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Депутати не виДілили 
Журбинцям 100 тисяч 

у регіоні тепер є свій 
бізнес-омбуДсмен с.3
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тетяна лозінсЬКа

Щасливими стали батьки одного з під-
літків, який знаходився на межі зі смертю 
після фізичного навантаження на стадіоні і 
повернувся додому живим.

Хлопці перебували на стадіоні та змага-
лися у віджиманні на турніку. Один з них, 
17-річний учень ліцею, віджавшись у швид-
кому ритмі понад 70 разів, відійшов у бік і 
почав блювати. Це помітив Володимир Фур-
ман (приватний підприємець, власник мережі 
аптек в місті). Він поспішив до хлопця, а той 
уже падав непритомний. Пан Володимир не 

розгубився і почав надавати допомогу. Об-
лив водою, почав робити штучне дихання. 
Викликав швидку. Медпрацівники прибули 
в лічені хвилини. Артеріальний тиск у під-
літка був 60 на 40! Пан Володимир хлопця 
на руках виніс з поля. Його життя було 
врятоване!

Така небайдужість притаманна пред-
ставникам козятинської громади. З такими 
людьми нашому місту — тільки процвітати 
і будувати світле майбутнє підростаючому 
поколінню.  

Пане Володимире! Нехай Бог Вам повер-
тає сили! Дякуємо Вам за врятоване життя!!!

ПідПриємець
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тетяна лозінсЬКа

Якщо у вашого підприємства є 
проблеми із державними струк-
турами і ви хочете врегулювати 
конфлікт до суду, зверніться до 
бізнес-омбудсмена.

Бізнес-омбудсмен захищає ін-
тереси бізнесу перед органами 
публічної влади та виступає ме-
діфатором у вирішенні спірних 
питань до суду. Бізнес-омбудсмен 
розглядає скарги щодо можли-
вого вчинення корупційних діянь 
або інших порушень законних 
інтересів суб’єктів підприємництва 
внаслідок дій або бездіяльності, 
включаючи рішення з боку органів 
державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, суб’єктів 
господарювання, що перебувають 
у сфері їх управління та їхніх по-
садових осіб.

Скаргу може подати будь-яка 
фізична або юридична особа, 

що провадить підприємницьку 
діяльність в нашому регіоні, без-
посередньо, зустрівшись з омбуд-
сменом (м. Козятин, вул. Неза-
лежності, 39, офіс “RIA”, тел. 
063-259-16-96, 068-308-01-25 

(вайбер), ел. адреса: tetyana.
lozinskaya@gmail.com) або ж 
онлайн на сайті (заповнивши фор-
му на http://business-ombudsman.
vn.ua, додавши всі документи, що 
стосуються Вашої справи. 

у всіх на устахтема тижня

коли людина гнівається, є негативний бік 
гніву. отож, краще спрямовувати сили 
та емоції на те, щоб не гніватися, щоб 
змінити життя, щоб досягти чогось нового

Посада 
омбудсмена 
— додає 
Повноважень

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

Колишній міський голова 
гвелесіані розповів 
колишньому депутату 
-опозиціонеру пузиру та 
колишньому начальнику 
ЖКг, як не вірно 
вони чинять сьогодні, 
перебуваючи в кріслах 
мера та секретаря

голова сп "стіна" олександр печалін вітає тетяну 
лозінську з призначенням на посаду омбудсмена

наша відПовідь на смерть в ато — 
Переміна життя

влада не хоче, щоб ПідПриємці 
знали Про їх захист

омбудсмен захищає інтереси бізнесу

згадались "наПерсточники"... на лікарняному 
збирає врожай

ми не дозволимо руському міру 
встановлювати Порядки 

влаД повх

На сьогоднішній день в зоні 
АТО відбулися події, які потяг-
нули за собою смерть багатьох 
представників ЗСУ. І у багатьох 
в суспільстві виникає питання, 
що ж таке скорбота? Або як 
християнин має свою скорботу 
та свою повагу виражати від-
носно тих воїнів, що загинули?

З такими запитаннями ми звер-
нулися до отця Антона Бориса, 
настоятеля храму Різдва Христо-
вого УГКЦ.

— Це дуже важке запитання, — 
констатує він. 

— Чому? 
— Тому що кожного разу, коли 

людина зустрічається із страж-
данням та випробуванням, вона 
питає себе: чому? як? за що, 
Господи, ти караєш? І я хотів би 
звернути вашу увагу спочатку на 
загальну річ, а потім на конкретну. 
Апостол Павло в своєму посланні 
до євреїв каже: “Усяка кара на 
хвилину здається чимось сумним, 
невеселим і несправедливим. Але 
згодом ті, хто її зазнають, при-

носять мирний плід праведності. 
”Нам важко зрозуміти, чому добрі 
люди гинуть. І чому добрі люди 
страждають? Чому невинні хлоп-
ці йдуть з життя?” І це по праву 
питання, яке не має відповіді, яка 
правильна на 100 відсотків. Але 
нашою відповіддю на їхню смерть 
буде переміна нашого життя. Коли 
ми перестанемо давати хабарі, 
захочемо жити по закону, до-
тримуватися всіх правил. Коли ми 
будемо нормальними, відкритими, 
щирими людьми. Людьми, які 
швидкі на допомогу.

Ясна річ, ми несемо велику 
скорботу і великий жаль від того, 
що померли дуже молоді хлопці. 
Але думаю, що із тої смерті ми 
маємо зробити собі такі висно-
вки — маємо помінятися. І вже 
сьогодні. Тут і тепер. Бо переміна 
приходить не від влади, не від 
начальників, не від директорів. 
Вона йде від кожного окремого 
громадянина. Тому, думаю, що 
скорбота за саме тими померлими 
хлопцями буде виглядати так, що 
ми, як християни, молимося за 
них, пам’ятаємо про них у своїх 

молитвах. Але також на їхньому 
прикладі вчимося мінятися, вчимо-
ся пишатися тим, ким ми є — що 
ми є українці, що ми є християни, 
тим, що ми маємо любити народ і 
державу, в якій ми живемо.

— Якщо в розумінні рядо-
вого християнина скорбота є 
причитанням, молитвою. А у 
солдатів ЗСУ, що в окопі, як 
правило, скорбота пов’язується 
з ненавистю, з люттю, з бажан-
ням помститися. Що ви можете 
про це сказати?

— Я можу сказати, що в Біблії 
знаходимо цікаві речі, які кажуть: 
“Гнівайтеся, але не грішіте, хай 
сонце ніколи не заходить над 
вашим ганком”. Зверніть увагу, 
що наш гнів, нашу ненависть ми 
можемо скерувати на те, щоб 
нищити, вбивати, зруйнувати ту 
владу, державу, що чинить не-
справедливо відносно багатьох 
людей. І про це треба відкрито го-
ворити. Але наш гнів ми можемо 
спрямувати на добро. Бо навіть в 
античній філософії було подвійне 
розрізнення гніву. Коли людина 
гнівається, є негативний бік гніву. 

Але також є позитивний, коли ми 
спрямовуємо всі ті сили, ті емоції 
на те, щоб не гніватися, щоб змі-
нити життя, щоб досягти чогось 
нового. І тому поставимо собі за-
питання: коли я буду гніватися, то 
кому я зроблю шкоду? У першу 
чергу — собі. Тому що помста 
назавжди руйнує мене зсередини. 
Але коли я не відповідаю злом на 
зло, а відповідаю добром на зло, 
то є шанс, що щось зміниться, і я 
буду рости духовно.

Я почав з того, що кожна кара 
здається чимось несправедливим. 
І справді, ми не можемо зрозумі-
ти, чому так є. Ми хочемо помсти-
тися. Я впевнений, що Бог років 
через 10, 5, можливо швидше, 
можливо через 20 років, але він 
дасть нам відповідь: як ми маємо 
поступати в цій ситуації і ми буде-
мо мати мирний плід праведності. 
Тому я би хотів заохотити не по-
спішати з помстою, не поспішати з 
гнівом і ненавистю. Це нормально, 
коли ми маємо ті думки, але не 
нормально, коли вони виростають 
у негативні вчинки, які зрештою 
караються Законом України.

Капелан миКола меДинсЬКий–
залізняК, КерівниК го “Фронтова 
Капеланія Шлях єДнання”, КліриК 
КоломийсЬКо-чернівецЬКої єпархії 
угКц

 У місті Попасна Луганської об-
ласті 22 липня відбулися урочис-
тості з нагоди святкування третьої 
річниці з нагоди визволення міста 
від російських окупаційних військ. 
Бійці легендарних батальйонів ім. 
генерал-майора Кульчицького та 
“Донбас” пронесли колоною два-
дцятиметрове державне блакитно-
жовте знамено до Площі Героїв. 
Урочиста частина розпочалася із 
молитви за Україну та молитви 
“Вервиця Перемоги”. Із словами 
привітання до жителів міста звер-
нулися командир батальйону ім. 
Кульчицького Анатолій Вікторо-
вич Толочко, представники баталь-
йону “Донбас” та місцевої влади.

У повітрі витав святковий на-
стрій. Світлі очі багаточисельної 
Попасняської громади, яка була 
здебільшого у вишиванках, палали 
радісним блиском. Лунала укра-
їнська пісня. Відбулися нагоро-
дження воїнів та місцевих жителів 
пам’ятною нагрудною відзнакою 
“За службу Державі”.  На Площі 
Героїв, на місці падіння міни круп-
ного калібру у 2014 році відкрили 
меморіальний знак “Пам’ятай, щоб 
не повторилось”.

зміни у настроях місцево-
го населення, в порівнянні 
з 2014 роКом. Про це розповів 
у ексклюзивному інтерв’ю комбат 
Анатолій Толочко.

— Відчувається позитивна тен-
денція у ставленні до Української 

держави та Українського війська. 
У п’ятнадцятому році, я вже не 
говорю про чотирнадцятий, місцеві 
не знали, що їм робити, була вели-
чезна боязнь місцевого населення 
відносно того, чи, прийшовши сьо-
годні, ми завтра не віддамо їхнє 
місто московському окупанту.

Приміром, у п’ятнадцятому році 
населення майже не було, а зараз 
люди, котрі виїхали в центральні 
чи західні регіони, повертають-
ся до своїх домівок, починають 
працювати, активно відбудовуючи 
своє місто та домівки. Дуже багато 
повернулося дітей, активно функці-
онують дитячі садочки та школи.

— Що послужило поштовхом 
в зростанні довіри до Україн-
ської держави?

—  У першу чергу вони мали 
можливість порівняти ідеологічні 
гасла, котрими Росія прикриває 
свої злочини, та справжнє, по-
всякденне, смертоносне обличчя 
“руського міра”.

Люди перестали метатися в сто-
рони. Побачивши “руський мір” з 
середини, та опіку Української дер-
жави. Величезну роль тут зіграла 
робота місцевої адміністрації, яка 
веде чітку проукраїнську політику, 
що спрямована на розбудову Укра-
їнської держави, формуючи світо-
гляд суспільства у державотворчо-
му руслі загалом. І, як наслідок, 

народ усвідомив, що будувати 
державу зможе і повинен сам.

— На скільки важливою у 
даній ситуації є боротьба на 
інформаційному фронті?

— Робота російської пропаган-
ди, що ведеться, приймається на-
селенням десь на третій, четвертій 
лінії, і майже не сприймається на-

селенням на території, де був без-
посередній контакт із окупантом.

Важливо покласти наголос на 
вихованні молоді та дітей, так як 
це і майбутнє України.

Також не менш важливо, щоб 
молодь, котра перебуває в сірій 
зоні, по максимуму забезпечува-
лась державними пільгами. Батьки 
цих дітей побачать, що держава 
дбає про своє майбутнє, що по 
особливому сприятиме утверджен-
ню державотворчої ідеї на місцях.

— Які настрої воїнів на да-
ний час?

— Як загальна тенденція — 
дуже велика психологічна втома, 
люди втомилися чекати невідо-
мості під обстрілами. Воїни хочуть 
активних дій, хочуть іти вперед і 
визволяти остаточно свою Батьків-
щину. Є, звісно, поодинокі випадки 
порушення військової дисципліни, 
але це як виняток.

Усе залежить від позиції дер-
жави стосовно воїнів. Бійці, котрі 
виконують свій обов’язок тут, на 
фронті, повинні мати впевненість 
у тому, що їхні родини захищені 
та забезпечені.  У нашому баталь-

йоні у багатьох воїнів народилися 
немовлята, тож звісно, що вони 
хвилюються, на скільки зможуть 
забезпечити їм майбутнє.

Важливе ставлення суспільства 
до фронтовиків, розуміння і усві-
домлення важливості та навіть 
святості обов’язку по захисту своєї 
землі.

 Це з однієї сторони укріплює 
дух воїна, а з іншої являється 
вагомим чинником у прийнятті ним 
рішення, чи повертатися йому на 
наступну ротацію.

побаЖання та пораДи бо-
йового Комбата уКраїн-
сЬКому нароДу в нелегКий 
час війни. — Будьмо єдині, тому 
що тільки спільними діями зможе-
мо отримати повноцінну перемогу 
і розбудувати державу. Пам’ятаймо, 
що легко нам не буде, бо, як гово-
риться, найважче буває в кінці. Тож у 
жодному випадку не падати духом, 
а консолідуючи сили, кувати Пере-
могу нашого народу та забезпечити 
достойне майбуття для наших дітей 
та Української держави загалом! 
СЛАВА УКРАЇНІ!

Учора мене було офіційно 
представлено громадськості, як 
бізнес-омбудсмена регіону. Для 
мене ця посада — не щось 
нове.

Я, як редактор газети, постійно 
працюю в сфері врегулювання 
відносин громади та влади. Тоб-
то, як омбудсмен. 

На сьогоднішній день, є пока-
зова історія, що набула розголо-
су. Вона пов’язана з громадою 
одного села. З перерозподілом 
землі пасовища. Я не стояла 
біля витоків конфлікту — він був 
сформований сільським головою 
та громадою. Я не знала про 
правовий перебіг протистояння 
фальшування документів. Але 
на той момент, як історія набула 
критичного протистояння, до 
мене звернулась за захистом ціла 
делегація селян — представників 
громади. Ця ситуація є типовою. 
Представника “RIA-Козятин” 
та громаду прийняв один із за-
ступників голови райради. Він 
пояснив людям, що проблему 
визнає і вирішення її займе за ча-
сом декілька місяців. Юридично 
— пройшли б реєстрацію певні 
документи, що набули б безпово-
ротньої сили і право селян тоді б 
переступили і знехтували. Однак, 
життєвий досвід вищевказаного 
керівника про мої подальші дії 
змусив його діяти, як кризис-
менеджера. І, слава Богу, що у 
нього вистачило мудрості виїхати 
на місцевість і протягом одного 
робочого дня прийняти абсо-
лютно правові рішення, з якими 
погодилась громада. Конфлікт 
зник, лише завдяки наполегли-
вості громади і журналістського 
колективу, що став на захист 
громади. Подібне вирішення про-
блеми відбувається по настанові 
Тараса Шевченка: “А на сторожі 
коло них поставлю слово”.

Тепер же, завдячуючи вказаній 
посаді, на сторожі біля чинов-
ників я маю можливість по-
ставити Закон. 

І, якщо є на те підстави, через 
відповідні структури змусити чи-
новника бути слугою громади, а 
не навпаки. Так що, принципово 
від посади у мене нічого не міня-
ється, але суттєво додається моїх 
повноважень.

Ігнорування чиновників тепер 
буде покарано відповідальністю 
за корупцію, судовими приводами 
з відстороненням від посади. А 
можливо і кримінальною справою 
з подальшим розглядом в суді.

На початковому етапі моєї ді-
яльності буде складений план 
діяльності до кінця року. 

Про всі пункти програми захис-
ту малого і середнього бізнесу в 
нашому регіоні, буде повідомлено 
на сторінках нашого щотижне-
вика, на сайті kazatin.com та на 
черговій зустрічі за участю регіо-
нальної ради підприємців. 

вероніКа лЮбіч

У середу, 26 липня, була запла-
нована робоча зустріч бізнес-ом-

будсмена з представниками малого 
та середнього бізнесу.

Учасниками мали стати пред-
ставники органів влади (РДА, 

ОДА, міськради міст обласного 
значення, голови територіальних 
громад), представники підпри-
ємницьких структур (юридичні 
та фізичні особи — підприємці, 
фермери). Зустріч проігнорували 
майже всі. Одні — спеціально, інші 
— не були повідомлені.

Відкрив зустріч заступник го-
лови РДА Ігор Булавський. У 
колі президії також був присутній 
заступник голови райради Ана-
толій Задорожнюк. 

Голова Регіональної ради 
підприємців при ОДА, голова 
правління Спілки підприємців 
“Стіна” Олександр Печалін 
проінформував жменьку присутніх 
про установи бізнес-омбудсмена 
у Вінницькій області — мету, 
завдання, очікувані результати. 
Експерт з юридичних питань 
Євген Зільберт зробив акценти 
на основних завданнях інституції 
бізнес-омбудсмена. Керівник 
Сектору Державної регулятор-

ної служби у Вінницькій облас-
ті Олеся Данилова наголосила на 
важливості правильного прийняття 
регулятивних актів радами всіх рів-
нів, розповіла про основні засади 
державної регуляторної політики.

Було офіційно представлено 
громадськості регіонального пред-
ставника бізнес-омбудсмена 
на наших теренах Тетяну Ло-
зінську — головного редактора 
газети “RIA-Козятин”, приватного 
підприємця.

влаД повх

Усі події, що відбуваються 
навколо нас, як правило, об-
тяжують життєвий простір. 
Влада каже, що це в наших 
інтересах. Так турбується нами, 
що ми дожились до крайньої 
ручки. Не тому, що у нас якісь 
дурні та не розумні закони. Усі 
світові інституції аналізують 
наше законодавче поле, дають 
стверджувальні висновки. Наше 
законодавство прогресивне, ро-
зумне, продумане, лояльне до 
бізнесу та людей. За логікою, 
мав би бути прогрес. 

А його немає, ані тепер і 
навіть на горизонті на перспек-
тиву.

Прописані правила функціо-
нування державними чиновни-
ками ігноруються. Простота, з 
якою чиновник викручує (об-
разно) руки малому та серед-

ньому бізнесу, стала загрозою 
для існування держави Україна. 
Щоб подолати вказану загрозу, 
один з інструментів — інсти-
туція бізнес-омбудсмена у 
Вінницькій області.

Це не додаткова гілка влади 
викручування рук бізнесу та 
заганяння його в петельку. Це 
навпаки — захист малого та 
середнього бізнесу, захист від 
чиновника на всіх щаблях - від 
виробництва до спілкування 
з контролюючими органами, 
поліцією, фінансовими переві-
ряючими органами, МЧС, СБУ, 
які діють в кількості не одного 
десятка і відбитись та захис-
титись малому та середньому 
бізнесу не реально. 

Омбудсмен не вирішить всі 
проблеми, але суттєво локаль-
но в нашому регіоні змінить 
ситуацію на краще.

Катерина чеКай

На 17 (позачерговій) сесії міської ради 
7 скликання головним питанням було 
внесення змін до бюджету. Без попере-
дньої підготовки розібратися у тому, що 
відбувалось у сесійній залі, сторонньому 
було важко. Багато фінансових питань, 
які розглядалися, залежали від того, як 
розпорядяться долею 3-ох мільйонів 
гривень, які на одній з сесій затвердили 
виділити на придбання рентгенапарату 
для ЦРЛ. 

