Біля першої їдальні на проході будують капітальний паркан. Які причини і наслідки
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Операція “туї”
продовжується
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— Вітю Крючкова.

Володимир (72),
пенсіонер:

— Вадима Наумова.
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Чи знаєте ви прізвища загиблих в АТО козятинчан?

Ми запитали у козятинчан

Оксана (31), продавецьконсультант:

Дитина року — співак
з села Козятина
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Олег (24), слюсар:

— Нікого не знаю.

Анна Абрамівна (79), пенсіонер:

— На жаль, нікого.

Марія (61), пенсіонер:

— Не знаю нікого.

День Героя

Андрій (24), слюсар:

— На жаль, нікого не знаю.

від "Суспільних ініціатив"
Побачив світ буклет з біографіями краян, загиблих в АТО

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У районній бібліотеці 23 травня 2017
року презентували мартиролог "Білі лебеді
у небесах". Дата співпала з Днем Героя в
Україні, який відзначається з 1941. Назва
буклету "Відлуння неоголошеної війни". Це
довідково-інформаційне видання увічнило
пам'ять земляків,життя яких обірвала війна на
сході України. Короткий виклад інформації
складається з біографічних відомостей 15-ти
загиблих військовослужбовців. Книжка видана
за ініціативи громадської організації "Суспільні
ініціативи Козятинщини",фінансової підтримки
Козятинської міської ради. Матеріал зібраний
та систематизований краєзнавчим сектором
Козятинської центральної районної бібліотеки.
Зі вступним словом на заході звернулися до
присутніх найперша волонтер Олена Іванчук,
голова ГО"Суспільні ініціативи Козятинщини"
Віктор Заїчко. Вони презентували буклет і
розповіли про роботу громадської організації,

про допомогу воїнам на сході з початку війни.
У бібліотеці зібралися учні шкіл, студенти
залізничного училища, вчителі, представники
влади та ЗМІ. Розповіла присутнім про свою
долю і долю свого загиблого сина Вадима
пані Науменко. Вона повідала історії багатьох
загиблих та долі матерів. Сліз не могли стримати присутні... Слово тримали представники
організації спілки воїнів АТО. Мешканець
Махнівки Леонід Цеханівський зробив звіт про
роботу "Суспільних ініціатив" по виготовленню
та відправці в АТО 714 сіток та 65 костюмів.
Мерія вручила грамоти навчальним закладам,
які найбільше сплели маскувальних сіток на
передову (шк.№5, ліцей-школа та залізничне
училище). Виступили представники ЗМІ, які
впродовж війни висвітлюють тему ситуації з
поля бою на сході, представники влади, військкомату,школярі,бібліотечні працівники…
Вічна пам’ять героям!
(світлини з героями,які загинули,на стор. 2)

398551
399058
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колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Відлуння
неоголошеної
війни —
виклик до дії
Мої співчуття всім рідним і близьким загиблих героїв і захисників України. Я, як і всі, в
скорботі за полеглими солдатами. І як мати, і як
бабуся, як жінка, як громадянка. Книга "Білі лебеді у небесах" , яка вийшла (про це на стор.1)
— доволі фахове, доволі гарно оформлене видання про полеглих земляків. Багатьох з них я
знала особисто і з ними спілкувалась. Багатьом
допомагала в процесі їхньої служби.
Війна забрала молодих хлопців. Смерть їх
була вимушеною і жахливою. У мене навіть
не вистачає фантазії, щоб зрозуміти, в якому
пеклі і в нелюдських умовах служили, воювали,
і загинули наші хлопці. Більшість з них - це добровольці, що не ухилились від удару долі, коли
в державі був повний бардак. До речі, він існує
і зараз. Але не з вини тих хлопців, що взяли в
руки зброю.
На мій погляд, вказана книжка - не підведення
підсумку, а виклик до дії. Ми повинні подолати
навіть на рівні міста і району, області — внутрішніх окупантів. Побороти неймовірно велику
за масштабами корупцію, що притаманна першим керівникам міста, району, області. Побороти
зловживання в сфері використання природних
ресурсів — земля, надра. До цього аж ніяк не
причетні Збройні сили України.
Мені особисто приємно, що на свято вишиванки в місті та районі учні індифікували себе
як українці, як нація. Це перемога вчителів і
свідчення, що ми рухаємося в правильному напрямку. Вважаю за доцільне, як мінімум, щоб
кожна дитина прочитала мартиролог “Білі лебеді у небесах”, потримала в руках. Важливо
— започаткувати постійну акцію хоча би раз
в тиждень під час навчання в школі проводити
години пам’яті, де зачитувати імена загиблих
земляків, розповідати про них.
На часі створення меморіалу пам’яті, де мали
б бути перезахоронені всі солдати Збройних
сил України, що загинули в АТО. А якщо родичі проти, то я так думаю, можливо встановлення іменних стел тих військових з вказанням
реального місця захоронення. Адже Україна
має світовий досвід поваги до полеглих воїнів.
Це Львівський меморіал-цвинтар, куди їдуть з
усього світу дивитись, як потрібно вшановувати
полеглих солдатів.
Це те елементарне, що ми маємо зробити.
Можливо, хтось запропонує інші моделі чи
підхід.
Поряд з цим ми повинні думати за живих
ветеранів війни. Ініціювати перед Президентом,
ВР, Міністерством оборони, щоб кожний солдат,
що служить в зоні бойових дій, принципово
отримував зарплатню, еквівалентну не менше
2,5 тисячі доларів. Виплатити різницю тим, що
вже відслужив. Тому що, коли держава була
в небезпеці, ну де ви ще знайдете в світі, щоб
сива, соціально-незахищена мати продавала
зібраний річний урожай і купляла берці, каску,
бронежилет та відправляла свого сина захищати
батьківщину? При тому, як хизуючі знахабнілі
чиновники викручують руки цій матері і зневажливо ставляться до морально і психологічно
хворих від війни ветеранів, які повернулися, не
надаючи пільг, кредитів.
Ось за що має боротися громада. Не один,
а ми всі разом маємо поставити на місце
владу. Що не ми для них, а вони для нас. І
якщо у нас це вдасться, лише тоді побудуємо
суспільство набагато успішніше, що протистоїть агресору, який зазіхає на українську націю
та цілісність держави за принципом “поцарюю,
вкраду і втечу”.
Це буде найкращим пам’ятником полеглим
воїнам на теренах війни.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com
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парубок року — Микола Оліференко зі школи №9
Він співак, спортсмен, переможець конкурсів
В'ячеслав Гончарук

Сергій Борисович
Кацабін (22.04.1983
- 09.02.2015) Солдат
резерву, фельдшерфармацевт відділення
медичного постачання
1-ої окремої
медичної роти імені
Пирогова Північного
територіального
управління Національної
гвардії України, в/ч 3001

Віктор Леонідович
Крючков (18.04.1992 21.11.2015) Молодший
сержант, командир
відділення 46-го
окремого батальйону
призначення “ДонбасУкраїна”

Шайдулла
Хайруллович
Камзінов (2.08.1975 2.10.2014) Молодший
сержант, командир
бойової машини
93-ої окремої
механізованої
бригади

Віктор Євгенович
Ковальчук (8.12.1992 31.08.2014) Лейтенант,
командир взводу 80ої окремої десантноштурмової бригади

Про Миколу Оліференка газета “RIA-Козятин” розповідала
раніше, як про талановитового
співака. І ось учня школи № 9 на
фестивалі “Травневий зорепад”,
де визначали кращих дітей Козятинщини, оголосили переможцем
в номінації “Краща дитина року”!
Сам факт свідчить про те, що
переможець такої премії має як
природній дар, так і старання на-

полегливої праці. Що й підтвердив він сам при зустрічі з журналістами. Виявляється, що маючи
природній дар до співу, Микола
займається спортом та туризмом.
Він — учасник різних вікторин та
змагань. Як нагороди, має дипломи і грамоти лауреатів обласних
конкурсів “Сурми звитяги” та
“Пролісок надій”. Їздив на змагання з футболу та баскетболу.
Любить подорожувати з друзями.
“Як ти досяг такого визнання,

школяр?” — запитали ми
у Миколи.
— Спів маю від природи. У всьому іншому
— пощастило з батьками, школою, вчителями, друзями.
Батьки дали життя і можливість
добре вчитись.
Школа і вчителі
дали освіту і
знання. Друзі

дали розуміння ситуації.
За словами Миколи, він любить усі предмети, адже вони
потрібні, раз є в шкільній програмі.
Що ж дала школа нашій
“кращій дитині року”?
— Поки що тільки
знання, — каже Микола
Оліференко. — Та думаю, що дасть путівку в
майбутнє. Зараз думаю
над тим, щоб добре за-

кінчити школу.
Потім думаю вступати в Одеську
мореходку. Батьки не проти. Я
ж казав, що з ними пощастило
— мої думки з їхніми рідко розходяться. Я вдячний їм, що вони
мене завжди розуміють.
Приємно,коли діти своїх батьків
вважають авторитетами.
Та якщо по справедливості, то
батькам пощастило з сином, школі зі школярем, вчителям з учнем,
друзям - з другом.

Тенісисти здобули срібло

Наша “Іскра” стала призером чемпіонату Вінницької області
Катерина ЧЕКАЙ

Олександр
Володимирович Ложбин
(28.05.1990 - 25.08.2014)
Лейтенант, командир
взводу 51-ої окремої
механізованої бригади

Микола Миколайович
Лукашук (08.12.1989 11.06.2015) Артилерист
ВС України, навідник
гармат

Олександр Васильович
Москалюк (25.02.1963
- 14.10.2014) Старший
лейтенант, заступник
командира роти з
виховної роботи
Вінницького полку
Західного ОТО
Національної гвардії
України

Леонід Вікторович
Леонтюк (11.08.1971
- 14.07.2016)
Молодший сержант
93-ої окремої
аеромобільної
механізованої
бригади ЗСУ

У минулі вихідні у Вінниці в СК
"Здоров'я" проходив 4-ий тур командного чемпіонату Вінницької
області з настільного тенісу. На
завершальний тур приїхали 14
команд.
Вони зіграли три командні
тури. Почесне друге місце виборола наша “Іскра”. Команда грала у неповному складі — Олег
Білецький, Іван Поберій, Дмитро Демчук, Віталій Ветров,
Денис Вакуленко. Можливо

Мир без тиші
Лидия КИЕВСКАЯ

Вадим Олександрович
Наумов (18.08.1992
- 01.09.2014)
Солдат, снайпер
3-го батальйону
оперативного
призначення
Національної гвардії
України

Василь Петрович
Осіпчук (15.03.1963
- 24.03.2016)
Старший лейтенант,
командир
інженерносаперного взводу
1-го механізованого
батальйону
28-ї окремої
механізованої
бригади

Юрій Леонідович
Осаулко (17.02.1981 20.01.2015) Старшина
роти 81-ої окремої
аеромобільної
бригади, 90го окремого
аеромобільного
батальйону

Олександр Аркадійович Оцабера
(23.07.1989 - 11.11.2016) Сержант,
інструктор з вогневої тактичної
підготовки 199-го навчального
центру ВДВ при 95-й окремій
десантно-штурмовій бригаді

Играют взрослые в войну
И ни один из них не знает,
Что взрыв, прервавший тишину
детей,
Их детство заглушает.
Не трудно нам понять, что смерть
Когда-то всех настигнет.
Но для чего ей предавать тех,
Кто в войне невинно гибнет?
Приняв на плечи чью-то кровь,
Покоя в жизни не находим.
Боже, милостив, и если есть наш
грех,
То прости, убереги и защити их
детство
И кровь, пролитую
детей
невинных.
Надежда в тебя осталась:
Ты один можешь рассеять наваждение
Тобой одним будет мир храним,
Боже, пошли народам примиренье.

Пам’ять жива
Володимир
Михайлович
Чорноус (21.07.1988
- 19.07.2014)
Старший лейтенант,
командир зенітноракетного взводу
роти вогневої
підтримки
військової частини
А 1778

В’ячеслав Гончарук

Микола Захарович
Шевчук (18.12.1960 10.08.2015) Капітан
медичної частини,
старший ординатор
медичної роти 95-ої
окремої аеромобільної
бригади ЗСУ

23 травня — вшанування борців за волю України!
День Героїв — це день пам'яті усіх
українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищав Україну. День Героїв відзначають
понад сімдесят років. У суворі роки німецької окупації, у час протибільшовицької збройної боротьби, українці на чолі з
ОУН вшановували пам'ять Героїв. У 1941
році Другий Великий Збір Організації
Українських Націоналістів постановив відзначити 23 травня як День Героїв. Воно
було покликане відродити в українців

героїчний дух минулих поколінь, які дали
нашій історії яскраві приклади героїзму
лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, січових стрільців та вояків
Армії УНР, УПА та діячів ОУН.
Свято Героїв потрібне, щоб на вчинках героїв, які захищали свій край, виховувалися нові покоління захисників
Батьківщини. У всіх народів є ціла
система свят, що возвеличують подвиги
співвітчизників, бо на цьому будується
світогляд, культура та виховання нації.

Валерій Леонідович
Вітківський (20.04.1975
- 12.08.2015)
Мінометник танкового
підрозділу 93-ої
окремої гвардійської
Харківської
механізованої бригади
Сухопутних військ
Збройних сил України
Історична довідка

Відзначення Дня Героїв — це свідчення
твердої волі українського народу йти накресленим Героями шляхом боротьби до
найвищої мети — Незалежності, розквіту
і слави Української Самостійної Соборної
Держави. У цей день небайдужі та вдячні
нащадки вивішують національні прапори
для вшанування пам'яті борців за свободу кожного українця, за кращу долю
та волю України і з повагою та почуттям
власної гідності промовляють: ГЕРОЇ НЕ
ВМИРАЮТЬ! СЛАВА УКРАЇНІ!

“Білі Лебеді” вже в небесах...
Біль і смуток
в нас завжди за ними.
Прочитайте в книжкових рядках.
Пам’ятайте, що колись вони були
живими,
Їх 15 у нас полягло.
Вони бачили міни,
фугаси, снаряди.
Їх нічого від куль не спасло.
Запитаєм: “За чого, за ради?”
Не спинити нам сліз матерів,
Не змінити нам сиротам долі.
Когось завалило,
хтось у танку згорів,
Всі інші лежали на полі...

через “некомплект” козятинчани
втратили важливі очки для перемоги на чемпіонаті.
П’яте місце зайняла досить
сильна команда “Еталон” з Білої
Церкви. На четвертому — наймолодша команда з Хмельницького. Команда “Енергетик” з
Ладижина посіла третє місце. А
золото отримала команда “Ніка”
з Вінниці.
Газета “RIA-Козятин” вітає
наших тенісистів з перемогою.
Хлопці, й надалі прославляйте
наш край!

