і найдорожче – своїх 
дітей. Вони були впевнені, що 
діти у надійних руках. А вона 
мила, завжди усміхнена, щоранку 
зустрічала своїх учнів і впевнено, 
крок за кроком, вела їх по Країні 
Знань.

Усі, хто знав Ольгу Григорівну, 
любили і поважали її за чуйне 
серце, золоту душу, веселу вдачу. 
Назавжди залишаться з нами її 
непідкупна доброта, щирість, ду-
шевна щедрість, велика вчитель-
ська мудрість.

Після тривалого лікування не-
щадна смерть вирвала з життя 
нашу Олечку. 

Її життя обірвалося раптово. 
Важко усвідомлювати, що з нами 
її немає. Слова і сльози неспро-
можні передати всю глибину на-

шого горя. 
Ми хочемо побажати батькам та 

сину покійної сил, здоров’я, тер-
піння перенести цю душевну рану. 
А ми, Ваші колеги, друзі, завжди 
прийдемо на допомогу.

За життя Олечки боролися усі: 
тато, мама, єдиний син, друзі, 
колеги, учні та їхні батьки, влада 
міста, колективи шкіл та дитячих 
установ міста, однокласники, меш-
канці міста.

 Робили все, щоб витягнути її з 
обіймів смерті. Збирали кошти на 
лікування, підтримували родину і 
покійну добрими словами, вселяли 
віру у краще, сподіваючись, що 
хвороба відступить.

Згасла життєва зірка Ольги Гри-
горівни... Раптово осиротіли усі: 
батьки, син, колеги, учні, друзі, 
усі, хто знав її...

Педагогічний колектив Школи

в’ячеслав гончарук

Як ставляться містяни в 
Козятині до назви вулиці Мос-
ковської?

Про це ми запитали у мешкан-
ців, що проживають на вулицях 
Горького, Сєдова, Київська та 
безпосередньо на Московській. 

Так, козятинчани, що прожива-
ють на інших вулицях, вважають, 
що нічого не потрібно переіме-
новувати. Для них немає різниці, 
як називається вулиця. “Аби не 
стріляли”, — кажуть вони. 

Мешканці вулиці Московська 
мають трохи інакші погляди, але 
в переважній більшості схожі 
за змістом. Тільки один Микола 
Бояренко не проти, щоб вулицю 
перейменували. А пані Людмила 
і пані Галина (які не хотіли на-
зивати своїх прізвищ) загляда-
ють у майбутнє. Вони кажуть: 
“Скінчиться війна, знову будемо 
цілуватись з росіянами. То що — 

назад вулицю переіменовувати?” 
Віталій Любай каже: “Коли б 

наша вулиця називалася Путіна. 
Лаврова, Шойгу, то переімено-
вувати потрібно. А Московська 
— це історія. Я навіть був проти 
переіменовання вулиць відповідно 
до декомунізації. Це, наприклад, 
Піонерська. У піонери приймали 

тільки дисциплінованих дітей. Ву-
лиця Комсомольська — це наша 
юність. Перш ніж щось робити, 
потрібно все добре обдумати”.

Світлана Юрчук, Сергій 
Гончарук, Василь Стратійчук 
та Галина Павловська також 
не хочуть, щоб їхню вулицю 
переіменовували. Їхні коментарі 

зводяться до одного: “Ми тут ви-
росли і сприймаємо назву нашої 
вулиці позитивно”. 

Інші співрозмовники не хотіли 
назватись, мотивуючи, що не 
хочуть влазити в політику. І роз-
казали нам анекдот про Василя 
Івановича, Петьку, коня, папаху, 
шаблю і гласність… Хто знає 

анекдот, зрозуміє, а хто ні, то 
констатуємо: в Козятині бояться 
“гласно говорити про політику”.

вулиця московська в ко-
зятині — не тільки історія!

Від редакції: Дана публікація 
була підготовлена на прохання 
активної частини громади Ко-
зятина, які обурені, що в місті 
є вулиця Московська і вона не 
переіменована досі. Після про-
ведених соцопитувань, редакція 
стверджує, що мешканці Мос-
ковської — це ліниві люди, які не 
хочуть багато заморочок потім по 
переписуванню адреси в паспорт-
ному столі та БТІ.

Інших городян, яких влашто-
вує назва “Московська”, мабуть 
обминуло горе війни на сході 
з російським агресором. А ось 
міська рада проявляє інертність. 
Залишаючи в місті вулицю, назва 
якої — центр імперії агресора.

тетяна лозінська



8 RIA-К, Четвер, 4 травня 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 9 RIA-К, Четвер, 4 травня  2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
у всіх на вустах про все

у свої неповні 69 років віктор дробиш відчуває себе бадьорим та молодим душею
капітан далекоГо плавання на ЗаліЗниці

євдокія (93), Пенсіонер:

— На життя.

саШа (10) та максим (10), Школярі:

— Саша на квіти. Максим на 
машини.

лЮдмила (50), вчитель:

— На орхідеї.

зінаїда (40), техПрацівник і 
тетяна (12), Школяр:

— На квіти.

ПаШа (11), Школяр:

— Люблю комп’ютерні ігри-
стрілялки.

анатолій (65), Пенсіонер:

— На безлад у Козятині. А з 
приємного  — на вогонь та море.

ми заПитали у козятинчан на що ви найбільше полюбляєте дивитися?

ярослава (35), у декреті:

— На продукти харчу-
вання.

Юрій (45), робітник:

— На продукти.

олександр (26), тимчасово не 
ПрацЮє:

— На те, щоб вижити.

олег (46) та євгеній (43), 
електромонтери:

— Усі гроші йдуть на те, 
щоб вижити.

наталя (20), Помічник 
кухаря:

— На одяг.

наталя (31), у декреті:

— На дитину. На себе витрача-
ємо те, що залишиться.

ми заПитали у козятинчан на що йде більша частина ваших грошей?

ФутБол роЗпочався З нареченої

стартував чемпіонат на «куБок Героїв ато» 

у школі №2 — найкраща військово-патріотична команда та кращий санпост 

початок ФутБольноГо сеЗону
вероніка лЮбіч

Перемога та дві поразки: так розпочав 
друге коло ФК “Козятин”.

Прокоментував ситуацію газеті “RIA-
Козятин” тренер Володимир Синяк. 

— По-перше, головним завданням ФК 
“Козятин” є підготовка футболістів для 
головної команди міста "Моноліт". Це за-
вдання ми виконуємо. Так, передали до 
"Моноліту" Олександра Ковальчука, Іва-
на Скоморовського 
та Максима Гей-
ваха. Щодо ни-
нішнього стану 
коман-

ди, то ми понесли серйозні втрати. У Мін-
ському "Динамо" пройшов перегляд Олексій 
Сверида. Він зараз готує документи для 
виступу у Білорусії. Поїхав працювати до 
Польщі наш капітан Вадим Павлюк. Пішов 
служити до Національної гвардії Олександр 
Рябчук. Це все футболісти, які мали гарну 
кваліфікацію. 