Газета “RIA-Козятин” писала про 
цю проблему. Новий прилад стоїть у 
підвалі лікарні, але користуватися ним 
не мають права, тому що проплата за 
нього не надійшла. Міський голова 
Олександр Пузир і головний лікар ЦРЛ 
Олександр Кравчук пішли на принцип й 
не поступаються один одному в деяких 
питаннях? Зокрема, районна рада не 
вносить міську в число співзасновників 
лікарні. Отже, Пузир вирішив ці кошти 
лікарні не давати (не дивлячись на те, 
що депутати проголосували). Очільник 
захотів пустити їх на фінансування інших 
проектів. Навіть ті депутати, які його 
підтримують, не погодились з рішенням 
міського голови. “За” його волевиявлен-
ня проголосувало 12 з необхідних 18. 

Дещо з затримкою, але все ж таки 
прийняли рішення про прийняття в кому-
нальну власність територіальної громади 
міста Козятин комунальної установи 
“Козятинська лікарня відновного ліку-
вання” та її цілісного майнового комп-
лексу (головний лікар — Олександр 
Євтушок).

Цікаво розділили гроші, які мали 
йти на лікування одного з мешканців 
нашого міста. Йому мали виділити 20 
тисяч гривень. Але більшість депутатів 
проголосувала проти. Тому на лікування 
чоловіка пішло 10 тисяч, а другу по-
ловину віддали “погорільцям” з вулиці 
Довженка.

Cтосовно Журбинець, то більшість 
депутатів висловлювала сумнів у доціль-
ності передачі селу коштів. Мовляв, і в 
Козятині є багато того, що можна на ці 
кошти  зробити. До речі, рішення сходу 
села і сесії сільської ради про приєднан-
ня до міста Козятин нема. То чи дійсно 
журбинчани бажають до нас приєдна-
тися? У депутатів міської ради немає 
документів, які дають право на фінан-
сування цього села. Дехто з депутатів 
вказав присутнім на те, що козятинчани, 
звісно, вдячні Журбинцям за свято Івана 
Купала. Але це не зобов’язує Козятин 
сплачувати за ту “п’янку” 100 тисяч.

А гроші, які планували дати селу 
Журбинці, вирішили передати на оздо-
ровлення дітей пільгових категорій. 
Маленьким козятинчанам планувалось 
виділити кошти саме з тих сумнівних 3 
мільйонів. Тож діти ледь не залишились 
без уваги.

Не викликали дебатів лише земельні 
питання. 

Наприкінці міський голова дав усім 
зрозуміти, що не здасться так просто. І 
долю грошей за рентгенапарат вирішать 
на продовжені сесії. Це засідання він 
не закрив самовільно.  Оскільки хоче 
добитися, щоб депутати все-таки про-
голосували проти виділення коштів на 
рентгенапарат?

Від редакції: Останні три сесії міський 
голова проводить, як позачергові. Усі 
вони пов’язані з розподілом коштів. 
Засідання постійних депутатських за-
сідань відбувається за день до сесії. 
Нардепи не мають практично часу на 
ознайомлення і вивчення матеріалів. Хто 
поставить на місце нашого головного 
обранця? Якщо це не зроблять депута-
ти, громаді доведеться пошукати інший 
вихід, адже мова йде про бюджетні 
кошти, кошти платників податків.

влаД лісовий

Події, що набули розголосу, але про це чомусь не 
написала жодна провладна газета.

А ми чекали публікації, оскільки не сумніваємось в 
їхньому високому професіоналізмі, неупередженості, 
чесності — нести людям правду і тільки правду.

Однак тільки вони абсолютно іншої думки про колек-
тив газети “RIA-Козятин” “обсосуть”, як тільки можливо 
з образами і все таке інше. Але на божевільних ми не 
ображаємося. Саме слово “вільні від бога” дає їм функ-
цію захисту не ображатись. Якщо їм  Бог не суддя, то 
ми які судді?

А подія значуща. Я б сказав, криклива і скандаль-
на. Ми про це писали. Пам’ятаєте про “лаксмусовий 
папірець для мафіка”. Так ось, прокуратура дала хід 
протоколу про корупцію відносно голови району. За 
процедурою, він би мав розписатись в протоколі... Але 
коли прийшли до нього в кабінет зранку, коли ще роса 
не спала, той попросився “до вітру”. Та так дав дьору 
по росі, що цілий місяць не з’являється на роботі. Весь 
час на лікарняному. 

То дурниці, що не  вилазить з Марківців? Роздає гро-
ші, керує комбайнами, обліковує вирощений врожай. 
Набиває комору. Тобто — працює!

Я вірю, що він хворий. Тому лікарняним звільнений 
від державної роботи. А от чому він організовує і 
працює над власним бізнесом, що є непогано по суті? 
Навпаки, від державної посади ще й отримає заробітну 
платню. Таких привілеїв не має наш Президент України 
пан Порошенко! Та навіть ворог української нації Путін 
підсумував би емоційним вигуком: “Ни фига себе устро-
ился хахол!”

Хлопці-правоохоронці! Не ждіть мафіка на роботі. 
Беріть лікаря або головного лікаря Кравчука та про-
відайте хворого на полі села Марківців. Хто-хто, а лікар 
знає, де бродить хворий тай ще й такої посади. Заодне 
візьміть ще один протокол для пана лікаря про фаль-
шування документів суворої звітності — “лікарняних”.

а цей захист — від ооН, міністерства 
економічного розвитку і торгівлі україни, 
швейцарської конфедерації, Фонду 
“східна Європа”, інституту економічних 
досліджень та політичних консультацій, 
обласної влади, регіональної 
ради підприємців при оДа, спілки 
підприємців “стіна”
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в’ячеслав гончаруК

Газеті “RIA-Козятин” стало 
відомо, що біля ставка, якого в 
народі охрестили “Дамбою”, (де 
межує з Рубанкою), вирізають бе-
різки (що самі насіялися). Дерева 
красиві, стрункі — гарна зона від-
починку. І вода в ставку прозора, 
отож, прикро, що так ставляться 
до природи.

Приїхавши на місце події, ми 
побачили дійсно казкове місце. 
Ставок, на його берегах ростуть 
берези. Від дороги, що іде біля 
ставу, вверх всього схилу ростуть 
берізки метрів 6 -7 у висоту та 10-
12 см в діаметрі.  Велика частина 
таких насаджень вже встигла по-
пасти під сокиру. Ту деревину, що 
була товстішою, забрали відразу. 
Те, що потонше, лежить і досі. 
Крім зони відпочинку, про яку го-
ворив наш читач, тут можна було 
б збирати гриби. Посушливе літо 
буде ж не кожен рік. 

Винуватця не можемо назва-
ти. За руку нікого не впіймали. А 
на кого показували  пальцем за-
явники, відхрещуються та кажуть, 
що до зрубаних берізок ніякого 

стосунку не мають.
За допомогою ми звернулися 

У Вінницьку лісоекологічну 
інспекцію. Вони, як виявилося, 
проводять контроль тільки в меж-
ах міста. Іншими словами — фір-
ма велика та захищає мізер. 

Козятинське керівництва аг-
ролісу в особі начальника 
підприємства Вадима Сичова, 
вважає такі дії варварством по 
відношенню до живого дерева. 
Та не спіймані на гарячому опи-
раються на закон України про 
рослинний світ, де в статті 10 
сказано: “Реалізація лікарської 
та технічної сировини дикорослих 
рослин юридичними або фізич-
ними особами, які не мають до-
зволу на спеціальне використання 
природних рослинних ресурсів, 
забороняється. Не потребують до-
зволу на спеціальне використання 
природних ресурсів: власники 
земельних ділянок, на яких знахо-
дяться об’єкти рослинного світу, 
крім тих, що занесені до Червоної 
книги України та Зеленої книги 
України. Користувачі (в тому числі 
орендарі) земельних ділянок, які 
їм надані для спеціального при-

значення (ведення селянського 
фермерського господарства і 
т. д.).“ Тобто закон України про 
рослинний світ дає можливість 
шукати шпарини для вчинення не-
законних дій ділками-варварами? 

Та мусимо нагадати, що проце-
дура з видалення дерев повинна 
бути в межах здорового глузду. 
Керуючись законом земельних 
відносин, тільки власник земель-
ної ділянки може приймати рі-
шення, згідно з законодавством. 
Орендар не має права діяти на 
чужій землі на свій розсуд. Закон 
Конституції каже, що надра, при-
родні ресурси належать народу 
України. Тож тільки громада може 
навести лад в своєму краю.  

Можемо нагадати, що неза-
конна вирубка дерев карається 
штрафом від 50 до 100 неоподат-
кованих мінімуми. А в окремих 
випадках позбавленням волі до 
шести місяців. За одне спиляне 
дерево — штраф від 17 до 50 
гривень (цивільна особа) і від 51 
до 119 грн  — юридична. 

Такі штрафи не йдуть ні в яке 
порівняння з шкодою, яка нано-
ситься довкіллю, від тих, хто вва-

жає, що вони тут все вирішують
Але, тільки громада підняла 

галас, підключивши пресу, як 

все затихло. І вже ніхто нічого 
не пиляє. Громада — це сила і 
господар на своїй землі. 

сПилювали берізки, Поки 
громада не втрутилася

життя КозятинщиниПРо все

Виявляється, його знають, як дуже 
добросовісну і скромну людину

життя в темряві “чорного 
кварталу” Продовжується

гаряча лінія Податкової - 0800-501-007

народ вимагає мисок!

тут колись був березовий гай

товсті забрали, а тонкі деревцята нікому не потрібні? “RIA-козятин” в 
гостях у махаринцях
у кранах не стало води. це спонукало людей 
звернутися до змі 

розпочинається полювання на пернату дичину

злободенна тема — обрізка живих дерев ремівцями

на грушевського, 66 — 
суцільна ідилія мешканців 
з комунальниками

що то за Площа 
боровського

галина КасянівсЬКа

Енергозберігаючі техноло-
гії потрібні. Та, мабуть, це не 
про наше місто. Газета “RIA-
Козятин” зробила рейд ву-
лицями, де замінили звичайні 
електричні лампи на енергозбе-
рігаючі. Якщо в центрі міста, де 
ліхтарі є на кожному стовпі, осо-
бливих змін не помітили. Правда, 
за умови, що така лампа ще не 
вийшла з ладу. 

А такі вулиці як Івана Франка, 

де світять тільки 9 ліхтарів на 
всю вулицю? На Матросова, де 
в ніч середи, 26 липня, світило 
тільки 13 ліхтарів і в деяких 
місцях на електроопорах немає 
навіть ліхтарів? Якби у нас в місті 
були освітлені всі вулиці, мож-
ливо, такий експеримент можна 
було б виправдати. Та, як бачи-
мо, є вулиці, де суцільна темрява. 
Нас часто запитують, а коли буде 
освітлення на таких вулицях як 
Маяковського чи вулиці Бойка.

Відповідаємо, як каже влада, 

не раніше 2020 року. А якщо 
зважити, що влада може відмі-
нити свою обіцянку, так як було 
вже не раз? 

Хочемо зазначити, що на ву-
лиці І. Франка та провулку Лісо-
вому під час рейду на  дорогу 
вибігали не прив’язані домашні 
вівчарки. Ми не розуміємо мову 
тварини, а от собаки зрозуміли 
нашу. Та буде прикро, коли з 
цими псами зустрінуться інші 
люди. І собаки стануть волода-
рями ситуаці?

Контакт-центр ДФС за но-
мером 0800-501-007 надає 
інформаційно-довідкові по-
слуги, приймає інформацію 
щодо неправомірних дій та 
бездіяльності працівників 
органів державної фіскаль-
ної служби. Ви можете також 
обирати відповідний напрямок 
у меню інтерактивного голо-
сового автовідповідача, на-
бравши наступні цифри:

0 — для отримання інфор-
мації з питань стану оброб-
ки електронної звітності та 
опрацювання файлів запитів 
про доходи для призначення 

субсидій;
1 — для отримання інфор-

маційно-довідкових послуг;
2 — з питань щодо електро-

нного цифрового підпису;
3 — для залишення усного 

звернення відповідно до 
Закону України «Про 
звернення грома-
дян»;

4 — для за-
лишення ін-
ф о р м а ц і ї 
на  серв і с 
«Пульс»;

5 — для 
з а лишення 

інформації про особу, сто-
совно якої проводиться пере-
вірка, щодо поширення на неї 
заборон відповідно до Закону 
України «Про очищення вла-

ди»;
6 — для за-

лишення пові-
домлення в ід 
працівників ДФС 

про порушення Закону 
України «Про запо-
бігання корупції» ін-
шою особою ДФС;

7 — для отри-
мання довідкової 
інформації». 

галина КасянівсЬКа

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися обурені 
мешканці міста з проханням 
повідомити меру ще раз через 
газету, що вже майже два місяці 
на  вулиці Катукова лежать 
спиляні тополі. 

До самих дерев городяни нічо-
го не мають. Якби вони лежали 
не на тротуарі, то хай би так 
вже й було. Але прохідна його 
частина закидана. А залізничний 
насип, по якому люди протоптали 
собі новий шлях, сильно запиле-
ний. Люди так роз’їздили його, 

що пройти та не забруднитися 
просто неможливо. 

— Ідучи тим шляхом, прихо-
димо на роботу, — каже пані 
Інна. — Що перше спадає на 
думку, то це, як вимити від того 
пилу ноги. Можна було б по-
мити ноги під краном та вода 
холодна, - підхоплює розмову ще 
одна співробітниця тієї ж сфери. 
Можливо, після вашої публікації 
в газеті на підприємства нашого 
міста видадуть миски для миття 
ніг. Ми будемо гріти в них воду 
на сонці і тоді нам ніякий пил не 
буде страшний. І владі подякуємо 
за турботу та розуміння...

в’ячеслав гончаруК

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
вулиці Грушевського, 66. Вони 
повідомили, що місяців два тому 
в другому під’їзді цього будинку 
комунальники почали проводи-
ти косметичний ремонт. Та все 
зупинилося. За словами жителів 
будинку, працівники КП “Відро-
дження” почали робити ремонт 
не по-господарськи —  стіни шпа-
клювали по залишках старої фар-
би. Майстри ремонтної бригади 
отримали зауваження. Останні від-
реагували миттєво, склавши свої 
речі. А люди пообдирали стіни...

Мешканці будинку чекали про-
довження ремонту. Замість цього 
там з’явилася вивіска, що за 
будинком значиться борг більше 

400 гривень.
У ході журналістського роз-

слідування, виявилося, що борг 
дійсно був, але вже погашений 
(правда, не відомо, ким). У ко-
ментарях газеті “RIA-Козятин” 
керівник “Відродження” пообіцяв, 
що ремонт продовжать.

І стримав слово. Уже в 
п’ятницю, 21 липня, на Грушев-
ського, 66 почалися потихеньку 
роботи. Комунальникам почали 
допомагати мешканці. За свій 
кошт на суму 650 гривень заку-
пили фарби. Хто приніс вікно, хто 
поставив двері...

тетяна лозінсЬКа

Багато речей у суспільстві 
називають за ініціативою меш-
канців. 

Це може бути мікрорайон, 
вулиця, провулок, майдан-
чик, площа. Якщо щось цікаве 
пов’язувало з цим місцем якусь 
подію або людину, яка щось до-
бре зробила для мешканців. 

— Проходить багато часу, 
дещо стирається з пам’яті, але 
залишається те, чим користують-
ся сьогодні мешканці, — ствер-
джує один із старожилів району 
ПРБ. — Такою є площа в кінці 
вулиці Олега Кошового перед  
будівлею учбового корпусу (те-
пер жіночий гуртожиток). 

Називають її площею Боров-

ського тому, що будувалась вона 
під керівництвом заступника 
директора технічного училища, 
сьогодні пенсіонера Володи-
мира Івановича Боровського, 
скромного і активного педагогіч-
ного працівника. 

За словами старожилів, площа 
дала змогу забути не прохідне і 
не проїждже місце. Усе в грязю-
ці та глибоких калюжах. 

А сюди з’їжджалися з сіл і 
районів, перед і після вихідних 
і особливо перед вступною 
кампанією.  

І це є хоча неофіційною, але 
по народному, доброю пам’яттю 
про скромну людину, працівника 
учбового закладу. 

Тому і називають люди її між 
собою площею Боровського.

в’ячеслав гончаруК

До редакції звернулися мешканці села Ма-
харинці. Вони повідомили, що в їхньому селі 
вийшов з ладу трансформатор, який слугував 
для подачі води в село та на об’єкти госпо-
дарювання. Люди вважали, що саме газета 
“RIA-Козятин”, може прискорити процес, який 
може затягнутися на довгі місяці. 

Виявляється, навесні водій агрофірми збив 
електроопору між Махаринцями і Пиківцем. 
РЕМівці пошкоджений екстремалом стовп замі-
нили. Вони зобов’язали агрофірму, де працює 
водій, сплатити дві тисячі гривень за заподіяну 
шкоду. Що не було зроблено.

Коли в селі вийшла з ладу підстанція з 
перекачування води, енергетики, за словами 
людей, відмовились виконувати роботи на 
щитовій (трансформатор водяної підстанції). 
Тільки за умови, якщо агрофірма погасить 
борг. Енергетиків можна зрозуміти, але до 
чого ж тут люди?

У ході журналістського розслідування, вда-
лося взнати від голови села, що з РЕМівцями 
ніби як досягнуте порозуміння. Уже закуплені 
запчастини до всіх пошкоджених агрегатів. Так 
що скоро вода в кранах буде.

У спілкуванні з населенням Махаринців газе-

ту “RIA-Козятин” запевнили, що людям в селі 
живеться не гірше, ніж в інших селах. “Якби 
тільки природа не підводила…”

Проїжджаючи понад панським ставом, ви-
дно як далеко відійшли його береги нинішнім 
літом. Не цвітуть на водоймі лілії, їх ще рвали 
хлопці — теперішні пенсіонери, коли були 
юними. З корінця лілії робили ланцюжок, і 
чіпляли своїм дівчатам як намисто з квіткою. 
Може, причиною природних негараздів і є 
в деякій мірі цивілізація. За ті часи приємна 
згадка. Тоді не було водогонів, а село жило. 
Житиме й тепер, долаючи тимчасові незруч-
ності. Але серце кров’ю обливається, коли ди-
вишся на руїни колишнього цукрового заводу. 
Та про це в іншій публікації

На цій ноті ми покинули село Махаринці, але 
знали, що повернемося в неділю. Саме в цей 
день до хліборобів села завітали артисти — 
брати Яремчуки.

Як тільки журналісти газети з’явились біля 
сільського будинку культури недільного вечо-
ра, мешканці села доповіли, що вода у кранах 
вже є. І вони вдячні і RIA, і сільському голо-
ві Наталії Вікторівні, і заступнику голови 
РДА Ігору Булавському.

До речі, на концерт прийшло більше 150 лю-
дей, не зважаючи на ціну квитка в 60 гривень.

не лЮбителям Живого присвячуєтЬся
леся горобчиК

Їде вишка по селі, а за нею буда.
Чистить лінію селом — електрики будуть.
Вибігли з воріт, цікаві сади причаїлись,
Ще учора птахи й бджоли над ними роїлись.
Заспівала бензопилка, завелась машина.
Аж під небо, де верхівки, піднялась людина.
З тріском, гуркотом додолу падали гілля.
Мудрий гнівався, а тішились — самі роззявляки. 
Мов нечуваний торнадо по селі пройшовся.
Незайманий жоден сад, мабуть, не знайшовся.
Без кучерів і чубів лишились горіхи.
Покотились по долівці плоди без утіхи.
Яна щоки витирає, гілля те складає.
Як їх Бог по світі носить? В них серця немає? 
Це ж дитяче харчування! Памперси й штанята.
А ще птахам рідний дім і їх пташенятам.
Андріївна на порозі стала розглядати —
Ні до воріт їй вийти, ні вийти і з хати.
Затремтіла стара груша до людей листками.
Просилася залишити з плодами й пташками.
Осталася в неї культя на небо дивитись.
Вона — сонця, бджілка — меду не зможе напитись.
Двір вузенький гіллям рясним всюди застелили.
Грубий стовбур до паркану убік відкотили.
Соцпрацівник постягала, плоди позмітала.
І, нагнувшись під лавкою, гніздечко підняла.
Воно звите із травичок, билинок, листочків,
Дно утеплене із вовни — покаже для дочки.
Двох із нею пожурились — це ж була домівка!
Гріла лапки чи яєчка …….з вати домівка
Цілу весну при дорогах різали й пиляли.
А улітку, як та гусінь, на сади напали.
Тягніть дроти, стовпи фарбуйте в середині літа.
Дім пташиний не руйнуйте! Хай буде у вітах!