Коли всі почнуть розмовляти українською
в Україні — буде єдність у державі
Є таке покликання — відкривати Україну для світу
Джерело: http://goruzont.
blogspot.com

Українка з американським паспортом, співачка
й громадський діяч Брія
Блессінг вирушила з концертами у США та Канаду,
щоб розповідати про Україну. Тут вона живе понад 20
років. Зібрані на концертах
гроші вона передасть на
потреби українським бійцям. І це вже не вперше.
Брія Блессінг почувається українкою в Україні й
американкою в Америці. У
неї рідні і друзі в обох країнах. Маленькою дитиною
у 1993 році вона разом
із батьками-місіонерами
приїхала з Техасу у Львів.
Спершу кілька місяців родина жила у Луганську.
Брія пригадує, що жодного
слова українською вона не знала
і не розуміла.
— Ми були з сестрою дітьми,
не думали, що будемо тут на все
життя, але, на щастя, ми тут залишились, — розповідає співачка.
— Мама почала нас вчити вдома,
є така у США система домашнього навчання, мама замовила всі
потрібні для нас книжки, і так ми
закінчили школу. У моєї родини
взагалі немає українського коріння. Щоб вивчити українську мову,
батьки запросили нам учителя.
Але якось не виходило, а завдяки спілкуванню я вивчила мову,
лише граматика ще досі складна,
намагаюсь її подолати. Українська мова для мене – це одна з
найпрекрасніших мов світу: вона
мелодійна, гарна, поетична мова.
Для мене, як музиканта, вона дуже
лягає на вухо і приємно слухати
мені. Брія розмовляє українською,

і найбільше її дивує масова присутність російської мови в Україні,
що люди з українськими паспортами відмовляються від рідної
мови.
Без мови нема єдності
Брія каже, що багато хто кричить в Україні, що справа не в
мові, що важлива єдність. Для неї
це дивно чути.
— Я вважаю, що без мови не
може бути єдності. Тільки коли
Україна з’єднається через мову
— буде єдність. Бо через мову
українці роз’єднались. Сталін намагався знищити українську мову,
нищив українців, заселив схід
України росіянами і таким чином
роз’єднав країну і людей. Коли
всі почнуть розмовляти українською в Україні — буде єдність у
державі, — переконана вона.
Більша половина пісень у її
репертуарі, з якими виступатиме у

США та Канаді, українські. Сама
пише тексти і музику. Спершу
просто любила співати, тепер це
стало її професійною справою.
Брія, народжена у Техасі, любить
джаз, якого в аранжуванні її пісень є багато. Для неї важливий
текст, розуміти його і переживати
у пісні.
“Головне, щоб я вірила в ці слова. Бо мелодію можна наспівати,
а текст маєш зрозуміти. Якщо
текст я не пережила, то не можу
співати, бо тоді це роль на сцені
замість того, щоб передати власні
свої емоції”, — говорить співачка.
Воїни надихнули на пісню
Брія написала першу українську
пісню “Ми — Україна” після поїздки на передову на схід. Спілкування з бійцями, ті емоції, які переживала,вилились у слова і музику.
— Завжди зі сльозами ці поїздки на схід, бо бачу, як їм важко,

особливо взимку, — розповідає вона. — Це дуже
важко, не хочеться, щоб
вони там воювали. Але, з
іншого боку, я горда, що
вони у нас є, що стоять і
захищають нас із молитвою у серці. Я молюсь, щоб
вони вижили і повернулись
додому.
Під час концертного
турне містами Америки та
Канади Брія не лише знайомитиме з українською
піснею, культурою, а також
розповідатиме про ситуацію в Україні. Бо одним
зі своїх покликань вважає
— відкривати Україну для
світу.
Вона була учасницею
двох Майданів, виступала
на сході у зоні бойових дій,
відтак відчуває свою відповідальність перед країною
і людьми, з якими живе поруч, не
може спокійно реагувати на несправедливість.
Україна – це прекрасні
люди, прекрасна культура
Співачка каже, що американці
мало знають про Україну. В
основному про війну, корупцію,
алкоголізм — все погане з новин. А вона знає іншу сторону
України, більшу — це прекрасні
люди, прекрасна культура. Через
свої концерти намагається передати все, щоб люди полюбили цю
країну, культуру. Давні культура
і традиції, які передаються українцями з покоління в покоління,
захоплюють американку, а ось
менталітету на кшталт “моя хата
скраю”, безвідповідальності ніяк
не може зрозуміти і вважає це
однією з перешкод у розвиткові
країни.
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Людей обурює, що хочуть
вкрасти у них дорогу
Нею вони користувалися споконвіку, а тепер її
розділяють капітальною огорожею
У редакцію газети “RIA-Козятин” звернулися мешканці вулиць 9 Січня, Некрасова,
Матросова, Гоголя, Джерельної, Вишневецького та провулків Лугового та Вишневецького. Вони повідомили, що на переході від
колишньої їдальні №1 до провулку Лугового будується паркан. Виявляється, власник
будинку 14/1 на вулиці 9 Січня вирішив
розділити доріжку капітальною огорожею.
Тепер людям доведеться ходити під стінами аварійної (так вони вважають) будівлі,
що навпроти вказаного будинку, наражаючи
себе на небезпеку.
Люди розказали, що вони вже звернулися
до міського голови. Той обіцяв з'ясувати,
чи законно загороджується сусід на дорозі.
Але бентежить їх, що роботи продовжуються і ніхто ні на що не реагує.
У редакції була складена заява-вимога
до очільника міста припинити будівництво.
Під нею за годину були зібрані 76 підписів
мешканців прилеглих до згаданого проходу
вулиць та провулку. Заяву віднесли в міську
раду та зареєстрували.
Представники “RIA-Козятин” побували
на конфліктному об’єкті. Прокоментув дану
ситуацію депутат цього округу Роман
Масира.
— До мене з даного питання ніхто не
звертався, — сказав він.— Подібні дозволи
дає міська рада. Я не пам’ятаю, щоб ми на
сесії розглядали таке питання.
Господарі будинку, що будують паркан,
розповіли газеті “RIA-Козятин”, чому будують загорожу. За їх словами, біля стіни
помешкання зробили туалет в повному розумінні цього слова. На підвіконні перехожі
залишають пакети із сміттям. Трапляються
випадки, коли справляють нужду своїх носів

Хотіли, як краще, а вийшло, як завжди?
Катерина ЧЕКАЙ, В’ячеслав Гончарук

під час нежеті, забруднюючи вікна. Були випадки, що вночі хтось виривав газову трубу.
— Прохід був і буде, — каже господар.
Тільки вже менший. Чоловік стверджує,
що, коли приватизовував хату, йому наміряли
метр шістдесят ще й від стіни — саме цього
проходу (?!).
Депутат Роман Масира, який був також
на цій зустрічі, зазначив, що “спочатку процедура і закон”.
Чисто по-людськи ми розуміємо проблему. Та хіба подружжя, купуючи житло, не
бачило, кудою будуть ходити люди? Така
проблема всіх подібних будинків. Якщо
виникає ситуація, коли обидві сторони вважають, що вони праві, то вважати можна. А
діяти потрібно на підставі права, дозволу і
закону.

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, Вячеслав ГОНЧАРУК

Пенсіонерам тріпають нерви,
замість того, щоб йти назустріч
На гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
звернуласяь пенсіонерка Любов Іванівна.
Для свого хворого на серцево-судинні
хвороби чоловіка вона отримала рецепт
на “Лозап+” зі знижкою 50%. Для
цього літня жінка побувала у декількох
чиновників від медицини. Йти за ліками
пенсіонерці довелось до аптеки, що знаходиться у колишньому дитячому відділенні ЦРЛ. Саме туди направили жінку
лікарі, які підписували рецепт.
Радість пенсіонерки не була довгою.
За пластинку “Лозапа+” в інших аптеках
міста вона платила 29-30 гривень. Отже,
розраховувала на ціну приблизно 15 гривен. Але в даній аптеці вона заплатила 22
гривні 13 копійок за знижкою.
Скільки ж відсотків склала надана
знижка? Явно не 50. Жінка довго сперечалася з фармацевтами, але нічого не
добилася. Їй видали чек й нічого толком
не пояснили.
— Чому нас, пенсіонерів, спочатку
ганяють по лікарях, щоб отримати
знижку? — з розпачем запитує журналістів Любов Іванівна. — А потім в аптеці
називають зовсім іншу ціну, ніж ми розраховували?
Представники “RIA-Козятин” обійшли
аптеки, які задіяні в програмі “Доступні
ліки”. Там пояснили, що “Лозап+” не
входить до цієї програми. Тому жодних
знижок за будь-якими рецептам на нього
вони надати не можуть. Ціна препарату
дійсно близько 30 гривень за пластинку
в кожній аптеці.
Завітали в комунальну аптеку райради,
що знаходиться в будівлі колишнього
дитячого відділення. Виявилося, що дана
аптека має договір з медичним центром
первинної медицини. Тому за рецептами
їх лікарів вони можуть продавати ліки зі
знижками. У інших аптеках міста ці ре-

цепти зі знижками сили не мають.
Фармацевт з аптеки при лікарні розповіла журналісту, що “Лозап+” випускають
в упаковках з різною кількістю таблеток.
Ціна однієї пластинки з упаковки 50 таблеток — 30 гривень. А от за одну пластинку з упаковки в 30 таблеток треба заплатити 44 гривні (?!). П’ятдесят відсотків
від ціни — і є ті 22 гривні, які заплатила
літня жінка. Все правильно.
У іншій аптеці фармацевт пояснила
журналісту, що цей препарат випускають
у різних формах. У “Лозапі+” 50 мг
однієї з діючих речовини (лозартана
калію). Ціна однієї такої пластинки — 30
гривень. А от за пластинку “Лозапа 100
+” треба заплатити 44 гривні (діючої
речовини там 100 мг). Можливо, жінці
продали саме “Лозап 100+”?
Але на чеку з аптеці при лікарні вказаний “Лозап +”, в якому 50 мг діючої
речовини й ціною зі скидкою 22 гривні
за пластинку.
Фармацевт каже, що так було написано у рецепті. Вони просто механічно
порахували, не замислюючись над ціною
препарату. Можливо в цій аптеці роблять
значні націнки, тому лікарі можуть спокійно надавати такі знижки? А гроші
потім діляться? Хворі радіють зі знижки
і не завжди будуть перевірять по інших
аптеках, які там ціни.
Лозап50 продали по ціні лозап100?!

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
повідомили про аварійний люк біля
книжкового магазину. Раніше з того
люка струмком текла вода. Зараз води
нема, але є продавлений асфальт та досить велика дірка біля кришки люка. У
цю небезпечну пастку може хтось потрапити.
Коли журналіст прибув на перехрестя
вулиць Пилипа Орлика та Грушевського,
то знайти саме той люк було проблематично. Усе перехрестя в ямах, вибоїнах,
глибоких калюжах та аварійних люках. І

Такий люк по вулиці Мічурина

це все — прямо перед дошкою пошани
біля Пушкінського парку.
Центральні вулиці Козятина взагалі
мають величезну кількість люків, які являють собою загрозу. Як автівкам, так й
пішоходам. Якщо такий люк провалиться,
то дешевим ямковим ремонтом не відбудешся. І доведеться перекривати частину
проїжджої частини, що доставить великі
незручності.
На вулиці Довженка 23 травня розпочався поточний ремонт дорожнього
покриття. Отож поки влада добереться
до центральних вулиць, пастки чекають
на свої жертви?

А такий по Грушевського

допомоги від “господарів міста”
Катерина ЧЕКАЙ

Газета “RIA-Козятин” неодноразово писала про проблему
мешканців вулиці Осипенка. По
дорозі шириною три метри місцевий підприємець ганяє 5-тонні
фури. Вони розбивають дорожнє
покриття, підіймають пилюку і
болото, заважають мешканцям вулиці шумом та створюють аварійні
ситуації.
У понеділок, 22 травня, обурені
козятинчани знову пішли вимагати у міського голови вирішення
цього питання. На зустріч вони
запросили журналіста “RIAКозятин”. Крім міського голови,
з представників влади в кабінеті
був присутній голова ЖКХ Євген Малащук.

Ями на перехресті Орлика і
Грушевського

висоту шлагбауму трохи знизити,
на нього почепити знак “Рух
вантажних автомобілів заборонено”, а саму вулицю Осипенка
“поставити на грейдерство”. (Ідея
мера - висипати щебінь, типу дорога на ремонті, щоб підприємець
перестав їздити. І щебінь потім
заберуть))))
Пузир наказав Малащуку винести питання про грейдерство
на найближчу сесію. А людей закликав звертатися до дільничного
“інспектора Жені”, якщо місцевий
підприємець надумає зрізати
шлагбаум.
Увечері у понеділок комунальники стовпи для шлагбаума поставили і залишили зацементовуватися. Сказали, що будуть у вівторок
зранку перекривати дорогу.

Але зранку стовпів вже не
було! Їх витягнули. Люди кажуть,
що це зробив підприємець, тому
що його сторожові собаки не
гавкали, тому є здогадка, що явно
хтось зі своїх це зробив. Мешканці вулиці стверджують, що між
мером та підприємцем була змова. Підтверджує це той факт, що
Пузир не відповідає на дзвінки
стурбованих мешканців вулиці.
Хоча сам дав їм візитівку та закликав дзвонити в будь-якому

випадку.
Євген Малащук також не
з’являвся, тобто ставити цей
шлагбаум й не думали.
Люди викликали поліцію, вони
приїхали об 11 годині ранку, взяли показання, склали протокол
та поїхали. Слідчий у цій справі
Наталя Стецюк. Наступного дня
нічого не змінилося.
Ось так недовго люди раділи
обіцянці козятинського міського голови...

Щоб було за що звітувати
В’ячеслав Гончарук

Минулої п’ятниці, 19 травня, в
Пушкінському сквері нашого міста проводилась перша цьогорічна
“ретро-дискотека”. Проводили її
спортивний коментатор Володимир Сімачов і радниця мера Надія
Якимова.
Відкрили програму неодноразові лауреати всеукраїнських конкурсів, колектив бального танцю
“Візаві”. Керує ансамблем відома
в місті тренер Надія Бортюк.
Представляючи її, представниця

Яма біля пошти в центрі
міста

Завтра відбудеться найбільш
очікуване школярами свято Останнього дзвоника, яке завершить
2016-2017 навчальний рік. Яким
він був для одного з найбільших
загальноосвітніх закладів — ліцею-школи — ми розпитали в
його директора Олени Білянець
(колишня керівник управління
освіти).

Небезпечна зона на вулиці
Пилипа Орлика

По вулиці Склярова — напіввідкритий

Зустріч почалась досить нервово. Люди обвинувачували владу у
бездіяльності.
— Закрийте вулицю! — так
звучить головна вимога мешканців вулиці Осипенка. — Поставте
знак, що наша вулиця тупіковий
проїзд! Навіть води з криниці не
можемо принести — поки дійдеш
до дому, вода брудна у відрі.
— Повністю перекрити вулицю
я не можу — вона проїзна, —
відрізав міський голова. — Але
ми вже затвердили рішення про
встановлення шлагбаума висотою 3 метри. Сьогодні ж цим й
займемося.
Мешканці вулиці почали доводити, що шлагбаум нічого не
дасть. Після короткої суперечки
мер ”дав задній хід”. Пообіцяв

“Ретро-дискотеку” влаштували для галочки

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Біля книжкового магазину

По вулиці незалежності — місце для
спотикання

Мешканців
Осипенка
мер
все-таки
обдурив
Ще з жовтня минулого року люди не можуть отримати дієвої

від влади помилилася з прізвищем хореографа. Після виступу
старшої групи колективу “Візаві”
помилку виправили. Та коли свою
програму завершила молодша
група колективу, прізвище їхнього
наставника знову сковеркали.
Розважальні заходи в місті
— добра і корисна справа для
всіх поколінь. Але це за умови
продуманої програми. На “ретродискотеці”, як тільки “Візаві” завершили показові виступи, майже
всі присутні покинули клітку.
Залишились тільки дев’ять горо-

дян, що утворили
коло — декілька
мам, які гуляли з
дітьми і чотири
жінки, яких важко
назвати шанувальниками ретро.
На питання, чому
люди покидають
дискотеку, відповідь була така: “А
кого тут слухати? Дітей побачили
і добре”.
Можливо й представниці-організаторші від влади потрібно

було поцікавитися, чому присутні
на дискотеці масово покинули її?
Але всім зрозуміло, що такі
“розважальні заходи” проводяться тільки для галочки. Щоб тільки

прозвітувати і витрати списати на
захід. Адже навіть не переймаються тим, щоб проінформувати населення про “розваги
для людей”

Олена Білянець: “давайте каміння, яке ми ладні кинути один
в одного, перетворимо на альпійські гірки”

Знаймо пастки на міських дорогах
Катерина ЧЕКАЙ

ми і влада
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Ще один небезпечний люк на
Грушевського

— Олено Анатоліївно, де
легше працювати: на посаді начальника управління освіти чи
директора ліцею?
— Це питання, яке найбільш
часто задають мені знайомі при
зустрічі. Важко сказати. Обидві
посади вимагають професійності,
відповідальності, дипломатичності
і стопроцентної самовіддачі. Однак у роботі директора для мене
є незаперечна перевага: це живе
спілкування з учнями та їх батьками. Воно дає можливість не тільки
розуміти, а й відчувати шкільне

