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Чорнобильський пам’ятник — свідЧення про недбалість до пам’яті полеглих
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Близько 22 години ночі 26 вересня підірвали 
найбільший склад боєприпасів ЗСУ в Калинівці
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тетяна лозінська

Такою далекою та звичною 
здавалася для всіх війна з росій-
ським агресором на сході Укра-
їни. Цієї ночі вона докотилась і 
до мешканців Вінниччини і по-
стукалася в наші домівки. Свідомі 
люди максимально включились 
та почали допомагати в евакуації 
жителів.

Близько 22 години ночі атакува-
ли та підірвали найбільший склад 
боєприпасів ЗСУ в Калинівці. По-
чали рватися снаряди, розлітатися 
боєприпаси! Салют Порошенку? 
Адже цього дня він святкував 
свій 52-ий день народження і по 
телебаченню крутили ролик з по-

здоровленням від щасливої його 
родини…

Склад боєприпасів Збройних 
сил України в Калинівці зна-
ходиться за 20 кілометрів від 
Вінниці та за 37 км від Козя-
тина. Вибухи були чути навіть у 
Козятині з помітним розлітанням 
боєприпасів після вибухів та за-
ревом. Склад у Калинівці має за-
гальну площу понад 1000 гектарів 
і забитий боєприпасами різних ти-
пів. Сховище відкрите, норми за-
вантаження складу перевищені в 
кілька разів. Повторилася трагедія 
Балаклеї і Сватове. Нагадаю, 22 
вересня був знищений склад ОТУ 
«Маріуполь» в Новоянісоловке. 
Зараз вибухає Калинівка. Ворог 

продовжує завдавати ударів по 
військовій інфраструктурі Украї-
ни. Ця катастрофа позбавляє нас 
величезних запасів боєприпасів. 
Це важкий удар по обороноз-
датності України, який вимагає 
надзвичайних заходів і рішень. На 
жаль, забезпечити безпеку наших 
запасів боєприпасів не виходить, 
незважаючи на виділення в цьому 
році понад 300 мільйонів гривень, 
численні комісії, інспекції, пере-
вірки і звіти. 

За вибух у Сватове зняли з по-
сад купу неугодних і непричетних, 
за вибух у Балаклії, де була оче-
видна вина керівництва Генштабу, 
не зняли нікого. Сьогодні вибух-
нув четвертий склад за два роки 

- він був одним із 
стратегічних. Та-
ким чином Путін 
вирішив принести 
свої поздоров-
лення в цей день 
нашому прези-
денту?
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 В доміВки козятинчан
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у всіх на устахтема тижня
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склади 
боєприпасіВ
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"днр" більше не 
потрібна "армія"!

словацький художник зобразив героїчний 
танковий таран на донбасі

притулок надають ті, хто не стоїть 
осторонь чужої біди

потерпілі дякують за теплий прийом

люди Втомилися й 
хочуть додому

його судять за корупцію, але 
протокол обласне упраВління 
склало не професійно

на роботу В армію
тетяна лозінська

Гостем редакції став командир 
зенітного ракетного взводу в/ч 
А2613, старший лейтенант Євген 
Бушуєв, який приїхав у Козя-
тинський військкомат відібрати 
кандидатів на контрактну службу 
в окремий десантно-штурмовий 
батальйон. Знаходиться частина 
у місті Болград Одеської області.

— Кого відбираєте у вій-
ськовослужбовці за контрак-
том на посади солдатського, 
сержантського, молодшого 
офіцерського складу?

— По-перше, тих, хто  пере-
буває у запасі, має середню, 
професійно-технічну або вищу 
освіту. Запрошуємо на службу 

також учасників АТО, військо-
вослужбовців запасу, випускників 
військової кафедри та осіб, які 
не проходили військову службу. 

— Які є вакансії?
— Водії бойових машин, арти-

леристи, навідники, розвідники, 
снайпери, медпрацівники.

— І які вимоги до канди-
датів?

— Середні та вища освіта, при-
датність до військової служби за 
станом здоров'я, готовність здій-
снювати стрибки з парашутом, 
готовність до виконання завдань 
в зоні проведення АТО, відсут-
ність судимості, бажання прохо-
дити службу у Високомобільних 
Десантних військах Збройних сил 
України.

— Які гарантії від держави? 
— Конкурентне грошове за-

безпечення (збільшене від липня 
2017 р.): солдати - від 8 тисяч 
гривень, сержанти - від 9 тисяч 
гривень, офіцери - від 10 тисяч 
гривень. Щорічна оплачувана від-
пустка від 30 днів плюс виплати 
на оздоровлення в розмірі 70% 
місячного грошового забезпе-
чення. Термін служби в ЗС зара-
ховується до страхового стажу. 
Пенсія — після 25 років служби.

За словами військового, укла-
дення контракту гарантує якісне 
і сучасне речове забезпечення та 
харчування за рахунок Міністер-
ства оборони та безкоштовне ме-
дичне обслуговування і лікуван-
ня. Контрактники мають право на 

безкоштовне отримання житла та 
компенсація оренди житла. Вони 
можуть здійснювати безкоштовне 
навчання у вузах під час прохо-
дження служби. Існує можливість 
отримання офіцерського звання 
для громадян з вищою освітою. 

хто має бажання приєд-
натися до команди профе-
сіоналів, всі довідки може 
отримати за телефоном 
(063) 739-47-09.

наші інтерв’ю

тетяна лозінська

З 10 години ночі вівторка луна-
ють вибухи в Калинівці. Переля-
кані люди покинули домівки вночі. 
Одних евакуювала обласна мерія 
і адміністрація у вінницькі школи 
і лікарні. Інших евакуйовували в 
Козятин. Районний відділ освіти 
направив 8 автобусів. Були задіяні 
і перевізники. Прибували люди і 
своїм транспортом до знайомих, 
по телефону домовившись, що їх 
приймуть. 

В міському будинку культури 
розташувався штаб, який приймає 
і розподіляє місце подальшого 
перебування потерпілих. Уночі тут 
було до 300 людей. Їх розміщу-
вали в лікарнях, інтернаті тощо. 
Постійно підходять наші земляки, 
які пропонують калинівчанам до-
помогу продуктами, хто забирає 
до себе. Близько 50 людей зараз 
перебувало на 10 годину ранку у 
фойє будинку культури. На вечір 
всіх розмістили. 

У районній лікарні поміщено 
більше 20 пацієнтів у терапевтичне 
та хірургічне відділення. Серед 
них шестеро дітей, в тому числі 
мати з 5-місячною дитиною. Як 
повідомив заступник головного 
лікаря Ігор Грубеляс, всім нада-
на необхідні медична допомога. 

У лікарні відновного лікування 
розміщено 76 людей. За словами 

головного лікаря Олександра 
Євтушка, він займається органі-
зацією їхнього харчування і по-
дальшого перебування. Лікарня 
готова прийняти більшу кількість 
людей. 

На залізничному вокзалі станції 
Козятин багато людей, які ви-
мушені були перервати поїздку 
і вийти з поїздів, які перестали 
рухатися в напрямку Вінниці. Як 
повідомив начальник вокзалу 
Анатолій Чабан, для всіх паса-
жирів надаються безкоштовно всі 
послуги.

Долучилися до благодійної 
акції "Допомога постраждалим в 
Калинівці" пересічні громадяни 
Козятина, підприємці та релігійні 
громади. Одна з мешканок міста 
Валентина Бінецька прийняла 
вночі 20 мешканців з села Пав-
лівка, серед них діти. Вимушених 
евакуюватися наших краян пані 
Валентина бачить вперше. Просто 
подзвонила знайома і попросила 
прихистити людей... З розповідей 
вимушених евакуйованих, у них в 
домівках розбиті вікна, розтро-
щено все в хаті, їм повідомили, 
що там вже побували мародери... 
Серед тих, хто відгукнувся, церк-
ва "Скінія" і пастир Олександр 
Бутрик, релігійна організація 
"Свідки Єгови", підприємець 
Олександра Мудра, керівники 
залізничних підприємств та 

інші. Наша землячка, депутат 
облради Ірина Колесник по-
відомила: "Станом на 10 годину в 
Глухівцях 76 чоловік, Збараж 20 
чоловік, лікарня відновного ліку-
вання 75 чоловік, ЦРЛ 16 чоловік, 
школа-інтернат 104 людини, місь-
кий будинок культури 276 чоловік. 
По сім'ях прийнято дуже багато 
людей. Але ще багато хто в доро-
зі! Дякую усім, хто доєднується" 

Телефон для уточнення, хто з 
тимчасово евакуйованих кали-
нівчан знаходиться в Козятині:  
(067)87-56-968. 

Інформацію відносно пере-
бування потерпілих внаслідок 
технічної катастрофи у вигляді 
вибухів боєприпасів у міському 
штабі допомоги можна отримати 
за телефоном 04342-2-45-59. 

Біда насунулась на Вінниччину - горять склади боєперипасів

катерина Чекай

Усього в Козятинську ЦРЛ 
госпіталізували 22 людини з 
калинівської трагедії, шестеро з 
них — діти. Усі вони отримують 
належну медичну допомогу. До-
рікань на лікарню у них немає, 
дуже вдячні медичному персо-
налу за турботу. 

На момент в ізит у “RIA-
Козятин” у медзаклад близько 
15-ї години і лікарі, і хворі були 
жахливо стомлені останніми 
подіями. Розповісти свої історії 
змогли тільки пан Володимир з 
села Іванів Калинівського райо-
ну і калинівчанин пан Станіслав. 
Інші тимчасово евакуйовані 
розмовляти не хотіли. Лікарі ка-
жуть, людям потрібен час, щоб 
заспокоїтись та відійти від шоку.

головне — самоорганізо-
ваність. Пан Володимир знахо-
дився на лікуванні у Калинівській 
ЦРЛ в кардіології з діагнозом 
гострий обширний інфаркт міо-
карда. За його  словами, перші 
вибухи були настільки потужні, 
що у них у відділенні з унітазу 
злетіла кришка! 

— Деяких хворих забрали 
родичі, інших хотіли сховати у 
підвалі, — розповідає Воло-
димир. — Але коли у лікарні 
почало битися скло, головний 
лікар Владислав Головащенко 
трошки злякався і сказав, що 
всіх потрібно евакуювати. За 

таке рішення я особисто та всі 
хворі йому дуже вдячні! 

Не дивлячись на стан свого 
здоров’я, пан Володимир узяв 
активну участь в процесі евакуа-
ції пацієнтів з лікарні.

— Я допомагав хворим. Люди 
були дуже зібрані, — пригадує 
він. — Хочу зазначити, що са-
морганізованість дала набагато 
більше користі, ніж організатор-
ські здібності керівництва. Хоча 
головний лікар і заввіділення 
кардіології Алла Форосенко до-
клали максимум зусиль і зроби-
ли все можливе, щоб врятувати 
пацієнтів.

Спочатку евакуйовані Ка-
линівської лікарні заїхали у 
Махнівську амбулаторію. Хотіли 
залишити “важких” хворих. Але 
там було зачинено. Отже, всі ру-
шили до Козятина. Пан Володи-
мир весь час заспокоював одну 
з пенсіонерок, казав, що їдуть у 
ресторан.