За словами тренера, люди, які прийшли 
на заміну, мають хороший потенціал, але 
не мають певного досвіду і впевненості в 
своїх силах. І головним завданням на сьо-
годні є пошук оптимального складу серед 
тих гравців, які сьогодні є в команді. А для 
цього потрібен час. 

в'ячеслав гончарук

У суботу, 29 квітня, почалася 
товариська зустріч між Козя-
тинським “Монолітом” та 
“Патріотом” (Кукавка) з появи 
на футбольному полі “12 гравця” 
в особі весільної пари. Виявля-
ється, наречена — прихильниця 
місцевого клубу. Вона навіть у 
день укладання шлюбу прийшла 
підтримати улюблену команду. 
От такої!

Товариська гра відбувалася 
тому, що в чемпіонаті області з 
футболу була пауза. Команди 
обласної першості в цей день 
проводили ігри на кубок. Наша 
команда припинила боротьбу за 
цей трофей, поступившись у рів-
ній грі команді з м. Бершадь ра-
ніше. Тож 29 квітня для Козятин-
ської команди мав бути вільним 
від ігор. У схожому становищі 
й опинився володар суперкубка 
двох останніх років ”Патріот” з 
Кукавки з Могилів-Подільського 
району. Він і запропонував моно-
літівцям провести товаристську 
зустріч. Поскільки таке рішення 
приймалося з поспіхом і про 
товариську гру мало хто знав, 
судити довелось тренеру ко-
манди “Моноліт” Павлу Луцюку. 
Без двох помічників на лінії, він 
добре впорався з обов’язками 
рефері, допустивши тільки три 
помилки за гру. 

Перша помилка — не дав сто-
процентний одинадцятиметровий 

у ворота гостей, а ще  двічі по-

милився в положенні поза грою. 
Та скоріш за все, він не хотів 
бути упередженим суддею для 
гостей. Та й були ці три епізоди в 
кінці зустрічі при рахунку 4:2 на 
користь “Моноліту”. І всі питання 
щодо переможця в цій зустрічі 
були зняті. Загальний рахунок 
зустрічі — 5:2. 

як забивали ПерШий гол
Початок гри був за футболіс-

тами “Патріота”. Вони володіли 
ініціативою і більшість ігрового 

часу тримали м’яч під своїм 

контролем. Гравці нашої команди 
розраховували на швидкі атаки 
з переводом м’яча з флангу на 
фланг. Вони перекривали вільні 
зони під час атак суперника. 
Стратегія тренерського задуму 
дала свої плоди. Гості атакували 
більше, а рахунок був не на їх 
користь.

Рахунок у цій зустрічі від-
крив наш Максим Пилипенко. 

Наші хлопці мали нагоди по-
двоїти і навіть потроїти рахунок 
у матчі та не скористалися тими 

моментами, які створили. Не 

забиваєш ти, забивають тобі — 
таке в футболі неписане правило. 
І гравці “Патріота” зрівняли ра-
хунок, який не змінився до кінця 
першого тайму. 

Пенальті Пробив воротар
У другій  половині зустрічі спо-

чатку Максим Пилипенко забив 
свій другий м’яч, оформив дубль 
у цьому матчі. 

Артем Барибан — воротар 
“Моноліта” — забив з одинад-

цятиметрової позначки. За гру 
руками гравцем команди гостей, 
був призначений  пенальті. Нічо-
го не вигадуючи, Артем пробив, 
насилу розвівши стража воріт і 
м’яча в різні боки. Так рахунок 
став 3:1. 

Команда з Могилів-Подільсько-
го району спромоглася відквитати 
один м’яч. Та за мить Костянтин 
Благодир зі штрафного удару за-
бив гол-красень, якого чекали від 
нього давно. 

П’ятий м’яч провів той, хто й 
повинен був його забити — Сер-
гій Бойков.

Товариська гра показала, що 
підопічні Павла Луцюка перебу-
вають у хорошій фізичній формі і 
готові дати бій лідеру чемпіонату 
області ЄМС “Поділля” з Вінниці. 
Гра відбудеться 13 травня на на-
шому стадіоні “Локомотив”.

Нашим футболістам, мабуть, 
потрібен знову 12 гравець? 

Хочеться відзначити, що спор-
тивний коментатор цього разу 
провів гарний репортаж (на жаль, 
не українською мовою). Він на-
гадував присутнім на стадіоні, 
щоб дотримувались порядку, не 
смітили. Угледів і спортсменку, 
яка з якогось дива з’явилась 
на біговій доріжці стадіону під 
час футбольної зустрічі в руках 
зі списом і почала тренування. 
Команду коментатора списоме-
тальниця почула і продовжила 
тренування далеко за воротами...

На міському стадіоні «Ло-
комотив» провели  Всеу-
країнську дитячо-юнацьку 
військово-патріотичну гру 
«Джура», в якій взяли 
участь п’ять команд: «Гай-
дамаки» (шк. №1), «Кем-
па» (шк. №2), «Козацька 
воля» (шк. № 3), «Молода 
січ» (ліцей-школа), «За-
світ» (школа №5). 

Перемогла команда школи 
№2. Саме ця команда поїде 
на обласний етап гри «Джу-
ра». Він пройде у Вінниці 
18-21 травня.

Також відбулися змагання са-
нітарних постів серед учнів 5-6 
класів загальноосвітніх шкіл міста 
та району. Захід пройшов під па-
тронатом міськрайонної організації 

Товариства Червоного Хреста. 
Головним суддею конкурсу вже 
не в перший раз був завідуючий 
відділенням переливання крові 
ЦРЛ Петро Ковальчук.

 Кубок переможців серед сан-
постівців Козятина отримала ко-
манда школи №2, на другому місці 
– учні ліцею-школи, почесне третє 

зайняли школярі школи №3.
Всі учасники і переможці зма-

гань отримали грамоти, солодкі 
гостинці та подарунки. 

катерина чекай

— Серет гарного самопочуття 
та оптимізму в будь-якому віці — 
бути доброзичливим до людей, 
— вважає Віктор Іполітович. — 
Ніколи нікому не заздрити, радіти 
кожній дрібниці та всюди бачити 
позитив. Тобто, завжди треба 
насолоджуватися життям. Бути 
постійно в русі. Ще дуже добре 
мати різноманітні захоплення. 
Широкий кругозір не дає старіти 
душею.

захоПлення. Головне хобі пана 
Віктора — активний відпочинок.

— Я кожен день намагаюся 
проходити чотири кілометри, — 
розповідає пан Віктор. —  А 
у теплу пору року постійно ви-
їжджаю на рибалку та пікніки 
з друзями та знайомими. Дуже 
люблю лазню. При будь-якій 
можливості погоджуюсь на різні 
екскурсійні поїздки. Знайомі, 
шуткуючи, називають мене “ту-
рист” (сміється). У їжі я себе ні 
в чому не обмежую. На природі 
завжди сам готую шашлики. Тіль-
ки кинув палити, коли вийшов на 
пенсію.