життя в усіх його багатогранних
проявах і вчасно коригувати свою
управлінську діяльність.
— Чи вдалося порозумітися з
колективом?
— Стосунки між керівником і
підлеглими ніколи не бувають простими, адже немає управлінських
рішень, які однаково подобаються
всім. Мені пощастило працювати з
колективом, який можна коротко
охарактеризувати: високопрофесійний, творчий, надійний. Ми
разом підтримуємо комфортний
мікроклімат, адже це дуже важливо в час, коли стрес – постійний
супутник нашого життя. Рік – це
не багато, але цього часу мені
було достатньо,аби отримати привід дякувати долі за можливість
працювати з таким прекрасним
колективом.
— Протягом цього року ми
почули багато схвальних відгуків батьків про ліцей-школу.
Розкажіть, чим особливий ваш
заклад?
— Почну з того, що на даний
час в ліцеї-школі навчається сімсот
учнів. Це сімсот дітей з різними
талантами, здібностями, обдаруваннями, рисами характеру. Вони
виховуються в сім’ях з різними
підходами до виховання, різними
життєвими пріоритетами. Це важко,
але ми хочемо, щоб кожній дитині
у нас було комфортно. Наше
головне завдання – дати своїм
учням максимально якісні знання.
Формула успіху в цьому напрямі,
з моєї точки зору, виглядає так:

висококваліфікований вчитель +
профільне навчання. Ця формула
успішно працює в ліцеї-школі протягом багатьох років, як підтвердження – висока результативність
випускників у ЗНО (ми єдині в
місті за два останні роки маємо
учнів, що отримали 200 балів). У
ліцеї-школі поглиблено вивчаються математика, українська мова та
література, англійська мова, хімія
та біологія. З наступного навчального року плануємо запровадити
технологічний профіль, а також
курс риторики.
— Що нового з’явилося в ліцеї-школі за останній рік?
— У початковій школі у нас викладається хореографія. Започаткували щорічний конкурс «Ліцейшкола має таланти». Розпочали
роботу над проектом «Шкільне
телебачення». Відкрили молодше
відділення учнівського наукового
товариства «Академія»: 16-17
травня сорок шість учнів 4-8 класів
захищали свої перші науково-дослідницькі проекти. Облаштовано
сучасний буфет. Почали облагороджувати територію ліцею-школи,
для чого провели благодійний
ярмарок «Прикрась дім, у якому
живеш». Усі «гарячі» новини про
яскраве і насичене життя ліцейної
спільноти можна дізнатися на нашій сторінці у Фейсбуці.
— Що вас надихає на ці
ідеї?
— У першу чергу діти. Вони
приходять до мене в кабінет зі
своїми ініціативами,і це прекрасно.

Азартом нових ідей «заразилися»
й вчителі. Але їх реалізація була б
неможливою без підтримки батьків,
яким я щиро вдячна за допомогу,
розуміння і активність.
— Яким ви бачите заклад у
перспективі?
— Києво-Могилянкою на рівні
загальної середньої освіти. Не
більше і не менше. Закладом, де
виховують успішних людей і панує
атмосфера справжньої демократії.
Мені б не хотілося, щоб у читачів
склалася хибна думка про моє
прагнення показати все в рожевих
тонах. У ході нашої діяльності теж
виникає багато проблемних питань. Але найголовнішим принципом ліцейної спільноти є пошук порозуміння і компромісних рішень.
— Не можемо обійти тему
ажіотажу з аудитом...
— Я взагалі не розумію, чим
цей ажіотаж викликаний, як і висловлювання про те, що хтось
чогось боїться. Для будь-якого
розпорядника коштів не новина,
що з певною періодичністю відбуваються перевірки державної фінансової інспекції, і це нормально.
Тільки за них не треба платити 50
тисяч гривень.
— На що ви б потратили ці
гроші?
— Нещодавно мій онук потрапив до лікарні. За вікном – ХХІ
століття, а в дитячому відділенні
немає гарячої води. Думаю, що
мене підтримають усі молоді мами
в ініціативі запропонувати міській
владі вирішити це питання. Я пер-

ша скажу «Браво!»
— А як ви ставитеся до звинувачень міського голови щодо
протікаючого даху?
— Думаю, що точно так же, як
і він ставиться до звинувачень на
свою адресу щодо всохлих туй.
Виконання будь-яких робіт, як і
придбання будь-якого товару, не
завжди гарантує стопроцентну
якість, тим більше, в українських
реаліях. Скільки б ми не латали
той злощасний дах, проблема не
вирішиться, поки не буде зведена
полегшена шатрова конструкція.
Вартість такого проекту на порядок більша, ніж ремонт, який зробили чотири роки назад в умовах
безгрошів’я і затримок у роботі
казначейства.
— Ви не боїтеся переслідувань за таке вільне висловлення думок?
— Перевірю календар. Зараз не
37-й рік? Тоді не боюся,хоча знаю,
що вони будуть. Маючи,як і кожна
людина, свій набір гріхів і чеснот,
завжди поважала інтелект, професіоналізм, шляхетність. Зневажаю
чиношанування, пристосуванство,
фарисейство. Відсутність першого
і засилля другого призводять до
того,що ми бачимо в країні.
— Що б ви хотіли побажати
читачам «RІА»?
— Миру в усіх його проявах.
Здоров’я. Давайте усе каміння,яке
ми ладні кинути один в одного,
перетворимо на альпійські гірки.
Тільки так наше місто і ми самі
станемо кращими.
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Обурює словесний бардак
коментаторів та тренерів

Загріб те, що нагадив,
чужими руками
Операція “туї” продовжилась

Влад ПОВХ

Коли учня спитали, яка відмінність між дитиною людини та
мавпи, той почухав потилицю та й
повідав таке: “Мавпа народилась
та — на пальму. А з людиною
носяться, поки не зістариться та
помре”.
Так само із деревами. Посадити
їх — мало. Потрібен догляд до
старості. Міський голова Пузир
з деревами повівся, як повідав

учень. Закопав і забув. Не побатьківськи. Плід його праці —
марнотратство. Тупість, як для керівника громади. Більшість людей
переконані, що сам мер не в
збитку.
Певно,отримав відкат? Дуже великий, або не весь? Інакше, чому
“забив” на туї?
Та й учень був не щирий. Мавпа,
як мама, дуже щира.
На пальму вона лізе з дитям,
щоб такі татусі, як бульбашка, не

змогли їх дістати.
Так мер прибрав свої какашки
чужими руками.
З казни міста заплатив людям
за працю по прибиранню какашок, що належать йому персонально.На цей раз, коли садите
ялинки, знову платите людям за
працю, визначіться, хто їх буде
доглядати.
Щоб, не дай Бог, згодом
з’ясувалося, що це знову ваші
какашки.

Іван ОСТАПЧУК

Плід праці міського
голови — вантажівка
сухих туй, які
виривали протягом
середи. На їх місце
комунальники садили
ялинки

Коментарі мешканців про озеленення в місті
Т. Чащіна:
- Туї всохлі, что далi?
М. Шевчук
-Толі ще буде, ойойой
м Жмуцькій
- За деревом теж потрібен догляд. А кому це потрібно. Взяли
своє, візьмуть і зараз.
О. Прус (Гуменюк):
- Точно!
Г. Бородянець:

- Боже мій, побачили як в перший раз? Завжди таке було —
господаря не було,немає і не буде,
ми самі голосуємо і вибираємо
одну шваль. Ось і результат.
В. Остапюк
- А що, головне все пізнається
в порівнянні, попередній хоч щось
робив, а це чмо, .... Ще не бачила
такого мера,щоб для міста взагалі
нічого не робив, ну тобто взагалі,

взагалі нічого,це що господар? ....
Г. Жмуцький:
- Дозвольте поправити. Ми
голосуємо, але не вибираємо ...
Ви помиляєтеся, мадам. Він дуже
багато робить ... Але тільки для
себе і своєї челяді.
В. Остапюк:
- Та ні, мсьє! Я не помилилася,
я розумію що і для кого він робить. Я сказала — саме для міста.

Я часто по роботі буваю в Ізмаїлі.
Більш чистого і доглянутого міста
я ще не бачила, а все тому що
господар на своєму місці. І дороги,
і чистота,і клумби,і сміттєві ящики
обсаджені квіточками так, що совість не дозволить кинути сміття
повз урни... А у нас, як у нас ...
Г. Жмуцькій
— Так в Ізмаїльського мера немає стільки радників, як у нашого.

Всі радять, а ось на дієву роботу
часу не вистачає. Ви запитаєте, а
навіщо ж стільки радників? Відповідь дуже проста: щоб було
на кого своїх гріхи перекинути.
Наше місто потонуло в багнюці
не тільки в прямому, а й переносному сенсі. Складається така
думка, що Козятин виставлений
на аукціон — все з молотка, все з
міста і все собі.

Літніх мешканок під’їзду тероризують
Кажуть, що сусід займається самоуправством. Це і є причина скандалів
Катерина ЧЕКАЙ

Мешканки багатоповерхівки на
вулиці Героїв Майдану, 16 звернулися до редакції “RIA-Козятин”
за допомогою.
— Найдіть управу на сусіда! —
кажуть літні жінки.— Ми вже й не
знаємо, як з ним боротися!
М’яч летить то в голову, то в
ногу стареньким. За словами
жінок, один з мешканців будинку
дозволяє своєму сину з друзями
грати у футбол на галявині перед
під’їздом та розібрав біля того ж
майданчика столик і лавочки.
Ці “футболісти” повитоптували
траву, ламають м’ячем квіти на
клумбі, піднімають пилюку “до
п’ятого поверху”, інколи м’яч цілить по пенсіонерках, які сидять
на лавочках біля будинку. Одній
жінці попали в голову, іншій по
нозі. На зауваження хлопці не
реагують, або ж відповідають
грубощами.
Обурені пенсіонерки назватися
та сфотографуватися відмовились. Кажуть, що бояться помсти
скандального сусіда.
— Він хазяйнує на подвір’ї,
як на власному, — розповідають

з відчаєм у голосі. — Познімав
дошки зі столика та лавочок під
деревами. А ми на них любили
сидіти. Там завжди тінь. А біля
під’їзду жарко. Хотіли нові поставити, та нам погрожують, що
зріжуть. Якось ми пригрозили,
що заберемо і проткнемо м’яча,
якщо й далі діти будуть створювати футбольне поле з подвір’я.
Але пригрозили вікна повибивати!
Як стверджують літні жіночки,
сусід з сусідкою кажуть, якщо
хочуть вони у тиші відпочивати,
мають сидіть вдома! На всі благання та зауваження відповідають:
“Будете проти “виступати”, взнаєте, хто ми такі!”
Дільничний самоусунувся
Футбольний безлад та конфлікт
через зняття столика та лавочок
розпочався ще рік тому. Коли
було холодно, всі сусіди сиділи
по квартирах і суперечок не
було. Але з приходом майже літньої погоди, діти розпочали ганяти
м’яча, а пенсіонерки вимагати спокою на подвір’ї.
— У минулому році в червні ми
навіть викликали поліцію, — розповідають збентежені жінки.
Кажуть, що прийшли двоє по-

ліцейських, побачили, що виробляють діти під вікнами, склали
акт, з кожного мешканця взяли
покази. Діло вів дільничний, який
повідомив, що передав матеріали
на мерію і хай мешканці чекають
на відповідь звідти. Звісно, ніякої
відповіді нема й досі.
З поліцією приходив також
депутат цього округу Василь
Пилипчук (валютник на базарі прим. ред.). Користі з цього не
було ніякої.
Діти продовжують свої футбольні пристрасті, столик та лавочки так й не встановили. Щодо
останніх, то мешканці писали лист
у домуправління з проханням відремонтувати місце відпочинку. У
відповідь — знов тиша.
Дільничний прекрасно знає,
що робиться у цьому дворі, але
прийняв бік самоуправця-сусіда й
також ігнорує скарги пенсіонерок.
Вирішення проблеми літні мешканці бачать так: діти ходять грати у футбол на облаштований для
цього майданчик,столик і лавочки
відновлюють.

заперечує нічого.
— Так, мій син з друзями грає
у дворі в футбол, — каже він. —
Це ж діти! Хай собі розважаються. Чому мій син повинен йти в
інший двір і грати там? Він й під
моїми вікнами б’є м’яча, мені це
не заважає. Так, ми пообіцяли побити вікна тим, хто проколе м’яч
мого сина. М’яч 600 гривень коштує. Нічого річ псувати! Я зняв
дошки зі столика і лавочок біля
нього і знов буду знімати, якщо
їх відремонтують. Чому? Тому що
мене дратували п’яні компанії, які
збиралися ночами за тим столиком. Я три рази викликав поліцію

через них. Мені набридло і я
забрав дошки. Вважаєте, що я винний — подавайте на мене в суд.
Нехай там вирішують. А якщо в
газеті вкажуть моє прізвище, то
вже я до суду на редакцію подам
за наклеп!
Ось так ситуація склалася. З
одного боку пенсіонерки та жінки з малими дітьми, яким хочеться
тиші і спокою на подвір’ї. А з іншого: неповажливий та впевнений
у своїй правоті сусід. Він хоч і у
грубій формі, але просто захищає
права і спокій своєї родини, нехтуючи правами інших мешканців
під’їзду.

Сусід боїться п’яних компаній. Але їх сусід дивиться на
ситуацію зовсім по-іншому. Він не

Проблема сталася на Мічуріна, 13 в Козятині. Тече дах. У
багатьох квартирах після останнього дощу з суботи по середу
ще лилася водичка зі стелі. Текла
з люстри, стіни мокрі. У під'їзді
теж калюжа стояла, з лампочки
текло. Мешканці ледве позбулися
тієї води в під'їзді. У деяких навіть двері вхідні не закриваються,
коробка розбухла. Зверталися
люди в комунальне підприємство

“Відродження”. Там їм сказали,
що дослідили — труба забита.
Але насправді потрібно заново
перекривати дах. Зверталися
мешканці до головного чиновника міста. Сказав, що прийде
майстер і проблему вирішить.
Але міський голова помилився, бо
ніхто нічого не вирішив.
— У мене двоє маленьких дітей, — розповідає жителька 5-го
поверху. — З люстри капає, стіни
мокрі, не дай Бог замкне проводка, мені ж дітей струмом повби-

ває. Надіюся, коли мер побачить
статтю в газеті, почне діяти.
За словами жінки, це вже другий рік продовжується. Ремонт у
квартирі пройшов, пошпатлювали
стіни, стелю і тепер потрібно
все робити знову. У сусідньому
під'їзді також вигрібали воду
відрами.
Журналісти газети “RIAКозятин” побували в будинку з
протікаючим дахом. За словами
жительки промоклого помешкання, в понеділок, 22 травня, з

комунального підприємства
”Відродження”
приходив
все-таки
майстер.
Піднявсь
на
дах
будинку,
щось там
погупав. На тому все й скінчилось. Зліз і пішов. Та, що він

Минулої суботи, 20 травня, проходила футбольна зустріч між
командами ФК ”Козятин” та “Будівельник” з міста Іллінець. Гра
завершилась перемогою козятинського клубу з рахунком 1:0.
Цей єдиний м’яч провів у ворота
гостей Віталій Слободяник. Тільки мова піде не за те, як грають
футболісти, а що відбувається на
футбольному полі. Як ведуть себе
вболівальники на сидіннях під час
матчу і тренери обох команд на
своїх містках?
Підняли цю тему мешканці міста,
які прийшли до редакції газети
“RIA-Козятин” і, крім згаданих
запитань, хочуть знати, чому на
стадіоні “Локомотив” звучить
футбольний гімн не існуючої держави? Чому спортивний коментатор називає міста і села України
мовою, схожою до мови Миколи
Азарова? За які такі заслуги кричать у мікрофон “вхожі на верх
в радіорубку” люди про звання
заслуженого журналіста України?
А ще візитери редакції пропонують шляхи вирішення: на стадіоні
має бути присутній наряд поліції,
щоб і вболівальники відчували

відповідальність, та щоб тренери
команд займались своїми підопічними на тренуваннях і самі вели
себе пристойно.
Ось з такою низкою запитань
журналіст пішов на стадіон 20
травня.
У цей день спортивного коментатора на робочому місці не було.
Тож на деякі “Чому?” відповіді
залишились до кращих часів.
Що ж стосується поведінки
вболівальників, тренерів і футболістів під час гри, то 20 травня не-