За словами очевидця, коли по 
дорозі зустрічали сім’ї з малень-
кими дітьми, то машини ставали і 
підбирали їх, не залишали. 

— Зараз я просто хочу по-
вернутися додому, — стомлено 
каже він.

розлука з родиЧами. Пан 
Станіслав, за його  словами, зна-
ходився на дачі у Варшиці. Пробув 
він там приблизно до другої годи-
ни ночі. А його син із сім’єю були 
в Калинівці. Сльози навертаються 

в дідуся на очах, коли він згадує, 
все, що пережив у цю довгу ніч. 

— Я хворий на цукровий діа-
бет, був інфаркт, від всіх цих по-
дій мені стало дуже зле, — каже 
пан Станіслав. — Коли приїхали 
автобуси з Калинівки, мене від-
разу перевели до хворих, нада-
ли допомогу і відправили до Ко-
зятинської лікарні. Уже потім я 
взнав, що мого сина евакуювали 
в Житомир і з ним все гаразд. 

У Калинівці сім’я пана Ста-
ніслава залишила квартиру, всі 
речі. Чоловік сподівається, що 
вони швидко зможуть поверну-
тися до нормального життя у 
звичній обстановці.

Коли громада живе окремо, а сило-
вики самі по собі, то катастрофи, поді-
бні Калинівській, спричинять руйнацію 
України та її окупацію Росією.

Жодних сумнівів немає, що це 
диверсія. Спрацювали російські плани 
дестабілізації ситуації в Україні, автор 
яких професійний чекіст Путін.

Ситуація така, що, якщо ти називаєш 
і визнаєш себе українцем, то ти сол-
дат по волі або з примусу маєш бути 
ним. Потенціал українства як нації, на 
жаль, загнаний владою в глухий кут. 
Тисячі добровольців хочуть і можуть 
боронити Україну, але їх потенціал не 
використовується. Навпаки, їх намага-
ються дискримінувати. Позбавити волі, 
запроторивши під надумане слідство. 
А то і в тюрму. 

Діяльність тих, що служать, про-
являють інертність, непрофесіоналізм, 
(особливо вищого керівництва) є воро-
жою. Більшість склала свою успішну 
кар’єру і нині при владі за протекцією 
ФСБ Росії? Тому працюють на ворога? 
Зрозуміло, якщо силові структури, такі 
як поліція, СБУ, Нацгвардія та інші 
купаються в своїх проблемах, то не 
мають авторитету у населення. Не 
мають його підтримки, вони навіть за-
куті в надлаштунки і не боєздатні.

Ось чому горять склади. Оточують в 
Іловайську. Або перебувають у теро-
ристів у полоні. Вдумайтеся, на терито-
рії України! І навіть такі дії Кабінету мі-
ністрів України, як виділення 100 міль-
йонів гривень на ліквідацію наслідків у 
Калинівці, нічого не вирішують. Бо ці 
сто мільйонів будуть освоювати люди, 
які організували прямими діями або 
бездіяльністю техногенну катастрофу.

Чого тільки вартий пафосний попу-
лістський заклик ворожою російською 
мовою головного чиновника України 
“чтоб никто не остался наедине с этой 
бедой” та що українці повинні бути, 
“как никогда едиными”? 

Я не розумію, як я, українка, 
об’єднаюсь з тим, хто спілкується во-
рожою мовою і заспокоює людей виді-
ленням 100 мільйонів гривень, які сам 
і буде освоювати… Усе, як у казці про 
лисичку і вовка “Битий не битого везе”.

влад повх

Дивна ситуація склалася на-
вколо голови районної ради 
Козятинського району Віктора 
Слободянюка. Перший із пер-
ших попав під суд за корупційні 
дії за ст.172-4 ч.2 КУпАП. Що 
характерно, перед судом він за-
вчасно свідомо ціленаправлено 
і брехливо розмістив у кишень-
ковій пресі інформацію про те, 
що ніяких дій по відношенню 
нього поліція не вчинила і в суд 
не направляла. 

Однак відбулося два судових 
засідання під головуванням суд-
ді Проця. Відповідач по справі 
побудував свій захист, не запе-
речуючи свою непричетність або 
підсудність. Він лише наполягав 
на неповноті та відсутності да-
них у протоколі.

Суд розглянув протест адвока-
та і задовольнив його повністю. 

Не виправдовуючи Слободяню-
ка, переадресував матеріали з 
поворотом в поліцію м. Вінниці 
“для доопрацювання”.

Цікаво, що на стадії складан-
ня протоколу та суті звинувачен-
ня, суд встановив, що протокол 
складений “непрофесійно і не 
відповідає вимогам закону”.

Правда, дивно, що працівники 
обласного управління поліції 
у Вінниці по боротьбі зі зло-
чинами в сфері економіки про-
фнепридатні? Мало того, про-
куратура також  підписалася під 
непрофесійними діями поліції. 

Ну і хто тут повірить, що 
прокурори самих високих 
рангів, професура юриспру-
денції просто так підпи-
салась під завідомо тупим 
безграмотним протоколом 
і направили в суд завідомо 
непрохідні матеріали? На-
певно, розрахунок був — розі-

грати партію кулуарно. Однак 
цьому завадили громадськість 
та преса. 

Хай би хто і як переконував, 
що поліція і прокурори ді-

яли безкорисно — навіть учень 
п’ятого класу середньої школи в 
це не повірить. (з копією поста-
нови суду можна ознайомитись 
на сайті козятин.ком )

вероніка лЮбіЧ 
Сцену танкового бою на 

сході України відтворив на 
полотні художник зі Словач-
чини Радо Явор. На створен-
ня картини автора надихнула 
реальна сцена танкового 
тарану екіпажем молодого 
українського командира 
танка Артема Абрамовича 
(про нього ми писали в одно-
му з номерів газети).

— Це реальні події на 
сході України літа 2014 року 
— екіпаж ЗСУ за всяку ціну 
намагається зупинити наступ 
російських найманців. Моло-
дий командир українського 
танка лейтенант Абрамович 
навмисно врізається в ро-
сійський Т-72, щоб врятувати 
відступаючих солдатів. Оби-
два танки були знищені, але 
при цьому молодий танкіст 
загинув. Пізніше він був на-
городжений орденом Героя 
України. Я намагався точно 
передати місце і час подвигу 
на цій картині, – пояснив пан 
Явор.

Нагадаємо, що 12 серпня 

2014 року танк Т-64, екіпаж 
якого: старший лейтенант 
Артем Абрамович — коман-
дир танку, сержант Ярослав 
Антонюк — механік-водій, 
та солдат Петро Барбух — 
навідник, вступив у двобій 
з російським Т-72. У двобої 
танки таранили один одного. 
Український екіпаж відтоді 
вважався зниклим безвісти. 

У бою було знищено 2 
танки Т-72, українські сили 
втратили Т-64 з екіпажем 
та БМП-2 — загинули пра-
порщик Дмитро Руденко 
та сержант Борис Луцько. 
Група, яку прикривав екіпаж 
Абрамовича, дісталася до Мі-
усинська. Більшість учасників 
бою залишилися живими та 
повернулися додому.

донецький терорист розповів 
про реальній бойовій ситуації 
в донецьку

джерело: www.dialog.ua

У невизнаних "республіках" на Дон-
басі майже не залишилося "ветеранів" 
війни. Багато хто віддав перевагу по-
вернутися в свої мирні будинки в Росії 
і налагоджувати життя, залишивши 
зруйнований регіон.

Терорист Андрій Ко в соцмережі на-
писав, що найманці більше не в пошані 
і не потрібні "Л/ДНР". За його даними, 
"ветерани", які залишилися, тримають-
ся з останніх сил — новобранці не 
готові до серйозних бойових дій. 

— Розбігаються. Один з командирів 
після випадку, коли його "специ "за 
стрілянину пресанули, поїхав нерви в 
Ялту лікувати. У принципі, зрозуміти 
можна, коли бойового командира 
тилові “строїти” починають, яке там 
бажання служити. Чкурнули і інші в 
Москву. Тепер там життя налагоджува-
ти будуть, навоювалися. Багато наших 
звалило. По ходу не потрібні ми тут 
більше. Ветерани на межі, з молодими 
далеко не підеш, чим мотивувати, хрін 
знає ..: на ідеї, як в 14-му, воювати не 
хочуть, — поскаржився представнику 
ЗМІ найманець.

влад повх

— У ніч катастрофи для нас 
в козятинському будинку куль-
тури організували чай, туалети 
з необхідними засобами гігієни, 
— розповіла жінка з Калинівки, 
яку помістили  у лікарню від-
новного лікування в Козятині. 
— Складалися списки. Питали 
всіх, що кому потрібно. Нам 

принесли шкарпетки, приготу-
вали гречану кашу — давали 
кожному стільки, скільки він 
хотів. З волонтерами у нас 
виникло взаємопорозуміння. 
Вони пригощали наших діток 
печивом і цукерками. Ми дуже 
задоволені, що все було так 
гарно організовано місцевою 
владою.

в’яЧеслав гонЧарук

Серед ночі мешканку нашого 
міста Валентину Бінецьку роз-
будив тефонний дзвінок. Її зна-
йома запитала, чи може та при-
хистити жінку з маленьким дитям 
з Павлівки. Валентина погодилась, 
вона ніколи не може пройти осто-
ронь чужої біди. Та замість од-
нієї молодої мами в помешкання 
милосердної жінки зайшло п’ять 
сімей у кількості 21 особи - від 
маленьких діток до людей похи-
лого віку. А куди дітися людям, 
коли над їхніми домівками літають 
боєкомплекти від “градів”? 

Тільки поцікавилась пані Ва-
лентина, як так сталось, що мала 
бути одна, а приїхало п’ять сімей. 
Вимушені переселенці пояснили, 
що коли розриваються поруч 
снаряди, стає страшно за дітей і 
хочеться їх забрати з зони лиха 
якнайшвидше. А вже потім по 
дорозі до Козятина стали шукати 
знайомих. 

— Ось так до вашого міста нас 
зібралося п’ять сімей, — роз-
повідає одна з жінок. — Ми не 
думали надовго поселятися в цієї 
чуйної жінки. Хотілося вірити, що 
влада розмістить нас у найкорот-
ший термін. 

Коли газету “RIA-Козятин” по-
просили допомогти з сюжетом 
для одного з українських теле-
каналів, ми направили журналістів 
до пані Валентини. “Надзвичайні 
новини” приїхали за вказаною 
адресою. Не запитували евакуйо-
ваних, як вони, чи не заважають 
господині і чи потрібна якась до-
помога дітям, адже там їх більше 
десяти. 

— Зайшли ТСНщики на кухню 
і єдине, що запитали, чим годує 
нас жінка, яка дала затишок, 
— каже один з чоловіків-пере-
селенців.