вероніКа лЮбіч

Голова Козятинської районної ор-
ганізаціх українського товариства 
мисливців та рибалок Володимир 
Зайчик повідомляє через г а з е т у 
“RIA-Козятин”, що полю-
вання на пернату дичину 
починається з 16 години 12 
серпня і триватиме до 26 листо-
пада 2017 року включно. 

Дні полювання: середа. су-
бота. неділя з 12 серпня до 5 
листопада.

З 6 по 26 листопада — субота та 
неділя.

Норма добування пернатої дичини 

одним мисливцем за день полювання 
не повинна перевищувати: гусей — 1, 

куликів — 10, норців великих — 1, 
голубів — 10, качок — 5,

перепілок — 15, лисок — 6.
За словами пана головного 

мисливця, закрито полювання на 
ставку “Курочка” в селі 

Збараж. Полювання на 
ставку Лозіївка в селі 

Самгородок — по окремим 
відстрільним карткам. Звертатись 

потрібно до орендарів даної водойми.
— Звертаю увагу мисливців на те, що 

необхідно дотримуватись правил проти-
пожежної безпеки в посушливий пері-
од, — наголошує Володимир Зайчик.

слово поету

В районі існує проблема із нищівною 
вирізкою дерев. РЕМівців вговорити не 
можна, бо вони ж виконують роботу. 
Серед обрізчиків працюють ніби люди, 

яким наплювати на живу природу. Чо-
мусь ріжуть влітку, коли вже є плоди, 
пташки звили гнізда…Про це навіть вірші 
складають.

тетяна лозінсЬКа

До редакції звернувся мешканець села ма-
харинці Володимир сергійчук. Він розповів, 
що мешканці вулиці миру, що живуть  “на 
горбі” в районі колишнього заводу, потер-
пають від щоденного спалювання сміттєзва-
лищ. Виявляється, їх там аж п’ять. Називають 

ці штучні “клумби” гноярками. Влада на місці 
не вирішує питання вивозу відходів. Люди 
все звозять на ці стихійні сміттєзвалища. та 
ще й підпалюють.
Фоторепортаж з місця події та коментарі 
мешканців і голови села читайте в наступ-
них публікаціях.

проблема села — задушливий дим від “гноярок”
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відкритий лист Козятинському районному управлінню соцзахисту населення

рак — це виліковна хвороба, на лікування якої держава в 
цьому році виділила 750 млн грн

українки вибороли срібло на чемпіонаті світу з синхронного плавання

лікарі-онкологи Придумали 
злочинну схему, заробляючи на 
страшних хворобах своїх Пацієнтів

вам заПлатять, якщо ви Переїдете туди жити

як “По-новому” вкрасти субсидію, 
або ж - “откат По-козлятинськи”

КозятинсЬКий 
осереДоК п.п. 
“громаДянсЬКа 
позиція”

Заява Захарчен-
к а — інформаційна прово-
кація Кремля, який втомився 
від ОРДЛО

Лідер партії "Громадянська по-
зиція" Анатолій Гриценко проко-
ментував заяву ватажка ОРДЛО 
Олександра Захарченка, який 
запропонував замість України 
створити державу "Малоросію". 
На його думку, така заява - ін-
формаційна провокація Крем-
ля, який втомився утримувати 
ОРДЛО.

— Кремль  розуміє, що не 
зможе дотиснути Україну і між-
народну спільноту, щоб виконати 
ті принизливі Мінські угоди. З 
іншого боку, Росія уже втоми-
лася утримувати козачків за свій 
кошт, своїм патронатом, і шукає 
варіанти, як усе це на невигідних 
умовах для України. «Підсу-
нути» нашій державі, причому 
нав’язавши ще якісь глобальні 
проекти. З того, ясна річ, нічого 
не вийде. Ми вже чули навіть, 
що Луганськ, це не сприймає. Ми 
знаємо, які напружені відносини 
між Луганськом і Донецьком. На 
жаль, ця інформаційна провока-
ція дала свій результат. Зараз всі 

в Україні обговорюють суб’єкта, 
який є серед тих, проти кого 
прокуратура України порушила 
кримінальне провадження за 
фактом тероризму. От тут сумно, 
— зазначив лідер “Громадян-
ської позиції”.

Медична реформа
Суспільство не підтримує ме-

дичну реформу, бо нічого про 
неї не знає 

Анатолій Гриценко наголошує 
на потребі реформування меди-
цини, але вважає, що зараз для 
цього немає необхідних переду-
мов. Відсутня найголовніша умо-
ва успіху — розуміння й потужна 

підтримка в суспільстві..
— Найбільша ключова про-

блема в тому, що цю реформу, 
перше, збирається проводити 
людина, яка навіть є не міні-
стром, а виконуючою обов’язки, 
що неприйнятно. Друге — зби-
рається проводити в умовах, 
коли в президента вже не 54,7%, 
а близько 10% підтримки, тобто 
немає політичного ресурсу. Тре-
тє — коли парламент тільки з 
кількох спроб, тільки в першому 
читанні прийняв частину паке-
ту запропонованої реформи. І 
найголовніше — суспільство ту 
реформу не підтримує, бо нічого 
про неї не знає. Єдине, що люди 

знають, якщо запитати на вулиці, 
що «все стане платним», більш 
нічого. Тому моя пропозиція: 
перше — призначити міністра, 
друге — відкласти реформу. 
Не МВФ доповісти, а людям 
розказати суть цієї реформи, 
прорахувати її на 5-10 років на-
перед, не менше. І коли буде 
загалом більше половини людей 
підтримувати ту реформу, от тоді 
її починати, — сказав  Анатолій 
Гриценко.

Якщо ці застереження не ви-
правити і почати реформу, то, 
на думку лідера «Громадянської 
позиції», це буде фальстарт і 
починати вдруге буде складніше. 

Лідер “Громадянської позиції” про ато і медицину
блог

галина ДемчуК, пенсіонерКа

Прислухалась до реклами в 
засобах масової інформації, а 
також до пояснення, доданого до 
заяви та декларації (копію додаю 
редакції), де сказано: ”Пропо-
нуємо Вам використати право 
на зменшення витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг. 
...Звертаємо увагу, що з 1 трав-
ня 2015 року суттєво спрощено 
порядок призначення субсидій і 
форми Заяви та Декларації, що 
подаються. Ми надсилаємо Вам 
бланки…” І далі - перелік управ-
лінь соцзахисту Вінницької об-
ласті. На завершення: “Якщо Ви 
отримували субсидію протягом 
опалювального періоду 2014-
2015 років, субсидія на наступний 
період призначається на підставі 
раніше поданих документів, без 
необхідності повторного звер-
нення до управління соціального 
захисту населення та подання 
Заяви та Декларації”.

Заповнивши надіслані мені 
бланки Заяви та Декларації, я 
надіслала їх рекомендованим 
листом до Козятинського райу-
правління соцзахисту населення. 
Субсидію отримала на три місяці 
- з жовтня 2015 по грудень 2015 
року включно.

Закінчився 2015 р. почався 
2016 рік… Минув січень - чекаю 
субсидію на електроенергію… 
Немає…

Їду в Козятин (до вас, управлін-
ці соцзахисту). Повідомили, що 
немає розпорядження з Вінниці, 
а з Києва не виділили гроші. І так 
продовжувалося довго, поки мені 
не увірвався терпець і я написала 
заяву до Міністерства соцзахисту 
населення України (30.09.2016 
р.) та в Вінницьке облуправління 
соцзахисту (25.11.2016 р.).  У зая-
вах я вказала те, що в надіслано-
му вами додатку говориться, що 

немає необхідності (див. вгорі) 
повторного звернення… в 2016 
році за отриманням субсидії… 
(копію додаю - для редакції).

І отримала відповіді: з Вінниць-
кого департаменту соціальної 
та молодіжної політики облдер-
жадміністрації, де вказано: “...
розрахунок житлової субсидії 
для Вашого домогосподарства 
було здійснено управлінням соці-
ального захисту населення Козя-
тинської райдержадміністрації… 
(і далі розрахунки)... З огляду 
на зазначене, субсидію Вам при-
значено у розмірі 4248,97грн, а 
саме: 3380,17грн - одноразово 
на придбання твердого палива; 
868,80 грн - на оплату електро-
енергії (по 72,40 грн щомісячно 
на оплату електроенергії). (Лист 
за №08-Д-2317-7 від 07.12.2016 р.) 
Це відповідь мені на звернення 
до Міністерства.

Майже таку ж відповідь отри-
мала з того ж департаменту на 
звернення до Вінниці, тільки 
трішки в іншій “подачі”: “... 
Отже, житлову субсидію для 
Вашого домогосподарства при-
значено у розмірі 4248,97 грн, 
а саме:3380,17 грн - одноразово 
на придбання твердого палива; 
72,40 грн - на оплату житлово-
комунальних послуг щомісячно.” 
(№ 08-Д-2624-2 від 28.12.2016 р.)

А в цей час, поки чекала від-
повідей-реагування - отримала 
з Козятинського райуправління 
соцзахисту првідомлення про 
надання субсидій № 018330… з 
вересня по грудень 2016 року.

Чотири місяці по 72,40 грн - 
дорівнює 289 грн 60 коп. З листів 
з Вінниці на оплату електроенер-
гії на 2016 р. виділено - 868 грн 
80 коп.

ЩО ЦЕ ЗА ТАКА “ПОДВІЙНА” 
“АРИХМЕТИКА” в Козятині??? 
КУДИ ПОДІЛИСЬ 579,20 грн на 
решту вісім місяців???

Помилка? Не думаю! На-
певно, це так званий “откат”? 
То на чию ж парафію пішли 
579,20 грн?

Я знову пишу скарги, звер-
таюсь на Гарячу Урядову лінію 
- і знову ті ж  відписки, тільки з 
поясненнями “по-новому”: ”Роз-
рахунок житлової субсидії для 
Вашого домогосподарства було 
здійснено  управлінням соціаль-
ного захисту населення Козя-
тинської райдержадміністрації 
в жовтні 2016 року згідно з ви-
могами постанови Кабінету Міні-
стрів України від 21.10.1995 року 
№ 848 “Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скарапленого газу, 
твердого та пічного побутового 
палива (зі змінами) на підставі 
даних, вказаних Вами у заяві та 
декларації від 29 вересня 2016 
року”. (Далі - розрахунки). “...
Отже, житлову субсидію для 
Вашого домогосподарства при-
значено у розмірі 4248,97 грн, а 
саме: 3380,17 грн - одноразово 
на придбання твердого палива; 
868,80 грн - на оплату житлово-
комунальних послуг (по 72,40 грн 
щомісячно з вересня 2016 року 
по грудень 2016 року).

Інформуємо, що відповідно до 
пункту 14 вищезазначеного По-
рядку субсидія для придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного палива і відшко-
дування витрат на оплату житло-
во-комунальних послуг надається 
на календарний рік. При цьому 
субсидія на оплату житлово-
комунальних послуг розрахову-
ється з місяця звернення за її 
призначенням до кінця поточного 
року.

Тобто, субсидія на оплату жит-
лово-комунальних послуг для 
вашого господарства була роз-

рахована відповідно до програм-
ного забезпечення на календар-
ний рік, а надавалася з місяця 
звернення відповідно до чинного 
законодавства, а саме з вересня 
2016 року”... (№08-д-1235-7 від 
12.07.2017р. — Вінниця, депар-
тамент соц. та молодіжної по-
літики).

І хоч я стара/тупа — як вам 
цього хотілося б, баба з села, 
та колись вчилась у школі. Тож 
розумію, що субсидія була 
розрахована і справді згідно з 
програмним забезпеченням на 
календарний рік, як вказано в 
“пам’ятці”, доданій до Заяви і 
Декларації в 2015 році: “Якщо 
Ви отримували субсидію про-
тягом опалювального періоду 
2014/2015 років, субсидія на 
наступний період призначається 
на підставі раніше поданих доку-
ментів, без необхідності повтор-
ного звернення до управління 
соціального захисту населення 
та подання Заяви та Декларації”.

Ви ж, у свою чергу відповіда-
ли, що “не положено”. А у мене 

— ні корови, ні свині, ні паїв, ні 
трактора, ні машини, нової хати 
не купила, а живу в тій же самій 
глиняній — моїй однолітці. Та й 
пенсія — мінімальна. Це я тепер 
зрозуміла, що ви працюєте (роз-
раховуєте, нараховуєте), а потім 
за своїми “схемами” НАДАЄТЕ 
СУБСИДІЇ.

“Комп’ютер” нарахував мені 
субсидію з січня 2016 р. (на 
календарний рік), ви ж думали, 
що баба походить до вас, похо-
дить…, надоїсть… І тоді, згідно 
з вашими СХЕМАМИ, вся моя 
субсидія “піде”на “ЧИЮСЬ ПА-
РАФІЮ”? 

А коли я почала скаржити-
ся до Міністерства, на гарячу 
Урядову лінію, то ви вже після: 
“розрахувавши, нарахувавши” — 
надали на 4 місяці?

Думаю, що прокуратурі варто 
було б звернути увагу на ваші 
МАНІПУЛЯЦІЇ і “СХЕМИ”.

не з повагоЮ До вас, пенсіонерКа, 
меШКанКа с. самгороДоК галина 
ДемчуК

Українські синхроністки отри-
мали від суддів за свій виступ 94 
бали. У результаті, наша команда 
виборола срібло, на 2,1 бала від-
стала від збірної Китаю.

3-є місце і бронзові медалі у 
збірної Японії - 93,2 бала.

Українська команда виступала 
у складі Анни Волошиної, Єли-
завети Яхно, Ксенії Сидорен-
ко, Анастасії Савчук, Аліни 

Шинкаренко, Яни Нарежної, 
Владислави і Марини Алек-
сієвих.

Українські спортсменки вперше 
в історії виграли срібло чемпіона-
ту світу в синхронному плаванні.

Нинішня нагорода стала шос-
тою для збірної України на чем-
піонаті в синхронному плаванні. 
До цього збірна здобула п’ять 
бронзових медалей.

В українських онкологічних 
центрах організували справжню 
схему співпраці з аптеками, за-
робляючи на пацієнтах. Про це 
повідомляється в сюжеті ТСН 
“Тиждень”.

За словами Ольги Стефаніши-
ной, голови організації "Пацієнти 
України", лікарі-онкологи спочатку 
після діагнозу лякають хворих 
швидкою смертю, але пропонують 
викласти великі суми заради влас-
ного порятунку. 

— Приходиш до лікаря, він тобі 
каже, що все страшно-страшно, 
все погано. Завтра ти помреш, 
але в принципі я можу тобі допо-
могти: ось є такі ліки, які кошту-
ють 20 тисяч гривень. Завтра до 
тебе приїде кур'єр і тобі їх при-
везе. Або йди в цю аптеку, саме 
в цю, там ти їх купиш, — розпо-
відає пані Стефанишина.

Громадська організація провела 
опитування онкохворих у різних 
регіонах. Дивно, але з півтисячної 
вибірки не знайшлося нікого, хто 
б отримав ліки безкоштовно. Були 
випадки, коли продавали ліки з 
написом "Державне замовлення".

Тим часом з бюджету на без-
коштовні онкопрепарати йде 750 
мільйонів гривень щорічно, а 
в цьому році ще й вдалося за-
ощадити — з тих пір як ліки за-

куповують міжнародні організації, 
а не МОЗ.

— Один і той же препарат МОЗ 
в 2014 році купив за 22 долари, 
а міжнародна організація купи-
ла по 92 центи. Ну просто в 25 
разів різниця на одному і тому 
ж препараті, — зазначила глава 
організації.

Однак схема працює таким 
чином, що на вкрадених ліках ще 
нікого за руку не зловили. Вихо-
дом могла б стати відкрита база 
даних препаратів. 

Наприклад, такий експеримент 
ввели в Одесі, де на сайті liky.
odesa.ua в режимі реального 
часу відображається наявність 
безкоштовних препаратів в ме-
дустановах. 

І хоча ще на початку червня 
в Міністерстві охорони здоров'я 
підписали наказ про введення 
таких баз даних у кожній укра-
їнській лікарні — однак досі 
кількість відкритих медустанов 
можна перерахувати на пальцях. 
Ця корумпована схема буквально 
висмоктує життя з пацієнтів.

Однак альтернатива ще гірша. 
Йдеться, про так звані духовні 

клініки, народні засоби, цілите-
лів. Розгублені від смертельного 
діагнозу, доведені до відчаю 
цінами на хімію люди хапаються 

за найменшу надію. Вони можуть 
лікуватися за “методом Шевчен-
ка" — горілка навпіл з маслом, 
чистотілом.

Таку практику підтверджують і 
самі лікарі. 

— Люди лікуються чистоті-
лом, грибами. Вони приходять 
у такому занедбаному стані, що 
їх навіть не вилікувати вже. Час 
втрачено. 2-3 місяці, півроку і 
вони приходять з метастазами, 
— повідомила головний лікар 
Українського інституту раку.

Цей заклад пов'язують з без-
ліччю корупційних скандалів, коли 
його очолював Ігор Щепотін. І 
приклад інституту, а також одесь-
кого порталу ліків — приклад 
економії на закупівлях, який дово-
дить і Україні, і самим українцям, 
що можуть допомогти не знахарі 
і хабарі, а боротьба за свої права 
і турбота про своє здоров'я.

Щоб не стати ЖертвоЮ он-
Кологічного захворЮвання 
сліД робити наступні КроКи. 
- хоча б раз в три роки ходити на 
профілактичний огляд;

- коли є якісь підозри - треба 
запитати у кількох лікарів;

- вимагайте безкоштовних ліків 
— ви маєте на це право;

- не купуйте ліки без чеків у 

невідомих кур'єрів і в невідомих 
аптеках;

- не звертайтеся до знахарів і 

аферистів.
І головне — пам'ятайте, що рак 

— це виліковна хвороба.

як повідомила газеті “RIA-
козятин” заступник головного 
л і к а р я  к о з я т и н с ь к о г о 
м е д и ч н о г о  в і д д і л е н н я 
“ с і м е й н о ї  м е д и ц и н и ” 
валентина лобченко, на 2017 
рік з районного бюджету на 
безкоштовні ліки для онкохворих  
заплановано використати 
85 тисяч гривень. за півроку 
використали майже 45 тисяч.
— безкоштовні ліки отримують 
онкохворі лише зі злоякісними 
новоутвореннями, — розповідає 
Валентина петрівна. — у перелік 
таких ліків входять знеболюваль-
ні та психотропні препарати (нар-
котичні і ненаркотичні) та препа-
рати для симптоматичної терапії 
(протинудотні, антизапальні, 
загальноукріплюючі тощо). 
препаратів для хіміотерапії ми 
не назначаємо, цим займається 

область. у козятині безкоштовні 
ліки за спеціальними рецептами 
онкохворі можуть отримати в 
комунальній районній аптеці. 
а за наркотичними засобами 
доводиться їздити у Вінницю. 
ми уклали з вінницькою муніці-
пальною аптекою №1 договір. і 
направляємо своїх пацієнтів туди. 
До речі, на наркотичних препа-
ратах у нас зараз знаходиться 25 
людей. з 1 січня було зареєстрова-
но 292 нових онкохворих, з них 
108 зі злоякісними новоутворен-
нями. Взагалі, на даний момент 
в районі на обліку знаходяться 
майже дві з половиною тисячі лю-
дей, з них 1740 — зі злоякісними 
новоутвореннями. Вони постійно 
отримують безкоштовні ліки, які 
входять до національного реє-
стру. 