Крім таких відверто чоловічих 
захоплень, пан Віктор не уявляє 

своє життя без музики. У кімнаті, 
яку він жартома називає “своїм 
офісом”, можна облаштувати 
студію звукозапису. Кількість ко-
лонок та музичної апаратури це 
дозволяє. Ще є велика кількість 
музичних компакт-дисків.

 — Я — меломан, — зізна-
ється Віктор Іполітович. — Дуже 
довго перераховувати всіх моїх 
улюблених виконавців. Можу 
виділити Адріано Челентано, 
інструментальну музику, саксо-
фон, джаз… Я й сучасну музику 
слухаю, але найбільш до вподоби 
музика 70-80 років. Зараз дістати 
потрібний запис дуже просто — 
через інтернет. А в ті роки до-
водилося докладати зусиль, щоб 
мати гарну колекцію музичних 
записів. Це було дуже цікаво, ми 
так раділи музичним новинкам!

До речі, з комп’ютером наш ге-
рой “на ти”. Сам перевстановлює 
Windows, розбирається в різних 
програмах.

— Я самоучка, — сміється Ві-
ктор Іполітович і показує книги 
по комп’ютерній грамотності. 
— Сам в усьому розібрався. Це 
тільки спочатку складно та незро-
зуміло, потім навіть цікаво вивчи-
ти щось новеньке. Я легко орієн-
туюсь в інтернеті. Маю сторінку 

на “Однокласниках” і 
спілкуюсь там зі своїми 
друзями та знайомими, 
які живуть далеко.

Ще одне незвичайне 
захоплення приносить 
плоди. На балконі своєї 
квартири він вирощує 
огірки та помідори.

— Дуже приємно ску-
штувати щось вирощене 
власноруч, —каже він. 
— Та й просто цікаво 
спостерігати, як з ма-
ленького насіння вирос-
тає й плодоносить кущ 
помідорів або огірків!

У 65 років Віктор Іполі-
тович охрестився. Як він 
жартує, щоб не померти 
“нехристем”. 15 травня 
йому виповнюється 69.

навчання. У  минулому році 
було  50 років, як Віктор Іполітович 
закінчив школу.

— Кожного року ми збирає-
мося з однокласниками та на-
шою першою вчителькою Аллою 
Олександрівною Пятаченко, — 
розповідає він. — Ми у неї були 
першим класом після училища. 
Зустрічі завжди дуже душевні. 
Тільки шкода, що з кожним ро-
ком нас стає все менше...

У шкільні роки Віктор Дробиш 
ходив у гурток авіомоделювання.

— Керівник цього гуртка за-
вжди перевіряв наші щоденники, 
— пригадує він. — Якщо хтось 
мав погані оцінки, його не допус-
кали до занять. Ми намагалися 
отримувати лише “відмінно” та 
“добре” — так хотілось бути при-
сутнім на заняттях! А зі шкільних 
предметів найбільше мені подо-
балася географія.

робота на залізниці. З 1971 
по  2007 пан  Віктор працював у 
рефрежираторному депо  станції 
Фастів. Розпочинав механіком реф-
режераторної секції, а згодом став 
начальником. Об’їздив по роботі 
весь колишній Радянський Союз. 
Перевозили різні продукти, які 
швидко псуються.

— Перша поїздка була 17 
травня1971 року, — ділиться спо-
гадами Віктор Дробиш. — Потяг 
рушив на Далекий Схід. Я зако-
хався у свою роботу відразу. Ми-
нуло вже стільки років, а перед 
очима всі поїздки — з першої 
по останню. Шуткуючи, називаю 
себе “капітаном дальнього пла-
вання на залізниці” і навіть на 
пенсії не вийшов з профспілки 
залізничників. 

Сплачую членські внески, їж-
джу на екскурсії з колишніми 
колегами, мене запрошують на 
профспілкові збори. 

У 2013 році пан Віктор відвідав 
Почаївську Лавру. Розповів, що 
скупався у водоймі святої Ганни, 
де температура води завжди 4 
градуси! У 2015 році з профспіл-
ковими діячами їздив на мітинг 
біля Верховної Ради проти при-
ватизації залізниці.

У 2003 році Віктор Іполітович 
отримав відзнаку “Кращий пра-
цівник залізничного транспорту 
України”.

У довгих відрядженнях Віктор 
Іполітович займався популярною 
тоді чеканкою. Одна з зроблених 
ним власноруч картина прикра-
шає зараз його “офіс”

батько — герой. Залізничником 

був і батько  пана  Віктора Іполіт 
Феодосійович Дробиш 1916 року 
народження. Працював на залізни-
ці в ШЧ-3 на дистанція сигналізації 
та зв’язку. 

У вільний час займався ма-
люванням. Коли розпочалась 
війна, у пана Іполіта була бронь 
на залізниці. У 1942 році бронь 
зняли і відправили на фронт. 
Дослужився Іполіт Дробиш до 
старшого сержанта. Отримав 4 
нагороди. Інформація про нього 
є на сайті про учасників  і ветера-
нів Другої світової війни  http://
podvignaroda.ru. 

Віктор Іполітович знайшов цей 
сайт і дуже пишається своїм бать-
ком-героєм. У нього збереглися 
листи батька з Берліна. Один 
з них датований 30 квітня 1945 

року. У ньому військовий  Іполіт 
Дорбиш вітає родину зі святом 
Першотравня, бажає здоров’я, 
розповідає про погоду. Пан Ві-
ктор зберіг дуже багато військо-
вих фотографій свого батька. 

— Скоро велике свято — День 
Перемоги, — каже наш земляк. 
— У моєму серці завжди палах-
котить вдячність моєму батьку 
за ту перемогу, яку він та його 
товариші по службі вибороли для 
нашої країни. 

віктор цибульський, майор

Напередодні травневих свят 
у Вінниці на стадіоні спорт-
комплексу «Нива» розпочався 3 
сезон 2017 року Всеукраїнської 
Футбольної Ліги учасників АТО 
на «Кубок героїв АТО». Матчі ре-

гулярного чемпіонату з футболу 
розпочалися серед шести команд 
групи «Центр».Змагання такого 
характеру слугують психологіч-
ною та фізичною реабілітацією.

На урочисте відкриття, яке 
супроводжував військовий духо-

вий  оркестр полку оперативно-
го призначення 3028, завітали 
президент Федерації футболу 
учасників АТО Руслан Руденко, 
голова Всеукраїнської профспілки 
«Футбол України» і Вінницької 
обласної федерації футболу Ігор 
Гатауллін та інші організатори.  

Для тренувань та гідних виступів 
на турнірі усім  командам-учасни-
цям було надано по 10 футболь-
них м’ячів.