цензурщина епізодично доходила
тільки з футбольного поля. Лад на
ньому міг навести тільки арбітр.
Але чи може рефері обласної
першості карати гравців за непристойні вислови, коли на стадіонах
Києва, Запоріжжя, Одеси, Львова
триповерхові мати сприймаються
також. Це в 60-ті суддя міг видалити такого гравця з поля. Тепер
буває, що й арбітр, щоб гравці
його краще розуміли, застосовує
непристойну профілактику. Не
може бути футбол чистим у про-

Не там шукають корупцію
Влад ПОВХ

У Козятині є серед депутатів корупціонери? Так вважає
поліція. Депутат міської
ради Геннадій Панчук виписав допомогу своїй мамі 5
тисяч гривень, яка впала, коли
була ожеледиця і зламала
шийку стегна. Поліція склала
два адмінпротоколи та направила їх на розгляд суду.
По суті виділених коштів
та складання протоколу
Депутат Геннадій Панчук в
міський раді Козятина, можливо, єдиний, хто постійно
заперечує міському голові.
Його аргументація юридично
підтверджена, логічно викладається в стилістиці, вербальні
промови стримані, в голосуванні послідовний. Виходить так:
з якої сторони не підійди, він
незручний для Пузиря. Аргументи заперечень міського
голови навпаки: ігнорування
законом, зловживання владою,
порушенням процедури голосування, маніакально зневажливе ставлення до опонента.
І тут така можливість! Ти-

тулований юрист, який
тисячі разів клав одним
місцем на закон, узрів
під мікроскопом зловживання депутата Панчука.
Хоча навіть поверхневий
огляд справи свідчить
про одне — Панчук діяв
у межах крайньої необхідності. Це (стверджено
в Конституції України, КК, АК)
вимушене заподіяння шкоди
правоохоронюваним інтересам,
з метою усунення загрожуючої
небезпеки, якщо вона в даній
обстановці не могла бути
усунена іншими засобами і,
якщо заподіяна шкода є рівнозначною або менш значною,
ніж шкода відвернена. Такі дії
злочином або порушенням не
являються.
Мало того, до родинних
проблем депутата Панчука,
смакувати якими я не стану,
напряму причетний міський
голова. Як посадова особа,
він створив своєю непрофесійністю, службовою недбалістю
ситуацію, при якій людина
покалічилась. На що Панчук
і виділив гроші, щоб врятувати

вінції,коли він прогнив на вершині.
У нашому місті вже пробували на
стадіоні навести лад. Відповідь
була такою — емоції. Тільки ті
емоції вже докотились до дитячих
спортивних майданчиків.
Турнір з міні -футболу серед
шкіл. На вигляд, це милі діти. А в
манежі у них емоції. Суддя зустрічі — учитель фізичної культури в
школі,почувши емоції від школяра,
зупинив гру. Провів з гравцем виховну роботу і попереджує учня:
ще один мат, вижену на… Вижене

Андрій Горниш, кандидат
богослов’я

скаже? Адже дах — решето, зрозуміло, що ремонтувати потрібно.
Але нема вказівки.

25 травня Свята Православна
Церква святковим богослужінням
згадує визначну подію біблійної
історії Нового Заповіту — Вознесіння Господа Бога і Спаса
нашого Ісуса Христа.
Про дану священну подію повідомляють три Апостоли: Марк,
Лука, Павло. Але змістовно описує Вознесіння саме євангеліст
Лука.
З’явившись Своїм учням на

туди,куди хвилиною раніше послав
учень-футболіст свого партнера
по команді. Такий епізод серед
школярів я пам’ятаю тільки один,
але він був. От вам і емоції. Не
емоції, а здатність дітей копіювати
дорослих і не рідко своїх тренерів та вихователів. Як виховаємо
дітей, такою буде молодь. Таким
буде футболіст на полі і вболівальник на стадіоні. А з “феноменом” спортивного коментатора
має розібратися спортивне керівництво.

Чому не працює баня? Початок реальної

діяльності
Звернулись, щоб ми
громадської
спитали та оприлюднили ради?
Влад ПОВХ

людину. Пригадується ситуація,
коли мера підвели туфлі-лабутени. А тринадцятий ангел
травмував йому ногу, та так,
що він виділяв собі кошти на
лікування.
Про поліцію, що склала
протокол на пана Панчука та
їх профілізм не чіпаю спеціально, Запереченням, думаю,
буде рішення суду на користь
Панчука.
Практика показує, що рішення Козятинського суду на теренах правового поля станом
на сьогоднішній день носять
юридично виважені рішення
без зловживань владою та
правового нігілізму.
Що ж, чекаємо рішення
суду, а пан Панчук залучить
пресу для висвітлення розгляду справи.

На початку тижня до головного редактора “RIA-Козятин” Тетяни Лозінської
прибула делегація жінок. Вони виявилися
читачами газети. Проханням виявилось
питання місцевої лазні, яка на сьогодні не
працює. Люди змушені їхати в сусідній
Бердичів...Прокоментував газеті ситуацію
директор фірми, що орендує соціально
значимий об’єкт — по народному “баня”.
— Чому не працюємо?
— Тимчасово. Я модернізував енергоносії бані власним коштом. З твердого
палива перевів на електрику. Врахував
усе досконально. Мало бути, як на папері,
гарно і комфортно. А вийшло, як вийшло.
Енергомережі, або електрика в мережі, не
відповідає заявленим, тим, що декларує
енергокомпанія. Результат — я влетів на
гроші.
— Що далі?
— Тепер я по новому з залученням енергозберігаючих сучасних технологій модернізую котел, що служить основою бані. Тепер
я не залежатиму від недбалості енергетиків.
Послуги надаватиму на найвищому рівні.
Перепрошую за незручності і прошу зачекати, з врахуванням того, що я пояснив.

Вознесіння Господнє

Людей заливає, а дах не ремонтують
Вероніка ЛЮБІЧ
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сороковий день після Свого
Світлого Воскресіння, Господь
Ісус Христос йде з Апостолами
вулицями Єрусалиму. Господь з
учнями прямують на гору Оливну.
Піднявшись на вершину,Спаситель
поблагословив Апостолів, наказавши їм очікувати Зішестя Святого Духа. А потім йти сповіщати
Слово Боже світу. За Священним
Переданням серед 11 апостолів
перебувала і пресвята Діва Марія.
Господь, як благославляв Своїх
учнів, почав возноситись на небо.
Апостоли споглядали у слід Спа-

сителю, аж поки хмара не взяла
Його з їх зору. Ісус миттєво
перемістив своє людське єство
у інший космос — Рай. У той
самий час Бог, як безтілесний та
всюдиприсутній перебуває скрізь
у всіх висвітах своїм духовним
Єством.
Ангели, які з’явилися Апостолам
в час Вознесіння Господа, передрекли, що Бог так само повернеться на Землю, як Його бачили
йдучим на небо. Небо — це Рай.
Бог повернеться Другим Пришестям зі всіма Ангелами з неба у час,

коли Його менш всього очікують.
Улюблені у Христі брати і
сестри! Дорогі співвітчизникиукраїнці! Нехай це свято нагадає
нам, що ми всі під Богом і Він
Цар над всім всесвітом. Проявимо
християнську любов до ближніх.
Зречемся гріха та байдужості.
Звернемося до Господа Бога із
проханням прощення наших гріхів,
щоб Господь зглянувся на наш
багатостраждальний народ та послав нам мир та спокій, найголовніше - спокій душевний!
Слава Ісусу Христу!

В'ячеслав ГОНЧАРУК

У вівторок, 23 травня, засідала
міська громадська рада. Зібралося 14 “діячів” від громадських
організацій. На порядку денному
стояло два питання. Зміни в
положенні про громраду та регламент.
Спочатку головуючий повідомив,
що ще є громадські організації,
представники яких хотіли б бути
членами громадської ради. І розширити число учасників від нині
діючих 14 до 20.
Та при голосуванні це питання
не набрало потрібної кількості
голосів. Вирішували також, як
змінювати голову громадської
ради, коли не сплив термін його
повноважень.
Розглядали пункт, де було
записано, що представник від
влади “бере участь” в засіданні
замінити словами “може брати”.
Прийняли рішення запрошувати
на засідання громадської ради
керівників державних установ і
організацій. також проголусвали
“за” відправку свого представника у склад виконкому міськради.
Дивна позиція діячів від громадськості. У виконком пролізти
хочуть, а поповнити свої ряди не
проголосували.
І поки не зрозуміло, що матимуть мешканці міста від нових-старих членів громадської
ради. Можливо, ще не час.
Побачимо. Поки що хочуть
рахувати засохлі туї, лавки (із 44
не знайшли поки що ні одної) та
кількість безпритульних собак.
Від редакції: Респект за те,
що порахувати хочуть туї, лавки
і собак. Хотілося б, щоб потім
відповідною була реакція правоохоронців.

8

у всіх на вустах
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День матері у книжковій скарбниці

Люди — про вишиванку

Районна бібліотека зібрала молодь для вшанування жінки

В’ячеслав Гончарук

Владислав Кірган

17 травня в Козятинській бібліотеці відбулося свято, приурочене
Всесвітньому Дню матері «Нема
цвіту кращого від маківочки, нема
роду милішого від матіночки».
Захід об’єднав учасників з різних
шкіл міста та району, студентів
залізничного училища, місцевих
діячів культури, поетес та декламаторів.
З села Махаринці приїхали на
цей захід школярі Аліна Мікуліч,
Мар’яна Онофрійчук, з Непедівки — Коля Мазур, Ілона Анжуловська, з Миколаївки – Ілона
Бальшанек.
Першу школу представили Лілія
Коваль, Тетяна Тодчук, Карина
Токарчук, Ліза Коваль, Богдана
Парубоча, Ірина Бургело, Дмитро
Каргальськов. Зі школи №2 прибув на свято Михайло Швець.
На заході пролунало безліч
чудових українських пісень та віршів про матір.
Ведуча, старший бібліотекар
Козятинської районної бібліотеки Наталія Горецька, розповіла про історію цього свята, роль
образу матері в образотворчому
мистецтві та літературі.

Наталія Горецька, старший
бібліотекар ЦРБ
— Як відомо, День матері в
Україні одночасно є Днем Божої
Матері, неньки України і днем
мами кожного з нас, — були слова пані Наталії.
Відкрила захід поетеса Ольга
Балецька з села Широка Гребля
своїм дуже гарним зворушливим
віршем про маму,її долю та родину. Наталія Горецька декламувала
дуже сильний вірш, написаний
мамою Антоніною Петрушевич
з Махнівки, син якої повернувся з
АТО живим.
А скільки матерів не дочека-

лись з війни своїх дітей...
Потужні емоції викликав і кліп
на цю ж тематику до пісні Ані
Лорак «Мальви». Його підготувала для цього заходу працівниця
бібліотеки Валентина Трайдакало.
Дуже зворушив виступ вчительки української мови та літератури
Галини Пасічник. Вона розповідала про свою власну матір, що
недавно пішла у вічність.
Завершили свято українськими
піснями працівники районного
будинку культури Володимир
Іжицький та Інна Лавренюк.
— Любов матері — найбільша
коштовність у нашому житті. Це
найсвятіше щастя. Повноцінне,
спокійне та радісне життя людини,
якщо ці два почуття бентежать
її думки та вчинки від самого
дитинства. Адже мати — сонце
нашого життя. Вклоняймося ж
матері роду людського, ім’я якій
— Жінка. Миру і щастя дому твоєму, сім’ї твоїй, роду твоєму. Миру
і щастя землі, по якій ти ідеш.
Нехай любов, дарована дітям, повернеться до матерів сторицею
і рясними Божими благами, —
такими словами закінчила свято
пані Горецька.

Галина Пасічник, вчитель
української мови та
літератури

Свято вишиванки не офіційне,
але по всій Україні відзначають
його в третій четвер травня. У
нашому місті в цей день пройшла
святкова хода з покладанням
квітів до пам’ятника Михайла
Грушевського і бюста Тараса
Шевченка в школі № 1.
У колоні пройшли представники навчальних закладів міста,
залізничного училища. Потім всі
учасники зібралися на центральній площі міста. Усі школи представили свої виставки вишиванок,
картин, виробів з бісеру.
У цьому році День вишиванки
співпав з Днем боротьби за свої
права кримськотатарського народу.
На запитання: “Що для вас

означає вишиванка?” мешканці міста відповідали по-різному.
Навіть доходило до непристойного. Та емоції людей можна
зрозуміти.
Серед конкретних висловів
були і такі: пані Інна переймалася
тим, що її діти школярі одягнули
вишиванки і будуть ногами збивати оте бездоріжжя, по якому підуть. Її подруга Тетяна вважає, що
вишиванка в Україні поки тільки
одежа. “Немає чого святкувати,
хоча я патріотка своєї держави”,
— сказала вона. Містянин пан
Микола сказав: “Аби ж то вдягли
вишиванки і стали всі чесними
— авторитетом нації. А то одягнув вишиванку і краде, як і крав
раніше”.
На жаль, багато хто з паном
Миколою погодиться.

Інна Лавренюк, методист
будинку культури

Ольга Балецька, поетеса,
бібліотекар с. Широка
Гребля

Неймовірні діти підкорили
“Зірковий тріумф”

Юні театрали отримали Гран-прі
Ілона Анжуловська з
Непедівки (5 клас)

Мар’яна Онофрійчук,
учениця Махаринецької
школи

Ірина Бургело, учениця
школи №1

Віталіна Бальшанек. с
Миколаївка

Богдана Парубоча, 1
школа, 9-Б

Фотографуємо позитив — побільше приємного
в життя
Богдан КУБАШЕВСЬКИЙ, юний
фотограф

В дворі напроти поліції ростуть
волошки та розбиті серця

Білий бузок по 8 Березня в
селі Козятині

Надвечір'я на водокачці

Наш гурток з військової підготовки в лісі біля
Махнівки

З головним
редактором "RIAКозятин" Тетяною
Лозінською

Зі своїм бойовим собакою Байкал

“Веселковий Козятин”, клуб юних
журналістів

На День Європи, 20 травня, у
Вінниці пройшов третій всеукраїнський багатожанровий конкурс
«Зірковий тріумф». З різних куточків України з’їхались близько
300 учасників.
Від Козятина в театральному
жанрі виступала театральна студія
«Incredible kids» — «Неймовірні
діти» — під керівництвом Юлії
Канівської. Їхня вистава називалась "Василькові женихання". Не
зважаючи на юний вік учасників,
7-10 років, та їх перший конкурс,
юні театрали отримали Гран-прі
конкурсу! Жартівлива сценка не

тільки розсмішила присутніх у
залі, але й показала талант учасників. Адже прості дитячі ролі
зобразили дорослу гру .
Софійка Василяка грала роль
Галинки — дівчини, до якої сватається багатий хлопець Василько
(Вова Малішевський). Василько
просить в неї рушники і засинає,
проте прокидається уже в ролі
султана (Владислав
Дука),
до якого їдуть свататися дами з
усього світу. Але вибагливий султан відмовляє німкені та француженці (Таня Кесарчук), полячці
(Діана Слободяник) та іспанці
(Даша Ільчук). Натомість обирає красуню-україночку (Софія
Василяка). Але, прокинувшись,

той отримує гарбуза від Галинки.
"То ж гроші в житті не головне, а почуття". Такими словами
закінчується вистава. Але життя
— це гра, і ми завжди беремо
сюжети гри із життя, а на сцені
впізнаємо свої повсякденні ролі.
То ж, можливо, в цей день загорілися нові акторські зірочки юних
актрис та акторів, які з часом стануть відомими людьми і в їх грі
ми впізнаємо самих себе.
Громадська організація “Рідне
місто”, чиїми підопічними є театральна студія "Неймовірні діти",
дякує усім дітям, які брали учать
в конкурсі та підготовці до нього,
за гарну гру на сцені та бажання
виступати. Подяка батькам дітей

за їх фінансову, організаційну
та моральну підтримку. Окрема
подяка — директору Козятинського училища залізничного
транспорту (КМВПУЗТ) Андрію
Стецюку за надану можливість
для організації проведення репетицій дітей до “Зіркового
тріумфу“.
За словами голови організації “Рідне місто” Віталія

Креденцера, творчі діти — це
творче майбутнє.
— Підтримка дітей сьогодні
— це запорука їхньої успішності
завтра, — каже він. — Коли ми
зробимо наших дітей успішними,
вони зроблять успішними нас.
У батьківстві, як і в країні, чужого успіху не буває, але його, як і
успішних людей, потрібно шанувати та примножувати.