Від редакції: На сьогодні по 
Козятину чимало таких, як пані 
Валентина. У наших козятинчан 
чуйне серце.   . 
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тетяна лозінська

Історчний факт про міського 
голову: Пузир, приступивши до 
посади міського голови, отримав 
більше тисячі заяв на отримання 
матеріальної допомоги. Він не 
розглянув їх і не надав будь-якої 
відповіді. Грубо порушив закон 
України ”Про звернення  грома-
дян”. Фаховий юрист за освітою 
став на шлях правового негілізму 
і непозбувсь цієї тенденції до 
нині.

На сьогодні створена ініціатив-
на група підприємців на чолі з 

козятинчанином Володимиром 
Цимбалюком. Її задача — від-
стояти свої права.

— 22 вересня невідомими 
особами були розповсюджені 
листівки з попередженням за-
борони торгівлі з рук, починаючи 
з 1 жовтня. Що цікаво, місто та 
місце торгівлі не вказане, — роз-
повів пан Володимир в редакції 
газети “RIA-Козятин”. — Листівка 
підписана управлінням ЖКГ місь-
кої ради невідомого міста та не 
підписана чи завірена належним 
чином будь-ким. Тобто, анонімка.

Підприємці масово почали 

писати заяви на міського голову 
Пузиря, з вимогою надати зміс-
товну, вмотивовану письмову від-
повідь у встановлений Законом 
України термін (ст.ст. 15, 18-20 ЗУ 
«Про звернення громадян»), чи 
має вищевказана анонімна лис-
тівка якесь відношення до рішень 
Козятинської міської ради.

У разі стверджувальної відпо-
віді підприємці просять надати їм 
письмове пояснення, на підставі 
якого Закону України, інших за-
конодавчих  чи  нормативно-пра-
вових актів (рішень, постанов) 
УЖКГ Козятинської міської ради, 

не повідомивши підприємців - 
платників податків, протизаконно 
планує лишити права на працю.  

— Ринок «Хлібодар», що на 
вул. Грушевського, 23 у Козятині 
не в змозі розмістити у себе всіх 
підприємців міста,  — підсумовує 
пан Цимбалюк. — А ринок «Кол-
госпний» (пров. В. Наумова, 20) 
давно знаходиться в занедбано-
му антисанітарному, аварійному 
стані та не пристосований для 
торгівлі і потребує  капітальної 
реконструкції.

Як варіант №1, підприємці пого-
джуються добровільно звільнити 
місце здійснення ними лоточної 
торгівлі в м. Козятині, за умови 
нарахування кожному для утри-
мання сім’ї грошової допомоги 
з бюджету міста, в сумі 4000 
гривень щомісячно (на тих же 
засадах, на яких була призна-
чена премія міському голові) до 
повного проведення капітальної 
реконструкції  і введення в екс-
плуатацію ринку «Колгоспний».

Як інші варіанти, підприємці 
пропонують надати їм офіційний 
дозвіл на розміщення об’єкту 
лоточної торгівлі на вул. В. Зем-

ляка. 
А для забезпечення епідеміч-

ного благополуччя населення 
Козятина за рахунок міського 
бюджету пропонують прилеглу 
до ринку «Хлібодар» територію 
виділити для торгівлі, провести 
благоустрій та заборонити в’їзд 
автотранспорту з 7.00 до 15.00 
з встановленням відповідних до-
рожніх знаків.

влада і миПРО все

обкрадають залізницю!

Бо плоди твоєї праці 
— вічна незавершена 
будова 

Йдіть до кінця в пошуку правди

хто наші лідери і що ми будуємо, брати українці? 

суд обдуриВ позиВачку

підприємці просили 
мера зупинитися

городченко, 
ти де ходиш, 
громадський 
діяч? 

Підприємці впевнені, 
що при виваженому 
підході до вирішення 
питання надання 
дозволу для 
здійснення торгівлі на 
прилеглій до ринку 
«Хлібодар» території, 
задоволеними 
залишаться городяни, 
збережуться робочі 
місця підприємців та 
репутація керманича 
міста.

у перспектиВі будемо мати 
стаВок у центрі міста

як не бачать чорнобильціВ

смішна історія Виглядає 
як професійна афера

ми запитали у козятинЧан

злата (17), студентка:

— Вже звикла, але 
коли поспішаю скуп-
чення автівок заважає.

назар (16), студент:

— Погано, багато при-
паркованих авто на тро-
туарах.

вікторія (31), у декреті і веніамін (1):

— Інколи з коляскою неможливо 
пройти по дорозі, наприклад по 
Грушевського біля суду.

алла (57), техніЧний 
працівник:

— Особисто мене 
все влаштовує.

михайло устимовиЧ (73), 
пенсіонер:

— Погані умови для парковки, 
та й самі водії паркуються аби як.

анатолій васильовиЧ (72), 
пенсіонер:

— Хотілося, щоб було кра-
ще, є з чим порівняти.

яка ваша оцінка організації дорожнього руху в місті?

20 вересня

На Винниченка біля будівлі 
Управління соціального захисту 
населення вкрали телефонний 
кабель довжиною приблизно 50 
метрів, який належав дистанції 
зв’язку станції Козятин.

З дільниці №1 ПЧ-7 станції 
Козятин повідомили про те, 
що виявили крадіжку верхньої 
будови колії, а саме: 15 стрілоч-
них клинців, 10 чотирьохствор-

них стикових болтів, 33 клеми, 
22 шурупи, 1 башмак.

З Мшанця повідомили про не-
законну вирубку соснового лісу.

У козятинчанки з приміщення 
літньої кухні поцупили алюмініє-
ву миску та чайний сервіз.

21 вересня
Житель Пляхової звернувся 

до лікарні з тілесними ушко-
дженнями, які йому наніс не-

відомий на вулиці 8 Гвардійська 
у Козятині.

У жителя Сум, який працює 
в Глухівцях, у місцевому кафе 
“Гламур” поцупили мобільний 
телефон.

22 вересня
Ще одна крадіжка на Ви-

нниченка — з залізничної колії 
вкрали закладні болти, клеми, 
підкладки.

У Самгородку місцева житель-
ка сварилася з двома сусідками.

23 вересня
У одному з магазинів на До-

вженка спрацювала сигналіза-
ція. На місці події під час пере-
слідування затримали 22-річного 
жителя Залізничного. Він потра-
пив у магазин, пошкодивши дах 
і вкрав майже 4 тисячі гривень. 
24 вересня 

На Винниченка вкрали мета-
леву кришку люка.

25 вересня
У Жежелеві з екскаватора, 

який стояв в гранітному кар’єрі, 
вкрали генератори.

На Грушевського вкрали ка-
бель Укртелекому.

У Пляховій місцевій жительці 
знайомий погрожував фізичною 
розправою.

кримінальна хроніка

катерина Чекай

До редакці ї газети “RIA-
Козятин” звернулась у вівторок 
мешканка Вернигородка. Жін-
ка з обуренням поскаржилась 
на випадок свавілля у козятин-
ському суді. 26 вересня вона 
прийшла за повісткою на судове 
засідання. Пані Раїса виступає 
позивачем з приводу отримання 
земельної ділянки у спадщину. 
На цьому засіданні Вернигород-
ська сільська рада повинна була 

підтвердити чи спростувати її 
права на цю землю. 

До жінки вийшла секретарка 
суду та запропонувала їй напи-
сати заяву про те, що позивачка 
дозволяє суду провести це за-
сідання без її присутності. Раїса 
Іванівна категорично не погоди-
лась на такий хід справи. 

Маючи сумний досвід у судо-
вих засіданнях (20 років судить-
ся за землю з орендаторкою), 
жінка запідозрила, що тут не 
все чисто. Секретарка пішла, а 

позивачка, так і не дочекавшись 
виклику на судове засідання, 
звернулася до редакції.

Коли ж уже вдруге, але вже з 
журналістом пані Раїса завітала 
у суд, аби залишити  заяву про 
те, що вона не хоче розгляду 
справи без неї, секретарка у 
категоричній формі відмовилася 
спілкуватися з позивачкою в 
присутності журналіста.

 Після розмови з “представни-
цею Феміди” пані Раїса поверну-
лася задоволена. 

За її словами, секретарка 
повідомила, що рішення 
суду вже є і воно на її 
користь і вже не треба 
втручатися журналістам. 
Миттєво обурення на Фемі-
ду у неї пройшло. 

Уже вдома, розібрав-
шись у документах, пані 
Раїса зрозуміла, що її таки 
ошукали, оскільки рішення 
судового засідання було не 
на її користь. І вона знову 
звернулася в редакцію... 

катерина Чекай

Газета “RIA-Козятин” неоднора-
зово писала про стан дорожнього 
покриття на вулиці Грушевського 
біля суду. До численних ям та 
нерівностей дороги після навіть 
слабенького дощу додається ще 
й величезна калюжа. Тягнеться 
вона від суду до ринку “Хлібо-
дар”. Коли й сухо, пересуватися 
цією ділянкою проблематично. А 
під час “повені” — небезпечно. 
Адже під водою “пасток” не ви-
дно. 

Рух автомобілів, мотоциклів, 
велосипедів і перехожих по цій 

вулиці дуже щільний. Особливо у 
першій половині дня. І якщо мото-
цикл або велосипед, наприклад, 
потрапить у яму, заповнену водою 
і впаде, то автівка, яка їде позаду, 
може не встигнути загальмувати. 
Але це нікого не наводить на 
роздуми.

Біля магазинів навпроти суду 
зробили гарний тротуар. Але про 
дренажну систему не подумали. 

проблема турбує козятин-
Чан та гостей міста. Газета 
“RIA-Козятин” провела опитування 
серед перехожих та водіїв і взнала 
думку пересічних громадян.

Пані Наталя живе в селі, але в 
Козятині буває дуже часто. За її 
словами, на цьому відрізку до-
роги таке неподобство робиться 
постійно. Оксана — живе в селі 
Козятин, але працює в місті і нео-
дноразово була облита водою з 
цієї калюжі. Пані Валентина, ко-
зятинчанка, обурена, що як тільки 
пройде маленький дощик, біля 
суду утворюється велике болото.

А пан Володимир налаштова-
ний позитивно:

— Скоро у цій калюжі за-
ведеться риба — можна буде у 
центрі міста рибалити. Не треба 
на ставки їхати (сміється).

Водії взагалі на цю тему спокій-
но розмовляти не можуть.

— Я вже неодноразово пошко-
джував колеса і ходову частину 
на цьому відрізку дороги, — обу-

рюється Сергій, козятинчанин. — 
Усі знайомі водії також. Мабуть, 
власники автосервісів дають 
хабаря міській владі, щоб ті не 
проводили тут дорожні роботи.

влад повх

За всі роки, що минули з Чор-
нобиля, пан Олександр ніколи 
не отримував від міського Союзу 
чорнобильців ніякої допомоги. Ні 
матеріальної, ні моральної — зо-
всім ніякої підтримки. 