Після урочистого підняття дер-
жавного прапору і хвилини мов-
чання на честь загиблих бійців 
на старт вийшли команди «Ягу-

ар» (Калинівка), «СК 3-й полк»  
(Кропивницький), «Кремінь-АТО» 
(Кременчук, Полтавська область), 
«Дика качка» (штаб Повітряних 
Сил України, Вінниця), команда 
«Імпульс» частни А-0707 ЗСУ  з 
Гайсину, «Могилів – Подільський 
АТО» (Могилів-Подільський). 
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Тобі сьогодні 
вісімнадцять, 
Весь світ біля 
твоїх ніг. 
Пора тобі зібратися 
На пошуки доріг. 
Впевнено і сміливо 
Дивись у очі долі 

І вибирай ту справу, 
Що буде за тобою. 
Все в цьом житті 
складному 
Залежить від ума. 
Знайди друзів 
надійних, 
Любов знайде сама.

3 травня вітаємо з 18-ти 
річчям нашу дорогу

Від т.Іри ,двоюрідного брата Даниіла 
,мами ,тата і сестри Насті

Вікторію 
Хрищенюк

396305

396681

39
78

47

39
66

34

Тобі сьогодні, рідний, шістдесят.
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..

5 травня вітаємо з 60-річчям дорогого чоловіка, тата

З любов'ю: дружина, сини.

Ільчука Миколу 
Григоровича

З першим днем народження 4.05.17 р. Вітаємо дорогого онука, племінника

Римшу Владіка
С Днем рождения поздравляем
Мы сегодня малыша.
Первый годик в своей жизни
Ты протопал не спеша.
Шаловливые ручонки – 
Всё хотят они достать.
Мы тебе, внучок, желаем
Крепким и здоровым стать.
Маме с папой чтобы радость
Своим смехом приносил.
Чтоб не плакал, улыбался
И всегда счастливым был.

З любов'ю: бабушка Галя, дєдушка Вася, тьотя Надя з сім'єю.

397032

396304Дозволь нам, матусю, 
тебе привітати,
І найтепліші слова 
ці сказати:
Бо поки є мама, 
доти є сонце.
Доти пташина і цвіт 
під віконцем.
Доти краса, доти поміч, 
розрада.

Живи нам, матусю,
Сто років на радість.
Спасибі, рідненька,
За твоє тепло,
За руки робочі, 
безсоннії ночі,
За те, що зростила,
За хліб на столі.
Спасибі, матусю, 
уклін до землі!

З любов'ю: чоловік Борис, дочка Наташа, син Саша, онук Дмитро.

Вознюк Галину Василівну
Щиро вітаємо з 60-річним ювілеєм дорогу матусю

Сьогодні рівно -  50
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 кри-
шталь – 
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.

З любов'ю: дружина, діти Павлік, Вова, Наташа, зять Андрій.

Осмірка Валерія
4 травня вітаємо з 50-річним Ювілеєм

397037

395740

397871

продам 
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ áåç ìàòðàö³â, øêàô, 
êóõîííèé ñò³ë, êîâðè íàòóðàëüí³ 2 õ 3. 096-160-
69-70, 096-138-68-81
  2 ë³æêà (ìàíåæè), âåëîñèïåä Àðä³ñ íîâèé 
1 700 ãðí., êîìï’þòåð (êîìïëåêò), øâåéíà 
ìàøèíêà, êîëîíêè «Ñâåí» 2-18W , åë.ã³òàðà 
«Êîðò»- êîìïëåêò, êîëîíêè 2-100 W, 2 íàñîñè 
âåëî/àâòî. 093-140-74-34
  2-õ êîçëèê³â ïîðîäà Ëàìàí÷, â³ê 2 ì³ñ. 098-
228-54-21, 063-296-91-94
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí ðîçêëàäíèé, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-
276-07-38
  IPhone 5 ç äîêóìåíòàìè, êîðîáêîþ 4 000 
ãðí., ñòàí 4/5. 063-504-25-63
  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
  Àâòîìàãí³òîëà JVC îðèã³íàë 200 ãðí., 
ëóøïèííÿ ç ãîð³õà 17 ì³øê³â. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, â³êíà á/ó 
140 õ 140, åë.äâèãóíè äëÿ ïðàëüíèõ ìàøèí. 
093-375-06-61
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ 
òàð³ëêè, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà 
íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Áàðàí 6 ì³ñ., á³äîí àëþì., äâåð³ ç 2-õ 
ïîëîâèí ïîëóòîðí³, êóêóðóäçà, ïøåíèöÿ. 093-
707-94-71, 063-344-14-45
  Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà âåñü 
³íâåíòàð. 097-149-12-94
  Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè ôîðìàò «Óêðà¿íñüê³». 
096-314-53-63
  Áäæîëîñ³ì¿, ñìò.Ðóæèí. 096-120-98-37 Ïåòðî 
²âàíîâè÷
  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
  Áëîêè áóä³âåëüí³ ôóíäàìåíòí³ 40 õ (1.10), 
(1.20), (1.30), (1.40) - 4 øò., 50 õ (90), (1.40) - 2 
øò. 097-690-98-02
  Áóðÿêè, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ñ.Ìàõí³âêà. 096-
295-27-64
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, 
â³äåîêàìåðà, â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, 
òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ äî âåëîñèïåäà 

30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Âàçîíè Àëîº 5 ðîê³â. 096-081-69-34
  Âàííà ÷àâóííà 1.70 á/ó. 097-690-98-02
  Âàííà ÷àâóííà á/ó, òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé 
Øàðï. 068-753-33-53
  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 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 Í³ìåöüêèé - ïðîêàòíèé 2 500 
ãðí., ÷îðíèé. 063-279-23-11
  Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé á/ó, ïðèâåçåíèé ç 
Í³ìå÷÷èíè â õîðîøîìó ñòàí³ 2 000 ãðí. 096-
779-60-83
  Âåëîñèïåä Óêðà¿íà, ïàðàí³ò 2.5 õ 1.6, áàíêè 
3-õ ë., ñòàðòåð íîâèé äî Çàïîðîæöÿ. 068-074-
71-60, 063-880-19-02
  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 3 øò., ìàãí³òîôîí áàá³ííèé òà 
êàñåòíèé, æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, 
øàôà 3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, êàðí³çè, áàíêè, 
òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  Â³êíà ó äîáðîìó ñòàí³, îòë³âè îöèíêîâàí³. 
097-436-73-95
  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
  Âîäîíàãð³âíà êîëîíêà ï³ä áîëîíèé ãàç, ãàç. 
áàëîí, êåðàì³÷íà äèìîõîäíà òðóáà. 2-42-59, 
098-564-57-58
  Âóëèêè, ðàìêè, ìåäîãîíêà íà 4 ðàìè, 
êàí³ñòðè 20 ë. á/ó, ï³äøèïíèêè 206, áàëîí 
àëþì. 2-70-03
  Ãàç. ïëèòà 2-õ êàìôîðíà á/ó ï³ä ïðèðîäí³é 
ãàç 250 ãðí., âåëèêèé êîíäåíñàòîð 120 ÌÊÔ 
äëÿ åë.ìîòîð³â â³ä 1 äî 4 Êâò 120 ãðí. 063-
694-70-11
  Ãàçîâà êîëîíêà «Ðîñü» â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 
000 ãðí. 096-779-60-83
  Ãàíòåë³ 2 øò. ïî 6 êã. 093-123-55-15
  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. 097-876-88-90
  Ãàðàæ. 068-753-34-43
  Ãàðàæ³ ìåòàëåâèé á³ëÿ òóíåëÿ, ³ 2 ïî âóë.
Ñîê³ëåöüê³é. 093-995-37-56
  Ãàðíåñåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöóíÿòà 
Êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 6 òèæí³â (ëèøèâñÿ 
õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000 ãðí. 063-600-58-51
  Äà÷à 10 ñîò. çà 101 êì. 097-431-23-27,  093-
766-54-89
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, 
â õîðîøîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Äâ³ âèïóñêí³ ñóêí³, ìóçèêàëüí³ øàõìàòè, 
çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, êîëîíêà (ó âèãëÿä³ 