Завдання від розумного совеняти
Привіт, друже. Сьогодні я розповім тобі про нові слова в англійські мові, які ти напевно вже
чув. Англійська мова, як і всі інші
швидко адаптується до змін, але
оскільки це мова програмування,
соціальних мереж, гаджетів та
сучасних комунікацій, тому ти неодмінно повинен їх знати,а я тобі в
цьому допоможу, адже я розумне
совеня. Тому наразі тема "Неологізми", урок № 1. Оксфордський словник кожного року
друкує перелік нових слів, якими
люди користуються кожного дня.
Ці слова приходять з різних сфер
людського життя. Цими словами

користуються іноземці. Вони також прийшли і в наш лексикон.
1. Selfie
«Селфі» — процес підняття камери перед собою та фотографування самого себе і називається
«selfie».
2. Me time
«Особистий час» - невеликий
відрізок часу, який ми проводимо
для себе. Мабуть, найприємніший
вираз.
3. Double denim
Denim – це jeans, тобто джинси,
а «double denim» означає, що із
джинсової тканини пошиті не тільки джинси, але й сорочка.

4. Digital detox
«A digital detox» — це спосіб
побути без технологічних винаходів. Можна поїхати кудись на
відпочинок, не взявши з собою
телефону, айподів, планшетів та ін.
5. Unlike
Це слово з’явилося, дякуючи
соціальній мережі Facebook.
«unlike» — це антонім слова
«like». «To unlike someone or
something» означає розірвати
дружбу чи зв’язки з кимось.
6. Cot potato
Сouch potato («диванна картопля») – це людина, яка проводить
біля телевізора велику частину

свого часу. З часом виник вираз
«а cot potato», що означає маленьку дитину, яка дивиться телевізор надто часто (cot – дитяче
ліжечко)
7. Floordrobe
Слово
є
поєднанням
двох слів ‘floor’ (підлога) та
‘wardrobe’(шафа). Воно означає склад одягу на підлозі, що є
«предметом меблів» у підлітків.
Отже сьогодні ми вивчили сім
нових слів, Selfie, Me time, Double
denim, Digital detox, Unlike, Cot
potato та Floordrobe, запам’ятай їх,
адже я неодмінно перевірю. А на
сьогодні урок закінчений, але ні, я

зовсім забув, що ж це за урок без
домашнього завдання?
Домашнє завдання. На минулому уроці ми вивчили сім
слів – професій, які не можуть
обійтися без досконалого знання англійської мови, назвеш
мені їх (перші три учасники)
і гарантовано отримаєш гарні
зошити-сувеніри від розумного
совеняти, або безкоштовний розгорнутий урок за даною темою.
Чекаю правильних відповідей за
тел. 093-454-74-13 абj 063-4458-770. З повагою, твоє совеня
Джеммі. До наступного уроку.

Вітання
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25 травня Вітаємо з 25-річним Ювілеєм

Фогель
Тетяну Олександрівну
У гарний день ти народилась,
Неначе зіронька з’явилась,
В наш дім тихенько принесла
Багато радості й тепла.
Хай доля щедрою рукою
Тобі вділяє многая літ,
Хай щастя повниться рікою,
Тож розквітай,
як маків цвіт!
Хай поважають тебе люди,
Твори добро для них усіх,
Нехай з тобою успіх буде,
Любов і ніжність,
щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі,
Яскраво й сильно хай горить,
Хай сам Господь благословляє
Твій кожен крок
і кожну мить!
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Сердечно Вітаємо
Вас із закінченням
навчального року.

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ!

Бажаємо Вам
міцного здоров’я, терпіння,
наснаги, душевної чистоти та
гармонії, миру та спокою в оселях,
слухняних учнів.
399047

Від усієї душі дякуємо Вам за наші знання, наші майбутні успіхи і досягнення.
Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта у наших серцях.
Учні 11-Б класу спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №1 ім. Т.Г.Шевченка.

25 травня Вітаємо з 45-річним Ювілеєм

Порхун Ніну Андріївну

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

397927

397871

Щоб впевнено йшла до своєї
мети,
Щоб все, що задумала, зуміла
досягти.
Щоб дім твій минали тривога й біда,
Щоб сила була, як весняна
вода.

398038

397037

З любов'ю: хрещена мама Євдокія, похресник Богдан,
куми Руслана та Анатолій, і вся їхня родина.
398596

29 травня Вітаємо з 70-річним Ювілеєм
дорогого чоловіка, батька і дідуся

Олійника
Миколу Вікентієвіча

Літа цвіли не просто
цвітом
А проростали у труді.
Дорослими вже стали
діти,
А ти душею молодий.
Пливуть літа мов тихі
води
І вже минає – 70.

Хоч як прожитих років
шкода
Та не вернути їх назад.
Хай щастя панує у твоєму домі,
І радість у ньому живе.
Здоров’я міцного і щедрої
долі
Хай Бог посилає і тебе
береже.

З любов'ю: дружина Марія, донька Валентина, зять Віктор,донька Людмила, зять Вахтанг,
донька Оксана, зять Сергій,донька Аліна, зять Діма і всі онуки.

ВІтаємо з 80-ти річним ювілеєм (23 травня
2017 )

Годзь Миколу
Опанасовича

Літа цвіли не просто
цвітом,
А проростали у труді,
Дорослими вже стали
діти,
А ви душею молоді.

Пливуть літа мов тихі
води,
І вже минає 80,

Хоч як прожити шкода
Та не повернути їх назад.
Хай щастя панує у вашому домі
І радість у ньому живе
Здоров’я міцного і щирої
долі
Хай Бог посилає і Вас
береже.

З любовью: діти, онуки, правнуки.

продам

 2 ãàçîâèõ êîíâåêòîðè ïî 1 500 ãðí, ë³÷èëüíèê 700 ãðí., âñå íîâå.
098-826-39-91
 2 ðåëüñè ïî 4 ì. 067-761-98-56
 2-õ ñïàëüíèé äèâàí ðîçêëàäíèé, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Àáî çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 067-349-52-48
 Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067430-75-88
 Àäàïòîð (áðè÷êà) äî ìîòîáëîêà, â³êíà á/ó 140 õ 140, åë.äâèãóíè äëÿ
ïðàëüíèõ ìàøèí. 093-375-06-61
 Àêâàð³óì 300 ë. â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
 Àêóìóëÿòîð 6-FM-18 - 12 Êâò, ñòàðòåð TNI - 30510, ñòåðåî êîëîíêè
6 - ÀÑ-2. 2-48-82, 068-519-07-69, 050-149-64-54
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 60 ðåáåð. 063-684-23-83,
096-559-83-23
 Áäæîëè ç âóëèêàìè 8 øò. òà 2 ïóñòèõ, òà âåñü ³íâåíòàð. 097-149-12-94
 Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè, ïàêåòè 4-õ ðàìêîâ³ íà Óêðà¿íñüêó ³ Äàäàíîâó
ðàìêó, âîùèíà, ÿðèé â³ñê, ï³äìîð,ïðîïîë³ñ. 2-11-64, 097-170-90-05
 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
 Áåòîíí³ îãîðîæ³ áëîêè 200 õ 200 õ 400. 067-365-66-28
 Á³äîíè àëþì³í³ºâ³. 093-022-88-06
 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
 Áîñòîí íà êîñòþì òåìíî-ñèí³é, òèòàíîâèé äèñê, íàá³ð âèêðóòîê,
êíèãè ð³çí³, áàíêè 0.5 ë. 093-850-01-60
 Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð - Ãðåé, ðåäáðî, êà÷åíÿòà ñóòî÷í³ òà
ï³äðîùåíí³, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
 Áóäà â³ä â³éñüêîâî¿ ìàøèíè Ç²Ë (êóíã). 073-310-90-74, 096-219-94-51
 Âàçîíè âèñ. â³ä 1 ì äî 2 ì.: Äðàöåëè, Þêà, íåäîðîãî, äóæå êðàñèâ³.
093-940-96-11, 097-286-21-53
 Âàçîí³ Àëîº 5 ðîê³â. 096-081-69-34
 Âåëîñèïåä «Àðä³ñ», ë³æêî - ìàíåæ, êîìï’þòåð êîëîíêè «Ñâåí» 2-18W
, äèòÿ÷à êîëÿñêà Í³ìå÷÷èíà (êîìïëåêò), ìîí³òîðè, áåçïåðåá³éíèêè.
093-140-74-34
 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 â õîðîøîìó ñòàí³ íà 5 ðîê³â. 097-380-23-63
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé äâîêîë³ñíèé ç äîïîì³æíèìè êîëåñàìè. 063653-92-22

31 травня Вітаємо з 30-річним Ювілеєм

Завідіна
Сергія Володимировича

30 літ! Хіба це вік?
Треба три таких прожити!
Ми вітаємо і бажаємо:
Днів щасливих, золотих,
Щоб родило щастя рясно,
все в житті було прекрасно,

Щоб усе могло і вмілось,
квітувало, веселіло!
Щоб в сім'ї завжди було Любов, повага і тепло!

398510

397850

398039

395740
399063

З любов'ю: батько, дружина та вся родина.
397235

З любов'ю: донька Лізонька, чоловік Ігор,
мама, папа, свекір, свекруха, прабабушка.

Від щирого серця щиро дякуємо усім, хто перейнявся нашою проблемою всім не
байдужим людям: рідним, друзям, колегам, односельчанам, одногрупникам, родичам, начальнику відділу освіти Козятинської РДА Діденко А.А., завідуючій ІМЦ
відділу освіти Лубчинській О.Г., колегам ІМЦ, колективу відділу освіти, директорам і колективам навчальних закладів Козятинського району, підприємцю
Шубовичу О.В., депутатам Козятинської міської ради, міському голові Пузирю
О.Д., депутату Вінницької ОДА Барцьося В.В. та знайомим, тим хто підтримував нас морально чи фінансово, а найбільше - молився за здоров’я нашої мами.
Нехай Бог оберігає Вас усіх та посилає міцне здоров’я, родинне тепло, благополуччя, щасливу долю.
Діти Дрижук Лесі

Колектив школи №2

Вітає зі славним
Ювілеєм
колишнього директора школи, вчителя фізики
Серветника
Ігора Трофимовича
 Âåëîñèïåä íà 6-10 ðîê³â, 20 êîëåñà á/ó. 098-376-17-36
 Âåëîñèïåä Ñàëþò, Çàïîðîæåöü ÇÀÇ 968 Ì íà çàï÷àñòèíè. 063265-66-76
 Âåëîñèïåä Óêðà¿íà á/ó. 093-036-19-27
 Âåëîñèïåä Õàðê³â «Ì³íñê». 096-454-42-51
 Âèïóñêíå ïëàòòÿ êðàñèâå äëÿ ä³â÷èíêè 10-11 ðîê³â, âäÿãàëàñü 1 ðàç,
íåäîðîãî. 093-631-14-47
 Âèïóñêí³ ñóêí³, äîâã³, íåäîðîãî. 067-316-91-84
 Âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà â ãàðíîìó ñòàí³, êîñòþì ñ³ðèé 19-10 ð.,
1-ñïàëüíå ë³æêî ï³ä ñâ³òëå äåðåâî â ãàðíîìó ñòàí³, âçóòòÿ õëîï÷. 093548-53-84, 2-23-29
 Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ìîëîä³, ê³òí³ ßðî÷êè, 40 ãðí./1 êã. 096969-45-99 ²ãîð
 Â³ç â äîáðîìó ñòàí³ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-028-73-15
 Âîðîòà 1 800 ãðí., çàë³çíà ëåñòí³öà. 1 200 ãðí. 093-488-78-48
 Âóëèêè. 097-756-75-89
 Ãàç. ïëèòà á/ó 4-õ êàìôîðíà â õîðîøîìó ñòàí³. 2-06-10
 Ãàçîâà ïëèòà «King» 4-õ êàìôîðíà + äóõîâêà, íîðìàëüíèé ñòàí á/ó 1
000 ãðí., ÌÔÓ Canon 404 + ÑÍÏ4 á/ó 1 000 ãðí. 068-051-93-60
 Ãàçîâèé êîòåë Äàíêî, íåäîðîãî. 096-706-68-12
 Ãàçîâèé ë³÷èëüíèê 700 ãðí., 2 êîíâåêòîðà ãàçîâ³ 1 500 ãðí.,
ìîðîçèëüíà êàìåðà 5 500 ãðí. â ãàðíîìó ñòàí³, âñå íîâå. 098-826-39-91
 Ãàðàæ á/ó ìåòàëåâèé, ðîçá³ðíèé «Âîëãîâñüêèé», çàâîäñüêèé ð 6.30

õ 3.20. 097-967-32-90, 093-795-10-33, 097-722-73-93
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 Ãàðàæ â öåíòð, ðåàëüíîìó ïîêóïöþ ìîæëèâèé òîðã, äîêóìåíòè º.
063-494-81-91
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ 6 õ 4 íàêðèòèé øèôåðîì, íàâïðîòè åñòàêàäè,
ñòàí äîáðèé. 067-770-39-71, 073-421-72-87
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³ á/ó 1 øò., ïëèòè
ãàçîâ³ á/ó 1 øò., âõ³äí³ äâåð³ ç äåðåâà á/ó 1 øò., êîëþ÷à ïðîâîëîêà
îöèíêîâàíà. 068-058-13-46 Àíàòîë³é
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
 Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
 Ãàðàæ³ ìåòàëåâèé á³ëÿ òóíåëÿ, ³ 2 ïî âóë.Ñîê³ëåöüê³é. 093-995-37-56
 Ãàðíåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà Àíãë³éñüêîãî êîêåð-ñïàí³åëÿ, õâîñòè
êóï³ðîâàí³, ðîäèëèñü 30 êâ³òíÿ (2 ä³â÷èíêè ³ 2 õëîï÷èêà), 1 500 ãðí. 097461-69-59, 093-562-16-80 Îëÿ
 Ãàðíåñåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöóíÿòà Êîðîë³âñüêîãî ïåê³íåñà 6 òèæí³â
(ëèøèâñÿ õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000 ãðí. 063-600-58-51
 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³.
093-574-95-93
 Äåðåâ’ÿíèé ñò³ë äîâæ. 3 ì. â êàðêàñ³ (áàçà äëÿ àëüòàíêè), ê³ííà
ðîçïàøêà äëÿ êîïàííÿ, ñàä³ííÿ êàðòîïëÿ íà 2-õ êîëåñàõ. 096-644-37-44
 Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà.
063-474-73-30, 093-984-74-88
 Äèâàí êíèæêà á/ó íîâîãî çðàçêà. 097-887-79-19, 063-318-83-82
 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 Capella S901 ñ³ðî-çåëåíà, äèòÿ÷å ë³æå÷êî. 093786-38-08
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà â õîðîøîìó ñòàí³ òðàíñôîðìåð, ë/ç, ïåðåíîñíà
ëþëüêà + ñóìêà + ÷åõîë + äîùîâèê + êîðçèíà äëÿ ïîêóïîê, êîë³ð ñèíüî
- ãîëóáèé 1 500 ãðí. 093-029-83-94
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ãîëóáî - ñèíÿ, ç/ë, íåäîðîãî. 063-934-24-38
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë óí³âåðñàëüíà, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ âñå â
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë. 063-773-28-96
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ÒÀÊÎ 2 â 1, ç/ë, ìîñê³òíà ñ³òêà, äîùîâèê, õîðîøèé
ñòàí. 093-785-67-18, 097—021-23-83
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, êîë³ð êîôåéíèé «Viktoria Gold». 093920-73-40
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
 Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â õîðîøîìó ñòàí³. 063-619-55-44, 0980473-41-02
 Äèòÿ÷å àâòîêð³ñëî 2-5 ðîê³â, ëàì³íàò, ïëèòêà ïîëîâà ³ íàñò³ííà, äèâàí
³ êð³ñëî. 096-983-93-18