Катерина чеКай

Що є в Козятині для онкохворих

піДготувала Катерина чеКай

Поки одні країни борються з по-
током мігрантів, інші готові на все, 
щоб залучити нових жителів.

Місто Детройт, штат Мічиган, 
США

“Париж Заходу”, “Автомобільна 
столиця США”. Практично спусто-
шене місто втратило ці славні титу-
ли в другій половині XX століття. І 
в даний час з усіх сил намагається 
відновити колишню славу. Місцева 
влада представили нову програму 
Challenge Detroit, яка пропонує 
$2500 фахівцям в різних сферах 
індустрії, які будуть жити і працю-
вати в місті.

Аляска, США
Якщо ви любите зиму, снігові 

пейзажі і неквапливий темп життя 
і вас не лякають низькі темпера-
тури, тоді життя на Алясці може 
виявитися для вас ідеальним. Спе-
ціальний урядовий фонд платить 
фахівцям, які погодяться працю-
вати в регіонах, де чисельність 
населення неухильно падає. Єдина 
умова — потрібно жити на Алясці 
мінімум один рік.

Провінція Саскачеван, Ка-
нада

Канадська провінція пропонує 
фахівцям, які недавно закінчили 
вузи і ще не вирішили, що їм далі 
робити в житті, приголомшливу 
можливість. Молодим ентузіастам 
заплатять 20 тис. канадських до-
ларів за роботу і проживання в 
провінції протягом 7 років.

Ніагарський водоспад, США
Ще одна фантастична можли-

вість, яка здається занадто неймо-
вірною, щоб бути правдою. Жити 
в одному з найкрасивіших місць 
на планеті і отримувати за це ще 
й гроші. Влада пропонує $7 тисяч 
випускникам університетів як сти-
мулюючого фактора для роботи на 
місцевих підприємствах протягом 
двох років.

Понгу, Астурія, Іспанія
Це чудове маленьке село на за-

повідних територіях північного схо-
ду Іспанії є одним з найстаріших 
в країні. Для залучення молодих 
жителів і посилення економіки 
місцева влада пропонує 3 тисячі 
кожній молодій парі, яка переїде 
туди жити. Плюс до цього за кож-
ну народжену дитину в селі також 
виплачують 3 тис. Це відмінна мож-
ливість жити в неймовірно гарному 
місці з чистою екологією.

Утрехт, Нідерланди
Нідерланди відомі всьому світу 

своїм глибоким вивченням гума-
нітарних і соціальних наук. І ось 
один з цих соціальних експери-
ментів: що станеться, якщо всі, 
хто живе в одному місті, будуть 
отримувати $1 тис.?

Кертіс, Небраска, США
Кожен з нас напевно скаржився, 

що місцева влада не робить для 
міста нічого істотного. Амери-
канське містечко Кертіс запропо-
нувало рішення — будь-хто може 
отримати ділянку безкоштовно, 
якщо запропонує дійсно вартісну 
ідею щодо поліпшення міської інф-
раструктури або культури.

Нью-Хейвен, Коннектикут
Нью-Хейвен — це державна про-

грама, створена для збільшення 
інтересу до міста. Якщо ви вперше 
купуєте тут будинок, вам дадуть 
позику в $10 тисяч без відсотків. 
Якщо ви проживаєте в будинку 
більше п'яти років, то кредит по-
вністю списується. Ви також мо-
жете отримати $30 тисяч для обла-
штування вашого будинку новими 
енергозберігаючими функціями. 
Якщо ви проживете в ньому 10 
років, гроші можете не повертати.

Балтимор, Меріленд
Це місто займає сьоме місце 

серед найнебезпечніших міст Аме-
рики, але воно дуже хоче зміни-
тися. Тому дає приїжджим $5 тис. 
на покупку будинку в будь-якому 
куточку міста. Якщо ця сума вас 
не вражає, ви можете її подвоїти, 
купивши покинутий будинок. Так, 
порожній і нежитловий будинок, 
який потребує ремонту, але фак-
тично безкоштовно.

Велика частина штату Канзас
Канзас готовий заплатити вам, 

якщо ви переїдете. Місто Лінкольн 
(населення 3500 осіб), наприклад, 
дасть вам безкоштовну землю для 
будівництва будинку. Якщо Лін-
кольн занадто величезний для вас, 
ви можете отримати землю в місті 
Маркетт, де всього 600 жителів. 
Крім того, вас звільнять від при-
буткового податку на 5 років або 
погасять кредит на навчання у вузі 
в розмірі до $15 тис.

Пайпстоун, Манітоба
У канадському місті Пайпстоун 

не роздають землю безкоштовно. 
Але вони пропонують круті зниж-
ки, якщо ви будуєте на ділянці про-

тягом року. Крім цього, якщо ви 
хочете почати бізнес, місто пропо-
нує гранти до 32 тисяч канадських 
доларів ($24 тис.).

Острів Матсайкер, Тасманія
Якщо США або Канада вас не 

надихають, тоді як щодо Тасманії? 
На острові Матсайкер біля узбе-
режжя Тасманії дають робочі місця 
і житло. Перевага сім'ям, які будуть 
обслуговувати маяк, надавати 
метеорологічні зведення, стежити 
за землею і будівлями. Якщо вони, 
звичайно, погодяться на життя у 
відносній ізоляції.

Місіма, Японія
Ви самотні? Тоді вас чекає япон-

ське поселення Місіма (не плутати 
з містом Місіма). Село знаходиться 
на трьох невеликих островах, а 
населення складає всього близько 
400 осіб, і в основному це пенсі-
онери. Місіма пропонує японцям 
100 тисяч ієн (близько $840), щоб 
покрити витрати на переїзд, і що-
місячну допомогу в перші три роки 
проживання в цьому селі. Тут ви 
можете орендувати будинок з 
трьома спальнями за 23 тисячі ієн 
($207) на місяць. І останнє — вони 
дають вам корову. Одну безко-
штовну корову!

Острів Піткерн, південна час-
тина Тихого океану

Якщо ви жадаєте жити на одно-
му з найвіддаленіших островів у 
світі, острів Піткерн для вас. Тут 
всього 50 людей, тому кожен іммі-
грант отримує безкоштовну землю 
в цьому острівному раю. На жаль, 
але з 2015 року туди переїхала 
тільки одна людина. Може бути, 

тому що на острові є один-єдиний 
магазин. Який відкритий тільки 
три дні на тиждень, і все потрібно 
замовляти заздалегідь з Нової Зе-
ландії? Але якщо вам подобаються 
пляжі і самотність, ви можете стати 
другою людиною, яка туди пере-
їхала.

Селище Борміда на північно-
му заході Італії

Гірське село Борміда знахо-
диться в провінції Савона на пів-
нічному заході Італії, приблизно за 
80 кілометрів від Генуї. Поселення 
розташоване високо в горах, але 
при цьому недалеко від моря. Тому 
повітря там дуже чисте.

Мер Борміда обіцяє заплатити 2 
тисячі євро кожному, хто переїде 
туди жити. При цьому для пересе-
ленців оренда квартири з кухнею, 
ванною, вітальнею, гаражем, комо-
рою, підвалом і чотирма спальнями 
буде коштувати всього 50 євро в 
місяць. Ну а найбільш розкішні 
апартаменти обійдуться в 120 євро.

Пропозицією вже зацікавилася 
величезна кількість людей з різ-
них країн, проте є нюанс: у селі 
практично немає роботи. Жителі 
в основному займаються фер-
мерством і тримають домашніх 
тварин. Втім, навіть це не зупиняє 
любителів сільського усамітнення. 
Багато хто може працювати від-
далено і тому цікавляться, чи є в 
селі високошвидкісне підключення 
до Інтернету.

Від редакції: Пропозиція місь-
кому голові Козятина: “Пообіцяйте 
народу щось і зробіть, щоб люди 
не їхали з міста.”
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Дмитро КучевсЬКий, трененер 
з басКетболу КозятинсЬКої 
спортивної ШКоли

На спортивному майданчику 
стадіону «Локомотив» 15 липня 
проходили змагання з вуличного 
баскетболу. 

Почалися змагання з конкур-
сів. Влучали в кошик з середини 
майданчика, де разом з учасни-
ками конкурсу брали участь і 
глядачі. Спочатку м’яч зрадниць-
ки не потрапляв у кошик. Та все 
ж кидок Андрія Трофімова досяг 
мети. За мить у кошик поцілив 
ще один учасник — Олександр 
Кубашевський. Обидва  спортс-
мени стали призерами. 

У двох наступних конкурсах 
«Американка» та «Снайпер» 
призовий фонд і чемпіонську ме-
даль виборов Ярослав Тарапата.

У турнірі взяли участь 16 
учасників. Кожен гравець ви-
ступав сам за себе, заробляючи 
рейтинг, але в складі команди, 
який змінювався після кожної 
гри за допомогою випадкового 
жереба. Якщо твоя команда пе-
ремагала – твоє турнірне стано-
вище покращувалось і, навпаки, 
у випадку поразки. Шістнадцять 
попередніх раундів повинні були 
визначити четвірку гравців, що 
мали продовжити боротьбу за 
спортивні та грошові винагороди. 

Першим дістався фінішу Ві-
талій Комар, в якого лише одна 

поразка в 16 турах. Другим та 
третім з показником в 75% пе-
ремоги були Павло Гончарук  та 
Єгор Боровський. І четвертим 
півфіналістом з показником 67 
балів став минулорічний чемпіон 
—  Максим Могир. На вирішаль-
ні ігри чотири спортсмени мали 
обрати собі команди з присутніх 
учасників, де переможець попе-
реднього етапу мав першочер-
говість у виборі, а решта — за 
ним. Тому логічно, що йому мали 
дістатися два більш сильних 
партнери.

Півфінальні поєдинки проводи-
лися до двох перемог з партією 
до 5 очок. Віталій Комар з парт-
нерами змагалися з командою 
Максима  Могира. А в другому 
півфіналі визначали сильнішого 
команди на чолі з Павлом Гонча-
руком та Єгором Боровським. Не 
дивлячись на те, що за головну 
нагороду змагалися капітани, 
їх партнери теж були мотиво-
ваними. У разі перемоги свого 
лідера, вони отримували частину 
його грошової винагороди.

Обидві дуелі півфіналу про-
йшли в рівній боротьбі. Кожна 
з команд виборола по пере-
мозі, і доля путівки у фінал 
вирішувалась в третьому матчі. 
Команда Віталія Комара здолала 
баскетболістів команди Максима 
Могира. А колектив, в якому 
капітаном команди був Павло 
Гончарук, переграла партнерів 

Єгора Боровського з однаковим 
рахунками 2:1 за партіями.

Фінал був ще складнішим і за-
пеклішим. 19 ігор позаду і втома 
дістала учасників. А попереду 
вирішальні серії і вже до трьох 
перемог. У матчі за бронзові 
нагороди минулорічний чемпіон 
з партнерами зміг дотиснути 
команду Єгора Боровського з 
рахунком 3:2.

У головному матчі турніру ко-
манда Павла  Гончарука в складі 
з Олександром Кубашевським та 
Євгенієм  Гунько у перших двох 
партіях змогла отримати дві пе-
ремоги над лідером чемпіонату. 
Їм залишався лише один крок до 
загального тріумфу. Та мріяли 
про перемогу не тільки вони.

Команда Віталія Комара пере-
ломила хід поєдинку, спочатку 
зрівнявши рахунок. А в заключ-
ній партії турніру вийшли вперед. 

І стали переможцями головного 
турніру. Допомагали Віталію 
стати чемпіоном у турнірі Богдан 
Проскурняк та Олексій Немикін.

Турнір тривав протягом трьох 

годин і завершився пізно уве-
чері. Призери змагань були на-
городжені медалями, а перемо-
жець – отримав кубок чемпіона 
і грошовий фонд турніру. 

Ой, вибачте, друзі, що це я англій-
ською. Уявляєте, пролітаю на днях 
центром міста і бачу якийсь бідолаха, 
мабуть, заблукав у нашому мегаполі-
сі. Ну я собі думаю, може, з якогось 
далекого села, дай підкажу: "Добро-
го дня, шановний". А він мені давай 
англійською. Ну добре, що я її знаю, 
то ж наговорились ми вдосталь. Але 
мені було цікаво почути, про якійсь 
новинки в англійській, по-сучасному 
"сленги",  і він з радістю поділився 
зі мною, а я – з вами. Отже  беріть 
словнички, хоча список сленгових 
виразів невеликий, але дуже цікавий.

Hello my little friends! It’s your 
clever owlet! – будь, що буде; 

Easy come, easy go – легко при-
йшло, легко пішло;

Idiot box – телевізор; 
In the shit / in the soup – в біді; 
Jailbait – неповнолітня дівчина (за 

зв’язок з якою можна потрапити до 
в’язниці ); 

Kick up a quarrel – влаштувати 
скандал;

Cracksman, crook – злодій; 
Chicken – боягуз; 
Knockout – гарна, мила дівчина; 
Know it all – розумник; 
Lemon – непотрібна річ; 
Let Down – обламувати, підво-

дити; 
Loudmouth – базіка;
Make a hit – мати успіх; 
Money to burn – багато грошей; 
Monkey business – брудна спра-

ва, нечесна гра; 
Pal – друг, приятель; 
Pick Someone up – арештувати; 
Picnic – справа, котра не потребує 

зусиль; 
Pie in the Sky – нездійсненна 

мрія; 
Plastic – кредитна карта; 
Scam – шахрайство, афера; 
See the Light/the Point – ро-

зуміти; 
So long – до зустрічі, бувай; 
Steer Clear – триматись якнай-

далі. Не знаю, як вам, а мені такі 
сленги сподобались, адже справжні 
знавці мають знати все. Проте єди-
ний сленг я так і не зрозумів "How to 
get the «бедічєв»". 

Ну як проїхати кудись я розумію, 
але куди – ні. Словом, де автовок-
зал, я показав. Але той дивний сленг 
— не дай Боже бути на місці касира. 
То ж, любі діти, не потрапляйте в 
незручні ситуації, а коли зустрінете 
туриста, то англійська не завадить. 
До зустрічі. 

Джемі

Катерина чеКай

У Козятині існує багато небез-
печних ділянок доріг. 

Три перехрестя становлять дій-
сну загрозу життю і здоров’ю. На 
них великий трафік автомобілів, 
велосипедистів і пішоходів. Це 
перехрестя вулиць Щорса і 1-го 
Травня, перехрестя та ділянка 
дороги біля 3-ї школи та пере-
хід на вулиці Незалежності біля 
Укртелекому. 

Дорожня розмітка та знаки 
майже відсутні.

перехрестя вулицЬ Щорса і 
1-го травня. Обидві ці вулиці на 
перехресті вузенькі. Тротуарів нема. 
Пішоходи, велосипедисти, мами з ко-
лясками вимушені переміщуватися 
по дорозі. Біля автобусної зупинки 
автобусного маршруту №2 поста-
вили лавку й у тому місці є ледь 
помітні залишки “зебри”. Якщо 
уважно не придивлятися, то й не 
побачиш. Знак про пішохідний пе-
рехід замаскований в гілках дере-
ва. Жодних знаків про обмеження 
швидкості не стоїть. Автівки, а там 
їздять від легковушок до багато-
тонних вантажівок, велосипедисти 
та мотоциклісти розганяються на 
Щорса й не зменшують швидкість 
перед перехрестям. На 1-го Травня 
не розженешся — дорожнє покрит-
тя не дозволяє. Людям доводиться 
уважно вдивлятися в обидва кінця 
вулиці Щорса й швиденько пере-
ходити, поки нема транспорту. Зі 

слів перехожих, поки що траге-
дій не було. Але всі вважають за 
необхідне встановити “лежачих 
поліцейських” та нанести роз-
мітку на пішохідному переході.

перехрестя біля 3-ї ШКоли
Тут ситуація ускладнюється 

шириною доріг та величезною 
кількістю учнів. Які під час учбо-
вого року (та й на канікулах), є 
потенційними жертвами неуваж-
них водіїв. До речі, й самі водії, 
які часто проїжджають через це 
перехрестя, обурені відсутністю 
розмітки.

 Тротуарів тут, як і на по-
передньому перехресті, нема. 
Люди йдуть по узбіччю, а повз 
них мчать автомобілі. Мешканці 
прилеглих будинків кажуть, що й 
діти, й машини тут  “просто літа-
ють”. Питання часу, коли реакція 

підведе якогось водія й станеться 
лихо.

 Був випадок, коли у хату од-
нієї з жінок, що мешкає навпроти 
школи,  ледь не в’їхала автівка. 
Каже, що врятував її стовп з ого-
рожі та вишня — з такою швид-
кістю мчала машина.

На момент візиту журналіста 
на це перехрестя, ніякої розміт-
ки там не спостерігалося. Але 
з’явилися новенькі знаки пішохід-
ного переходу.

 Місцевий голова кварталь-
ного комітету Петро Дабіжа 
запевнив, що до вересня на цьому 
перехресті наведуть лад.

— Роботи дуже багато, — 
каже він. — Але ми потроху все 
необхідне зробимо!

перехіД біля уКртелеКому та 
“обЖорКи”. Тут рух машин не 

занадто щільний. Але іноді автівок, 
автобусів на зупинці та людей, які 
йдуть або їдуть велосипедами з 
базарчика, накопичується забага-
то. Водії не мають змоги добре 
роздивитися, люди поспішають й 
переходять, де заманеться. Десь 
два місяці тому дівчинка перебі-
гала через вулицю Незалежності 
до “Обжорки” , де рухався мікро-
автобус. Водій теж побачив малу в 
останню мить й ледь встиг трохи 

пригальмувати. “Зебра”, точніше 
її залишки, є перед автобусною 
зупинкою і вже перед вулицею 
Січових Стрільів. Знак пішохід-
ного переходу ховається в кроні 
дерева. І майже завжди на самій 
“зебрі” паркують автівки. Тож люди 
переходять вулицю Незалежності в 
районі Укртелекому й “Обжорки” 
хаотично, лавіруючи поміж ледь 
рухомих машин. Або ж перебігають 
дорогу, ризикуючи життям.

небезПеКа ПотРібно знати

у вуличному баскетболі перемогла 
команда Віталія комара

Перехрестя без розмітки 
очікують своїх жертв

Депутат обласної ради ірина Клесник нагороджує 
переможців. Ці моменти додали юним настрою

біля школи №3 — ні пройти, ні проїхати

як від "візиту" перебратися на ту сторону?

це шлях студентів до училища

гра на одне кільце — цікаве і 
захоПлююче змагання

маКсим (8), ШКоляр:
— Було погано і 

небезпечно, але вже 
почали виправляти си-
туацію.

анастасія (19), 
тимчасово не працЮє:

— Небезпечне, нема 
“зебри”.

ваДим (47), воДій:

— Потрібні додаткові 
знаки і розмітка “голо-
вна дорога і друго-
рядна.”

олена (26), поШтар:

— Небезпечне, вчора бачили 
як тут дві автівки зіткнулися.

ярослав (14) і артур (13), 
ШКолярі:

— Машини дуже швид-
ко їздять, “зебр” нема, 
важко перейти дорогу.