ìàøèíêè). 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äåêîðàòèâí³ ï³âíèê ³ êóðî÷êà 100 ãðí. 
096-644-39-07, 063-736-47-60
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, 
âåëîñèïåä ïîñèëåíèé, àäàïòîð (áðè÷êà äî 
ìîòîáëîêà), îïðèñêóâà÷ ç í/æ ñòàë³. 093-
375-06-61
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 
80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 
093-984-74-88
  Äèâàí, äâ³ êðîâàò³ áåç ìàòðàö³â ïî 300 
ãðí., ñò³ë îâàëüíèé, êð³ñëî, êîâðè 2 õ 3, 
êàðòîïëÿ, íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-
407-29-89
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë äëÿ õëîï÷èêà 750 
ãðí., íåäîðîãî, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-
106-59-74
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 
067-748-37-54
  Äî¿ëüíèé àïàðàò. 068-547-70-90
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 098-280-55-27
  Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, 
ìðàìîð òà ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ 
êîøåíÿòà. 097-793-55-95, 063-600-58-51
  Äóõîâà ï³÷ Ñàòóðí. 098-304-83-85
  Åë.âóëêàí³çàòîð, äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë. 
063-305-97-21, 098-316-40-70
  Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. 
ºìí³ñòü, 40 øò. âîùèíè, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 
099-294-82-38, 2-12-13
  Æóðíàëüíèé ñòîëèê, îïðèñêóâà÷ äëÿ 
ñàäà - ãîðîäà, øàòê³âíèöÿ, 2-õ òîìíèê 
Ãåðî¿ Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçà. 063-191-23-75, 
097-873-36-99
  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. õ êîíòåéíåðîì 5 ò. íà 
Òàëèìîí³âö³, õîëîäèëüíèê Äíåïð, ðîáî÷èé. 
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-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
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-
60-55
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 
098-477-37-33, 093-596-41-07
  Êàí³ñòðè ìåòàëåâ³ 20 ë., 30 ë., â³çîê 
- êðàâ÷ó÷êà, ãèðà 32 êã. ñïîðòèâíà. 096-
463-00-66
   Êàðòèíà  ìàëüîâàíà  « (  Âàë» 
Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà ³ãðàøêà, ñêðèíÿ. 067-
779-47-57

  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã - 200 êã. 063-600-
58-51
  Êàðòîïëÿ äð³áíà òà ïîñàäêîâà. 063-026-27-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ïîñàäêîâà. 096-719-18-46
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 096-065-75-14
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà ñîðòîâà Á³ëà Ðîñà, 
Ñëàâÿíêà, Á³ëîðóñüêà ðàííÿ. 097-642-20-12, 2-11-
85
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, õàð÷îâà. 067-960-35-26, 
063-828-27-80, 097-311-96-79
  Êàðòîïëÿ. 096-750-81-60
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, 
ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó. 067-779-47-57
  Êîáèëà, ëîøèöÿ. 067-147-49-62
  Êîçåíÿòà, êàðòîïëÿ. 068-518-35-30
  Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â 
ïîòóæí³ñòþ 20 Âò, åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 
067-779-47-57
  Êîìá³êîðì äëÿ ïåðåïåë³â. 097-887-92-54, 063-
120-25-40
  Êîðîâà ç 7 òåëÿì, 7 ì³ñ. ò³ëüíà. 063-799-72-43
  Êîðîâà ìîëî÷íà, äîáðà, ò³ëüíà 6 òåëÿì, 8 ì³ñ. 20 
000 ãðí. 096-772-01-94
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ÷îðíî-ðÿáà ñ.Ëîç³âêà. 068-
034-41-90 
  Êîðîâà ðîçòåëåíà. 098-718-14-21
  Êîðîâó ÷åðíî-ðÿáó. 098-245-76-02
  Êîðïóñà äî ê³ííîãî ïëóãà 3 øò., êîëåñà äî ÃÀÇ-
66 2 øò. ñòóï³öè ç ï³äøèïíèêàìè äî ÃÀÇ-53 çàäí³. 
068-704-95-73
  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
  Êðàíè Ìàºâñüêîãî ²òàë³ÿ, ïåòë³ äî ãàðàæà, 
çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 âîëüò), 2 ôëàíöà Äó 50, 
øëàíã àöåòèëåíîâèé. 096-453-34-86, 2-51-56
  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
  Êðîë³ âåëèêî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä, 
ïåðåãí³é. 096-963-73-52
  Ëîøà 7 ì³ñ. (æåðåá÷èê), ñïîê³éíèé, íå á’ºòüñÿ, 
íå êóñàºòüñÿ. 096-231-90-76 Ðóñëàí
  Ìàëèé ãàç.  áàëîí,  ñïðàâî÷í³  äàí ³ , 
õàðàêòåðèñòèêè íà ³ìïîðòí³ íàñîñè ð³çíèõ ìàðîê, 
âåëèêèé âèá³ð òåõ. êíèã ïî ãàçèô³ê., ñàíòåõí³ö³, 
ñïåö.ðîáîòàõ, òåõ. êíèãè ïî åë.ìîíòàæí³ ðîáîòàõ, 
ñïðàâî÷íèêè íà ð³çí³ âèäè ðîá³ò, êíèãè ïî ãåîäåç³¿, 
íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ. 096-453-34-
86, 2-51-56
  Ìàòåð³àë äëÿ ïîêðàñêè ãåëü-ëàêîì, íåäîðîãî. 
067-366-27-26
  Ìàòðàöè îðòîïåäè÷í³ 2 øò. á/ó 1.90 ñì. õ 90 ñì. 
096-445-25-80
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 
38. 098-724-70-55
  Ìîëîäîãî ï³âíÿ á³ëà Áðàìà. 2-21-64, 093-170-
90-05
  Ìÿêèé êóòî÷îê ó â³òàëüíþ 2.20 õ 2.30. 096-887-
12-18, 063-403-36-50
  Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 85 ãðí./ðåáðî. 098-500-10-
54, 063-600-58-51
  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
  Ï³äøèïíèêè 202 ÀÅ, 8029, 4220561, 842305Ê1, 
8468706 (óïîðíèé), 42205, 42305, ïåðåêëþ÷àòåëü 
ÒÂ 1-2, çºäíóâàëüí³ êîëîäêè, ðåìí³ À-1060, À-900, 