— Як чорнобилець, я б при-
йняв будь-яку допомогу, — каже 
він. — Наприклад, матеріальну, 
на лікування. Але вони вважають 
так: якщо я не вношу ту гривню 
внеску, чи скільки там зараз, 
по списку, то й не треба мати зі 
мною справу. Тобто я фактично 
викреслений. Але справа не тіль-
ки в них і в мені. Я так розумію, 
що ніхто з чорнобильців, які є в 
Козятині, нічого не отримують. Ця 
організація нічим не займається. 
Один раз вони мене випадково 
запросили на збори. Причому 

тоді декого з людей залишили без 
квітів. А дехто отримав, вибачте, 
по дві квітки, наче натяк, що нам, 
чорнобильцям, вже пора “туди”. І 
мало того, що після статті, що дав 
до друку в “RIA-Козятин”, я мав 
певні клопоти.

— Тобто вас переслідують як 
журналіста?

— Ну, так я не буду говорити, 
це занадто голосно сказано. 
Я не хочу в цю справу навіть 
втручатися. Взагалі, наскільки 
я розумію, зараз йдеться про 
якесь будівництво пам’ятника 
чорнобильцям. Про той, що недо-
будований вже десяток років. Це 
буде не пам’ятник чорнобильцям, 
а черговий пам’ятник розбазарю-
ванню і хай вони не ображають-
ся — пам’ятник корупції. Це моя 
особиста думка, але я вважаю, 
що це так. Частина цих грошей 

обов’язково кудись піде, і не ку-
дись, а комусь. Я не знаю кому, 
не буду це стверджувати, але час-
тина грошей точно десь осяде. А 
що ті чорнобильці будуть мати від 
цього пам’ятника? Живим треба 

допомагати. А цей пам’ятник, він 
не на часі. Зараз стільки проблем 
у місті, стільки проблем у людей, 
в тих же чорнобильців. І спору-
джувати щось таке монументаль-
не, це якось не чесно.

влад лісовий

У той час, коли голова громад-
ської ради Козятинского району 
імітує неймовірну діяльність з 
турботою про район та чорно-
більців, до нас в редакцію постій-
но приходять чорнобильці, про-
сять і благають надати допомогу 
по одягу, теплими речами, ліками, 
продуктами харчування. А неза-
вершене будівництво пам'ятника, 
яке мало б стати завершеним 
комплексом, і пам'ятником в 
честь загиблих, люди обходять 
стороною і тикають пальцями. 
Не зрозуміло, пам'ятник це, чи 
нагромадження будматеріалів? Як 
людина, яка не може справитися 
з невеличким об'єктом, може 
піклуватися про громаду всього 
району? Це не смішно, це траге-
дія. Як пам'ятника, так і громади 
з такими лідерами. 

галина касянівська

Конфлікт, який виник з причини 
самозахоплення території, що на 
провулку Заводський, 14-16 
тягнеться більше трьох років. Су-
дова тяганина стосовно самовіль-
ної захоплення цієї ж земельної 
ділянки налічує більше року.

Ще в квітні 2014 року Валерій 
Юрчук звернувся із заявою в 
міську раду, щоб його сусідка 
звільнила земельну ділянку за-
гального користування, якою 
виявилась дорога. Міська рада 
відреагувала, забов’язавши його 
сусідку звільнити земельну ділян-
ку та демонтувати паркан. “У разі 
не виконання вимог в зазначений 
термін, міська рада звернеться 

до суду”, щоб в примусовому 
порядку знести паркан сусідки 
Валерія Юрчука. 

Такий суд був 27 квітня 2016 
року. Але за той час на захо-
пленій земельній ділянці замість 
знесеного паркану з’явилися 
металеві ворота. Валерій Юрчук 
суд виграв. Та судове рішення не 
було  виконане. Почались апе-
ляції на судове рішення першої 
інстанції. Рішенням Вінницького 
апеляційного суду, від 11-07-2016 
року залишити без змін. Тобто 
забов’язати позивачку виконати 
судове рішення першої інстанції. 

Та судового рішення ніхто не 
спішив виконувати. І Валерій 
Юрчук знову звернувся за спра-
ведливістю в міську раду та до 

народного депутата Петра Юр-
чишина.

На депутатське звернення 
Козятинська міська рада повідо-
мляє, що 30-08-2016 року комісі-
єю, створеною розпорядженням 
міського голови, було проведено 
обстеження земельної ділянки 
між провулком Заводський, 14 
та провулком Заводський, 16 на 
предмет самовільного будівництва 
гаража.

Комісією встановлено, що дій-
сно на вище згаданій земельній 
ділянці самовільно збудований 
гараж. Отже у зв’язку з цим Ко-
зятинська міська рада повторно 
звернулась до інспекції ДАБК з 
листом № 2009, від 16-09-2016 
року для чергової перевірки бу-

дівництва. 
Хочеш стій, а хочеш падай. Це 

ж як таке розуміти? Перевірити 
можна, тільки що від тієї пере-
вірки мало змінитись.

А тим часом сусідка Валерія 
Спиридоновича подає ще одну 
апеляцію у Вищий спеціалізова-
ний суд України і 24-05-2017 року 
програє його. А Валерій Юрчук 
від виконавчої служби Головного 
територіального управління юсти-
ції отримав два документи-близ-
нюки. Не писані, а скопійовані з 
технічними помилками. В обох 
документах по батькові з малої 
букви. В обох документах одна-
ково не правильна адреса. Вигля-
дає такий документ, як відписка. 

Перший - за № 7584, від 17-

07-2017 року та другий за № 
8376, від 03-08-2017 року. У них 
йдеться, що його сусідку в ко-
трий раз в примусовому порядку 
зобов’язують знести все, що по-
будовано на земельній ділянці, 
яка їй не належить. Програвши 
всі суди, вона звернулася  до 
міської ради, щоб їй виділили ту 
ділянку, яка їй не належить.

Поки її заяву відклали в сто-
рону і на минулій сесії не роз-
глядали.

Від редакції?
Як буде далі, покаже час. А по-

казує він, що ще не скоро судове 
рішення останньої інстанції буде 
приведене в дію. Так хочеться 
пані Софіюк з третього поверху?
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наше здоров’я

м’ясо дороге — його замінить кВасоля

В закінчення 
слоВесних 
баталій

немає нічого страшнішого 
за "необмежену Владу" В 
необмеженій людині

 1 жовтня - 
Міжнародний день 
літніх людей, Всес-

вітній день вчителів, 
День працівників освіти, 

Міжнародний день ненасильства
 2 жовтня  Міжнародний день 

лікаря, Міжнародний день архі-
тектора

 4 жовтня  Всесвітній тиждень 
космосу, Всесвітній день тварин

8 жовтня  День юриста, День 
працівників Дeржавної санітарно-

епідеміологічної служби
8 жовтня  День художника
9 жовтня  Всесвітній день по-

шти, День ріелтора
10 жовтня  Всесвітній день 

психічного здоров'я, День праців-
ників стандартизації тa метрології, 
Європейський день боротьби 
пpоти страти

11 жовтня  Міжнародний день 
пo зменшенню небезпеки стихій-
них лих

 12 жовтня  День кадрового 

працівника
14 жовтня  День Захисника 

України, День Українського ко-
зацтва

 15 жовтня  Всесвітній день 
сільської жінки, Міжнародний 
день білої тростини, День праців-
ників харчової промисловості

 16 жовтня  Всесвітній день 
продовольства, День анестезіо-
лога

 17 жовтня  Міжнародний день 
боротьби зa ліквідацію убогості

 19 жовтня  Міжнародний день 
кредитних спілок

20 жовтня  Всеукраїнський 
день боротьби пpоти захворюван-
ня раком молочної залози

21 жовтня  День пpацівників 
целюлозно-паперової промисло-
вості

23 жовтня  День рекламіста 
(Дeнь працівників реклами)

24 жовтня  Всесвітній день 
інформації пpо розвиток, День 
Організації Об'єднаниx Націй, 

День маркетолога
24 - 30 жовтня  Тиждень роз-

зброєння
28 жовтня  День визволення 

України вiд фашистських за-
гарбників

29 жовтня  Дeнь працівників 
служби позавідомчої охорони, 
День автомобіліста і шляховика

Не забудьте, що відбудетьcя 
перехід на зимовий час!

31 жовтня  Міжнародний день 
Чорного моря

блог

олена 
Щаблевська, 
прокурор 

калинівської 
місцевої 

прокуратури       

На початку вересня поточно-
го року вступив в законну дію 
Закон України «Про амністію 
у 2016 році» від 22.12.2016 
№1810- VIII.

Амністія спрямована на по-
вне або часткове звільнення від 
покарання визна ченої законом 
категорії осіб, винних у вчиненні 
злочину або кримінальні справи 
стосовно яких розглянуті суда-
ми, але вироки стосовно цих 
осіб не набрали за конної сили.

Перед усім, амністія розпо-
всюджується на тих, хто не 
вчинив тяжких та особливо 
тяжких злочинів.

Особливістю амністії є те, що 
в законі про амністію не персо-
налізуються особи, які вчинили 
злочини і на яких поширюється 
його дія, а лише вказуються 
певні кате горії осіб і категорії 
злочинів - це і є основною 
відмінністю амністії від поми-
лування.

Рішення про застосування чи 
незастосування амністії при-
ймається судом стосовно кож-
ної особи індивідуально після 
ретельної перевірки матеріалів 
особової справи та відомостей 
про поведінку засудженого за 
час відбування покарання.

Амністія  розповсюджується 
на неповнолітніх, вагітних жі-
нок, на тих, у кого є неповно-
літні діти чи діти-інваліди, самих 
інвалідів, хворих на активну 
форму туберкульозу, СНІДом, 

онкологічними захворюваннями, 
пенсіонерів, ветеранів війни, 
учасників ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС та потер-
пілих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи та тих, у кого є  
батьки, які досягли 70-річного 
віку або визнані інвалідами 
першої групи, якщо в них немає 
інших працездатних дітей. Крім 
того, передбачено амністію  для 
осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну 
цілісність України, брали безпо-
середню участь в антитерорис-
тичній операції,забезпечення її 
проведення, перебуваючи без-
посередньо в районах АТО у 
період її проведення, отримали 
статус учасника бойових дій.

Амністія не застосовується 
до осіб, яких засуджено до до-
вічного позбавлення волі, та як 
і до тих, хто має дві і більше 
судимостей за умисні тяжкі і 
особливо тяжкі злочини. Крім 
того, злочини проти основ на-
ціональної безпеки України, 
здоров’я та життя людини, 
суспільної безпеки (в тому числі 
тероризм) і міжнародного пра-
вопорядку, волі, честі і гідності 
людини, також злочини проти 
майна, тобто, грабіж при об-
тяжуючих обставинах, розбій, 
а також незаконне присвоєння 
земель, підприємств і так далі. 
Крім того, під дію амністію не 
підпадають особи, які засуджені 
за злочини у сфері обігу нар-
котичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів або пре-
курсорів та інші злочини проти 
здоров’я населення. Засуджених 
за посягання на авторитет орга-
нів державної влади, місцевого 

самоврядування, а також злочи-
ни проти громадських об’єднань 
і журналістів, військові злочини 
чи зловживання службовим ста-
новищем тощо.