398507

 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 2-6 ðîê³â ô.Ìóñòàíã, ÷åðâîíî-ñèíüîãî êîëüîðó
550 ãðí. 093-090-91-10, 098-525-00-25
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 4-8 ðîê³â «Ôîðñàæ» ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 093780-52-61
 Äèòÿ÷³ êîëÿñêè á/ó, êðîâàòêà, ñåðåäí³é ãàç. áàëîí, åë. äâèãóí 0.9 Êâò,
÷àñè ðîê³â ÑÐÑÐ, äèò. ïðèñòàâêà Ñåãà-2. 063-767-93-56
 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
 Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ, êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³òêà
äëÿ ïðîö³äæóâàííÿ ìåäó, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
 Åëåêòðî ñêóòåð 3-õ êîë³ñíèé äëÿ ³íâàë³ä³â. 063-736-45-34
 Çàï÷àñòèíè äî êîòëà Ôåðîëë³, äóáîâà ãàðöàáà äëÿ äâåðåé, ïëèòêà
îáëèöþâàëüíà 15 õ 15, ïàðàô³å, ãàíòåë³ 5 êã., ùèòîâ³ äâåð³ ç êîðîáêîþ
2 øò. 067-494-05-59
 Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
 Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïàíåëüíå ïåðåêðèòòÿ,
ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë (á³ëÿ äîðîãè), Ï³âäåííå øîñå 74 11 + 10ì. 097663-17-72, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó, º ãîñ. àêò, íåäîðîãî. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà 0.6 ãà, öåíòð, ïðîâ.Òóõà÷åâñüêîãî 10. 063-392-93-20,
098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ð-í êîëèøíüîãî ÑÒÎ (âóë.Ñóâîðîâà).
067-129-82-31, 063-293-14-06
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., âóë.Ôðóíçå ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè â íàÿâíîñò³,
ê³ìíàòíà ñò³íêà «Æèòîìèðñüêà» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 093-416-14-49
 Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âåñåëèé. 098-33801-16
 Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ôóíäàìåíò, ñàðàé, êðèíèöÿ. 098-020-3654, 093-890-30-35
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê,
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-75-88
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç ôóíäàìåíòîì ³ç
äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî,
ãàç - ïî âóëèö³. 066-140-79-63, 093-647-76-72
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
 Ç²Ë - ãëèíè 5 òîí, ñàìîâèâ³ç. 097-691-24-53
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093596-41-07
 Êàì³íü öåãëà ÷åðâîíà òà âîãíåòðèâêèé êàì³íü íà áóäèíîê, êàñòðþë³
íà 40 òà 30 ë. 2-15-96
 Êàðòèíà ìàëüîâàíà «( Âàë» Àéâàçîâñüêèé, ì’ÿêà ³ãðàøêà, ñêðèíÿ.
067-779-47-57
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã - 200 êã. 063-600-58-51
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñåðåäíÿ, 1 êã./1 ãðí. 097-624-12-00
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 067-265-60-50, 093-837-14-24
 Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà, âîéëî÷íå ïîêðèòòÿ 2 õ 4 ì. 2-48-83, 097-68863-33
 Êàðòîïëÿ. 093-767-64-79

 Êèëèì íîâèé 4.5 õ 2.40, ïàðîâàðêà Â³òåê íîâà, áî÷êà æåë³çíà
200 ë., êðóãè àëìàçí³ Ä400, ëþöåðêà ï³ä âèêîñ çà ³íòåðíàòîì. 063736-47-19
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà 3 ¿ 1.9 õ 0.6 ì., øòîðè íà â³êíà, ïàðîâ³äïàðþâà÷
îäÿãó. 067-779-47-57
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà á/ó «Óæãîðîä», ìàòîâà, äîâæ. 3.60 ì, âèñ. 2.20 ì.
093-356-24-93, 098-025-22-07
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà, 2 ïëåòÿíèõ øêàôà, 2 òóìáè, òðèëÿæ á/ó. 063649-90-85
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
 Êîçà ä³éíà, ìîëîêî êîçèíå, êîëîíêè, ï³äñòëþâà÷, ïðîãðàâà÷,
ñàãí³òîôîíè 90 ð. 093-731-13-99, 098-301-35-80
 Êîçà ç êîçåíÿòàìè. 096-427-77-64, 095-770-63-87
 Êîçî÷êè äâîº 1 ð³ê, äîãëÿíóò³. 096-280-08-91, 073-060-44-97,
063-998-03-34
 Êîëîíêè äî êîìïþòåðà òà ìóçè÷íèõ öåíòð³â ïîòóæí³ñòþ 20 Âò,
åëåêòðîã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì. 067-779-47-57
 Êîëÿñêà òåìíî - çåëåíîãî êîëüîðó, òðàíñôîðìåð (îñ³íü - âåñíà)
650 ãðí. 097-760-65-61, 067-994-34-05
 Êîìá³êîðì äëÿ ïåðåïåë³â. 097-887-92-54, 063-120-25-40
 Êîìïþòåð 4-õ ÿäåðí. AMD + 4 Ãáò. ÎÇÓ + DVD-RW + HDD-250 Ãáò.
+ ìîí³òîð LCD Samsung17« + êëàâ³àòóðà + ðàä³îìèøêà 4 500 ãðí.,
â³äåîêàìåðà Ge Force 8800 Ãò 650 ãðí. 096-797-90-53
 Êîìï’þòåð. 063-375-36-95
 Êîíäåíñàòîðè á/ó îïòîì ÊÁÃ-ÌÍ 4 ì F x 600V-26 øò., ìàðêè ËÑÅ
- 13,75 ì F x 400 V 20 øò., ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà Ïîëå ×óäåñ, áàíêè.
097-207-88-44
 Êîíòåéíåð íà ö/ð, ² ðÿä. 097-011-22-11
 Êîðîáêà â³êîííà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò., ð.80 õ 120 ñì.,
õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì íà 13 òåë³íí³. 068-742-83-69
 Êîðîâà ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
 Êîðîâà ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-357-10-40
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 8 ðîê³â Êîçÿòèí. 063-608-38-25
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-760-84-09, 063-28760-42
 Êîðîâà. 068-041-82-19
 Êîñèëêà ñèãìåíòíà ÊÑ-2.1. 096-665-28-46
 Êîòåë Ëóãàíñüêèé. 063-386-14-76
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 400 ì. êóá., òåðì³í ãîð³ííÿ
12 ãîä., äâåð³ çàäí³ ë³â³ ³ ïðàâ³ íîâ³ 2105-2107. 063-293-14-22, 097327-27-34
 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 á/ó (íà äà÷ó), äåøåâî, ñåðâàíò, 3-õ äâåðíèé øêàô ðîçá³ðíèé,
òåëåâ³çîðè 2 øò., äðîâà ïîð³çàí³ íà êîëîäêè ÿáëóíü 1 êóá. ì. 400 ãðí.
098-993-35-42
 Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³.
093-574-95-93
 Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê, ñòóëà, çîíòèê,
êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êðîâàòêà «Íàòàëêà» ç øóõëÿäàìè + 2 êîìïëåêòà áàëäàõ³íà (õëîï÷èê,
ä³â÷èíêà) + êîêîñîâèé ìàòðàñ. 093-344-34-24
 Êðóã í/æ Ä.85 õ 480, ïîêîâêà ñòàëüíà Ä.190 õ 82, ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935
- 1992 ðð., áðîøóðè «Íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ»¹ 63, 69, 73, 78, 88,
104 (1978 - 1989 ðð.), ÞÒ (äëÿ óì³ëèõ ðóê) ¹6 (1983), ¹3 (1987), ¹7
(1980). 096-453-34-86, 2-51-56
 Êóð÷àòà ïîð³ä Àäëåð òà Áàðâèñòà, äîáîâ³ òà ï³äðîùåí³, ³íø³ ïðîäóêòè:
ÿéöÿ, ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, òóøêè, ïîñë³ä. 093-857-33-00, 097-181-57-06
 Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í ï³äðîùåí³. 096-769-19-43, 097-149-46-20,
093-730-97-79
 Êóð÷àòà òà ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ êóðåé ïîðîäè «Ëèâåíñêàÿ ñèòöåâàÿ» ³
«Îïåðãòîí ïàëåâèé» (æîâòèé). 093-411-26-28
 Ë³æêî çàë³çíå ç äâîìà ìàòðàöàìè (ïðóæèííèé òà âàòíèé), 150 ãðí.
097-556-89-55
 Ëîøà 1 ð³ê, ñ.Ñîøàíñüê. 097-147-30-67
 Ìàëèé ãàç. áàëîí, ñïðàâî÷í³ äàí³, 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. 096-45334-86, 2-51-56
 Ìàòðàñè îðòîïåäè÷í³ 2 øò. á/ó 190 õ 90, äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó â
õîðîøîìó ñòàí³. 096-445-25-80, 093-685-57-35
 ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
 Ìåäîãîíêè 2 øò., áäæîëî ïàêåòè, áäæîëîñ³ì’¿. 098-419-41-37, 063662-12-74
 Ìåòàëîïëàñòèêîâèé áàëêîí 3,7 ì., äâåð³ ÌÄÔ øèð.0,8- 3 øò. â
êîìïë.,ä/êàá³íà, ôàðêîì Ì-412, ìåòàëåâ³ äâåð³ øèð. 0,8 ì, âñå âäîáðîìó
ñòàí³. 098-920-58-17
 Ìîá. òåëåôîí Lenovo S 660 1 400 ãðí., LG P715 900 ãðí. 063-77970-65
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. â õîðîøîìó ñòàí³, ç³ ñêëÿíèìè
ðîçäâèæíèìè äâåðöÿìè, äåøåâî. 097-324-85-40, 093-626-82-86
 Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Ìîòîêîñà 1 000 ãðí., ðîáî÷à. 068-002-79-71
 Ìîòî-êîñà Òàíäåì á/ó, ðîáî÷à 1 000 ãðí. 097-112-64-95
 Ìîòîð äî äî¿ëüíîãî àïàðàòà, áåíçîïèëà. 068-546-01-03
 Ìîòîð åëåêòðè÷íèé 3-õ ôàçíèé, 5.5 Êâò 1450 îá./õâ. 067-289-22-32
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê â õîðîøîìó ñòàí³. 067-646-72-63
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê òà ñò³íêà «Ôðàíèê». 093-563-40-30
 Íà ïëåì’ÿ ï³âí³â ïîðîäè Áðàìà á³ëà, Êîõ³íõ³í ñåðåáðèñòèé. 2-11-64,
097-170-90-05
 Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 85 ãðí./ðåáðî. 098-500-10-54, 063-600-58-51
 Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 096467-88-94
 Ïåðåäíÿ áàëêà Ç²Ë 130, êîæóõ ìàõîâèêà Ç²Ë 130, êîëåñà ïðîñàïí³ ÌÒÇ,
ï³äáîðùèê Íèâà, áîðîíè ëåãê³. 098-818-60-84
 Ïèëà Äðóæáà-4 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç çàï÷àñòèíàìè. 067-761-98-56
 Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-54,
êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
 Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò.
063-684-23-83, 096-559-83-23

 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
 Ï³íîáëîê 600 õ 200 õ 300 ìì. 096-725-68-41
 Ï³÷ - áóðæóéêà (÷àâóííà) íîâà, áàê ìåòàëåâèé (ìîæíà ï³ä ïàëüíå).
096-932-45-12, 067-581-77-73
 Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ 13 øò. 6 ìåòðîâ³. 093-411-28-93, 067-499-33-26
 Ïëèòè ïîë³ñòèðîëüí³ äëÿ óòåïëåííÿ ôàñàä³â. 063-181-52-29,
2-80-10
 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 12-14 êã ,òåë 098-222-98-86
 Ïîðîñÿòà 12-15 êã,2300 çà ïàðó òåë. 067-580-35-66
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã òåë. 068-941-44-47
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 10-12 êã. 093-031-24-52
 Ïðèõîæà 3 ì. ñó÷àñíà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ÷è àêâàð³óì âèð-òâî
Ãåðìàí³ÿ, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè. 063-177-94-80
 Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
 Ïòàøêè Àìàä³íè. 097-023-22-16, 063-288-71-89
 Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
 Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
 Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê ç ïëàñòèí òà àðìàòóðè. 097-793-55-95
 Ðîáî÷³ êîí³. 098-477-90-09
 Ðîáî÷³ ò³ñêè 2 000 ãðí. 097-793-55-95
 Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð, DVD ïëåºð, âåñ³ëüíà ñóêíÿ, äèòÿ÷à
êîëÿñêà. 093-920-72-29
 Ñâèí³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, äâ³ æåë³çí³ êðîâàò³, ñò³ëüö³, êð³ñëà,
êèëèìè, òåëåâ³çîð á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 480
êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³
³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
 Ñîêîâèæèìàëêà. 063-275-87-04
 Ñïàëüíÿ êîë³ð â³ëüõà (øàôà, êîìîä, ë³æêî, äçåðêàëî). 097-96644-02
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â. 5 Êâò.
093-375-06-61
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé óí³âåðñàëüíèé, íîâèé, âèð.òâî Á³ëîðóñü,
220 Â, 2.4 Êâò, øèð. ñòðóãàííÿ 280 ìì. 10 700 ãðí. 066-044-74-90
 Òâåðäîïàëåâíèé êîòåë Äàíêî á/ó, 1 ð³ê, 12 Êâò. 097-690-98-02
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé. 093-774-81-64
 Òåëåâ³çîð Ñ³òðîí³êñ STV-2521N 550 ãðí., ñ.Ìàõí³âêà. 3-20-77,
098-332-76-01
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà, ñïîê³éíà, ãàðíà, ñ.Âåðíèãîðîäîê.
098-726-15-46
 Òåëè÷êà. 097-307-51-64, 063-775-89-46, 063-346-24-62, 098291-77-54
 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ (ñêëî) - â³òðèíà ³ íàêîïè÷óâà÷ .098-272-82-53,
093-017-48-48
 Òðè ë³æêà 1-ñïàëüí³ ïî 350 ãðí., îäíå ïîëóòîðíå âñå ñåòêà, ñåéô
ìåòàëåâèé, ñòàðà ïðàëüíà ìàøèíêà. 093-038-81-63, 096-408-85-74
 Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ. äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ ö³ëåé, 125
ãðí. 063-502-62-62
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ê³ðîãàç, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, âàçîíè,
ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè. 2-12-24, 093-884-86-66
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення
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397854

397035

397826

397848
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реклама та оголошення

397237

397868
397004

397867

398439

398040

397865

393769

397866

ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш"
каменообробне підприємство

запрошує на постійну роботу:

397036

- фрезерувальників каменю
- коліїв плит та блоків
- упраковщиків готової
продукції
- розбуровщиків граніту
- слюсарів-ремонтників
- електриків

399050

399057

Уроки Англійської по м.Козятин
063-875-68-77

ремонт, послуги

Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067786-29-90
Криниці копаємо, чистимо, поглиблюємо.
097-452-54-48, 063-141-28-33 Олександр
Михальчук
Виконуємо всі види будівельних робіт,
будівництво та ремонт під ключ. 097-89008-22
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка,
шпаклівка, покраска, ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца
70 дм,80 дм. Працюю без посередників
098-992-51-57
ВИКОНУЮ роботи: штукатурка, стяжка,
гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска,
ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца
70 дм,80 дм. Працюю без посередників
098-992-51-57
Каменьщик,Камінь БУД.Кладка 068-534-7378 Віктор

робота

На роботу в Укртелеком необхідні
спеціалісти з технічною освітою. Звертатись: м. Козятин, вул. Незалежності,39.
068-951-95-78, 2-38-38
На постійну роботу потрібен перукар. 097560-54-33
Потрібні терміново на роботу різноробочі
хлопці вік від 18 до 30 р. в м.Київ, з/п від
6 000 до 10 000 грн. 098-518-50-99, 093-

825-16-75 Олег
Терміново запрошуємо на роботу в Вишневому жінок від 30 до 50 років в пральну
хімчистку, стаж роботи не обов'язковий,
проживання безкоштовне, стажування
оплачується, графік тиждень через тиждень, з/п від 250 до 350 грн./день. Запис
на співбесіду з 10:00 до 20:00 096-380-8967 Лілія Петрівна
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93,
2-22-99
На роботу потрібен монтажник - антенник.
063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібен майстер з обслуговування та діагностики комп'ютерного обладнання. 063-966-99-77
На роботу в аптеку потрібна санітарка. 096524-03-22
На роботу потрібні продавець, помічник
кухаря, різноробочі. 063-641-51-76, 067509-08-00
Запрошується менеджер з продажу непродовольчих товарів, денний охороник.
Вимоги: комунікабельність, зібраність,
освіченість, бажання працювати та заробляти. 063-269-75-25
«Вертиевский кирпичный завод» в Нежинском р-н, Черниговской обл.Приглашает на
роботу от 18 до 60 лет. проживание, питание. З/п до 6000 грн. 0507068277
Монолитчики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на
постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Адміністратор в готель (хостел) у м.Києві.
Заробітня плата від 3500+%. Прожи-

потрiбен мийник. З/п висока. Тел.:(096) 816-22-20

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю

комiсiя 4000у.о. с.Селище, 184 кв.м. Тел.:(068) 676-

1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Ленiна, поверх:
4/9/ц, площа: 66/45/9, 2б/з, АГВ, житл/стан, термiн..
Цiна: 23000у.о, тел.: (097) 212-61-47
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх:
5/5/ц, площа: 67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан.