À-850, óãîëîê 63 õ 63 õ 6 2 ì/ï, ãàôð³ðîâàíèé 
í/æ øëàíã Ä15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç êîòë³â, 
òð-ð äî ðàä³îïðèéìà÷à ç øíóðîì ³ âèëêîþ 
(³ìïîðòíèé). 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïëèòêà îáë³öîâî÷íà êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³ 
2.6 êâ.ì., åë.äâèãóí ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ 
ôîðìè, áóìàæí³ ðóáë³ Öàðñüêî¿ Ðîñ³¿ íîì³íàëîì 
1.5 ðóáë³â, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè äî òåëåâ³çîðà, 
êðàí ãàçîâèé 2-õ õîäîâèé. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Ïîðîñÿòà  10-12 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà âàãà 20 êã., ìÿñíî ïîðîäà, 
ì.Êîçÿòèí. 098-257-41-86, 093-821-84-71
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-
941-44-47
  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
  Ïðîïîë³ñ, ñâ³æèé ï³äìîð, ëè÷èíî÷íå ìîëî÷êî, 
ìåä, òðàâà ìåë³ñè. 2-21-64, 093-170-90-05
  Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü 400 êã., êàðòîïëÿ âåëèêà 
íåäîðîãî. 098-104-16-11
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-
00-32
  Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê ç ïëàñòèí òà 
àðìàòóðè. 097-793-55-95
  Ðîáî÷³ áîò³íêè, ÷îáîòè, ðóêàâèö³, õàëàòè, 
êîñòþìè õ/á, âèõ³äí³, ôîðìåí³. 097-575-60-55
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12êã, 1900ãðí. çà 
ïàðó. 093-941-03-84
  Ñâèí³ ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, 
ñò³ëüö³, êð³ñëà, êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 
097-147-84-88
  Ñ³âàëêà Ïîëüñüêà çåðíîâà äîâæ. 2 ì. 097-
031-96-74
   Ñ ò à í î ê  ä å ð å â î î á ð î á í è é 
áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â. 5 Êâò. 093-375-
06-61
  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
  Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë Äàíêî á/ó, 1 ð³ê, 12 
Êâò. 097-690-98-02
  Òåìíî ñèí³é áîñòîí íà êîñòþì, òèòàíîâèé 

äèñê, íàá³ð âèêðóòîê, øâåëåð, ãàç. áàëîí, áàíêè 
0.5 ë., áîðîíà íà äà÷ó. 093-850-01-60
  Òîá³íà, ðóáë³, êóïîíè 1954 - 1992 ð., 
ìîíåòè ÑÐÑÐ, öàïîí ëàê (÷åðâîíîãî êîëüîðó), 
ôîòîçá³ëüøóâà÷, ô/ñïàëàõ, ô/åêñïîíîìåòð, 
ô/ðåçàê, êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ñâ³òëîâèé 
³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, ðåëå ÐÝÑ 6,9, 15, ÐÝÌ-
33. 096-453-34-86, 2-51-56
  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
  Òðóáè, øèôåð, ë³íîëåóì, âèøêó àíòåííó. 
097-436-41-89
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, êíèæíà ïîëêà, ê³ðîãàç, 
ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, øòîðè, çàíàâ³ñè, âàçîí 
«Àëîº». 2-12-24, 093-884-86-66
  Òóìáî÷êà ï³ä âåëèêèé òåëåâ³çîð íîâà. 067-
960-67-49
  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 «Åëåêòðîëþêñ» 2-õ êàìåðíèé, 
ìîðîçèëüíà êàìåðà. 067-949-35-87, 063-775-
82-34
  Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé äëÿ âîäè. 067-
250-12-52
  Õîëîäèëüíèê Samsung 2-õ êàìåðíèé, 
òåëåâ³çîð Samsung. 063-190-42-97, 097-569-
62-90
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå â äîáðîìó ñòàí³, 
ðîáî÷èé 2 500 ãðí. 067-960-67-49
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå, ë³æêî 1-ñïàëüíå â 
ãàðíîìó ñòàí³. 097-878-11-70
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-
73-30
  Öåíòðîáåæíèé íàñîñ, âàííà á/ó, ë³÷èëüíèê 
ãàçó. 097-323-85-75
  Øàôà-êóïå 190õ220õ48. 067-801-45-38
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà Ïîäîëêà â õîðîøîìó 
ñòàí³, êðàñèâèé íàðÿäíèé êîñòþì (ñï³äíèöÿ + 
ï³äæàê) êëàñèêà, íàðÿäí³ áîñîí³æêè íà êàáëóêó, 
âñÿ ìàéæå íîâå, íåäîðîãî. 097-046-11-75, 063-
502-68-94
  Øâåéíó ìàøèíó á\ó. 097-358-34-82
  Øêóðè êîçèí³, øòîðè íîâ³, êàâîâå äåðåâî, 
ñàäæàíö³ ³íæèðà. 067-445-75-52
  ß÷ì³íü ÿðèé. 096-801-20-71
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.
ÃðóøåâñüêîÃî 10, Ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
 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., 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., 39.8 êâ.ì., ñ.Áðîäåöüêå âóë.
Ðîá³òíè÷à 2/6, º ãàç, âîäà, åëåêòðîåíåðã³ÿ, 
òåïëà âîäà, äóøîâà êàá³íà, ì/ï â³êíà, 2 
êîíâåêòîðà, ïîãð³á, ãàðàæ, õë³â 50 000 ãðí. 097-
983-48-33, 097-266-69-16
  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., ç ìåáëÿìè, 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 
18, 30 êâ.ì. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  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, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç 
ðåìîíòó, íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, 
åë.îïàëåííÿ. 098-225-46-43, 063-274-92-51
  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. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà. 063-
475-38-38
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 
098-749-85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 45 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí, 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, â õîðîøîìó ñòàí³, æèëà, 
ìåáåëü, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè âîäè - ãàçó, 
áàëêîí çàêðèòèé, º ñàðàé, ïîãð³á. 096-429-61-
28, 063-288-71-97 äî 19:00

  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., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, 
íåäîðîãî. 097-350-36-33
  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.Í³êîëüñüêîãî 24, 
ì.Ìàõí³âêà. 093-407-27-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-
40-44
  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, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò 
òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå 
ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  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, 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
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ремонт, послуги
Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 
Швидко та якісно. 096-298-53-52
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-
786-29-90
Пиляю дерева аварійні та непотрібні, кож-
ного дня, недорого. 063-792-34-18
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, 
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-
75-25
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 
70 дм,80 дм.Працюю без посередників 
098-992-51-57
Каменьщик,Камінь БУД.Кладка 068-534-
73-78 Віктор