Особи, які відповідно до за-
кону про амністію підлягають 
звільненню від від бування (по-
дальшого відбування) покаран-
ня, звільняються не пізніше як 
протягом трьох місяців після 
опублікування закону про ам-
ністію.

Особи, щодо яких відповідно 
до закону про амністію засто-
совується скорочення терміну 
покарання, мають бути офіційно 
поінформовані про нове об-
числення терміну покарання і 
про дату закінчення відбування 
покарання протягом місяця 
після опублі кування закону про 
амністію.

Згідно чинного законодавства, 
питання про застосування ам-
ністії суд вирішує за ініціативою 
особи, яка підтримує публічне 
обвинувачення в суді чи здій-
снює нагляд за додержанням 
законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, 
а також при застосуванні інших 
заходів примусового характе-
ру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян, 
органу або установи виконання 
покарань, а також за ініціативою 
обвинуваченого (підсудного) чи 
засудженого, їхніх захисників чи 
законних представників.

Кожен випадок щодо застосу-
вання амністії буде розглядатися 
окремо, а рішення буде прийма-
тися індивідуально, після деталь-
ного вивчення та дослідження 
відповідних документів.
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вероніка лЮбіЧ

Знайшли в ін-
тернеті блог пана 

Арсена:

М ВС  в в о д ит ь  н о в и й 
онлайн-сервіс: замовлення 
Довідки про відсутність су-
димості – БЕЗКОШТОВНО І 
В РЕЖИМІ 24/7

Арсен Аваков, міністр 
внутрішніх справ

Послуга, яка забирала 
десятки годин, була "роз-
садником" корупції, викли-
кала злість і обурення – 
трансформована в 2 кліка і 
посмішку на вашому обличчі!

Довідка про відсутність 
судимості – документ, для 
отримання якого знемагали 
в чергах, для прискорення 
заповітного підпису вишу-
кували будь-які "зв'язки" з 
невловимим начальником 
і "дякували" купі міліцей-
ських чиновників! Але при 
цьому, це вкрай важливий 
документ, який неможливо 
просто скасувати, як ми 
це зробили з лихої пам'яті 
довідкою-рахунком на авто-
мобілі.

Довідку про несудимість 
щорічно в Україні отриму-
ють близько 800 тисяч осіб. 
Вона потрібна при оформ-
ленні на роботу, наданні 
документів до багатьох 
державних інстанцій, для 
участі в тендері, усинов-
лення, встановлення опіки, 
оформленні громадянства, 
відновлення втрачених до-
кументів і так далі.

З іншого боку, це ін-
формація, що відноситься 
до категорії персональних 
даних. Тому "посадити до-
статню кількість дівчаток", 
які будуть "штампувати" 
довідки, не можна – інфор-
мація зберігається в єдиній 
інформаційній системі МВС 
і може бути опрацьована 
тільки відповідним адміні-
стратором.

До речі, довідки про не-
судимість користуються 
попитом у більшості країн 
світу, і не усюди процедура 
її замовлення організована 
в форматі онлайн-сервісу. 
Наприклад, у високотехно-
логічному Сінгапурі такий 
сервіс введений тільки в 
минулому році. 

Що ми пропонуємо в 
Україні?

Безкоштовний і зручний 
сервіс: можливість замови-
ти довідку в онлайн-режимі 
"у 2 кліки" і електронну сис-
тему інформування про го-
товність документа. Отри-
мати готову довідку можна 
в БУДЬ-ЯКОМУ сервісному 
центрі МВС, незалежно від 

місця реєстрації. Сьогодні 
вже працює 153 СЦ по всій 
країні і ця система весь час 
розвивається.

У запуску такої послуги 
Міністерством внутрішніх 
справ України нам дуже 
допомогли наші партнери 
з Державного агентства з 
питань електронного уряду 
України і програми EGAP, 
що фінансується Швейцар-
ською Конфедерацією та 
виконується Фондом Східна 
Європа.

Як замовити довідку про 
несудимість онлайн?

Ви заходите на сайт mvs.
gov.ua чи hsc.gov.ua, оби-
раєте спосіб реєстрації, 
скориставшись електро-
нним цифровим підписом 
або IDBank. 

Заповнюєте електронну 
форму, вказавши, в якому із 
сервісних центрів МВС (із 
списку) вам зручно забрати 
готову довідку. Відправляє-
те форму. Все, ваша заявка 
обробляється та форму-
ється в автоматичному ре-
жимі! Потім ви отримуєте 
повідомлення на електро-
нну пошту про готовність 
документа, приїжджаєте і 
забираєте!

Оскільки довідка про від-
сутність судимості необ-
хідна учасникам державних 
тендерів, тепер понад 200 
000 учасників системи за-
купівель ProZorro можуть, 
не виходячи з дому чи офі-
су, замовити за допомогою 
електронного цифрового 
підпису та подати її в ре-
жимі онлайн.

Мешканці сільської місце-
вості, зрозуміло, можуть 
отримати довідку про від-
сутність судимості в мо-
більному Сервісному центрі, 
який обслуговує їх район.

Крок за кроком ми відкри-
ваємо нові Сервісні центри, 
розширюємо кількість сер-
вісів МВС, впроваджуємо 
онлайн технології. Крок за 
кроком МВС стає комфорт-
ним і дружнім цивільним 
офісом. Крок за кроком ми 
йдемо шляхом реформи, 
орієнтованої на ВАШІ ін-
тереси!

Журналісти перевірили ін-
формацію і виявилось, що 
вона недостовірна. Дійсно, 
на хвилину можна заповнити 
заявку на довідку, але по-
тім сайт висне. Через годину 
очікування вкладку з сайтом 
МВС довелося просто за-
крити. 

Чи прийняли заявку на 
оформлення довідки - не-
відомо. Не вийшло також і з 
другої спроби.
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На кого розповсюджується амністія

Св'ята жовтня

в’яЧеслав 
гонЧарук

Місяць тому сус-
пільство збурила но-

вина про введення від 2019 року 
сплати за пологи і готовність 
українців платити за медицину. 
Мінохоронздоров’я поквапилося 
роз’яснити: бюджетне фінан-
сування пологів залишається в 
останній редакції законопроекту 
№6327. Але громадян це так і 
не заспокоїло. Адже в країні 
триває перетворення безкоштов-
них послуг на платні. Повідо-
млення Мінохоронздоров’я про 
готовність українців сплачувати 
за медицину — це, можливо, 
чергова маніпуляція влади, 
яка побудована на результатах 
дослідження 2014 року щодо 
благодійних внесків українців 
на лікування. Кошти, які люди 
сплачують лікарям через без-
вихідь та недофінансування 

медицини, на думку влади, є 
доказом готовності населення 
до платної медицини. Замість 
того, щоб розробити план роз-
витку охорони здоров’я, влада 
думає, як побільше заробити на 
простих людях. А в МОЗ навіть 
не знають реальних обсягів фі-
нансів, які витрачають українці 
на медицину. 

Не є підставою робити висно-
вки, що українці готові сплачу-
вати за медицину, якщо сотні 
українців несуть свої кошти у 
благодійні фонди лікарень. Про-
ти таких нововведень у медицині 
виступили профспілки. 

За медичну реформу, яку 
хоче запровадити в. о. міністра 
охорони здоров’я Уляна Супрун, 
прості українці знають небагато. 
Та вони знають, що справжня 
реформа спрямована на добро-
бут українців. Реформа, яка не 
продумана для людей, а про-
думана для чиновників, не може 

називатися реформою. І хоча в 
ній є позитивні зміни, нововве-
дення не сприймається простими 
людьми.

А яку думку з цього приводу 
мають козятинські медичні ор-
ганізації і профспілки медичних 
установ? Ми вирішили запитати 
у них самих.  

Але голова  профспілки цен-
трального медичного закладу, 
на жаль, пішла в планову від-
пустку. Запитати у відділі кадрів, 
хто на даний час заміняє голову 
профспілки, яка перебуває у від-
пустці, не було кого. Начальник 
відділу кадрів також перебуває 
у відпустці. Тож за наслідки 
медичної реформи хай думають 
самі українці, а медикам поки 
що ніколи 

Одне тільки радує, що голо-
сів у Верховній раді для при-
няття такого рішення і медичної 
реформи  в цілому поки, що 
немає..
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Наші медики не виступили відкрито проти реформи Сайт Авакова поки що висне

іван смолиЧ, лікар-гігієніст, 
ветеран праці

Квасоля — це білок для ор-
ганізму людини, заряд здоров’я.

Квасолю, як цінний харчовий 
продукт використовували наші 
предки ще в давнину, а також і 
з лікувальною метою. Вона за 
вмістом білка не поступається 
м’ясу та рибі. Білок квасолі за-
своюється організмом людини на 
70% більше, ніж м’яса, а це дуже 
важливо.

За складом та біологічною 
оцінкою білкові речовини квасолі 
подібні до білків тваринного по-
ходження, але за іншими показ-
никами далеко залишають позаду 
білки тваринного походження. 
Досліджено і доведено на прак-

тиці, що вуглеводи квасолі є 
цукристі сполуки, такі як глюкоза 
цукроза, фруктоза, крохмаль та 
клітковина. Квасоля має багато 
органічних кислот — лимонна, 
виноградна, яблучна та інші.

Цінна квасоля і за кількістю 
вітамінів. Бо в ній містяться ві-
таміни С, В1, В2, В6, РР, а також 
вітамін Е, фолева кислота, що 
регулює обмін речовин, жирів 
та білків.

За вмістом мікроелементів в 
ній міститься калій, фосфор, 
цинк, залізо, мідь, нікель, ко-
бальт та кремній.

Дієтологи давно використову-
ють квасолю в багатьох рецептах 
з дієтичного харчування.

народні цілителі цінуЮть 

квасолЮ за підвиЩення 
імунітету.

Хворі, що страждають на га-
стрит зі зниженою кислотністю 
повинні вживати квасолю для 
підвищення секреції шлункового 
соку. Її рекомендують вживати за 
таких захворювань: сечокам’яна 
хвороба, захворювання нирок, 
хронічні ревматоїдні артрити і 
подагра, захворювання печінки.

цілЮЩі рецепти
Від захворювання на цукровий 

діабет корисним буде такий збір: 
взяти 2-3 стручки квасолі, таку 
кількість листків чорниці, одну 
ложку насіння льону прокип’ятити 
10-15 хвилин в 3-х склянках води. 
Пити такий відвар тричі на день 
перед їжею за 15-20 хвилин.

Із квасолі можна приготувати 
дуже смачні, корисні та незви-
чайні страви.

Квасоля для бутербро-
дів: 1 склянка вареної 
квасолі, підсмажити 
цибулю, переміша-
ти, додати трохи 
вареної моркви, 
додати спеції, до-
бре вимішати й на-
мащувати на хліб.

Другий рецепт: 
одну морквину на-
терти на терці або 
порізати яблуко, до-
дати склянку вареної 
квасолі, заправити олією.

Наші бабусі надзвичайно смач-
но пекли з вареної квасолі 

пиріжки, додававши туди добре 
перемішану сушку.