інна (35), метоДист:

— Небезпечне, нема 
пішохідного переходу.

галина (75), пенсіонерКа:

— Тут дуже небезпечні ситуа-
ції бувають. І діти, і машини про-
сто літають! Не завадило б вста-
новити “лежачих поліцейських”.

антон (30), хореограФ і тимур (4):

— Так! І таксисти внаглую на 
тротуарі паркуються!

петро миКолайович ДабіЖа, 
КварталЬний:

— Так, перехрестя дійсно небез-
печне, але потроху ми виправляємо 
цю ситуацію!

саШа (16), стуДент:

— Так, небезпечне.

леся (32), у ДеКретній 
віДпустці:

— Треба встановити до-
даткові знаки, щоб водії 
знижували швидкість.

влаД (26), програміст:

— Небезпечне, часто тра-
пляються аварійні ситуації.

Hello my lIttle 
fRIends! It’s youR 
cleveR owlet!

Перестаньте вірити у міфи

ми запитали у Козятинчан

ми запитали у Козятинчан

таня (28), у ДеКреті і соФійКа (6):

— Треба нанести “зебру” з 
усіх сторін. Тут часто бувають 
небезпечні ситуації.

вероніКа (14) і саШа (9), ШКолярі:

— “Зебру” не видно, але у нас 
особисто не було небезпечних 
моментів.

назар (11), ШКоляр:

— Так. Щоб було без-
печніше переходити, по-
трібно зробити розмітку.

наДя (19) і віКа (24), у ДеКретних 
віДпустКах:

— Погоджуюсь. Знаків і розмітки нема. 
Водії постійно перевищують швидкість.

ФеДір (28), слЮсар:

— Так! Потрібні від-
повідні знаки і роз-
мітка.

ірина (32), вчителЬ:

— Потрібні “зебри” і 
”лежачі поліцейські” на 
вулиці Щорса.

ми запитали у Козятинчан чи вважаєте ви перехрестя вулиць Щорса і 1-го травня небезпечним?

чи вважаєте ви перехрестя біля пошти небезпечним?

чи вважаєте ви перехрестя біля 3-ї школи небезпечним?

міФ № 1: частий сеКс — запоруКа Щас-
ливих стосунКів

За даними дослідження Університету Торонто 
Міссісауга, щасливі пари займаються сексом 
тільки раз в тиждень. Учені зібрали статистику 
більше 25-ти тисяч людей у віці від 18 до 89 
років і встановили зв'язок між тим, як часто 
вони займаються сексом, і рівнем їх щастя. 
Виявилося, що максимальний рівень щастя спо-
стерігається у тих, хто має статевий контакт не 
частіше ніж один раз на тиждень.

міФ № 2: з віКом сеКс стає гірШе
Можливо, це найбільша помилка про секс. 

Мелані Девіс, доктор філософії, сексолог і 
автор численних програм по сексуальній осві-
ти, каже, що у більшості людей старшого по-
коління немає ніяких проблем з сексуальним 
задоволенням.

Її слова підтверджують дослідження. 61% чо-
ловіків і 62% жінок у віці 60 років відзначили, 
що секс став більше задовольняти їх фізично, 
ніж у 40 років. З емоційної точки зору секс 
став краще для 76% чоловіків і 69% жінок.

Також вчені з'ясували, що 66% людей у віці 
65 років та старше все ще відмінно себе почу-
вають фізично під час занять сексом.

міФ № 3: сеКс замінЮє Фізичну аКтив-
ністЬ

Якщо ви думаєте, що секс може замінювати 
заняття спортом, поспішаємо вас засмутити. 
Дорослій людині необхідно близько 2,5 години 
фізичної активності на тиждень, а середня три-
валість статевого акту — від 6 до 10 хвилин. 
Уявіть, скільки разів потрібно зайнятися сексом 
для досягнення подібного ефекту.

Ще одна помилка — під час статевого акту 
спалюються калорії. Тут нам на допомогу при-
ходить дослідження канадських учених. Згідно 

з їхніми підрахунками, чоловік за статевий акт 
в середньому втрачає близько 100 калорій, або 
близько 4,2 калорій за хвилину. Жінки втрача-
ють і того менше: 69 калорій і 3,1 калорії за 
хвилину відповідно. 

міФ № 4: чоловіКи схилЬні До випаД-
Кових зв'язКів білЬШе, ніЖ ЖінКи

Дослідники встановили, що жінки і чоло-
віки в однаковій мірі схильні до випадкових 
сексуальних зв'язків. Однак, є кілька суттєвих 
поправок. По-перше, гендерні установки в цьо-
му питанні перестають заважати, тільки якщо 
жінка відчуває, що її не засудять. По-друге, 
жінки частіше приймають пропозиції зайнятися 
сексом з незнайомцем, але лише тому, що їм 
таких пропозицій надходить значно більше, 
ніж чоловікам. На результат також впливає ха-
рактер пропозиції, ступінь знайомства і рівень 
емоційної залученості.

міФ № 5: порно негативно позначаєтЬся 
на стосунКах

Ніколь Проуз, засновниця незалежної аналі-
тичної компанії Liberos, провела дослідження 
за участю 280 чоловіків, яких розділили на 
три групи: в першій учасникам практично не 
показували порно, в другій чоловіки дивилися 
менше двох годин порно в тиждень, а учасники 
дослідження з третьої групи проводили за пере-
глядом роликів більше двох годин на тиждень. 
У підсумку ті чоловіки, які дивилися порно час-
тіше за інших, відзначили більш високий інтерес 
до сексу з партнером.

Ті пари, які дивилися порно, повідомили про 
більш високий рівень сексуального потягу, 
також вони більш позитивно оцінили власну 
поведінку під час сексу.

піДготувала Катерина чеКай
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Сас Олександра 
Валерійовича

Твоя душа - криниченька добра,
А серце мов та зіронька у небі,
Тому так хочеться усе добро й тепло
Нам прихилити у житті для тебе.
Хай доля твоя з квіту і з весни,
Нехай твоя сім'я живе у злагоді й любові,
Нехай твій вік до сотої зими 
Буде у щасті, радості й здоров'ї.
Божа Матір хай тебе оберігає
Господь щастя і здоров'я посилає!

Батьки, сестра, дружина, діти та вся родина Сас

02.08.2017 Вітаємо з 30-річним Ювілеєм
дорогого сина, брата, чоловіка, племінника

402724
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402774

Римшів 
Тетяну і Миколу

Бажаємо сімейного щастя і благополуччя
Обоє розумні, чуйні і мрійливі.
Будьте й надалі Радісні й щасливі.
Успіхів, злагоди, палкого кохання.

Мама, сестра Катя 
 її сім'я і вся родина

Вітаємо з 30-річним Ювілеєм весілля!

Добра, любові і підтримки,
Надійних друзів у житті!
Нехай надходять без затримки
Пакунки щастя золоті.
Нехай здоров’я не підводить,
Твоя нехай цвіте краса,
Удача часто хай заходить.
Хай збудуться ці всі слова!

Вітаємо з днем народження  26 липня
Василюк 

Любов Ігоревну

27.07.2017 р. Вітаємо з 60-річним Ювілеєм

Від дітей та онуків

Бартащук Ольгу Іванівну
Твій ювілей – поважна дата,
Про це нагадувать не слід,
А краще щиро побажати
Багато щастя, довгих літ.
Нехай обминають невдачі і грози,
Нехай лиш від сміху з’являються сльози,
Міцного здоров’я з роси і води,
Бадьорість і настрій хай будуть завжди.
Ми посилаєм Тобі ці щирі слова,
А Бог хай дарує многі літа.

Бондарчука 
Олександра 

Володимировича
Хай щастя та мир зігрівають оселю
І грає здоров’я, як добре вино
Будь завжди щасливий і веселий,
Життя бережи, бо едине воно
Нехай тобі завжди всміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки,
Хай щастя й здоров¦я незрадять ніколи,
Збудуться мрії, бажання, думки.
Щоб проліском ніжним життя Твоє квітло,
Весною буяла в душі доброта.
Любові, добра Тобі, чистого неба,
поваги, пошани й людського тепла.

З повагою кума Наталя та сім’я Галайко Олена та Петро.

29 липня вітаємо з ювілеєм

З любов’ю чоловік, сини Євген, Дмитро, Олександр, 
невістка Катерина і онук Андрій

402394

вітання

Дудік Тетяну Володимирівну
Пятьдесят пять – 
красивый возраст,
Как жизни бархатный 
сезон,
Мамуль, а твой 
красивый образ –
Он женственности 
эталон!
Недаром эти две пятёрки
В числе так рядышком 
стоят – 
То жизнь за пройденные 
строки
Поставила оценки Пять!
Желаем, мама, в сей пик 
жизни

С вершины гордо 
посмотри:
И на прожитые 
сюрпризы,
И вдаль – на то что 
впереди.
Загадывай скорей 
желанье,
А мы тем временем 
в ответ
От всего сердца пожелаем
Тебе счастливых долгих 
лет!

З Любов’ю: доньки Маріна та Ілона, син Володимир, 
дорогі зяті Руслан та Володимир, внуки Даніїл, Костянтин, 
Максим, Юрій та внучка Анастасія

30 липня Вітаємо з 55-річним Ювілеєм 
дорогу матусю і бабусю

Хай щастя та мир зігрівають оселю
Грає здоров’я,як добре вино
Будь завжди щасливий, веселий
Життя бережи бо єдине воно
Нехай тобі завжди всміхається доля
Несуть тільки радість з собою роки
Хай щастя здоров’я не зрадить ніколи
Здійсняться мрії, бажання, думки
Щоб проліском ніжним життя твоє квітло,
Весною була  у душі доброта
Любові, добра тобі чистого неба,
Поваги, пошани людського тепла
Щоб лихо й тривоги тебе обминали,
Зозуля 100 років тобі накувала.
Сереженька хай Господь тебе оберігає, здоров’я, добро  
тобі посилає і с тобою вік живе.

31 липня з 30-річним Ювілеєм Вітаю найкращого,
Найдорощого, добродушного внука

Стельмаха 
Сергія Юрійовича

З любов’ю та повагою б. Люда

28 липня вітаємо з 25-річчям люблячу матусю, кохану дружину 

З любов’ю: синочок Матвійко, чоловік Ярослав. 

   Кочмарівську 
Ірину Анатоліївну 

с. Сигнал
Двадцять п’ять тобі сьогодні
Ти юна і гарна
Нехай отримає в це свято
Задоволення душа!
З днем народження, люба!
Слів приємних мені не злічити,
Побажань дуже багато

Для тебе хороших є.
І достатку, і посмішок,
І удачі, і мрії,
І кохання тобі бажаю,
І квітів, і краси!

Бондарчука 
Олександра 

Володимировича
Є ювілеї досить різні ...
Та є одна з найкращих дат,
Коли вітає вся родина - 
Тобі сьогодні - 50!
Хай життя твоє квітує 
цвітом, 
І день народження приходить 
знов і знов

А доля хай дарує з кожним 
роком -
Міцне здоров’я, щастя і любов !
Хай Мати Божа  Тебе оберігає 
Від зла , хвороби і журби!
Нехай Господь доброти посилає
Сьогодні, завтра і завжди!

З любов’ю дружина Олена, сини Богдан і Дмитро

29 липня Вітаємо з 50-річчям

Наша мила і люба - найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
Щоб завжди здоров'я у Тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо в долі,
Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя багато не треба
Сімейного затишку й мирного неба.

З любов’ю: мама Лариса, папа Анатолій, бабуся Надія, бабуся 
Віра, дідусь Станіслав, сім'я Мацюків, сім'я Мельничуків.

Вітаємо 28 липня з 25-річчям найдорожчу у світі 
донечку, дружину, матусю, онучку 

Кочмарівську Ірину Анатоліївну 
с. Сигнал

продам 
  2 êîçî÷êè ä³éí³, ãàðíî¿ ïîðîäè, êîëÿñêà ç/ë (÷åðâîíî-÷îðíà) â ãàðíîìó 
ñòàí³. 063-773-28-96, 2-35-98
  2 îðòîïåäè÷åñêèõ ìàòðàñà 90õ190 á/ó 096-445-25-80
  2 òåëè÷êè 1.5 ðîêè ³ 4 ì³ñ. 093-489-63-12, 063-691-85-69
  2-³ çåì. ä³ë-êè 16 òà 15 ñîò. ïðèâàòèç., º äåðæàâí³ àêòè, ð-í âóë.
Ìàòðîñîâà. 097-519-79-92
  2-õ ïîâåðõîâèé ãàðàæ ïî âóë. Êàòóêîâà, 41 063-303-23-24, 097-916-
44-09
  3-õ ë áàíêè 063-103-03-16
  Á/ó ìåáëåâó ñò³íêó ó â³òàëüíþ, êîëèøíüîãî âèðîáíèöòâà, Âåíãð³ÿ 

063-741-21-86
  Áàíêè 1 ë., ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, çàêóñî÷í³ òà ãëèáîê³ òàð³ëêè, 
óìèâàëüíèê ó âàííó, âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà 
ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Áðåçåíò á/ó. 068-561-21-21
  Áðèòàíñüê³ êîøåíÿòà 063-608-91-06
  Â õîðîøîìó ñòàí³ 2-õ ñïàëüíå äåðåâ’ÿíå ë³æêî, ñåðâàíò, ñòóëà 
096-983-18-24, 093-619-19-93 
  Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà, 
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³ 
äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 
099-080-08-26
  Âàííà ÷àâóííà á/ó á³ëà, âèðîá. Òóðö³ÿ â ãàðíîìó ñòàí³ 1.70õ70. 

Äâåð³ ç³ ñêëîì á/ó òà êîðîáêîþ 2.05õ0.60; 2.05õ0.70; 2.05õ1.20. 
Ïîëîòåíèê ñóøêà íåðæ. á/ó 063-462-61-20
  Âåëèêó ñòàðó êàðòîøêó 073-058-60-67
  Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», «Ñàëþò» á/ó øâåéíà ìàøèíêà «Çèã Çàã», 
çâàðþâàëüíèé àïàðàò åëåêòðîäíèé 063-553-65-07
  Âåëîñèïåä á\ó «Ñàëþò», ñò³ë ðîçêëàäíèé äëÿ òîðã³âë³ 3 ì., ïîëèö³ 
äëÿ âçóòòÿ, îêóëÿð³â òîðã³âåëüí³. 063-19-19-127
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé Óêðà¿íà á/ó, íåäîðîãî. 073-060-50-73
  Âåñ³ëüíó  êðóæåâíó ñóêíþ á³ëîãî êîëüîðó ç äîâãèì õâîñòîì, ÿêèé 
ïðèñò³áàºòüñÿ 093-819-43-88
  Â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, êàñòðþë³ 2-õ â³äåðí³, êèëèìè, ñò³ë ïîë³ðîâàíèé, 
êîñà ç ê³ññÿì. òåðì³íîâî. 097-511-19-08
  Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà 3-õ 

ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè, êîëîíêè. 093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  Âóëèêè, ìåäîãîíêà, ð³éíèöÿ, ÿùèê äëÿ ïåðåíîñó ðàìîê. 097-756-75-89
  Ãàçîâ³ áàëîíè ìàëåíüê³ 250 ãðí. 097-793-55-95
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî á/ó, êîëþ÷èé äð³ò 1 
áóõòà, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè íà 2000 Â á/ó. 068-058-13-46
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé êîîï.«Æèãóë³», çðó÷íå ì³ñöå 063-815-47-02
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, ðîçäð³áíèé, çàâîäñüêèé, á/ó. Ö³íà 15 000ãðí 097-
722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ íà êîîï. «Æèãóë³», áàíêè 3-õ ë, 0.5 ë, êîâðè íîâ³, á/ó 063-
736-47-19

  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãâîçä³ 100, ì/ï â³êíî, â³êíî - êîðîáêà, äâåð³, õîëîäèëüíèê, ãàç-áàëîí, 
êàí³ñòðè, êîíòåéíåð, àðìàòóðà, òðóáè, ðèíâè - ë³éêè, ôîòîàïàðàò «Ôåä».  
096-605-79-63, 093-002-61-80
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Äâà êð³ñëà + ïóôè, ñêëÿí³ ñòîëèê òà òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, âñå ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-767-12-40
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ íîâ³ ç êîðîáêîþ 1.94 õ 102, â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
574-95-93
  Äâåð³ ì\ê á\ó äåðåâÒÿí³ ð³çíèõ ðîçì³ð³â, áàëêîííèé áëîê, ì\ï â³êíî 
âåëèêå. 067-317-80-88
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ íîâ³ ï³ä øòàáó (ï³äâàë, ãàðàæ) ð-ð 184õ76 ñì 063-
815-47-02
  Äâåðíèé áëîê 2õ0.9 äóá äëÿ ñàðàÿ ÷è ï³äâàëüíå ïðèì., çàï.÷àñòèíè 
Ôîðä-Ñ³ºðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî 067-754-44-65
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 063-
474-73-30, 093-984-74-88
  Äèâàí-êðîâàòü, âàííà-ìåòàëè÷íà, êîâ¸ð 2õ3 ì 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby çåëåíîãî êîëüîðó ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 093-
889-27-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷èé òðèêðë³ñíèé âåëîñèïåä, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ, 
åëåêòðîìîòîöèêë, ñòàö³îíàðíèé êîìï’þòåð 063-395-70-42
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 2 ì³ñ øóêàº äáàéëèâîãî òà õîðîøîãî ãîñïîäàðà. 
097-793-55-95
  Ä³ëÿíêà ï³ä áóä³âíèöòâî ð-í Îñòðîâñüêîãî, 25 ñîò., äîáðå ì³ñöå, ïî 
âóëèö³ âñ³ êîìóí³êàö³¿. 068-003-72-85
  Äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³ òðàêòîðà ïîñèëåíèé ïðèöåï, ëàïó äëÿ êîïàííÿ 
êàðòîøêè, áåíçîêîñà òà áåíçîïèëà (íîâ³), ðåéñè, àâòîãåí. 068-216-34-20  
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äóæå ãàðí³ øîòëàíäñüê³ â³ñëîâóõ³ êîòèêè òà êèö³ 600 ãðí. 097-793-
55-95
  Åêñòðóäåð 1-íî ôàçíèé 220Â â ÷óäîâîìó ðîáî÷îìó ñòàí³. 096-969-
45-99
  Åëåêòðî ìîòîð 2.2 êâ-1390 îáð ÂÀÇ-2105 067-949-69-91
  Åëåêòðî ñêóòåð 3-õ êîë³ñíèé «Ñòåðë³íã» äëÿ ³íâàë³ä³â òà ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó á/ó 10 òèñ. ãðí  067-915-74-04
  Åëåêòðîêîðìîðåçêó 098-974-32-72 
  Çàï÷àñòè äî àâòîìîá³ëÿ Îïåëü-ÊÀÄÅÏ 067-911-80-19
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, ð³çí³ äåòàë³ 096-264-75-92 
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, ð³çí³ çàï÷àñòèíè ïî õîäîâ³, ïî ñàëîíó, õîðîø³ 
ñ³äóøêè ³íîìàðî÷í³, ðåç³íà R 13 ç ä³ñêàìè 098-971-72-18
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. «ßã³äêà» (á³ëÿ ³íòåðíàòó). 096-605-79-63, 093-
002-61-80
  Çåì. ä³ë-êà 17.6 ñîò., ï³ä çàáóäîâó, âóë.Öåíòðàëüíà 141. 096-569-
91-85
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ð-í ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, 8 ñîò., Êîçÿòèí. 
093-187-80-57
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò. ñ. Êîçÿòèí ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 093-600-11-98
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  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
  Çåðíî ïøåíèö³ 098-404-88-47
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  ²íâàë³äíèé â³çîê á/ó äîáðèé ñòàí, êð³ñëîòóàëåò íîâå 097-527-03-20 
  Êàá³íà äî ÌÒÇ-80 ìàëà, ïðîñòèé ïåðåäîê äî ÌÒÇ-80 ç êîëåñàìè 
íîâèé, êîïàëêà ïîëüñüêà îäíîðÿäíà. 096-456-22-41
  Êàðòîïëåêîïàëêà Ïîëüùà 098-507-59-93, 097-526-76-39
  Êèëèì îâàëüíèé áåæåâèé 1.50õ2.25 950 ãðí 093-984-09-33, 067-
299-10-14
  Ê³ìíàòí³ ïîì³äîðè ñîðòó «Âîñòîðã». Ðîçñàäà â³ä 15 ãðí 093-109-83-
83, 097-556-89-47 
  Ê³ìíàòíó ñò³íêó «Óæãîðîä» äîâæ. 3.6 ì, âèñîòà 2.20 ì, ñâ³òëà, ìàòîâà 