робота
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-
426-70-75
На роботу в м.Козятині терміново потрібен 
охоронник, без шкідливих звичок, вік 25-40 
років. 063-510-68-51
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 150 
- 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
Запрошуємо на роботу швачок, повна 
зайнятість, офіційне працевлаштування, 
оплата проїзду в Козятин. 067-292-21-05, 
093-831-18-77
Запрошуємо на роботу чоловіків в м.Київ, 
з/п від 5 000 до 10 000 грн. 050-416-02-22
Срочно на работу требуется:-бармен-
официант/ З/П гідна! 0935996833
Каменярі на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Монолітник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від виробітку. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Комірник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 7000грн. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
Стропальник на підприємство в м.Київ. 
Заробітня плата висока, від 10000грн. 
Повний робочий день. Надаємо для 
працівників житло т. (067)5081459 Ірина
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
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Терміново потрібна доглядальниця-
домогосподарка по догляду за хворою 
жінкою робота тиждень через тиж-
день, цілодобове проживання. 093-920-

72-02, 067-403-69-80, 066-760-19-26

Адміністратор в готель (хостел) у м.Києві. 
Заробітня плата від 3500+%. Проживання на 
місці. Робота в м.Києві. Тел.: 0685235944, 
0674456686
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
Разнорабочие на рыбное п-во(Киевская 
обл., Бориспольский р-н., с.Счасливое). Г/р 
5/2 и сменный. Предоставляются: Развоз-
ка и вкусные обеды, жилье иногородним, 
спецодежда. 067-574-74-18, 066-596-40-
73, 063-803-69-07
Охоронники (чоловіки та жінки). Охоро-
на промислових об’єктів по Вінницькій, 
Одеській та Черкаській областях. Вахта 
15/15, 30/15 днів. Кар єрний ріст, заробітна 

плата своєчасно. Доставка та проживання - 
безкоштовне. Харчування. З/п 160-200грн/
доба т. (098)3113472, (097)9318280, 
(063)6999454

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 

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

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

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 

Охоронцi чоловiки, жiнки (вахта). З/п 5000. Тел.:(093) 647-35-34 

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

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

 Продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

 Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 
250-34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 

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

спорт, туризм, туристичнi послуги 
 Пропоную 

Вiзи в Португалiю, Францiю, Польщу. Культурнi вiзи (Порт., 
Польща, Фран.). iнф. Тел.:(093) 884-97-31 

 тварини 
 Продам 

Цуценята французької вiвчарки брiар, хлопч.i дiв., 1,5 мiс. Не 
линяє, без запах. Тел.:(067) 703-27-95 

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

  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  ê ³ìí.  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., 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., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 
ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-
029-91-04, 096-619-61-49
  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.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., 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, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-
207-01-18  
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, 
ì/ï áàëêîí, â³êíà, ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë 
ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí æèëèé, 
òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  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
  Áóäèíèîê  öåãëÿíèé ç äîêóìåíòàìè, 
âîäîïðîâ³ä öåíòðàëüíèé, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä, 
ãîðîä 25 ñîò., íåäîðîãî. 097-358-34-82
  Áóäèíîê 120 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 40 ñîò., ð-í Öàðñüêå ñåëî, ãàðàæ, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàç, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
2-43-60, 068-174-58-05, 063-194-85-76
  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 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 ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. 

Репетитор Англійської мови 
по м.Козятин 096-619-42-17; 

063-875-68-77 Ляна
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Усі рідні висловлюють 
щиру подяку рідним,

близьким, кумам, друзям, колегам 
по роботі, сусідам, всім небайду-

жим людям,
за моральну та матеріальну під-

тримку
в трагічний для нас час,

допомогу в організації поховання 
найдорожчої для нас людини

Павлюка Миколи Григоровича

Сім’я Коломійченків висловлює щиру подяку рідним, 
друзям, сусідам, всім небайдужим.

Козятинчанам, педагогічним та учнівським 
колективам навчальних закладів міста,

а особливо пед.колективу школи №1, на чолі з директором Юр-Кирилюк Р.П.,
міському голові Пузирю О.Д., заступнику голови Вечері В.В.,

депутатам міськради, учням та їх батькам,
випускникам класів, яких навчала Ольга Григорівна,

сім’ям 
Заїчко В.О., Тимощука В.В., Тітарчуку В.Т., Савчук Оксані та Ючинській Олені,

за моральну та матеріальну підтримку в лікуванні та в трагічну для нас всіх 
хвилину,

допомогу в організації поховання найдорожчої нам людини,
нашої доньки та матері, 

Коломійченко Ольги Григорівни.
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Вічно сумуючі: чоловік, діти, внуки, сестри та їх 
сім'ї.

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 роз-
цвітуть сади,
І солов'ї затьохкають 
ночами
І будуть знову квіти 
і плоди
І буде все...

Та тільки вже без 
мами.
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 зна-
йде вічний спочинок 
у райських садах.

04 травня 2017 р. минає 40 днів,
як пішла з життя

Сініцина 
Катерина Олексіївна

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

 (можливо на дому) freelance, 
вільний графік

тел: 063-66-20-675

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

397820

Вічно сумуючі дружина, діти, онук

Минуло пів року, як перестало битися сердце 
дорогого чоловіка, батька, дідуся

Любимо, пам'ятаємо...
Вічна тобі пам'ять,
Царство Небесне...

Кудаєва 
Петра Вікторовича

Педагогічний, учнівський, батьківський колективи школи глибоко сумують з приводу 
тяжкої втрати та висловлюємо співчуття рідним і близьким.

30 квітня 2017 року на 44 році пішла з життя молода і прекрасна людина – вчитель по-
чаткових класів спеціалізованої школи №1 ім. Т. Г.  Шевченка —

 Трагічно обірвалося життя чудової жінки, 
чуйної доньки, турботливої матусі, таланови-
того педагога.

 Ольга Григорівна 
Коломійченко.
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Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
  Áóäèíîê âóë.Äàíèëà Ãàëèöüêîãî (êîë.
Òåëüìàíà) 18, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä 7.4 ñîò. 096-445-01-58
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 050-442-44-47
  Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 
18 ñîò. çåìë³. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  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.  + ï ³÷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. ñ.Êîçÿòèí 84 êâ.ì., 33 ñîò. 
çåìë³, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, 
ãîñï. áóä³âë³. 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì, ç ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 096-419-98-96, 
2-70-03, 5-39-71
  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 æèëèé 49 êâ.ì., ãàç., ï³äâåäåíà 
âîäà, ì/ï â³êíà, º äîáóäîâà (2-é ïîâ. 
ìàíñàíäðà), áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, º ãàðàæ, 
ó÷àñòîê 6 ñîò. 063-294-70-75
  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, 7 ñîò. çåìë³, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ìàéñòåðíÿ, ÷àñòêîâî ç 
ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 096-901-70-55
  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 íîâèé, ó÷àñòîê 18 ñîò., ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9. 096-573-69-28