Спробуйте, не пожалкуєте!

Щоб не було здуття
Щоправда, як недо-
лік страви із квасолі 

“бунтують” (пучать) 
у кишківнику. На-
родна медицина 
пропонує про -
варювати квасо-
лю до 5 хвилин, 
воду зливати і так 
робити 3-4 рази. 

Тоді “бунту” в киш-
ківнику не буде.
Тож вживайте квасолю 

в будь-яких стравах - від 
салатів і до пирогів. 

І будьте здорові. Смачного вам!

Шановна Маріє Василівно, хоч і не Ви писала 
ту нісенітницю, але я хочу дати відповідь. У село 
я прийшла в 1975 році, як молодий спеціаліст і 
проживаю в ньому по даний час. Протягом всьо-
го часу я працювала під керівництвом 8 голів 
колгоспу, якби щось не так, вони б мене вигна-
ли в секунді з роботи. Маю 38 років робочого 
стажу. Також за цей період помінялось 5 чи 6 
голів села, до яких я зовсім відношення не мала 
і їхня робота мене не цікавила. А тепер про мою 
сім’ю. Син був у грудні, сидів біля мене у лікарні 
з дочкою під час операції, в січні був, у квітні 
тиждень був, невістка з внуками на Паску була. 
На даний час, крім внука гляжу ще й внучку, бо 
дочка пішла на роботу. Отака моя сім’я. Син в 
даний час уже три тижні знаходиться на кордоні, 
бо Росія проводить навчання.

Тоді коли ви спите в теплій хаті, п’єте каву в 
магазині, то мій в холоді, слякоті в палатці за-
хищає, щоб ми спокійно спали.

Син має 23 роки військової служби, має також 
ордени та медалі, дослужився сам до підпол-
ковника, чесний, справедливий, користується 
повагою у підлеглих, а також у командирів. 

Це не 2 роки безсонних ночей, а 23! Моя ди-
тина пройшла всю Україну: Вінниця, Кіровоград, 
Миколаїв, Львів, Крим, Київ і я, де б він не був, 
всюди їздила і була поряд. У мене 5 внуків, я 
всіх бачила як вони росли, як училися ходити, 
говорити, як в школі навчаються. 

А тепер про “дорогу життя”.
Працюючи вдвох, ми збудували будинок і дали 

сину вищу освіту зараз дід їздить велосипедом, 
а я ходжу пішки, отак ми купались як кіт у мас-
лі. Дорога життя вашого героя проходила через 
автопарк та тракторну бригаду. Хату в колгоспі 
взяв за пачку сірників, грузовий автомобіль за 
копійки, запчастини, металолом, сх. інвертар, 
поміняв 4 легкових автомобілі, працюючи ме-
ханіком з 9 класами. Технікою заставлене все 
подвір’я і півгорода.

Дійсно, такого сина треба пошукати. Живете 
в одному селі і роками не говорите. Як віддала 
майновий пай Козаченку, вони не спілкувалися. 
Він пів свого життя стояв біля корита, а тепер 
посунули його і її то біситься; не можете пона-
їдатися. Щоб ваша воля, то півсела перебили. 
Жителі села письмово зверталися до голови 
села, щоб зробив обмір земель, якими користу-
ється Василишин. Зі слів голови села, у Васили-
шиного лишніх 15 га землі, за які не платиться 
ні копійки. Схаменутись потрібно, бо в даний час 
на вас працюють десятки тисяч людських дітей.

 леЩук л. д.

Насміхатися про те, що в нас нема 
пасовища, нема і села, на мою думку, 
немає з чого.

Так, пасовище в даний час на селі 
відіграє дуже важливу роль для насе-
лення, так як роботи немає, то єдиним 
засобом існування являється утримання 
підсобного господарства, в даному 
випадку ВРХ (здача молока та молод-
няка). І все між собою взаємозв’язане: 
є дохід для існування сім'ї, отже і сім'я 
в селі, а не на заробітках, отже і ді-
тки в садочку та в школі. І при вашому 
головуванні не сплачувалось ні копійки 
за пасовище, але ж тоді ходила і ваша 
корівка на те саме пасовище, так по-
трібно було документально узаконити 
дане пасовище, а потім говорити про 
гроші, а по  0,5

 га на кожну голову ВРХ, це згідно з 
нормативами та розрахунками, і ви про 
це, колишня голова села, повинні знати. 
Після того, як приїхала комісія з райо-
ну, виявилось, що в нас крім пасовища є 
вільна земля. То ж усім учасникам АТО, 
які звернулись в сільську раду, було по-
годжено надання по 2.00 га землі, ніхто 
обділений не залишився.

Ніхто вам, Лідіє Денисівно, не на-
давав права зачіпати чужих дітей, об-
зиваючи їх п’яничками, порушниками 
правил та дисципліни та відсилати в 
АТО. Хто ви

така? І ніхто з односельчан не винен, 
що ваш син обрав військову спеціаль-
ність і його  

робота - захищати Батьківщину. За-
хищати Батьківщину, це взагалі кожного 
обов'язок, але вашого - в першу чергу. 
Вашому синові надали 2 га землі, чим 
ви незадоволені? Чому завжди звучить 
з ваших вуст, що син «бомж», чи ви не 
розумієте значення даного слова, або в 
ваших поняттях, якщо людина без влас-
ної квартири, то це вже “бомж”? Якщо 
вже так погано йому в Києві, то у вас 
є земельний пай, у чоловіка є пай, для 
ведення особистого селянського госпо-
дарства  -1,00 га, його 2 га та город, то 
ж й нехай обробляє і так, як ви кажете, 
«набиває кишені».

Ми вас, громадою, по моєму, ревізо-
ром не обирали, щоб кожен фермер, 
підприємець та й взагалі одноосібник 
відчитувався перед вами, коли, кому і 
на що надає допомогу.

Шановна Денисівна, в мене не 23 
роки стажу державного службовця, а 
27 і не 20 років була секретарем сіль-
ської ради, а 25 років. До речі, за 27 
років не мала жодного конфлікту ні з 

керівництвом району, ні з керівниками 
господарств, ні з головами села, їх було 
5, в тому числі і з вами працювала 4 
роки. І мене люди обирали, і довіряли.

Чому ж ви мене таку погану не звіль-
нили? А тому, що ви знали, що на мене 
можна

«покластися» - всі документи будуть 
в порядку і вона все зробить. Але ви 
одне

скликання відпрацювали, а на друге 
такого діяча і не обрали. 

Дякуючи вашим, Денисівна, старан-
ням та підробкам на виборах, ви аж на 
17 голосів більше назбирала для пана 
Козаченка В. О., а скільки разів перед 
виборами я їздила, дякуючи вам, в про-
куратуру та в РВУМВС, як на роботу, 
думали «зламати» мене, щоб забрала 
заяву, бо боялись, що оберуть головою 
села. Напевно у вас свої особисті інтер-
еси в цьому плані.

 А я, слава Богу, здала на відмінно 
тест на Київ по категорії «А» (якщо 
воно вам щось говорить) і працюю на 
даний час головним бухгалтером сіль-
ської ради.

Відносно туалету та опалювальної 
системи, тут взагалі мені приписана 
роль голови села, як говориться, немає 
про що говорити, тільки виникає одне 
питання: А куди ходили інші?

З проведенням газопостачання по 
селу, тут взагалі як у кіно: «Тут помню 
- тут не помню». Чи хтось з жителів 
села прийде на засипку траншей, а ми, 
працівники сільської ради, обов’язково, 
а стільки я з тобою з сажнем ходила 
полями, переміряли траншеї, чогось 
тільки мене брала, і як я із свого горо-
ду тачкою возила землю, щоб засипати 
труби біля автобусної зупинки та біля 
свого подвір’я. Усі пам’ятають, а в Ле-
щук - провали в пам’яті. А взагалі, яке 
було те проведення: більша частина 
села залишилась без газопостачання. 
Дуже добре головувала, кожен день 
сварки, крики, непорозуміння, до цієї 
пори згадують люди її «добрим »сло-
вом, зате слави собі скрізь приписує, 
більше всіх. Але Бог з тобою.

Відносно водогону я з гордістю хочу 
сказати, що хорошу справу ми з людьми 
зробили, не звертаючи увагу ні на які 
перешкоди, які виникали. Перед чле-
нами кооперативу тричі звітували і не-
порозумінь не виникло. Усі люди дуже 
задоволені і бажають тільки здоров’я.

А як полегшено «вдихне повітря» 
школа села Дубові Махаринці, коли ви 
забрали внука в школу в місто Козятин, 

щомісяця скарга за скаргою, нічим і 
ніким не задоволена. Не можу зрозумі-
ти, що протизаконного, якщо ми взяли 
з резервного фонду землю і людські 
паї, які обробляємо і за все сплачуємо 
податки. Це що, на території сільської 
ради немає більше орендарів, крім нас? 
Землі запасу використовують: Дзюник 
С.Д., Козаченко В.О., Лаврухін С.Д, 
причому даною земельною ділянкою ко-
ристувались ви, але до того часу, поки 
безкоштовно вам обробляли землю.Ви 
ж, шановна, була головою села і не зна-
єте, хто використовує землі на території 
сільської ради і не сплачує податків?

Тепер відносно добровільного 
об’єднання громад. Ніхто нікого не 
підбурює, а питання стоїть в тому, що 
потрібно людей зібрати і згідно з за-
коном «Про добровільне об’єднання 
громад» розповісти людям всі позитивні 
та негативні моменти, нехай, як на-
писано в Законі, вирішує громада. Тут 
ви знову показали свою некомпетент-
ність та безграмотність, так як сплата 
орендної плати за земельні ділянки, які 
за межами населеного пункту (землі 
запасу, резервного фонду), обумовлена 
в договорі оренди укладеного з управ-
лінням Держгеокадастру у Вінницькій 
області (більш зрозуміло - з областю), 
а не в межах району чи сільської ради.
На сплату моєї орендної плати це ніяк 
не впливає. При об’єднанні виникає 
питання з місцевими податками і збо-
рами: Єдиний податок, податок на не-
рухомість, плата за землю (присадибні 
земельні ділянки та паї одноосібників) 
і т.д.. Питання тарифів, сплата за про-
ведення нотаріальних дій, надання 
адмінпослуг і т.д., так як згідно з за-
коном ст.3 п,2 Об’єднана територіальна 
громада, центром якої визначено місто, 
є міською територіальною громадою. І 
якщо ми добровільно приєднуємося до 
міста обласного значення, то вибори 
не проходять і представницького орга-
ну, який захищав би інтереси громади 
в міській раді, не має. Обговорення 
жителями села об’єднання громад, це 
ЗАКОННО, так потрібно робити, а не 
суперечить Закону.

Продовжувати аналізувати інші ваші 
наклепи не маю бажання. Тож нехай 
Бог дасть вам життєвої мудрості та 
здоров’я.