093-356-24-93, 098-025-22-07
  Êë³òêà äëÿ ïàïóã, êë³òêà äëÿ øèíøèë, çåì. ä³ë. 0.57 ãà â ñ. Ãóð³âö³ 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëó ðîáî÷ó 098-264-66-57
  Êîçëÿò 2 ì³ñ., º 2 êîçëèê ³ 2 êîçî÷êè. 093-488-75-12
  Êîçó 068-663-78-55
  Êîëÿñêà óí³âåðñàëüíà - òðàíñôîðìåð, ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ â 
ãàðíîìó ñòàí³ ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Êîðîâà Ñèìåíòàëêà ò³ëüíà ç 4 òåëÿì 098-245-76-02
  Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 7 òåëÿì 067-336-04-37
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 6 òåëÿ, 6 ì.ò³ëüíà 097-603-02-44
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ç äðóãèì òåëÿì, òåëè÷êó ÷îðíî-ðÿáà 1 ì³ñ. 
096-947-05-39, 096-399-09-40
  Êîñ³ëêà ðîòîðíà. 097-623-70-91
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà, äèâàí øê³ðÿíèé áåæåâèé á/ó â â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 093-574-95-93
  Êðîë³ + ìÿñî êðîëÿ + êðîë³ íà ïëåìÿ. 093-786-38-07
  Ëàâêè êîâàí³, êë³òêà äëÿ êðîë³â (3-õ ÿðóñí³), áàëîíè ãàçîâ³, äðàáèíà 
äåðåâ., ìåòàëåâà, áóðæóéêà , êàí³ñòðè 20 ë. ìåòàë. 067-137-87-38, 
063-346-24-22
  Ë³æêî ë³êóâàëüíî-ìàñàæíå Öåðîãåì. Â³äåîìàãí³òîôîíè ëåíòî÷í³ 
067-502-10-70
  Ëîäêà íàäóâíà «²âîëãà 1 Í», ïîëóòîðêà 1 ñîðò ÿêîñò³ â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³. 067-584-85-55, 063-590-71-96
  Ìåäîãîíêó í/ñ íà 4 ðàìêè 093-849-93-36
  Ìåòàë. ïîñóäà, áà÷îê äîâãèé, áàë³ÿ äîâãà, êàñòðþë³ 5-10-20 ë., 
äðîâà êîëîäêè, ðàä³àòîðè îá³ãð³âà÷³, åë.äóõîâêà.  096-364-80-30 
  Ìåòàëîøóêà÷ ïðîôåñ³éíèé 098-278-14-35
  Ìîðîçèëüíó êàìåðó áåç ôð³îíà ç ðîáî÷èì ìîòîðîì, êîæóõ 
íàòóðàëüíèé 096-717-97-88
  Ìîðîç³ëüíó êàìåðó îá’ºì-800 ë, õîëîäèëüíó â³òðèíó, ïëàòè 
ïåðåêðèòòÿ - 6 ì, 13 øò. 093-411-28-93, 067-499-33-26
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ìîòîáëîê «Ê³íòàâð»- 9 ë. ñ. ³ç ñòàðòåðîì ³ ïðèöåï äî íüîãî 1 ð. 5 
ì³ñÿö³â 096-486-83-87
  Ìóõîáîéêà íà ÂÀÇ 2110 íîâà 160 ãðí., ñàë³íáëîê (ðîìàøêè) CS-20 
íà ÂÀÇ 2109 íîâ³ 210 ãðí., âêëàäèø ïåðåäí³õ ñòîéîê íà Ëàíîñ «Õîðò» 
410 ãðí. 067-756-85-13, 063-537-70-40
  Ìÿêèé êóòî÷îê, òàôòà, ñò³ë - òóìáà, òðèëÿæ, ãàçîâà ïëèòà 4-õ 
êàìôîðíà, øêàô 2-õ äâåðíèé, õîëîäèëüíèê Ñíàéãå òåðì³íîâî. 097-
511-19-08
  Íàêîâàëüíÿ â â³äì³ííîìó ñòàí³, áóðæóéêà.  097-793-55-95
  Íóòð³¿ òóøêè, ì³êñåð áóä³âåëüíèé 063-694-20-04, 067-152-76-83
  Îñíîâè ìåíåäæìåíòà Ìåñêîí; åíöèêëîïåä³ÿ äëÿ ä³òåé Àâàíòà: 
³ñòîð³ÿ, ãåîãðàô³ÿ, 7 êíèã ïðî ñó÷àñí³ ñòðèæêè, çà÷³ñêè, ìàê³ÿæ 063-
995-02-12
  Ïàñ³êà, ³íâåíòàð - ðàìêè, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ ðàìîê, ñêðåáîê, 
í³æ, ïîñóäà äëÿ ìåäó. 096-364-80-30
  Ïèëüîíêè îäíîðàçîâ³, øâåéíà ìàøèíêà «Zinger», êîñòþì ÷îë. ð.52-
54, êîðçèíà äëÿ êîòà òà áóäèíî÷îê, äèòÿ÷à âàííî÷êà. 097-147-84-88
  Ïèùåâàÿ ëèñòîâàÿ íåðæàâåéêà 50õ60; 120õ50 ñì òîëùèíà 3-4 
ìì 300 ãðí, ìîéêà íåðæàâ.300 ãðí, çãîíè âîäÿí³ íîâ³ ç êðàíîì 067-
783-36-23
  Ï³àí³íî «Óêðà¿íà» á/â, øëàíã äëÿ ïîëèâó íîâèé 093-335-83-41, 
098-589-57-81 
  Ïîïóãàåâ «Âîëíèñòûõ» 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïîðîñÿò ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà 15-20 êã ñ. Ñåëèùå 067-714-24-87
  Ïðàëüíó ìàøèíó àâòîìàò «²íäåç³ò» â ðîá. ñòàí³ 1000 ãðí 067-
783-36-23
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ Ðóæèíà, ïðèäàòíå ï³ä ðîçì³ùåííÿ áóäü-ÿêîãî 
ìàãàçèíó, àïòåêè, îô³ñó (ìîæëèâà îðåíäà) 096-686-12-93
  Ïðèõîæà 1.90õ1.50õ0.40; âóñ³ëüíà ñóêíÿ 44-46 ð-ð á/ó 063-694-
94-49
  Ïðèõîæà, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ñó÷àñíà, 
âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ïóñêîâèé êîíäåíñàòîð 250 ëåêîð, ñàìîðîáíó ïëèòó-áóðæóéêó 
068-683-81-70
  Ïøåíèöþ 3 ò 067-960-72-50 

  Ðàìó ñ ðóë¸ì ä/âåëîñèïåäà á/ó ñòåêëî ñ óçîðîì öâåòíîå, íåäîðîãî 
2-26-42, 098-065-20-52 
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðåø³òêè äëÿ êë³òîê: ïîâàðåí³ â óãîëêó, òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè, 
øâåëåð âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 097-793-55-95, 063-502-62-62
  Ðîáî÷³ áîò³íêè, ñàïîãè ðîáî÷³ óòåïëåí³. 097-575-60-55
  Ðîçêëàäíèé äèâàí÷èê 135õ100, ðîçì³ð ñïàëüíîãî ì³ñöÿ 100õ190. Â 
äóæå ãàðíîìó ñòàí³, âèêîðèñòîâóâàâñÿ íå äîâãî ³ íå ÷àñòî 097-820-
40-89, 063-412-41-84
  Ðîçêëàäóøêà, êàñòðþëÿ ìåò. 10 ë., 20 ë., ÷óãóí 10 ë., ñóë³ÿ 20 ë., 
â³ñê, êîñòþì ÷îë. ÷åðâ. ð.50. 096-364-80-30
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-920-72-29
  Ñåðâàíò Áóôåò 073-044-16-65
  Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà,  íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñ³÷êàðíÿ ìåõàí³÷íà âåëèêà. 096-628-56-15
  Ñîêîâàðêó, 40 ë åìàë. êàñòðþëþ, 3-õ ë áàíêè, ìåòàëåâèé ãàðàæ 
099-294-82-38, 2-12-13
  Ñîêîâèæèìàëêà íîâà, ïîñóäà ìåòàëåâà, â³äðî, êàñòðþë³, 
ðîçêëàäóøêà, îä³ÿëî ïóõîâå, ñêëîòàðà, ñóë³ÿ 30 ë., áàíêè. 096-364-
80-30
  Òåëåâ³çîð «LD» â ðîáî÷îìó ñòàí³, õîëîä. «Íîðä» â ðîá.ñòàí³, äèâàí 
â äîáðîìó ñòàí³, õîç.òà÷êà, áàãàæí³ê íà ìàøèíó 097-324-11-50
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï ä³àãîíàëü 36 ñì. Áàíêè 3-õ ë ïî 5 
ãðí 067-502-10-70
  Òåëèöÿ 5 ì³ñ. ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà, äîáðî¿ ïîðîäè, ³ òåëè÷êà 6 ì³ñ., 
òåðì³íîâî. 096-909-16-40
  Òåëèöÿ 5 ì³ñÿö³â â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè ñ. Ãóð³âö³ 067-892-37-11
  Òåðì³íîâî ñâèí³ 098-304-17-82
  Ò³ëüíó òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáó 098-645-80-12 Íàòàøà
  Òîíîìåòð Rossmax ìåõàí³÷íèé, íîâèé 200 ãðí 067-316-91-84
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã, äîâæèíà 5 ì 097-967-32-
90, 063-774-40-71
  Òîðãîâèé êîíòåéíåð 3 õ 3. 098-617-76-58, 067-657-47-20
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð á/ó; ïðàëüíà ìàøèíà «Ðèãà-17» â ðîáî÷îìó 
ñòàí³; ïèëåñîñ «Ñàìñóíã» 2-39-09
  Òóìáà, ïîëêà, øòîðè, òþëü, ïðàñêà, ïàðèêè, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
óòþã, áàíêè 0.5 è 1 ë. 097-517-36-53,  2-12-24, 093-884-86-66
  Òóìáî÷êè íà êóõíþ á/ó, êð³ñëî äëÿ ãàðàæà á/ó. 063-268-23-01
  Òóìáó êóõîííó íàâ³ñíó 200 ãðí 067-316-91-84
  Óãîëîê, òðóáè ð³çíîãî ä³àìåòðó. 098-500-10-54
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  98, (ð-í ðåñò. «Ãëîáóñ»). 067-
772-36-78
  Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5, íåäîðîãî. 
096-354-27-44
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 098-
419-41-41
  Ó÷àñòîê íà Ïîëå ×óäåñ 15 ñîò., º äåðæ. àêò, åëåêòðîìåðåæà, 
êðèíèöÿ, òóàëåò, ôóíäàìåíò 4 õ 6, áëîêè, êîíòåéíåð, ÷àñòêîâî çàáîð, 
òåðì³íîâî. 067-778-27-75
  Ó÷àñòîê ïîä çàñòðîéêó 15 ñîò. â ðàéîíå ÏÐÁ âîçëå ïîëÿ ×óäåñ. 
Åñòü ñàäè áóòîâêà ïîä ôóíäàìåíò 063-332-77-74
  Ôîðòåï³àíî «Óêðà¿íà» â ÷óäîâîìó ñòàí³, ÷îðíîãî êîëüîðó 093-
010-65-44
  Õàñê³ (ä³â÷èíêà) 1.5 ðîêó 068-041-82-35
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå ðîáî÷èé, ó âàäì³ííîìó ñòàí³ 067-960-67-49
  Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ÷èñòîêðîâíèõ ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-969-
45-99
  Öóöåíÿòà òàêñè-ìèñëèâñüêà, í³ìåöüêà ÷èñòîêðîâêà. ×àñíèê 
çèìîâèé êðóïíèé ó ìàë³é ³ âåëèê³é ê³ëüêîñò³ 068-216-34-20
  ×àñíèê çèìîâèé, êðóïíèé ìîæíà ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 068-216-34-20
  ×èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà Êîðîë³âñüêîãî òà ²ìïåðàòîðñüêîãî 
1 100ãðí. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíà «Îðøà» 1962 ð. õîëîäèëüíèê «Ì³íñê» ìàëèé. 
098-830-64-55
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëüñê». 063-191-10-90
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Òèêêà, âèð-òâî Ô³ëëÿíä³ÿ, âóã³ëëÿ ÀÊ 
ì.Êîçÿòèí. 063-695-30-20
  Øâåéíóþ ìàøèíó íîâóþ JANOME DMX 300 DEZUXE, òåë. àïïàðàòè 
ïåðåíîé Ïàíàñîí³ê è Ñàéðèñ 216 ìíîãîôóíêöèîíàëüíèé 096-443-
32-73
  Øèôåð á\ó, ìåòàëåâ³ âîðîòà â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó, åëåêòðî 
øâàáðà íîâà. 067-152-76-71, 063-813-01-22
  Øêàô 3-õ äâåðíèé ñ àíòðåñîëüþ-500 ãðí, êíèæíèé 0.95õ1.50-300 
ãðí, ñåðâàíò 1.50õ1.50-200 ãðí 063-187-25-96
  Øêàô-100 ãðí, äèâàí-100 ãðí, ë³æêî- 200 ãðí, òðþìî-50 ãðí, 

êðåñëà 2 øò. -100 ãðí 097-505-13-26, 097-843-01-43
  Øê³ðÿí³: æ³íî÷å ïàëüòî 46-48 ð., æ³íî÷èé ï³äæàê 44 ð., ñàïîæêè æ³íî÷³ 
39 ð. Âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà á/ó, ðîáî÷à 067-
914-04-16
  Ùåíêè íèìåöêîé îâ÷àðêè 063-896-75-77, 093-750-80-90
  Ùåííÿ ïîðîäè í³ìåöüêà â³â÷àðêà âóë. Êîíäðàöüêîãî, 28 093-781-65-84
  ßãíè÷êà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè â³ê 2 ì³ñ. 063-599-43-71, 067-307-70-94
  ßïîíñüêèé òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê», ñòàí â³äì³ííèé 063-641-51-34, 
099-369-01-17
  ß÷ì³íü, â³âö³ íà ðîçâ³ä òà øàøëèê. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  ß÷ì³íü. 098-461-78-40
 Äèâàíè 2 øò. â Äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-103-41-74, 096-940-
95-45
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1 ê³ìí. êâ. â ð-í³ ÏÐÁ 067-456-93-43
  1 ê³ìí. êâ. ç ºâðî-ðåìîíòîì ïî âóë. 8-Ãâàðä³éñüêà,49. 093-
041-58-73
  1 ê³ìí. êâ. ñ. Ìàõàðèíö³ ñ/ç 097-379-04-90 
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3-é ïîâåðõ, îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, íå 
äîðîãî 067-584-85-58
  1 ê³ìí. êâ., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ 093-013-33-70 
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-904-82-18
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, ïåðñîíàëüíå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 
093-082-40-00
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1/5, ïëîùà 39.3 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ï³äãîðáóíñüêîãî 43, 
ºâðî-ðåìîíò. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ. 093-
704-31-57
  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., 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., 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., æèëà ïëîùà 18.3 êâ.ì., ãàçîâèé 
êîòåë, áîéëåð, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà ö³íà. 093-441-18-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ç ìåáëÿìè, òåðì³íîâî. 068-739-78-73
  2-õ ê³ìí. êâ. , çâîíèòè ââå÷åð³ 098-012-20-75
  2-õ ê³ìí. êâ. 41.7 êâ. ì ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ. 48 ì2 íà 1-ìó ïîâåðñ³ 2-õ ïîâåðõîâîãî áóäèíêó â 
öåíòð³ ì³ñòà 097-212-70-72
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 5/5, 48.3 ì2, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
îêðåì³ 093-341-64-08
  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., âóë.Êîòîâñüêîãî 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 066-734-03-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç îïàëåííÿì, áåç ðåìîíòó, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 30.  093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ïëîùà 50 êâ.ì., ÷åøêà, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 
äîìîôîí, ³íòåðíåò, ñóï. òåëåáà÷åííÿ, ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì.  063-
541-10-96, 096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7, ïðîñòîðà, 2 
áàëêîíà, º ï³äâàë ³ ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 
093-346-40-43
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ð-í ó÷èëèùà. 093-
002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ïëîùà 50.4 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
ñòàí æèëèé. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., ñìò.Ãëóõ³âö³, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 5, â 
íåæèëîìó ñòàí³, çåì. ä³ë-êà, ãàç òà ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ 
90 000 ãðí. 073-131-80-11
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà 42, 4 ïîâ., çàã. ïëîùà 59 êâ.ì., ì/ï 
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РеКлама та оголошення РеКлама та оголошення

402351
402395

40
21

29

рЕмоНТ, поСлуги
Крыши любой сложности, ремонт криш, 
кладка газо и пено блока, фундаменты, 
заборы, стяжка и т.д. 093-403-71-65, 068-
669-39-01
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
откоси, покраска. Відповідальність, 
порядність - гарантую. 067-889-16-25
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40
27
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40
33

98
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27

62

402130

40
23

77
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19

18

403614

402728

40
10

66

робоТа
На роботу в кафе запрошуємо бармена, 
офіціанта 093-911-81-10
На постійну роботу потрібен маляр на СТО 
"АЛЕКС" в м.Бердичів. 067-962-63-40
В продовольчий магазин потрібен прода-
вець, з/п гідна. 098-573-99-92
Запрошуємо на шиномонтаж працівника і 
повара в кафе 067-586-56-26
Потрібен продавець в хлібний кіоск по вул. 
8-ма Гвардійська 063-645-94-26, 073-072-
51-00
Потрібні 1 чи 2 толкових каменярі. с. Ко-
зятин. Достойна оплата 099-232-74-97, 
093-256-07-32
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на 
роботу: автослюсаря, автомийника, ме-
неджера з продажу запчастин та прийомки 
автомобілів. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На роботу потрібен монтажник-антенник 
063-966-99-77
На роботу потрібні швеї 093-553-17-62 Аня
В кафе "Крокус" на постійне місце роботи 
терміново потрібен бармен. 063-688-19-93, 
2-22-99
Сортувальник  тротуарно ї  плитки 
(різноробочий) на підприємство у м. Бро-
вари (Київська область).Заробітня плата 

402357

40
30

96

402350

40
23

59

40
23

75

40
22

43

 
 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

Здам в оренду приміщення 
в магазині "RICH". 093-100-10-35, 

096-215-55-70

Терміново продам 3-х кімн. кв. в р-ні 
3 школи, автономне опалення, 2 

балкони, 2 підвали, м/п вікна 063-
208-70-56, 067-125-91-30

Продам торгове, офісне, холодильне 
обладнання. 097-449-53-15

Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" вул.