Людина для продажу будинку за 40000 у.о.,
81-65
Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська,
Хмельн.обл. Проживання, проїзд безкошт. Тел.:(098)
896-40-90
Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд,
проживання за рахунок фiрми. Тел.:(093)544-64-40,
Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло,

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з,

проїзд, форму надає фiрма. Тел.:(096) 183-52-60

пiдвал, гараж, власна. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-

Охоронцi, термiново. Доба через двi, з/п вiд

13-31

150 грн/доба. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27

1.6. Будинки

Доставка на роботу. Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33,

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз.

Житомир.обл., поверх: 1/-/-, с.Велика
П'ятигiрка, вул. Миру. Цiна: 214229, тел.: (066)
57909-69

Будiвельнi матерiали
Ремонтно-будiвельнi послуги

(063)218-02-33
Прибиральники в м.Київ. Робота позмiнна
(деннi/нiчнi на вибiр). Житло. 5000-6500 Тел.:(067)
526-84-35
Робочi (Чехiя). Лiц. МСПУ АЕ 637157. Тел.:
(093) 073-09-16

3D декор., облиц. панель. Штучна плитка з

ТОВ "Сяйво" потрiбен охоронець. З/п 6400.

лит.гiпсу 100%. Розмiри 2,5х50х50 см. Тел.:(067) 949-

Вахта. Проїзд, житло оплачується. Тел.:(095) 341-19-02

21-71
Натяжнi стелi вiд виробника.
stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-41, (068)003-25-53

Автомобiлi
8.1. Продам або обмiняю
Фiат-Добло, 202015 р/в, об'єм двиг.:
1900д, можливо пiд виплату 2500гр/мiс. Цiна: дог.,
(097) 784-83-20

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

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог.,
тел.:(097) 250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог.,
тел.:(067) 775-66-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна:
дог., тел.:(067) 775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог.,
тел.:(097) 250-34-99
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

9. Робота
9.1. Пропоную
"BIOTEXCOM" клiнiка запрошує жiнок в
рами сурогатного материнства до 411 тис.грн.,
донорства яйцеклiтини до 18 тис.грн. Лiц.АВ№554391.
Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00
Автомийцi (вул.Ген.Арабея) термiново

399051

(097)617-27-27

Цiна: дог., тел.: (097)250-10-05, (093)411-33-51

 Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî.
096-354-27-44
 Ó÷àñòîê 80 ñîò., ñ.Âåðíèãîðîäîê, ïðèâàòèç., º ñàäîê. 096-313-92-02
 Ó÷àñòîê âóë.Çåëåíà 38 12 ñîò. 093-781-65-53
 Ôóíäàìåíòí³ áëîêè íîâ³ 50 øò., øïàëè á/ó æåëåçîáåòîíí³ 100 øò.,
â³äñ³â, ùåá³íü. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Õîëîäèëüíà â³òðèíà (âåðòèêàëüíà) 1.85 ì îáºìîì 265 ë. â äóæå
äîáðîìó ñòàí³. 097-612-81-45, 063-286-78-05, 098-026-42-45
 Õîëîäèëüíèêè, ìîðîç³ëêè, ãàçîâ³ êîëîíêè á/ó. 093-411-28-93,
067-499-33-26

- пісок
- відсів
- щебінь
- камінь
- підсипуючий матеріал

395846

398095

Наша адреса: с. Макхнівка, вул. Київська, 45.
Звертатись за телефоном: 097-284-30-01.

397857

вання на місці. Робота в м.Києві. Тел.:
0685235944, 0674456686

Вантажні перевезення

 Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-45-99
 ×àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó 1 áàòàðåÿ 7 ðåáåð, 4 áàòàðå¿ ïî 8 ðåáåð,
1 áàòàðåÿ 10 ðåáåð, 1 áàòàðåÿ 17 ðåáåð - ðåáðî 60 ãðí., âóë.êîë.
Êîìñîìîëüñüêà 26. 0980654-95-09
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ äâåðíèé ç
àíòðèñîëÿìè ïîë³ðîâàíèé. 097-329-25-97
 Øèíè äî Êàìàçà 4 øò. òà òîðìîçí³ êîëîäêè. 097-691-24-53
 Øêàô 3-õ äâåðíèé, êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà, äèâàí òà 2 êð³ñëà
(êîìïëåêò), êîâðè 5 õ 3, 3.5 õ 2.5, 2.3 õ 1.5, 2 õ 3, â õîðîøîìó ñòàí³.
093-917-28-96
 ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 097-779-65-47
 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 ß÷ì³íü, êàðòîïëÿ. 096-490-67-85, 063-851-23-50
 ß÷ì³íü. 096-801-20-71
 Çí³ìó 1-ê³ìí êâàðòèðó, ìîæíà áåç ìåáë³â. Ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü òà
â÷àñíà îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ.
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10, ç³ âñ³ìà
äîêóìåíòàìè. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ñ³òêà ñàäîâà ïëàñòèêîâà âèñ. 0.50 ì; 1.0 ì; 1.50 ì., ïëàñòèêîâ³
îãîðîæ³. 093-917-31-91, 096-313-92-78
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоМіСТЬ

 1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì.
ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-175-80-70
 1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093082-40-00
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ðåìîíòó âóë.Â³íí³÷åíêî. 067-996-60-58,
093-560-94-52
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä. îïàëåííÿ. 063141-11-22
 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., 3 ïîâ., íå êóòîâà, ðåìîíò, êîíäèö³îíåð, ³íòåðíåò, ³íä.
îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà. 063-784-16-24
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó
18, öåíòð. 098-584-71-50, 093-760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., 36.6 êâ.ì.,(íàâïðîòè ó÷èëèùà) 3/5. 063-717-14-05
 1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ìîæëèâî ç
ìåáëÿìè. 063-177-94-80
 1-ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 39 êâ.ì., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, âóë.
Êîòîâñüêîãî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà òåõí³êà, öåíòð
âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69 Â³êòîð
 1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì. ãàç. ïëèòà, áîëåð, ë³÷èëüíèêè,
çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
 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, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 38 êâ.ì., 5 ïîâ., õîðîøå ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ
àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê. 093-832-23-07
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè, êàáåëüíå. 063-491-32-77, 093-147-79-07
 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. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò
âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097-738-63-38, 093-556-60-04
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí æèëèé. 098271-81-90, 063-879-63-07
 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., 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, õîðîøèé òèõèé
äâ³ð. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòà ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38,
063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., áàðà÷íîãî òèïó ñ.Ñèãíàë, íåäîðîãî. 097-350-36-33
 2-õ ê³ìí. êâ., â õîðîøîìó ñòàí³. 098-012-20-75
 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., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23,
5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï â³êíà, ñòàí æèëèé. 063-177-94-80
 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, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,
ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà
êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, ï³äêëþ÷åíèé
³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íòåðíåò, ñóï.
àíòåíà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 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., 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
 3-õ ê³ìí. êâ. â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 2
ïîâ., ì/ï â³êíà, áàëêîíè çàñò., êëàäîâêà, íå âóãëîâà, íåäîðîãî. 063304-37-36
 3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ ì/ï â³êíà
³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-21, 063650-34-35
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. ïëîùà 61.5 êâ.ì.,
êóõíÿ 9/4, æèëà 38.3, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë, â ãàðíîìó ñòàí³. 093515-96-02
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098788-01-84, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,

097-255-76-41

³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, òåðì³íîâî.
093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., 3/4, íå êóòîâà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä.
îïàëåííÿ, íàòÿæíà ñòåëÿ, ðåìîíò. 093-418-52-93, 063-388-20-25
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5 â öåãëÿíîìó áóä., áåç ðåìîíòó, ð-í ó÷èëèùà.
097-157-23-16
 3-õ ê³ìí. êâ., 6 ïîâ., ðåìîíò, ìåáë³, öåíòð, 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., 80 êâ.ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 9. 097-775-61-94
 3-õ ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³ ð-í ó÷èëèùà. 093-73242-02
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ., íåäîðîãî. 093-579-46-93
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 097-301-93-19, 063-503-42-36
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà (ð-í BOSH ñåðâ³ñà). 067-431-12-00
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé. 067-430-23-00
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-91-42,
098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, åëåêòðî îïàëåííÿ,
äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë, òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 28. 093-091-00-50
 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 8, 6),
êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º
ñàðàé. 096-597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè, ì/ï â³êíà, 2 ï³äâàëà òà 2 áàëêîíè,
íåäîðîãî. 063-503-42-36
 3-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë. 063-311-95-76
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 35, 5/5, íå êóòîâà, çàã.
ïëîùà 72 êâ.ì., ì/ï â³êíà, áðîíåäâåð³, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî. ðåìîíò.
063-460-89-05, 097-397-81-18
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., êóòîâà, öåãëÿíèé áóä., ëîäæ³ÿ, áàëêîí,
áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, íèçüêà ö³íà. 067-397-14-46, 093-411-28-17
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó ³ îïàëåííÿ, âóë.Ã.Ìàéäàíó
15. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ãàðíèé ºâðî-ðåìîíò, ç ìåáëÿìè. 093704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ìåáë³.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò,
âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18
 3-õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 27; 3
ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé
ñàíâóçîë. Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé
ñòàí. Ó äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
 4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Âîëîäèìèðà
Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-141-11-22
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 4-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ,
80 êâ.ì., ó âàíí³é áîéëåð, ñóïóò. àíòåíà, ³íòåðíåò, 5/5, ð-í ÏÒÓ-17.
095-596-63-78
 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ,
íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ,
íåäîðîãî. 063-712-94-15, 067-548-56-26, 067-219-78-14
 Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð, 1 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó íà 2-õ ê³ìí.
êâ. àáî áóäèíîê. 098-272-82-53, 093-017-48-48
 Àáî îáì³íÿþ ç äîïëàòîþ 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà íà
ïðèâàòíèé áóäèíîê. 096-516-46-80
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿ (âîäà â³ä ì³ñüêîãî
âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà
ïîäâ³ð’¿, ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
 Áóäèíîê 10 ñîò. çåìë³, ïðèâàòèç., íîâèé, âåðõ ñò³íè ôðîíòîí, ò³ëüêè
âíóòð³øí³ ðîáîòè, ð-í àâòîñòàíö³ÿ. 067-761-98-56
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ ãàçîâå ³ íà òâåðä.
ïàëèâ³, ñàä, ãîðîä, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò., âóë.Ìèðó 71 â 10 õâ. õîäüáè äî
öåíòðà, öåíòðàëüíà òðàñà. 063-648-65-35, 063-234-48-64
 Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 5 õ 3, ó÷àñòîê 5 ñîò., âîäà, ãàç, âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, äâà ñàðà¿,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3
ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê
0.08 ãà, ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé, ïîãð³á, ñ³íîâàë), çåì. ä³ë-êà 0.83 ãà,
ñ.Âîñêîäàâèíö³. 098-026-42-45, 093-411-27-92
 Áóäèíîê 89 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, ñàä, ãîðîä 8.6 ñîò., ãàðàæ,
ïîãð³á, ñàðàé, Êîçÿòèí, ïðîâ.Çàâîäñüêèé 15/2. 067-783-36-23
 Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56, 097-624-12-00
 Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ, âðåìÿíêà,
êðèíèöÿ. 093-812-70-18
 Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé, 16, çåì. ä³ë-êà 30
ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098-461-92-92
 Áóäèíîê âóë.Ä.Ãàëèöüêîãî (êîë. Òåëüìàíà) 18, ãàç, îïàëåííÿ, ñàðàé,
ï³äâàë, êðèíèöÿ, ãîðîä 7.4 ñîò. 068-216-06-73
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 050-442-44-47
 Áóäèíîê âóë.Êè¿âñüêà 6. 097-124-99-96
 Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîò. çåìë³. 096-54131-09, 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, âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., íåäîðîãî. 098073-76-85
 Áóäèíîê ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçèíþêà, çàã.
ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-51216-41, 097-916-09-29
 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., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç
ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
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реклама та оголошення
RIA-К, Четвер, 25 травня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо

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

398277

25 травня минає 40 днів,
як пішов з життя
любий чоловік, батько та дідусь

29 травня 2017 р. минає 1 рік,
як пішов із життя дорога нам людина

Саяпін
Володимир Борисович

397853

Лісовий
Леонід
Анатолійович

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

Як би ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Такого рідного, святого,
Такого доброго, як ти,
Такого щирого, простого
Вже нам ніколи не знайти.
В скорботі голови схиляємо.

Пам'ятаємо, любимо, сумуємо.

Вся твоя сім'я, близькі, друзі, сусіди.

27 травня минає 10 років, як пішов з життя

Ельбаєв
Олександр Лечйович

Вічно сумуючі: дружина,
донька та внук Андрійко.