Не заглядай в чуже вікно,
Не заздри тим, хто більше має,
Бо кожному із нас дано,
Лиш те, що в Бога заробляє...
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незіграні футболісти 
заВжди програють

на фото: в центрі олександр трифонович бойко, над ним валентина 
федорівна - матушка, поруч із священиками: владикою симоном, 
о. павлом, о. георгієм, о. сергієм, о. самсоном. 1957 р. м. козятин. 
другий день престольного свята троїці (фото з міського музею історії 
міста)

маленькі патріоти за мирбібліотека зібрала тВорчих дітей 
козятинщини

пам’яті отця 
олександра 

спортивний 
клуб “Panthers” 
достойно 
представив наше 
місто в немирові

каратисти на “кубку 
оями” взяли 
призове місце

олександр (34), оператор і 
Юлія (34), продавЧиня:

— Ми нещодавно одру-
жилися.

олена (27), тимЧасово не 
працЮє:

— Їздила до сестри Ірини у 
Швецію і дуже гарно і позитив-
но відпочила.

олена (30), у декреті і 
мирон (2):

— Старша дочка Адель 
пішла у перший клас.

оксана (42), домогосподарка і ілля 
(8), школяр:

— Іллюші подобається у школі, 
а я тільки що підстриглася і дуже 
задоволена зачіскою!

микола (42), охоронець:

— Переїхав у нову 
квартиру.

ілля (8), школяр і маша (3):

— Гуляємо — йдемо до 
мами Наталі на роботу.

ми запитали у козятинЧан Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

Від чого залежить щастя кож-
ної людини на Землі? Можливо, 
для когось важливою є  погода. 
Для інших щастя в їжі та одязі. 
Комусь приносить щастя висока 
заробітна плата. Але найбільше 
в світі щастя — це мир на землі, 
коли  люди живуть спокійно, 
а земля не здригається від 
страшних вибухів, діти вільно 
спілкуються, здобувають знання, 
щоб зробити нашу країну ще 
прекраснішою.

21 вересня — Міжнародний 
день миру, це день, коли кожен 
має замислитися над ціною 
миру, його важливістю для жи-
телів всієї планети. І ось вже 
вкотре в ЗШ №5  відзначається 

День миру, а підготували його 
учні 3-А класу з класним ке-
рівником Іриною Слободяник. 

Тиждень був різноманітним. 
18-19 вересня  у школі відбувся 
конкурс малюнків «Ми за мир». 
Проявляли свою фантазію і 
творчість діти 3-А та 5-6 класів. 
20 вересня у шкільній бібліотеці 
відбулася виставка книг «Під 
мирним небом». 21 вересня – лі-
нійка, де діти читали патріотичні 
вірші, співали пісні про Україну, 
випустили в небо жовто-блакитні 
повітряні кульки та вшанували 
хвилиною мовчання усіх заги-
блих за мир і спокій в Україні. 

Головний символ свята – па-
перовий голуб. Учні 1-х кла-

сів почепили на карті 
України символічних 
голубів, які принесуть 
мир та спокій нашій 
Батьківщині, припи-
нять кровопролиття та 
страждання українців. 
Діти говорили, щоб 
ці голубки повернули 
додому батьків, синів, 
братів та чоловіків, 
щоб запанував спокій 
та мир.

Учні 3-А класу за-
кликають всіх людей 
на Землі: «Живіть у мирі та 
злагоді!», «Ми – за голубе небо! 
Ми – за тепле сонце! Ми – за 
щасливе дитинство! Ми – за 

МИР!»
Такі дні надають унікальну 

можливість передати розуміння 
значення миру дітям, щоб на-

вчити їх людяності, доброти та 
поваги.    

Батьки маленьких патрioтiв 
3-А класу шк.№5

катерина Чекай

Найсильніші армреслери, що увійшли 
до збірної Козятина, взяли участь у Кубку 
Вінницької області з армспорту. Змагання 
пройшли 23 вересня у Немирові. 

Як розповів газеті “RIA-Козятин” голова 
ГО “Козятинська Федерація Армспор-
ту” Руслан Кухар, завдяки гарній спор-
тивній підготовці та запеклій боротьбі, наші 
спортсмени вибороли призові місця.

Серед дівчат у категорії до 65 кг На-
талія Голомисюк зайняла лівою рукою 2 
місце, правою — 3 місце. У категорії 65+ 
Людмила Козаченко посіла лівою рукою 3 
місце, правою — друге. Серед хлопців 
Артем Тучак виборов 3 місце. 

Вітаємо спортсменів та бажаємо їм успіху 
на Кубку України з армспорту, що пройде 
6-9 жовтня в Одесі. 

в’яЧеслав гонЧарук

Коли футбол дорослий наближається 
до екватора, то футбол дитячий тільки 
розпочав змагання за престижні трофеї. 
Саме 26 вересня розпочався чемпіонат 
області серед дитячих колективів. Зма-
гатимуться юні спортивні таланти в двох 
підгрупах по сім команд. 

У групі, де виступають козятинські 
спортсмени, ще беруть участь дві ві-
нницькі команди “Спартак”та “Темп”, а 
також футбольні колективи міст Жме-
ринки, Бару, Мурованих Куриловець і 
села Северинівка Жмеринського району. 
Команда з Козятина розпочала змагання 
з домашньої зустрічі. Їхніми гостями 
були футболісти Вінницького “Спартака” 
Наші програли з рахунком 1:6. Цей єди-
ний м’яч за козятинську команду забив 
Олександр Бондарчук.

Початок гри проходив у рівній бо-
ротьбі. Та в дебюті зустрічі вінницьким 
футболістам вдалося забити швидкий 
м‘яч. І вони повели в рахунку. Ближче 
до середини першої 35-хвилинки гості 
почали переважати наших футболістів 
в рухливості і виборі позиції. І під час 
кутового удару вони ще раз досягли 
успіху. Так з рахунком 0:2 завершився 
перший тайм.

Друга половина зустрічі пройшла під 
диктовку гостей. Вони ще чотири рази 
розписалися у воротах нашої команди. 
Спартаківці з Вінниці забивали голи 
на всі смаки. Та не можна сказати, що 
вихованці козятинської ДЮСШ були 
хлопчиками для биття, у них просто 

були тренери з 
ДСШ. 

У дитя чо -
ю н а ц ь к о м у 
футболі  так 
не виховують. 
Уяв і т ь  т а к у 
картину, коли 
б і л я  б о к о -
вої лінії фут-
больного поля 
стоїть тренер 
команди  т а 
три помічники 
і кожен нама-
гається дати 
гравцеві під-
казку в епізоді, 
який був миттю 
раніше. Робота 
з м’ячем і передачі шкіряного, пресинг 
на якісь ділянці поля шліфуються на 
тренуваннях. А козятинську команду 
склепали з кращих футболістів шкіл міс-
та. І хочуть, щоб вони грали на рівних 
з командою, яка тренується три рази на 
тиждень. У вінничан, правда, є труднощі 
з тренувальним процесом, тому що юні 
спартаківці тренуються на полі електро-
лампового заводу. У них немає такої 
бази, як у нас, а дитячі тренери кращі. 
Вони не тільки навчають юне даруван-
ня майстерності, а й поважають їх як 
особистість. Наші хлопці грали так, як 
правили ними дорослі. А гол престижу, 
що влетів у ворота гостей, показав, що 
в нашої команди є потенціал. Потрібно 
комусь його тільки розкрити.      

дмитро живЧик, тренер

У Ірпіні Київської області пройшла відкрита 
всеукраїнська першість “Кубок Оями” з карате 
кіокушинкай серед молодших юнаків та дівчат 
2009-2003 р. н. у розділі «куміте».

Змагання зібрали понад 160 учасників з 
клубів та ДЮСШ зі всієї України (Київ, Ірпінь, 
Бровари, Буча, Олександрія, Луцьк, Одеса, 
Полтава, Чернігів, Умань. 

Команду нашого міста на турнірі представ-
ляли юні каратисти Козятинської юнацько-
спортивної школи та учасники ГО «Спортивний 
клуб Тако».  

За результатами виступів козятинчани посіли 
третє загальнокомандне місце. У нашому ак-
тиві 13 нагород: три золоті, п’ять срібних 
та п’ять бронзових медалей. Чемпіонами 
у своїх вагових та вікових категоріях стали 
Дмитро Шутов (окрема  відзнака від ор-
ганізаторів — приз “За кращу техніку”), 
Нікіта Ярош та Лена Данчук.

олександр гвелесіані, міський 
голова і-іV та Vі скликань 

Найвищим визнанням чиєїсь 
професійності є фраза «Від 
Бога». Лікар від Бога, вчитель від 
Бога... Дивно, але й серед пред-
ставників духовенства є такі, про 
яких можна сказати: священик 
від Бога.

30 вересня виповнилося б 
100 років відданому служителю 
Церкви, людині надзвичайно 
світлої душі і нелегкої долі - 
отцю Олександру Бойку. Хрис-
тиянська мудрість, скромність, 
духовність зробили Олександра 
Трифоновича моральним автори-
тетом нашого міста ще за життя.  

Усі, кому пощастило спілку-
ватися з отцем Олександром, і 
я в тому числі, пам’ятають його 
щиросердність, уміння розрадити 
і дати християнські настанови. 
З любов’ю і повагою до нього 
ставилися не тільки прихожани, а 
й ті, хто переступав поріг церкви 
в кращому разі  раз на рік – на 
Великдень.

Народився отець Олександр 
напередодні революції – 30 ве-
ресня 1917 року. Люди старшого 
покоління пам’ятають радянську 
політику щодо церкви: виховання 
атеїстичного світогляду, зни-
щення церков, переслідування 

духовенства. Саме в ті часи за 
сприяння двох священиків з ро-
дини – єпископа Якова та ігумена 
Авраамія – юний Олександр зро-
бив доленосний вибір: присвятити 
себе служінню Богу і людям.У 
1941 році отець Олександр Бойко 
(на той час вже диякон) прибув 
до Києва. У скрутний для країни 
час молодий священнослужитель 
доклав чимало зусиль для на-
лагодження церковного життя 
столиці, зокрема  допомагав у 
підготовці до відкриття Володи-
мирського собору та перенесення 
до нього віднайдених мощів свя-
тої великомучениці Варвари.

У 1942 році у відновленому Ми-
хайлівському монастирі єпископ 
Пантелеімон висвятив диякона 
Олександра у сан священика.

Протягом усього життя Олек-
сандр Трифонович з незапере-
чною християнською гідністю 
дотримувався настанови, почутої 
від владики Пантелеімона під час 
рукопокладення: «Хто твій народ? 
Національних розбіжностей його 
не шукай. Вони всі разом тут 
жили. Їхні діди і прадіди жили 
на цій землі, і ти завжди будь з 
ними. ЖИВИ ТАК, ЯК ЖИВЕ ТВІЙ 
НАРОД».