  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.Éîñèï³âêà, Ðóæèíñüêèé ð-í, 3 
ê³ìíàòè, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 35 ñîò. 067-401-
21-38 Îëÿ
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ç ãîñï. áóä³âëÿìè.  096-
217-44-71, 063-995-09-93
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ãàç, 
ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 20 ñîò. çåìë³, 
îáêëàäåíèé öåãëîþ. 097-690-98-02
  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.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, 
ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, 
ãîðîä 12 ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 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 âñ³ ãîñï. áóä³âë³, ãàç. 
067-661-26-14
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, çåìëÿ 
25 ñîò., ãàç. îïàëåííÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ äðîâà, 
êðèíèöÿ, ñàä, ð³÷êà ïîðó÷. 096-364-80-30
  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, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 
ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), 
çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. 
îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, 
êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 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 òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, 
êðèíèöÿ, âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-
259-20-58
  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   
  Áóäèíîê, ãàðàæ, 76 ñîò. çåìë³. , 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 095-406-36-06, 050-328-43-98
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ 
ïîâåðõîâèì, º ö/âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ãàðàæ, 
ñàí.âóçîë ïîãð³á. 096-702-36-28, 063-294-
75-66
  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
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ 
ãàç ð-í Í³êðàñîâà, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 
067-442-17-71
  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 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 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 42 êâ.ì., º ãàðàæ, ãàç, 
îêðåìèé äâ³ð. 063-386-02-00, 093-188-18-21
  ×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 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 âóë.Áåññàðàáîâà 44, âîäà, 
ãàç. îïàëåííÿ, çåìë³ 7 ñîò. 098-540-01-93
  ×àñòèíà áóäèíêó ãàç, âîäà, êîëîíêà âóë.
Ëèñåíêà 3/1, á³ëÿ âåò. àïòåêè. 063-727-42-74
  ×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
 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 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
  ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., ñòàí ðîáî÷èé, õîäîâà, 
ì³ñò, ÊÏÏ, äâèãóí â íîðìàëüíîìó ñòàí³ 14 000 
ãðí. 067-773-27-24
  ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., 1.3 ñì.êóá, íå 
ôàðáîâàíà. 067-407-62-92
  ÂÀÇ 21083 1989 ð.â., 1.5, 5 ñò., ÷åðâîíà, 
Îïåëÿ òîðïåäà, òèòàíè, ïðÿìîòîê, íå ãíèëà, 
ñâ³æà ôàðáà. 093-998-00-32, 097-523-19-98

  Äåî Sens 2006 ð.â., 5 ñò., ñð³áëÿñòà. 096-
747-11-42
  Ëàíîñ 2008 ð.â., æâ. 1.4, ñòàí ³äåàëüíèé. 
097-352-95-44, 063-999-74-78
  Ë³òíÿ ãóìà 195 õ 65 õ 15 ïàðà, ïðàêòè÷íî 
íîâà. 097-690-98-02
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ â äîáðîìó ñòàí³, 2.4 
äèçåëü, óí³âåðñàë. 096-353-52-03
  Ìîïåä Êàðïàòè. 063-305-97-21, 098-316-
40-70
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ íåôàðáîâàíèé 25 000 ãðí. 
093-995-37-56
  Ìîòîáëîê Çóáð 10 ë. ç ôðåçîþ ³ ïëóãîì. 
096-649-53-83
  Îïåëü Êàäåò 1986 ð.â., 1þ6 äèçåëü, ñèí³é 
27 000 ãðí. 067-175-85-50
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð ç íàâ³ñíèì 
îáëàäíàííÿì, ïëóã ê³ííèé 2-õ êîðïóñíèé äî 
òðàêòîðà. 096-649-53-83
  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
  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
  Ôîðò Òðàíç³ò 1998 ð.â., áîðòîâèé ôóðãîí. 
096-801-26-09 Þðà

  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
  Àâòîìîá³ëüíèé ãåíåðàòîð Ã-108, Ã-12, Ã-130, 
âóëèêè Äàäàí â õîðîøîìó ñòàí³. 098-419-41-37, 
063-662-12-74
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áäæîëîñ³ì¿. 063-969-63-57, 097-463-34-81
  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
  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. 063-537-86-00
 âàÇ, ÇàÇ, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â Áóäü 
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîÁëåìí³, íåðîÇìèòíåí³. 
098-682-50-85

  міняЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà, 2 ïîâ. íå êóòîâà íà 
öåíòð. 093-558-77-49
  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
  Êâàðòèðó â öåíòð íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 068-753-34-43

 різне
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ãëèíó. 063-305-97-21, 098-
316-40-70
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êèöþ - ìèøîëîâè. 063-280-
18-63

  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-
731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ. 093-331-26-84, 093-
782-40-32
  Äîáðèé, ùèðèé, ïðàöüîâèòèé ÷îë. 53 ð. 180/70 êã. 
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíîþ, ëàã³äíîþ áåç ø/ç äëÿ ñ/ñ. 
068-753-34-61
  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 â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 
063-191-10-90
  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 30 êâ.ì. â îðåíäó. 093-766-78-49
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, 
ï³ä á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ-äîìîãîñïîäàðêà 
ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ æ³íêîþ ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç 
òèæäåíü, ö³ëîäîáîâå ïðîæèâàííÿ. 093-920-72-02, 067-
403-69-80, 066-760-19-26
 1 òðàâíÿ 17 ð. â ð-í³ 9 øêîëè Çíàéäåíà ñîÁà÷êà ïîðîäè 
òàêñà Ç òåìíî-ñèí³ì øíóðî÷êîì íà øè¿, ÷îðíî-êîðè÷íåâèé 
îêðàñ, ä³â÷èíêà. 093-022-60-97 íàñòÿ

 ñ³ì’ÿ Çí³ìå Áóäèíîê Ç³ âñ³ìà Çðó÷íîñòÿìè àÁî 2-õ, 
3-õ ê³ìí. êâ. íà äîâÃèé òåðì³í Ç ìåÁëÿìè, ïîðÿäîê òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó Ãàðàíòóºìî. 063-433-04-35
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овен 
 незважаючи на тривалі ви-
хідні, вималюють можливості 
у професійній сфері.
телець 
постарайтеся уникати будь-
яких конфліктів.

близнЮки 
раніше ропочаті справи, які 
досі пригальмовували, почнуть 

успішно просуватися.
 рак 
складіть детальний план за-
вдань і зустрічей і намагайтеся 

не змінювати жодного з пунктів.
 лев 
з'явиться час зайнятися своїм жит-
тям та відпочинком.

 
діва
на роботі постарайтесь не при-
вертати до себе зайвої уваги.

терези 
 цього тижня можливі зміни як 
в особистих, так і в професійних 

справах.
скорПіон 
 упевненість у власних силах, 
допоможуть зміцнити своє 

кар'єрне становище.
стрілець 
зараз мусите зосередитися на 
одній головній меті, тоді вона 

стане ближчою до вас.
козеріг 
наближається період, спри-
ятливий для рішучих дій та 
помітних змін.

водолій
 періодично доведеться виправ-
ляти помилки, повертатися до 
відкладених справ .
риби 
нічого поки що не обіцяйте, бо 
їхнє виконання вимагатиме від 

вас великих зусиль та витрат.
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