397870

393802

29.05.17 р. минає 1 рік, як важка хвороба вирвала з життя
найдорожчу нам людину, чоловіка, батька, дідуся
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 Áóäèíîê º ãàç, âîäà, ñâ³òëî, âñ³ çðó÷íîñò³ àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê â
Áåðäè÷åâ³ â³ä öåíòðà 10. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ
ñòàâó. 063-141-11-22
 Áóäèíîê ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56.
097-905-37-10, 063-406-82-39, 093-998-01-24
 Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà, òóàëåò òà êàá³íêà,
6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ êóõíÿ. 097-556-89-55
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ì.Ïîãðåáèùå,
ãîðîä 15 ñîò. 067-302-54-73
 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 Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê, ÷àñòêîâèé ðåìîíò,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, íîâ³
ìåáë³. 097-189-67-03, 063-255-49-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî øêîëà, ñàäî÷îê,
âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà
14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä. 063-297-16-02, 096-901-76-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
 Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-784-45-97
 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 äâ³ ïîëîâèíè âóë.Ë³í³íà 39/1.39. 093-411-28-93, 067499-33-26
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, âóë.
Áåðäè÷³âñüêà. 098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Â³âñÿíèêè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 90
ñîò. 068-003-51-61, 096-266-31-54
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, Êîçÿòèíñüêèé ð-í, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, êðèíèöÿ,
ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ, ðàéñüêå ì³ñöå. 098-610-63-83
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà 20. 097-005-77-68
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ãàéäàðà 15, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 13 ñîò. çåìë³,
ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-210-03-98
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 20 ñîò.
çåìë³, îáêëàäåíèé öåãëîþ. 097-690-98-02
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìèðó (öåíòð á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), ä³ëÿíêà
26 ñîò., â áóäèíêó º ãàç, âîäà, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà ì.×åðí³ã³â.
093-634-77-60
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà àáî
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ áàòàðå¿, ãàç, âîäà
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â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì. ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-86-78,
068-003-11-64
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, áåç ãàçó. 093-286-33-37,
096-423-32-00
 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. 093-68532-57
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³. 096-050-99-31
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà 55 êâ.ì., âóë.Íîâà (á³ëÿ ñòàâó). 097-995-47-49
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ñàäîâà 14, ë³òíÿ êóçíÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
âîäà, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. 098-654-84-57
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà 25, ãàç, âîäà. 097776-24-59
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Ùîðñà 28, êðèíèöÿ, âîäà â áóäèíêó, ãàç,
0.48 ãà çåìë³. 096-644-02-21
 Áóäèíîê ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, çåìëÿ 25 ñîò., ñ.Ñîê³ëåöü âóë.
Øåâ÷åíêà 16, Êîçÿòèíñüêèé ð-í. 093-785-79-12
 Áóäèíîê òåðì³íîâî ç çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ â äâîð³,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàö, âóë.Â³ííèöüêà 58 - 320 000 ãðí. 098-826-39-91
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 097-970-66-63
 Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 80 (ð-í öåðêâè).
096-878-36-64
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 12 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà, º ãàðàæ, ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-829-73-48
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. âñ³ ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³,
äåðæ. àêò, ñ.Ñîê³ëåöü. 067-142-93-08, 098-974-34-28
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, çåì. ä³ë-êà,
ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 68, 53 êâ.ì., 6 ñîò.
çåìë³, ñàä, ñàðàé, êðèíèöÿ â äâîð³. 096-346-39-77 Íàòàøà, 067-35505-69 ²ãîð
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 14 ñîò.
çåìë³, íåäîðîãî. 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
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 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5
ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 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. 067-40935-57
 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, 050328-43-98
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó (ñò.Òóáäèñïàíñåð), êîîï.ßáëîíüêà, áóäèíîê, ñàäîê,
ãîðîä 9 ñîò. çåìë³. 2-48-06, 097-235-76-33
 Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ ç áóäèíêîì, ñêâàæèíà, âèíîãðàäí³ê, îð³õè, çåìëÿ
îáðîáëåíà, íåäîðîãî. 068-002-79-71
 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
 Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145, ç áóä³âëÿìè: ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ, ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
 Ê³ìíàòà æèëà ³ç ôóíäàìåíòîì íà äîñòðîéêó. 063-026-74-92
 Ìîæëèâî íà âèïëàòó áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
 Ï³â áóäèíêó 58 êâ.ì., áåç çðó÷íîñòåé ì.Áåðäè÷³â (ð-í öåíòð. ðèíêó).
098-551-29-46
 Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.Êóòóçîâà 11. 093823-07-38 ²ãîð
 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, 063-58116-17
 Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 068951-87-17
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî 22. 098-443-90-98
 Ñòàðèé áóäèíîê 9 ñîò., ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ãàðàæ, âóë.Ùîðñà 4. 097-74022-42, 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.ì., íåäîðîãî. 097-149-46-33, 063-289-05-51
 ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä.
îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 063-019-00-79, 067-387-27-20
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Áåññàðàáîâà 44, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ, çåìë³ 7 ñîò.
098-540-01-93
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé âõ³ä, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà
7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ, êîðèäîð. 096-725-68-41
 ×àñòèíà áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, ð-í øâèäêî¿ äîïîìîãè, ìîæëèâèé îáì³í
íà Ì³í³âåí ç äîïëàòîþ. 096-179-35-82
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ,
â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
 Çí³ìó 1-ê³ìíàòíó êâàðòèðó, ìîæíà áåç ìåáë³â. Ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü òà
â÷àñíà îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ.
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ëêà 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

АВТОМОТО







Àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
Àâòîìîá³ëü Ç²Ë (êîëãîñïíèê). 067-937-45-39
Àâòîìîá³ëü ÌÀÇ (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
ÂÀÇ 2103 î/ä 1.3 1974 ð.â., ãàç/áåíçèí. 067-994-34-05
ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., çåëåíèé. 073-463-20-99, 098-724-70-55

 ÂÀÇ 2106 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ïîêðàøåíà, ïîâàðåíà. 096-77887-12
 ÂÀÇ 2108 1990 ð.â., äâèãóí 1.5, ÊÏ 5 ñò., õîðîøèé ñòàí 068025-47-76
 ÂÀÇ 2108 î/ä 1.3 1990 ð.â., ãàç/áåíçèí. 067-994-34-05
 ÂÀÇ 21093 2005 ð.â., 1.5 êóá., áåíçèí, âèøíåâèé, ³äåàëüíèé ñòàí.
098-456-25-86
 ÂÀÇ 21-13 1984 ð.â., áåæåâèé íà õîäó. 068-330-68-43
 ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà) 2010 ð.â., çåëåíà, ãàç áåíçèí, 101 òèñ. ïðîá³ã.
093-731-17-10
 Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ. 067-937-45-39
 Æèãóëü 1986 ð.â. 096-264-75-92
 Æèãóëü íà ðîçáîðêó. 096-264-75-92
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
 Çàï÷àñòèíè äî Îïåëü - Êàäåò V-1.6 äèçåëü. 067-911-80-19
 Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
 Ìåðñåäåñ 123, îáºì 2.4, õîðîøèé ñòàí. 096-353-52-03
 Ìîïåä Àëüôà - ìîòî 49.9 êóá., ìåõàí³êà, çàðåºìòðîâàíèé, íà õîäó.
068-002-79-71
 Ìîïåä Êàðïàòè â ãàðíîìó ñòàí³. 063-305-97-21
 Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-095-98-01,
093-884-97-24
 Ìîñêâè÷ Êîìá³ íåôàðáîâàíèé 25 000 ãðí. 093-995-37-56
 Ìîñêâè÷. 096-264-75-92
 Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068-058-13-46
Àíàòîë³é
 Ñèòðîåí Äæàìïè 2006 ð.â., òóðáî-äèçåëü 2000 êóá. 097-112-64-95
 Ñêóòåð Ñóçóê³ Ëåòñ ²² â äîáðîìó ñòàí³. 5-21-65, 067-451-84-62,
063-294-52-66
 Ò-40 îïðèñêóâà÷ 400 ë. ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
 Òàâð³ÿ 1989 ð. 096-264-75-92
 Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
 Òðàêòîð Ò-156 (ïîãðóç÷èê). 067-937-45-39
 Òðàêòîð Ò-25. 097-871-79-33
 Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó. 067-937-45-39
 Òðàêòîð ÞÌÇ íà õîäó. 067-937-45-39
 Ôîëüñâàãåí ïàñàò Â 3 1989 ð.â., óí³âåðñàë. 096-963-65-93, 073218-92-14
 Ôîëüñâàãåí Ò-4 2000 ð.â., 1.9 ãðóç-ïàñ, äèçåëü, 6 ì³ñöü. 096-96365-93, 073-218-92-14
 Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî êîëüîðó,
ïåðåäíüî-ïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³. 098-026-42-45,
093-411-27-92
 Õîíäà Ä³î íà ïîâíîìó õîäó, íåäîðîãî. 093-538-15-96

КУПЛЮ

 8-10 ñêëàäîìåòð³â äåðåâà äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-30-43,
097-255-51-60
 Àêóìóëÿòîðè á/ó, 1 À/3 ãðí. 093-403-72-98
 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè
îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
 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
 Êàðòîïëþ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³. 063-202-42-21, 097-731-9858 Îëåã
 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
 Ïëàñòèêîâó àáî àñáåñòîöåìåíòó òðóáó Ä.50 ñì. 097-722-16-07,
073-161-68-33
 Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
 Ðàìó Ç²Ë Êîëõîçí³ê áîðòîâèé. 067-365-66-28
 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

Ромашкан Миколу
Броніславовича

ВІчно сумуючі: дружина, діти, онуки...
397926

Ще дня не було, щоб не згадали
ми тебе.
Скільки доріг веде до тебе,
Від тебе ж жодна не веде.
Минають дні, а радість не приходить.
Бо, рідний наш, тебе уже нема,
Серед дітей, рідні, хороших друзів.
Живе лиш пам'ять і любов свята
До наймилішої людини в світі.
До джерела добра і ніжності й
тепла,
Яка несла до нас душа твоя.

ВІчно сумуючі: дружина, діти та рідні.

Кравець
Миколи Петровича

З вдячністю сім'ї: Кравець, Баланцевих,
Михайлових.

РізнЕ

 Â³ääàì áåçêîøòîâíî ãëèíó. 063-773-28-96
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì, ãàðíèõ, ãðàéëèâèõ êîøåíÿòîê, º õëîï÷èê ³ äâ³
ä³â÷èíêè, â³ä ãàðíî¿ ìèøåëîâêè ìàòóñ³. 063-190-02-74
 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
 Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî êâàðòèðó ¹3
ïî âóë. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî â ì. Êîçÿòèí³ (Êîòîâñüêîãî, 14) âèäàíå
Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 11 âåðåñíÿ 2008 ðîêó à ³ìÒÿ Òåðåùóê
Ñâ³òëàíè Ìèêîëà¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ ñåð³ÿ ÀÂ ¹030541
íà ³ì’ÿ Áîðèñþê Âëàäèñëàâ Â³êòîðîâè÷, âèäàíèé 27.01.2012 ð. ââàæàòè
íåä³éíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî, âèäàíå
 1-ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì, öåíòð íà 2-õ, 3-õ ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 17.05.1997 ð. íà ³ì’ÿ Ãàéäó÷îê Ìèõàéëà
Êñåíèôîíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
093-704-31-57

МіНЯЮ

Любимо, згадуємо, пам'ятаємо: дружина, діти, всі рідні та близькі.

Костишин
Геннадій
Миколайович
Спокійно спи.

Щемить душа і капає сльоза
І щось немов стискає й тисне
груди.
Вже рік, як тебе з нами нема,
А туга нас не покидає всюди.
Той день, коли твій світ погас
І серце перестало битись
Став найстрашнішим днем для
нам,
З яким не можемо змиритись.
Як би ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Спи спокійно, наш рідненький.

 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098500-10-54
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè,
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè,
ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-52910-20
 Òåðì³íîâî øåðñòÿí³ õóñòêè ç êâ³òàìè (õðåçàíòåìè), ñòàð³ óêðà¿íñüê³
ñï³äíèö³ (â³ä 100 äî 300 ãðí.) 068-847-32-72
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Õóñòêè êâ³ò÷àñò³ ç õðåíçåëÿìè ÑÐÑÐ, òàêîæ ïîëüñüê³ âåëèê³ 100
ãðí., ìàëåíüê³ 30 ãðí, ÷îáîòè õðîì, ê³ðçà, óêðà¿íñüê³ ñòàð³ ñï³äíèö³.
068-847-32-72
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 063-537-86-00
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95
 Ñòàòóåòêè, çíà÷êè, ìåäàë³, æîâò³ ãîäèííèêè, ³êîíè òà ³íøèé àíòèêâàð³àò.
068-045-20-79

Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь
І завжди пам'ятатиме родина,
І добрим словом рідні
пом'януть.

27 травня минає 1 рік,
як пішов з життя

28.05.1955 - 29.05.2016 р.

Висловлюємо подяку колективам
Експлуатаційного вагонного депо
та Козятинського залізничного
училища, рідним, сусідам та друзям,
які надали допомогу та підтримали
нас у важкому горі з приводу смерті
чоловіка, батька, дідуся

Горбок землі мовчить, як все
довкола,
І огортає душу світлий жаль,
Що не побачити тебе ніколи:
Ні твою радість, ні печаль.

 Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó (ïàé) ñåð³¿ ÂÍ ¹
0421596, âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÀ 01.11.1998 ð. íà ³ì’ÿ ßêèì÷óê Çî¿
Ëàâðåíò³¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25
 Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³¿ ÂÍ ¹43401276
ïðî îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ «Îãëÿäà÷ - ðåìîíòíèê âàãîí³â», âèäàíèé
25.05.2012 ð. ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå ÌÂÏÓÇÒ» íà ³ì’ÿ Ñóâîðîâà Îëåêñ³ÿ
Êîñòÿíòèíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çàãóáëåíî êëþ÷³ ïî âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà 7 â äâîð³, ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-383-93-89
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-107-00-47
 Çäàì àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 19 êâ.ì., âóë.
Â³íí³÷åíêà.063-258-89-10, 097-690-30-42
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 096-394-91-37
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 097-116-47-26, 093-998-07-49
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-294-53-30
 Çäàì â îðåíäó ê³îñê íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-411-28-93, 067-49933-26
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ²² ïîâ. ïëîùà 130 êâ.ì., ìàã.«Àáñîëþò»
âóë.Ïåðåìîãè 41. 097-449-53-15
 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-488-78-48
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063624-35-39
 Çäàì íà ïðîêàò âèïóñêí³ ñóêí³ 5-9 ðîê³â. 097-380-23-63
 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì, âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 5-25-42
 Çí³ìó 1-2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ñâîº÷àñíó îïëàòó ³ ïîðÿäîê ãàðàíòóþ.
097-512-47-72, 063-280-18-69
 Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð íà äîâãèé
òåðì³í, ñâîº÷àñíó îïëàòó òà ïîðÿäîê ãàðàíòóþ. 093-416-42-14, 098465-99-57
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäîê ãàðàíòóºìî. 068-437-00-76
 Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ-äîìîãîñïîäàðêà ïî äîãëÿäó
çà õâîðîþ æ³íêîþ ðîáîòà òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü, ö³ëîäîáîâå

398850

ïðîæèâàííÿ. 093-920-72-02, 067-403-69-80, 066-760-19-26
 Òåðì³íîâî øóêàºìî ðîáîòó ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà, ðîçãëÿíåìî áóäü-ÿê³
âàð³àíòè. 097-800-29-21, 067-947-97-46
 Ó ïîðÿäí³ ðóêè â³ääàì ãàðíèõ, ìèëèõ ùåíÿò, º ä³â÷àòêà ³ õëîï÷èêè,
ìàìà - ãàðíà îõîðîíèöÿ. 063-504-01-28
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó, àëêîãîëü íåâæèâàþ. 073-152-97-19
 Çí³ìó 1-ê³ìíò êâàðòèðó, ìîæíà áåç ìåáë³â. Ïîðÿäí³ñòü, îõàéí³ñòü òà
â÷àñíà îïëàòà ãàðàíòóºòüñÿ. 067-663-72-14, 093-733-25-49 Òåòÿíà

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25

RIA-К, Четвер, 25 травня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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ГОРОСКОП
з 25.05 по 31.05

Гран-прі на обласному фестивалі “Подільські зорі”
Пройшов фестиваль-огляд гуртків художньої самодіяльної творчості учнів професійно-технічних навчальних закладів області “Подільські зорі”. В цьому році він
проходив під гаслом «Мистецтво народів
світу». За призові місця змагалися понад
2000 учнів із професійно-технічних училищ
Вінницької області.

Овен
Цього тижня постарайтесь не
братись за нові справи, доведіть до ладу давно розпочаті.
Телець
Різноманітні події вимагатимуть вашої уваги та участі, а
також рішучості і швидкої реакції.
Близнюки
Деякі чутки можуть виявитися
неправильними і збити вас з
пантелику.
Рак
Не сидіть на місці, більше рухайтеся та спілкуйтеся.

Танцювальний колектив “Колорит” Козятинського училища залізничного транспорту виборов Гран-прі у номінації “хореографічне мистецтво” (сучасний танець).
Керівник ансамбля — Наталії Радько.
Бажаємо талановитим танцюристам подальших успіхів і надалі прославляти наш
край.
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Лев
Якщо не хочете зайвих проблем,
не обіцяйте зайвого та рідше потрапляйте на очі старшим за віком і посадою.
Діва
Ідеальний період для трудової
діяльності, навчання і творчої
роботи за вільним графіком.
терези
Заздалегідь сплануйте собі зручний графік, щоб максимально
використати свої сили.
Скорпіон
Роботи буде багато, але вона
принесе успіх і матеріальний,
і моральний.
Стрілець
Сприятливий час для спілкування з колегами та друзями, а
вихідні — для дому та родини.
Козеріг
Імовірний несподіваний успіх
на службі, а декому навіть світить нова посада.
Водолій
Налаштуйтесь на активні дії, спрямовані на поліпшення свого життя.
Риби
Не намагайтеся йти напролом у
вирішенні важливих питань, дійте
обережно, без крайнощів.