Перемоги 41. 097-449-53-15

договірна. Вахтовий метод роботи 15/15, 
або повний місяць. Надаємо житло та хар-
чування.  067-538-21-75
Машин іст  автокрана  22-32т .  на 
підприємство у м.Бровари (Київська об-
ласть).Заробітня плата договірна. Вахтовий 
метод роботи 15/15, або повний місяць. 
Надаємо житло та харчування.  067-538-
21-75
Разнорабочие на карьер в Житомирской 
области (Олевский р-н). Обязанности: раз-
работка и складирование плитки, камня . 
Ручной тяжелый труд, но хорошо оплачива-
емый. З/п от выработки: 7000-10000 грн. т. 
(050)522-79-44 Роман
На роботу потрібен водій на асенізаторну 
машину "ЗІЛ". 067-982-68-38 
На постійну роботу запрошується: касир-
оператор, різноробочий.  Висока заробітна 
плата,  5-денний робочий тиждень.  067-
430-02-80  
Кафе"Хуторок" запрошує на роботу приби-
ральниць та офіціантів, з гідною заробітною 
платою 067-264-95-70, 093-145-82-34      
ТОВ "Козятинмлин" запрошує  на роботу 
лаборанта виробництва. 097-364-46-50       
Запрошуємо на постійну роботу фармацев-
та, графік 2\2. 097-877-97-33                                                                                                                     

400543

403618

401467

40
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39
94

76

40
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15

097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 403490

403613

403615

40
35

78

40
35

77

41, (068)003-25-53 

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 
тел.:kramnicya.com.ua 

8. автомобiлi 
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 

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

Легальне працевлаштування~~~в Чехiї. 

Робота - чол./жiн.~~~Безкоштовна 

консультацiя~~~Оформлення вiз, доставка~~~S:/

TIFF/Fotoogol/20170612/работа.tif. Тел.:(067) 

369-82-33 

9.1. Пропоную 

"BIOTEXCOM" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 405 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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, (097)617-27-27 

Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму 
надає фiрма. Тел.:(096) 183-52-60 

Потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог., 
тел.:(096) 655-26-55 

25. загальнi оголошення 
25.0. Кращi пропозицiї 

Допоможу повернути кохану~~~людину,позбутися 

самотностi~~~проблем в бiзнесi.~~~Збережу 

сiмейне вогнище!~~~S:/TIFF/

Fotoogol/20161205/111.tif. Тел.:(068) 370-61-

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, 
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 

1.6. Будинки 
, Козятин.р-он, поверх: 1/ц, площа: 58/42/16, 
водопровiд, 25 с, 10км вiд Коз. Цiна: 1200у.о., 
тел.: (098) 830-64-55 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-

05 

25.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий 
вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Карти-
ни за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фоку-
си, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструкто-
ри, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua 

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

â³êíà, ðåìîíò. 063-303-23-24, 097-916-44-09
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12/18, 54 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
áàëêîí, ï³äâàë. 067-592-82-54
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 063-736-
44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà âóë.
Í³êîëüñüêîãî 30/4, º ãàðàæ, ëüîõ, õë³âåöü òà ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 
098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, ãàç, 
âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, 
ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, 
øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, ìîæëèâèé âàð³àíò îáì³íó íà 
êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. 
ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  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., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, ãàç, êîòåë, ï³äâàë, 

ãàðàæ, ñàðàé, çðó÷íèé ï³ä’¿çä äî ì³ñòà. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1/5, ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 063-274-19-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30, 093-984-74-88
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, 
âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
  2-õ ïîâåðõîâèé áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí Ãðàáîâñüêîãî 6 (Öàðñüêå 
ñåëî) 120 êâ. ì.-12 ñîòîê çåìë³, ãàç, ãàðàæ, êðèíèöÿ 093-925-24-
28, 096-364-96-73, 063-691-86-94 
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ. Ìàõí³âêà, ì/ï â³êíà,áàëêîí, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ 097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ. â ñ.Ãëóõ³âö³, 5 ïîâ., ÷àñòêîâî ç ðåìîíòîì 096-984-
14-21, 096-708-69-63
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 2 ïîâ., íîâèé, öåãëÿíèé áóäèíîê, íå 
âóãëîâà ïî âóë. Ã. Ìàéäàíó, 15, ì/ï â³êíà, àâò. îïàëåííÿ, êëàäîâà, 
íå äîðîãî 063-304-37-36  
  3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà, 3 ïîâ. ³íä. îïàëåííÿ, ³ìïîðò. êîòåë, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 063-404-13-13, 068-800-63-63
  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. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 1 ïîâ., ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ, àáî 
îáì³í íà 2-õ ê³ìí. ç äîïëàòîþ 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., (ìîæëèâî ç ãàðàìåæ), ð-í ó÷èëèùà. 093-006-09-18
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ., íå êóòîâà, 
ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 
063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç îïàëåííÿì, öåíòð, ñòàë³íêà, æèëèé ñòàí, 
ñàðàé, ãàðàæ, íåäîðîãî.  093-704-31-57

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äâà áàëêîíà, ðåìîíò, âóë.
Äîâæåíêà 105-À, êâ.7. 063-475-45-71
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, 64 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
ñåðåäíÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4/9, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 098-385-93-22, 063-312-
04-32
  3-õ ê³ìí. êâ., 43.9, 2/2, áåç ðåìîíòó, öåíòð. 063-504-00-84
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9 (â öåíòð³), 3 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 063-521-97-29, 
096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, ï³äâàë, 
ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - çàë³çíè÷íèé, âóë.Ãðèáíà 5. 097-966-
45-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 3/4, íå êóòîâà, ê³ìíàòè 
íå ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæí³ ñòåë³, 100 ë. 
áîéëåð, ì/ï áàëêîí, óòåïëåíèé, ïîãð³á, ³íòåðíåò 530 000 ãðí. 
073-110-14-60 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, åë.îïàëåííÿ, 
2 êëàäîâêè, ï³äâàë, áîéëåð, ì/ï â³êíà, 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., ïðîâ.Ñîê³ëåöüêèé 2/19 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), 
ï³ä ðåìîíò, 64 êâ.ì., 1 ïîâ., ì/ï â³êíà íà â³êíàõ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè, 
³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, êîìîðà, ïîãð³á, ñàðàé, ãðÿäêà.  063-
622-64-98
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ë³êàðí³, 4/5, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, êàï. 
ðåìîíò, øàôè-êóïå, âìîíòîâàíà êóõíÿ, âàííà, òóàëåò êàôåëü, 
ìîæëèâèé îáì³í íà 1, 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 097-546-89-71
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, º ³íä. îïàëåííÿ. 073-
058-43-19, 093-735-41-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 093-013-
26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18  
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà 
ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà, 
ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, ñòàí 
æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26   
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-829-37-33
  àáî Çäàì ï³â áóäèíêó ñ. Êîçÿòèí, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 
8 ñîò. ãîðîäó 098-938-69-79, 093-896-03-78
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1 ê³ìí. â ð-í³ Ó÷èëèùà 
096-516-46-80, 093-943-00-65
  àáî îáì³íÿþ ãàç. áóäèíîê â ñ. Êîçÿòèí (âóë. Ê. Ìàðêñà, 12) 
íà 1 àáî 2-õ ê³ìí. êâ., Ïðèñàä. ä³ëÿíêà 20 ñîò., º ãîñï. áóä³âë³ 
093-347-19-83
  Áóäèíîê - ºâðî, 3 ïîâåðõè,, 16 ñîò., êðèíèöÿ, ãàç, ñàðàé, 
ì.Êîçÿòèí.  096-605-79-63, 093-002-61-80
  Áóäèíîê  ñ. Êîçÿòèí âóë. Ì³ðà â öåíòð³, º ãàç, âîäà, âàííà, 
òóàëåò, çåì.ä³ë.26 ñîò, º ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê 093-634-77-60 Êàòÿ
  Áóäèíîê  ñ.Âåðíèãîðîäîê  096-512-16-41, 097-916-09-29
  Áóäèíîê  ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ç ìåáëÿìè, âîäà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 10 ñîò., ïîðó÷ ñòàâîê. 
097-029-91-70
  Áóäèíîê «Ïîëå ÷óäåñ» ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, âîäà, ºâðî-
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, çåì. ä³ëÿíêà 15 ñîò. 063-520-78-71
  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 46 êâ.ì. â öåíòð³, º ãàðàæ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 5.5 
ñîòîê çåìë³ 073-044-16-65
  Áóäèíîê 51 ì2, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, º ãàç, âîäà êðèíèöÿ ó 
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Пам’яніть добрим словом всі хто знав його.
Вся родина висловлює щиру подяку родичам, сусідам, 
коллективу магазину "Господарочка", працівникам 
АТ "Козятинхліб", Ширяєвій Надії Ісафіївні 
за організацію поховання дорогої нам людини. 

25 липня 2017 минуло 9 днів з дня смерті 

Рудюка 
Миколи Петровича

402354

402763

Сумуємо. Пам’ятаємо. Дружина і вся велика родина.

Поминають син, невістка, внуки, правнуки, рідні та друзі

28 липня 2017 р. минає 10 років з дня смерті

Круликівської 
Катерини 

Кирилівни
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.

27 липня 2017 року минає 9 днів, як раптово пішов 
з життя люблячий чоловік, батько та дідусь 

Дзивальтовський 
Володимир 

Михайлович
Прости за то, что не смогли мы
Тебя от лиха заслонить,
Наш незабвенный, наш любимый,
Нам не дано тебя забить!
9 дней мир унылый и серый,
9 дней, как помер белый свет,
Ты ушел навсегда за пределы,
Наш любимый, родной человек!
От бессилья мы здесь изнываем,
Что тебя не дано нам вернуть.
Пусть в виши за неведомым краем
Будет легким до Рая твой путь…

Усі рідні висловлюють щиру подяку близьким, сусідам, ку-
мам, друзям, медичним працівникам швидкої допомоги та 

відділення реанімації за участь в трагічний час.
У вічній скорботі: дружина, діти, онуки, сім'ї Ільченко, Вербицькі, Казмірук

Господь ведь самых лучших выбирает,
Вся наша жизнь - мгновения полёт,
Хороший человек не умирает -
Он просто рядом быть перестаёт...
Слезами не вернуть тебя назад,
И тяжелей утраты не бывает.
Ушёл не на минуту - навсегда,
Лишь пустота и кровь сердце обливает.
И боль утраты не пройдёт уж никогда. 

2 августа прошло 5 лет как ушёл из жизни любящий, 
  заботливый муж, папочка, дедушка 

Григорук 
Вячеслав Николаевич 

Вечно скорбящие жена, дочь, внуки. Кто знал и помнит помяните.

äâîð³, çåìëÿ 6 ñîò. ì.Êîçÿòèí âóë. Ïàðõîìåíêî, 83 (Çîðÿíà) 096-
804-49-88, 097-573-54-98, 067-877-19-24
  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 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 65 êâ.ì., ñ.Øèðîêà Ãðåáëÿ, º ãàç, âîäà â ïîäâ³ð’¿, 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ (íåâåëèêà), ãàðàæ (ï³ä ìîòîöèêë), ãîðîä 
32 ñîò., ïîäâ³ð’ÿ 9 ñîò. 097-405-57-78
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ð-í ó÷èëèùà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 063-152-94-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ñâ³òëî, ãàç, âñ³ çðó÷íîñò³, àáî îáì³íÿþ 
íà ì.Áåðäè÷³â âóë.Âîäîêà÷íà äî öåíòðà 10 õâ. 2-23-74, 067-
368-56-14
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-
98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, ãàç, êðèíèöÿ, òåëåôîí, º 
ãîñïîä. ïðèì³ùåííÿ, 60 ñîò. çåìë³. Âñå ïðèâàòèçîâàíå, ãàðíå 
ì³ñöå, á³ëÿ ñòàâêà 096-836-89-04
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 098-222-98-20, 
093-091-02-55
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53, ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè, ïëîùà 47 êâ.ì., 
ãàç. îïàëåííÿ + ï³÷íå îïàëåííÿ, ö/âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 4 ñîò. ãîðîäà. 063-510-74-78
  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, ãîñïîäàðñüê³ áóä³âë³, ãàðàæ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ 
096-843-68-18, 093-941-04-97
  Áóäèíîê ãàç, ïðèâàòèç., ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç. + ï³÷íå, 
ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-
68-08
  Áóäèíîê ãàç, ñ.Âåðíèãîðîäîê, 70 ñîò. ãîðîäó, 80 êâ.ì. æèëà 
ïëîùà, ôðóêòîâèé ñàä, ãîñï. áóä³âë³. 093-338-59-15, 096-454-
08-89
  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., 36 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, â äâîð³ º ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 068-003-72-85
  Áóäèíîê ãàç., ë³òíÿ êóõíÿ, âóë.Äæåðåëüíà. 063-995-01-96, 
096-682-92-93
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ñèãíàë, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 36 ñîò. äî áåðåãà, îãîðîäæåíî, º ñàäîê. 093-788-01-36, 
097-271-06-23, 093-520-76-06
  Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé â ñ. Êîçÿòèí³, ãîñï. áóä³âë³, 13.5 ñîòîê 
çåìë³ ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 093-047-35-49, 067-369-99-76
  Áóäèíîê ãàçîô³êîâàíèé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
íåäîáóäîâàíèé ãàðàæ, êðèíèöÿ á³ëÿ õàòè, âóë. Ìàçåïè, áëèæ÷å 
äî òðàñè 093-386-14-76 
  Áóäèíîê ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, ð-í ÏÐÁ. 
097-624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³ ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 073-058-
43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê æèëèé îáêëàäåíèé öåãëîþ ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ãàç. + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, áåç çðó÷íîñòåé, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 
13 ñîò. 096-732-67-45, 063-714-27-83

  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 ïî âóë. Äæåðåëüí³é, çåìþ 
ä³ëÿíêà 0.10 ãà ïðèâàòèçîâàíà, ö³íà 10òèñ. ó. å. 099-152-83-71, 
097-135-71-72 
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà êâàðòèðó â öåíòð³, íåäîðîãî. 
Âè¿æàþ çà êîðäîí 063-298-50-60
  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 çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ãàðàæ, áàíÿ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-50
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà 8.6 ñîò, ì/ï â³êíà, ïðîâ. Çàâîäñüêèé 
15/2 067-783-36-23
  Áóäèíîê Êîçÿòèí ²², âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âîäà, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ 4 òîí. âóã³ëëÿ, äðîâà, òåëåâ³çîð, òþíåð, òàðåëêà, 
÷àñòêîâî ðåìîíò, íîâ³ ìåáë³, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, ë³òíÿ êóõíÿ. 
097-209-96-17, 097-189-67-03, 093-030-74-54
  Áóäèíîê ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, 
ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ñàäîâà 14. 098-654-84-57, 097-886-26-94
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, 7 ñîò. çåìë³ ó÷àñòîê. 063-689-36-37
  Áóäèíîê íîâèé ñ.Êîçÿòèí ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 18 ñîò. çåìë³, 
âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, òåðì³íîâî. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ïî 8-³é Ãâàðä³éñüê³é, 56, º ãàç.îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à ³ 
õîëîäíà âîäà, òóàëåò, âàííà, ãîç. áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, ãîðîä 
097-905-37-10, 063-406-82-39
  Áóäèíîê ïî âóë. Âîëäàºâñüêà 18 ì. Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà 9.75 ñîòîê, ïë. áóä.120 êâ.ì., 098-588-55-
29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ïî âóë. Ìàòðîñîâà, ë. êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ãîðîä 
096-394-91-37
  Áóäèíîê ïî. 78 êâ.ì. ñ. Êàøïåð³âêà, âñ³ çðó÷íîñò³, çåìë³ 65, 
÷óäîâèé ñàä 067-409-28-03
  Áóäèíîê ïðîâ.Îðäæåí³ê³äçå, ì/ï â³êíà, º òóàëåò òà âàííà 
îêðåìî, ïîãð³á, ãàðàæ. 063-262-42-41, 067-240-66-00
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, êîëîäÿçü 097-842-68-
51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ. ²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé 
063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ. Êîçÿòèí âóë. Öåíòðàëüíà 47, áóëà Æîâòíåâà 45, 
íàâïðîòè ïîæàðêè 093-849-93-36
  Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., òåïëèé, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, öåíòðàëüíà äîðîãà. 098-551-
29-46
  Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, 40 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á.  096-605-79-
63, 093-002-61-80
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 063-673-29-89, 
093-979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 18 ñîò., ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå. 068-
216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 097-005-77-68
  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.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., 

æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 ñîò. 
093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, çåìëÿ ³ç ñàäîì 43 ñîò. 
096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê. 068-723-25-00
  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 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 öåãë, 25 ñîò. çåìë³, âîäîïðîâ³ä, ãàç, ñòàâîê ïîðó÷. ñ. 
Ìàõàðèíö³.  098-830-64-55
  Áóäèíîê öåãë. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàäíàííÿ äðóãîãî ïîâåðõó 
(ìàíñàðäè). ì.Êîçÿòèí âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 102à. çåì. ä-êà 6,8 ñîò. 
ãîðîä, öåã.ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 1,2 ìëí.
ãðí +òîðã. 067-705-00-22
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 
42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, 
ñàäîê. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ãàç, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ìåòàëåâèé ãàðàæ, â³äêàòí³ 
ìåòàëåâ³ âîðîòà, öåãëÿíèé çàáîð. 063-622-64-98
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. áóä³âë³, ö/
âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ 
íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-
158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 10 õ 8 êâ.ì., 7.5 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ, îïàëåííÿ ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, âàííà, 
òóàëåò. 093-461-52-70, 063-056-41-75, 097-631-56-55
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîçÿòèí, ³íä. îïàëåííÿ, 3 ê³ìí., ñàðàé, 14 
ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ â äâîð³, 39 
ñîò. çåìë³, ãîðîä ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðó÷ ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä 
àâòîáóñîì ³ ïî¿çäîì. 098-993-35-42
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ â³êíà, 
äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Áóäèíîê, ñòàðèé ç çåìåëüíîþ ä³ëÿíêîþ 4 ñîò. 093-437-22-16, 
063-316-71-73
  Â öåíòð³ ñåëà Ñàìãîðîäîê, õàòà ãëèíÿíà, àáî ä³ëÿíêà 17,5 ñîòîê, 
ãîðîä 10 ñîò-äî áåðåãà. Ä³ëÿíêà ãàçîô³êîâàíà ³ ç âîäîïîñòà÷àííÿì 
098-775-64-84
  Ãàç. áóäèíîê â äâîð³ êðèíèöÿ, âóë. Ùîðñà 67;  098-073-76-85 
  Äà÷íà ä³ëÿíêà 5 ñîòîê, íà Òàëèìîí³âö³, á³ëÿ ÷àñíîãî ñåêòîðà 
097-577-30-20
  Ä³þ÷èé ìàãàçèí 120 êâ.ì., ð-í 3 øêîëè. 067-935-88-67
  Çåì. ä³ë. ïë. 0.06 ñîò. â öåíòð³ ïðîâ. Ãðóøåâñüêîãî 10, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè 063-392-93-20, 098-974-29-35 
  Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., ç ãîñï. áóä³âëÿìè ³ áóäèíêîì, ñâ³òëî, ãàç, 
êðèíèöÿ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145. 097-729-86-22
  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
  Êâàðòèðà â áóäèíêó íà 2 ãîñïîäàðÿ, 60 ì2 çàãàëüíà, 35 ì2 æèëà, 
ãàç, âîäà, îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á ïî âóë. Êè¿âñüê³é 097-038-91-92
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà 82.3 êâ.ì., 
ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 3 
îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò., ñàäîê ïðèâàòèç. 067-300-19-06
  Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16 ñîò. ïðèâàòèç. 
068-951-87-17
  Ñòàðèé áóäèíîê ç ïîãð³áîì, çåì. ä³ë-êà ïëîùåþ 566 êâ.ì., âóë.
Ìàòðîñîâà 132, á³ëÿ ä³ëÿíêè ïðîõîäèòü ö/âîäà, ãàç, åëåêòðîåíåðã³ÿ 
ââåäåíà â áóäèíîê. 096-158-70-50
  Òåðì³íîâî ìàãàçèí ïî âóë.Âàëäàºâñüêà 6. 067-152-94-75, 063-
152-94-75
  Òåðì³íîâî ïðîäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ 3 øêîëè, àâòîíîìíå 
îïàëåííÿ, 2 áàëêîíè, 2 ï³äâàëè, ì/ï â³êíà 063-208-70-56, 067-
125-91-30
  Öåãëÿíèé áóäèíîê ç ãàçîì òà ï³÷íèì îïàëåííÿ, âóë.Ìàòðîñîâà 
68, íà ïîäâ³ð’¿ ñàðàé, êðèíèöÿ, 7 ñîò. çåìë³, ñàä, ãàðíà ñàäèáà. 
096-346-39-77 Íàòàøà
  Öåãëÿíèé áóäèíîê, ïðèðîäíèé ãàç, íîâå îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë, çåì. ä³ë. 6 ñîò., âóë. Õàðê³âñüêà 067-902-34-58
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó, ð-í 5 øêîëè, 
çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842
  ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, êîëîäÿçü, ñàðàé, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà. Ö³íà 5 000 ó.å. Ìîæëèâî íà âèïëàòó 093-024-02-
62, 063-406-82-39

  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 093-188-18-21, 063-
386-02-00, 068-838-11-02
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, 0.5 ãà çåìë³ 067-387-27-20, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, âîäà, êàíàë-öåíòðàëüíà, ãàðàæ, çåì. ä³ëÿíêà. 
Ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüê 067-298-04-95, 067-
297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
ãàç. îïàëåííÿ, âîäîïðîâ³ä â³äâåäåíèé â êóõíþ, º ïîãð³á, ñàðàé, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 050-705-41-75, 098-466-44-27, 068-
007-21-00
  ×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 ï³÷íå îïàëåííÿ + äðîâà, æèëèé ñòàí, ÷èñòî, 
öåíòð. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó, ïî âóë. Øì³äòà, çàã. ïë. 61 ì2, æèòëîâà 
47.2 ì2 , çðó÷íîñò³, ì/ï â³êíà, îêðåìèé äâ³ð, ñàðàé, ïîãð³á 
063-635-23-06
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, º ìåòàëåâèé ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-632-24-12
 1-ê³ìí. êâ., 3/5, ð-í ó÷èëèùà, ïëîùà 38.6 êâ.ì., æèëà 20.8 
êâ.ì., ðåìîíò, ìåáë³, íîâà ïîáóòîâà òåõí³êà, áðîíüîâàí³ Äâåð³, ì/ï 
â³êíà ³ áàëêîí ç æàëþçÿìè, ï³Äâàë, ³íòåðíåò. 096-112-35-92
 3-õ ê³ìí. êâ. öåíòð, âóë. ëåí³íà,27, 1 ïîâåðõ, ðåìîíò, îïàëåííÿ, 
êîíÄèö³îíåð. ìîæëèâà ÄîáóÄîâà. ïëîùà 54.9 êâ.ì, ï³Ä á³çíåñ 
096-901-70-42
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/4, íå êóòîâà, ð-í ïðá, ³íÄ. îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 067-509-03-37
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. ïëîùà 
70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íÄ. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, 
ëîÄæ³ÿ, ìîæëèâî ï³Ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º ãàðàæ á³ëÿ áóÄèíêó. 067-
932-49-25 ç 9:00 Äî 20:00
 áóÄèíîê âóë.ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèÄè îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 
çåì. Ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-515-77-21
 áóÄèíîê ïî âóë.ãðóøåâñüêîãî 155, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 10 ñîòîê 
067-753-67-42
 áóÄèíîê öåãë. ãàç/òâåðÄå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâ³ñòü îáëàÄíàííÿ Äðóãîãî ïîâåðõó (ìàíñàðÄè). 
ì.êîçÿòèí âóë.ãåðî¿â ìàéÄàíó 102à. çåì. Ä-êà 6,8 ñîò. ãîðîÄ, öåã.
ñàðàé, êðèíèöÿ, ÿã³Äí³ êóù³, ôðóêòîâ³ Äåðåâà. 1,2 ìëí.ãðí +òîðã. 
067-705-00-22
 ñðî÷íî ïðîÄàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ãëóõîâöàõ, êâàðòèðà 
áåç ðåìîíòà, 3/5 ýòàæ, íå óãëîâàÿ, öåíà 5100 ó. å. 096-456-21-
51 ñåðãåé

  аВТомоТо
  2 ìîïåäà Êàðïàòè 2 500 ãðí. 096-614-54-03
  ÂÀÇ 2101 â íîðìàëüíîìó ñòàí³, ñâ³æà ñòðàõîâêà, 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó 096-797-90-53 
  ÂÀÇ 2104 2001 ð, ãàç/áåíçèí, äîáðèé ñòàí, íå äîðîãî 
ÒÅÐÌ²ÍÎÂÎ 098-968-60-64
  ÂÀÇ 2107 068-667-59-67, 063-641-52-94 
  ÂÀÇ 2107, 2008 ð/â, ãàç-áåíçèí 093-830-12-18
  ÂÀÇ 2108, 2001 ð./â, ãàç/áåíç³í. 1,5. Â³äì³ííèé ñòàí 096-
700-71-99, 063-776-65-41
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., á³ëà, îáºì 1.3 ë., ãàç áåíçèí 44 200 
ãðí. 099-488-64-03
  ÂÀÇ 21099 1992 ð., âêëàäåíü íåïîòðèáóº, âñòàíîâëåíî 
ãàçîâå îáëàäíàííÿ, äâ.1.5, êîðîáêà ïåðåäà÷ 5 ñò 098-971-
72-18
  ÂÀÇ 2115 2005 ð., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³ 097-
859-45-37
  ÂÀÇ 2115 2009 ð.â. 063-763-94-81
  Âîëãà ÃÀÇ 24-10 ãàç-áåíçèí. 067-657-47-20, 098-617-
76-58
  ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä) 067-937-45-39
  Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊðÀÇ, ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, ð³çí³ äåòàë³ 096-264-75-92 
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ, ð³çí³ çàï÷àñòèíè ïî õîäîâ³, ïî 
ñàëîíó, õîðîø³ ñ³äóøêè ³íîìàðî÷í³, ðåç³íà R 13 ç ä³ñêàìè 
098-971-72-18
  Ç²Ë - ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê), íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Êîìáàéí ªí³ñåé íà çàï÷àñòèíè. 097-623-70-91
  ÌÀÇ - ñàìîñêèä. 067-937-45-39
  Ìîïåä Êàíóí³ 4-üîõ òà êò-íå äîðîãî 068-041-82-35
  Ìîòîáëîê ÇÓÁÐ-10 ë. ñ. ñ ïðèöåïîì è ñî âñåìè 
íàâåñíûìè 097-979-98-50 
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé). 067-937-45-39

  Ðåíî Òðàô³ê 1992 ð., ãàç-áåíçèí, Òåðì³íîâî 097-932-
49-12, 093-537-88-46
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð äåøåâî. 096-570-40-72
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëü 12 000 ãðí. 096-
175-96-60
  Ñ³òðîºí Æàìïó 2007 ð.â. 097-623-70-91
  Òðàêòîð ÌÒÇ. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí). 067-937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð/â, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, â 
³äåàëüíîìó ñòàí³ 063-276-07-38 
  Ôîðä Ìàíäåî 1995 ð.â. äâèã.1,6 áåíçèí. 063-34-79-109

  КуплЮ
   Âóëèêè óêðà¿íñüê³ (ñòîÿêè) ç ðàìêàìè , áåç áäæ³ë. 
097-280-10-86
  3-õ òîííèé êîíòåéíåð 093-767-13-97
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî 
R-17. 093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Âàãó íà 300 êã 067-491-60-21
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
067-502-79-12
  Äåðåâî äëÿ ïàëèâà 8-10 ñêë.ìåòð³â òâåðäèõ ïîð³ä, 
êàðòîïëþ ñòàðó. 2-30-43, 097-255-51-60
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-
500-10-54
  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
  Íåðîáî÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, ïðèöåï, 
ïåðåãîð³âøèé åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, ïåðåäí³ ñòóï³öè Æèãóëÿ, 
àáî Ìîñêâè÷à 068-216-34-20 
  Ïëàñòèêîâîþ èëè àñáîöåìåíòíóþ òðóáó äèàìåòðîì 50 ñì 
097-722-16-07, 073-161-68-33
  Ñàíòåõí³êó á/ó äî òóàëåòó òà äóøåâî¿ êàá³íè 063-304-37-36
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî òþêîâàíå, ñ³íî äî 2 ò. 067-890-52-42, 063-383-45-01
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-
65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ 
÷àñè. 097-529-10-20
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  ×àâóíí³ áàòàðå¿ ìîæíî á/ó 063-843-30-65
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øïàëè çàë³çîáåòîíí³ á/ó 6-7 øòóê 068-003-54-98
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóÄü ÿêîìó ñòàí³: 
àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐá íà 1-ê³ìí. êâ., ð ð-í³ ó÷èëèùà íà 
ñï³ëüíèõ óìîâàõ. 096-516-46-80, 093-943-00-65
  Îáì³íÿþ íà 1 ê³ìí. êâ. ãàçîô³êîâàíèé áóäèíîê 45 ì2 â ð-í³ 
õë³áçàâîäó, º êóõíÿ, ïðèõîæà, çàë, ñïàëüíÿ, âàííÿ+òóàëåò, 
ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, âñüîãî ä³ëÿíêà 6 ñîò. 097-130-29-02

  ×àñòèíó áóäèíêó ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³ (12 êì) íà Êîçÿòèí, 
àáî ïðîäàì, íå äîðîãî 067-316-91-84

  ріЗНЕ
  Âèíàéìå 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. ìîëîäà ñ³ìÿ, ÷èñòîòó, 
äîáðîïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî, ì.Êîçÿòèí. 067-797-78-27 Êàòÿ
  Â³ääàì 3-õ ìàñòíèõ êîòèê³â â õîðîø³ ðóêè.  097-966-45-91
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ³ êîøåíÿò 093-783-71-23
  Â³ääàì äâîõ êîøåíÿòîê. Äóæå ãàðí³, ïðèâ÷åí³ äî ëîòêà 093-
788-91-96, 097-449-53-55
  Â³ääàì ëàã³äíèõ êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè (êëòèê ³ êèöþíÿ 
ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó) 093-783-40-66, 067-594-04-73
  Â³ääàì ó äáàéëèâ³ ðóêè êîòåíÿòîê 1 ì³ñ., º õëîï÷èêè òà 
ä³â÷àòêà (âñ³ ÷îðíîãî îêðàñó). 063-744-64-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â (ñòóäåíò³â) ð-í 3 øêîëà, âñ³ 
çðó÷íîñò³, 5 ïîâ., º ³íòåðíåò. Â²ä æä âîêçàëó 5-10 õâ. Äîìà 
ìàéæå ïîñò³éíî 067-184-96-34, 093-411-03-82
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîï÷èê³â 093-784-45-97
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè ñåð³¿ ÁÑ ¹006379 
âèäàíå 26.10.2010 Êîçÿòèíñêîþ ÐÄÀ íà ³ìÒÿ Êðèâóëüêî Àíæåëè 
Ìèêîëà¿âíè ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî âëàñíîñò³ íà æèòëî âèäàíå 
Êîçÿòèíñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ 26 æîâòíÿ 1999 ðîêó íà ³ìÒÿ 
Áóëàòåöüêîãî Âàñèëÿ Ãðèãîðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó âèäàíèé Ëåñèêó Âàëåð³þ Àäàìîâè÷ó, ñåð³ÿ ßÄ ¹380762, 
ââàæàòè íå ä³éñíèì
  Âòðà÷åíèé îðèã³íàë Äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ âèäàíèé 12 òðàâíÿ 1998 ðîêó Ñîê³ëåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ 
ðàäîþ íà ³ì’ÿ Êó÷åð Ãàëèíè Äìèòð³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèì 
  Âòðà÷åíèé îðèã³íàë Äåðæàâíîãî àêòà íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ âèäàíèé 25 ëèïíÿ 2002 ðîêó Áðîäåöüêîþ ñåëèùíîþ 
ðàäîþ íà ³ì’ÿ Òêà÷óê Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ Ó÷àñíèêà Áîéîâèõ Ä³é íà ³ì’ÿ Êîâàëü 
Îëåêñàíäð Â³òàë³éîâè÷, ââàæàòè íåä³éñíèì 
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà çåìëþ (ïàé) íà ³ìÿ Âàñèëþê Äîìí³ê³þ 
²âàí³âíó, ñ.Ìàõàðèíö³, ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 36/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ æèòòÿ äî 50 
ð. 067-947-97-46
  Æ³íêà øóêàº ðîáîòó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè 067-947-
97-46
  Çàãóáëåíèé àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíî-ñåðåäíþ îñâ³òó 
ñåð³¿ ÂÍ 44136079 âèäàíèé 18.04.2013 ð. ÄÏÒÍÇ «Êîçÿòèíñüêå 

ó÷èëèùå çàë³çíè÷íîãî òðàíñïîðòó» íà ³ì’ÿ Àíäð³é÷óê Òåòÿíà 
Ìèêîëà¿âíà, ââàæàòè íå ä³éñíèì 
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ. (â ð-í³ â³ää³ëåííÿ æä äîðîãè), âóë. 
Âàñüêîâñüêîãî 39  063-554-18-58, 063-191-91-27
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ. â öåíòð³, áåç ìåáë³â 096-450-95-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 063-359-40-07
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ÏÐÁ 073-058-43-19, 093-735-41-57
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³» 063-736-47-19
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», 20 êâ.ì., ìîæëèâî 
ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ïëîùà 150 ì2 âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà 
067-935-88-67 
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90
  Çäàì ãàðàæ á³ëÿ òîíåëÿ 093-631-23-85
  Çäàì êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ 
ìåáëÿìè 096-876-15-35
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çäàì ê³ìíàòó 600 ãðí 063-026-74-92
  Çäàì ê³ìíàòó â ÷àñíîìó áóäèíêó 1 ä³â÷èí³ 2-25-34, 068-082-39-68
  Çäàì ê³ìíàòó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà. 093-70-56-105
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì,  âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 
5-25-42
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç ï³÷íèì îïàëåííÿì 063-353-58-16
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 61à 
096-555-73-71
  Çäàì ñàäèáó 76 ñîò. çåìë³ íà 15 ðîê³â, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 050-
328-43-98
  Çí³ìó àáî êóïëþ 1-2-õ ê³ìí. êâ., áàæàíî â öåíòð³ ì³ñòà 094-
904-90-25
  Ë³òíÿ æ³íêà 60 ðîê³â áàæàº çíÿòè êâàðòèðó ÷è áóäèíîê â ì. 
Êîçÿòèí³. 098—708-17-68 
  Ïîçíàéîìëþñü ç îäèíîêîþ æ³íêîþ, ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ 45-55 
ð. 096-621-58-91
  Ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà íà ³ì’ÿ Ìàë³öüêîãî Ïåòðà Ðîìàíîâè÷à 
ââàæàòè íå ä³éñíèì
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í, ÷èñòîòó òà ïîðÿäîê 
ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57
  Ñíèìó ëþáóþ êâàðòèðó, íåäîðîãî è íàäîëãî 068-708-77-57
  ×îëîâ³ê øóêàº ðîáîòó ñåçîííó àáî ïîñò³éíó ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè 097-800-29-21 Àíäð³é
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
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овен 
Не бійтеся ризикувати в діловій 
кар'єрі та професійній сфері – 
цього тижня вам пощастить.
телецЬ 
Не беріть на себе додаткових 
зобов'язань, нічого поки не 

підписуйте і не обіцяйте.
близнЮКи 
починається черговий етап вашого 
розвитку, тому сміливо беріться за 
нові справи.
 раК 
час відпочити й переключитись 
на прості життєві радощі. поста-
райтеся розвантажити себе від 

зайвих справ.
лев 
будьте мудріші й розсудливіші у 
ділових та особистих стосунках 
порадує i принесе певну вигоду 

зустріч зі старими друзями.

Діва
 цього тижня матимуть важливе 
значення і ваші професійні до-

сягнення, і добрі стосунки з родичами.
терези 
трудитися й метушитися до-
ведеться багато, а от результати 
порадують вас набагато пізніше.
сКорпіон 
 Фортуна посміхнеться вам. 
з'явиться чимало цікавих ді-
лових пропозицій, керівництво 

буде прихильним до вас.
стрілецЬ 
продуктивний тиждень. будуть 
вдалими ділові зустрічі й пере-

мовини. може надійти якась важлива 
інформація.

Козеріг 
цілком імовірно, що доведеться 
з головою зануритися в чужі 

справи, оскільки ви теж зацікавлені в 
її результаті.

воДолій
Насичений різними подіями тиждень. 
постарайтеся не давати обіцянок, бо 

виконати їх вам буде досить складно.
риби 
якийсь незвичайний, але досить 
сприятливий тиждень. постарай-
тесь не піддаватися на вмовляння 

малознайомих людей.

ГОРОСКОП
з 27.07 по 02.08

393800
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недІЛя,30 Липня

+ 15 0С   + 16 0С
+ 26 0С   + 27 0С

середа, 2 серпня 
 + 23 0С   + 25 0С
  +280С   + 30 0С

вІвторок, 1 серпня

  + 18 0С   + 22 0С
  + 29 0С   + 31 0С

понедІЛок, 31 Липня

+ 19 0С   + 19 0С
 + 29 0С   + 30 0С

субота, 29 Липня

  + 150С    + 16 0С
  + 23 0С    +250С

пятниця,28 Липня

   + 15 0С   + 15 0С
   + 22 0С   + 23 0С

четвер, 27 Липня

 + 15 0С  + 16 0С
 + 24 0С  + 22 0С

Прогноз погоди

402282
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увага! Прб ПотоПає у смітті

лежать готові дрова, 
ніхто їх не бере

Про засмічену посадку, яка тягнеться 
від автомобільного мосту вулиці Білоцер-
ківської, ми чуємо часто на гарячій лінії 
газети “RIA-Козятин” (068-308-01-25). Меш-
канці того мікрорайону розповідають, що 
місцевість потопає в смітті. Представники 
“RIA-Козятин” були там. Спускаючись від 
мосту автотраси в бік мосту навісного, ми 
бачимо на дорозі купи сміття. Заходимо 
в посадку і бачимо там, де відпочиває 

в основному молодь, розкидане сміття. 
За декілька метрів від “зони відпочинку” 
є ознаки громадського туалету. Ще за 
декілька метрів саме розмістилися відпо-
чиваючі. Хлопці обрали найбільш чисте 
місце в зеленій зоні між двома мостами. 
Вони пекли картоплю. А далі — просто 
жах — всі кущі закидані сміттям. Воно не 
вміщається між деревами. Смітник влашто-
ваний і на відкритій території.

Скануй: qr-код

• 
P
D
F 

•

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 
звернулася мешканка мікрорайону інтерна-
ту. Вона повідомила, що на алеї, яка веде 
до школи-гімназії від вітру впало дерево. 

Куди звертатися, жінка не знає. Каже, 
що звалене дерево-велетень лежить вже 

два дні і нікому до того немає діла. Дере-
вина впала на землю, перекривши людям 
прохід, а обламані гілки повисли на інших 
тополях, що стоять на алеї, інші — звиса-
ють над електролініями.

Кому потрібні дрова, гайда!))