 Саме так, разом з народом, 
несучи людям віру в Господа 
Бога, отець Олександр  пройшов 

через німецьку окупацію, арешт 
гестапо. Чудесним чином уникнув-
ши депортації в Німеччину, свя-
щеник став настоятелем храму в 
Якушинцях. А з 1950 року отець 
Олександр отримав  благословен-
ня служити в Козятині. Увесь цей 
час поряд з ним, розділяючи горе 
і радість, була вірна дружина – 
матушка Валентина. Їх взірцевий 
шлюб, освячений справжньою 
християнською любов’ю, тривав 
довгих сімдесят років. І дітей 
своїх вони виховували в дусі 
християнських чеснот. Як згадує 
молодший син отця Олександра 
Валерій, батьки завжди наставля-
ли: «Будьте чесними і порядними 
людьми. Живіть по заповідях 
Божих і старайтеся бути гідними 
високого звання «християнин».

 На думку багатьох городян, 
що знали і пам’ятають отця 
Олександра, у нього було дві 
якості, поєднання яких ро-
бить його надзвичайною осо-
бистістю. З однієї сторони, він 
представник духовенства, якому 
довелося нести нелегку ношу 
збереження і утвердження віри 
в часи ідеології атеїзму, з іншої 
– це людина з незаплямованою 
репутацією.

У переддень сторіччя з дня на-
родження отця 
Олександра ви-
словлюю гли-
боку шану цій 
світлій людині, 
справжньому по-
движнику, який 
сміливо ніс лю-
дям слово Гос-
поднє і залишив 
яскравий слід в 
історії нашого 
міста.

дмитро артемЧук

На життєвому годиннику 82-річ-
ної Галини Григорівни Альо-
шиної є що згадати. Дитинство, 
війна, молодість, вихід на пенсію, 
війна з північним сусідом, пересе-
лення. Розмінявши дев'ятий деся-
ток, вона намагається не вигляда-
ти як переселенка. Хоче мати все 
своє. Та роки і життя в підвалі на 
початку війни, що розпочалась на 
сході України і під час окупації, 
зробили жінку хворою. 

Потрапивши в козятинську лі-
карню, Галина Григорівна готова 
дякувати кожному, на кому білий 
халат. Тому й звернулася до ЗМІ, 
щоб через газету подякувати їм. 
Можливо, воно так би все й було, 
якби Галині Григорівні не попала 
стаття, як про неї піклуються інші 
служби. Та про все по порядку.

Народилась Галина Альошина 
в селі Пиковець Козятинського 
району. У 1956 році вона пере-
їхала жити в Макіївку. А в 2014 
перебралися в Амбросіївку. Там 
і застала її війна з російським 
агресором. 

Спочатку допомагала україн-
ським військовим продуктами 
харчування, сигаретами та одягом. 
Відкрито вони нічого не брали. 
Українські військові забирали за-
лишене нею, як нікого не було по-
руч. Та був період, коли українські 
вояки відходили, довелось сидіти 
в підвалі, тому що не можна було 
вийти на вулицю, обстрілювали 
житлові квартали. 

— Я на власні очі бачила Іло-
вайський котел, — розповідає 
вона. — Я пам’ятаю війну з німця-
ми. Німці такого не робили. Як в 
Амбросіївку зайшли росіяни, там 
залишатися було небезпечно. Ки-
дали в підвал за кожну дрібницю. 
Я стала переселенкою. Переїхала 

в Коростень. Там не було, як удо-
ма, але, як кажуть, можна було 
жити. Одержувала 5 пакетів рису 
на місяць та одежу в необмеженій 
кількості. 

Та в Коростені не підходив клі-
мат пані Галині і уродженка села 
Пиковець переїхала ближче до 
родичів в місто Козятин. І тут Га-
лина Григорівна зустріла хороших 
людей. З багатьма новими сусіда-
ми потоваришувала. За натурою 
вона жінка дружелюбна та не 
може чути, коли кажуть неправду.

У Козятині вона перебуває вже 
дев’ять місяців. За цей час від 
людей, які в районці назвалися 
волонтерами, переселенка отри-
мала тільки 12 пакетів рису. Для 
порівняння, за цей період в Ко-
ростені вона отримала б 45 таких 
же пакетів. От і не розуміє, що це 
за такі волонтери, що не дають 
навіть того, що повинна отриму-
вати, як вимушена переселенка. А 
пані Венеру (так звуть волонтерку) 
подають у провладній газеті, як 
людину, яка переймається долею 
переселенців з Донбасу. А вихо-
дить, що рідні краще допомагати, 
ніж 82-річній хворій пенсіонерці.     

переселенка дякує 
лікарям і обурена 
на ВолонтеріВ

в’яЧеслав гонЧарук

У районній бібліотеці на почат-
ку тижня зустрілися юні таланти 
та обдарованості Козятинщини. 
У стінах цього закладу зібралися 
творчі діти, читачі бібліотек-філій 
району. Вони декламували власні 
вірші, грали на музичних інстру-
ментах, співали, танцювали.

На заході прозвучало, що 
творчість надихає, оздоровлює, 
додає сил і віри в себе, вона 
об’єднує і є простором миру, до-
зволяє кожному будувати свою 
неповторну життєву стежку. 
Творчість дається наполегливістю 
і вимогам до самого себе.

Завжди можна чомусь навчити-
ся.  А от талант — це складова, 
якої не можна навчитися чи 
купити. Козятинські художники 
та майстри декоративно-при-
кладного мистецтва яскраве 
тому підтвердження. Не маючи 

таланту, портрет не нама-
люєш і з бісеру вишивки 
не зробиш.

У бібліотеці одні твор-
чі діти, представляючи 
свої витвори мистецтва, 
змінювали інших творчих 
дітей, які виконували 
номери художньої само-
діяльності. І виглядало 
це так, як концертна 
програма. Як продумане 
дійство. 

Мабуть, тому зрежи-
сована програма пані 
Людмилою Фещук всім 
присутнім сподобалась.

Коли показові виступи 
закінчилися, всім вручили 
грамоти. На пам’ять керів-
ництво дитячої районної 
бібліотеки влаштувало 
творчим дітям солодкий 
стіл. Відбулося фотогра-
фування на згадку.
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продам 
  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 2 ðåôëüîííèõ 
êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³øåííÿ ö/ð ðèíêó.  067-430-79-37, 093-
756-39-33
  Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, òàð³ëêè, óìèâàëüíèê ó âàííó, âàçîí 
åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093-773-34-02, 098-
675-21-69, 099-080-08-26
  Áàòàðå¿, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â, ïë³íòóñ äóáîâèé, ëàì³íàò, íàë³÷íèêè äëÿ 
äâåðåé, ïë³íòóñ ïîòîëî÷íèé, òðóáà ãàçîâà òà êàíàë³çàö³éíà. 096-258-
75-22, 073-052-93-37
  Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ 5 øò., ðåçèíà á/ó 195/65 R 15, åëåêòðî - 
êîëîðèôåð 10 êÂò, êîíäèö³îíåð êàíàëüíèé 48, àãðåãàò äëÿ õîëîäèëüíî¿ 
êàìåðè. 063-414-18-40
  Áîéëåð íîâèé çàïàêîâàíèé 50 ë. «Åëåêòðî-Ëþêñ», ðåéñè Ð-50 äîâæ. 
6 ì.097-759-29-25
  Áîðîíà âàæêà 1 øò. 500 ãðí. 097-331-66-07
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 8. 073-044-16-65
  Áóðÿêè ñòîëîâ³ (áîðäî òà öèë³íäðè) ïî 5 ãðí./1 êã. 063-502-53-05
  Áóðÿêè, ãàðáóçè, êàáà÷êè ³ ñîíÿøíèêîâó ìàêóõó. 093-411-05-52
  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
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), íîâ³ îâàëüí³ äîðîæêè. 
097-643-40-14
  Âàííà ÷àâóííà âòð. Òóðö³ÿ, óí³òàç PORTA áåç êðèøêè äëÿ áà÷êà, 
ïîëîòåíöå-ñóøêà âîäÿíà 55 õ 40, í/æ õðîì. 063-462-61-20
  Âàííà ÷àâóííà, äóøîâà êàá³íà, äâåð³ ÌÄÔ øèð. 80 ñì. ç âàðöàáàìè, 
çàìêàìè, êåòëÿìè 3 øò. â õîðîøîìó ñòàí³, äâåð³ äåðåâ’ÿí³. 098-920-
58-17
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Àðäèñ» â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-50-73
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ á³ëà, íîâà. 093-546-94-84
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 067-171-12-01
  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
  Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20 ñì. 097-
353-17-70, 093-041-69-49
  Âóã³ëëÿ ì.Êîçÿòèí âóë.9-Ñ³÷íÿ 53. 063-510-74-78, 2-11-56
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð. 098-525-00-25
  Ãàéêà í/æ Ì6 ç íàñ³÷êîþ 206 øò. íîâ³ 3 ãðí./1 øò., øïèëüêà 
îöèíêîâàíà Ì16 õ 1000 ìë. íîâà â íàÿâí. 6 øò. 65 ãðí./1 øò. øïèëüêà 
îöèíêîâàíà Ì16 õ 1000 ìë. íîâà 6 øò. 70 ãðí./1 øò., øàéáè îöèíêîâàí³ 
Ì16 õ 50 ìë. 20 øò. òîâù. 3 ìë. íîâ³ 3 ãðí./1 øò. 097-331-66-07
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³, ÷åìîäàí, ê³ìíàòíà ñò³íêà, øêàô, òðèëÿæ, 2 òóìáî÷êè, 
êðîâàòü, ñò³ë ïèñüìîâèé. 063-344-14-45, 063-649-90-85
  Ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, ðîçì³ð 6.30 õ 3.20 15 
000 ãðí. 097-722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ð-í ÏÐÁ. 097-149-37-52
  Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  Ãàðáóçè ³ êàáà÷êè, ì.Êîçÿòèí. 093-911-80-76, 063-134-36-43
  Ãàðáóçè ñ.Êîðäèø³âêà. 067-953-32-91
  Ãàðáóçè ñ.Ñåëèùå. 098-205-75-53
  Ãàðáóçè. 093-783-37-36
  Ãàðáóçè. 097-426-63-34, 063-277-52-94
  Ãàðáóçè. 097-602-34-62
  Ãàðìîøêà «Óêðà¿íêà» ç ôóòëÿðîì. 063-510-68-26, 2-41-26
  Ãí³é. 096-466-37-06
  Ãîëóáè Äèòèø³ ³ Ïàâè÷³, íå äîðîãî 098-289-94-14
  Ãðóøà «Ë³ñîâà êðàñóíÿ», âèíîãðàä íà âèíî, àâòîçàï÷àñòèíè. 097-
282-13-43
  Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ á/ó ç³ ñêëîì òà êîðîáêîþ, ôóðí³òóðîþ, ãàðíèé äèçàéí 
ï³ä ëàêîì 200 õ 60, 200 õ 70, 200 õ 1.20 - äâ³éí³, ÌÄÔ äâåð³ ÌÎÊÊÎ ç 
ìîëä³íãàìè òà ñêëîì 200 õ 80. 063-462-61-20
  Äâîº âõ³äíèõ äâåðåé (ñîñíà), á/ó, ïîêðèò³ ëàêîì. 093-832-07-29, 
096-334-35-88
  Äèâàí  - ìàëþòêà, åëåêòðîäóõîâêà, øêàô äëÿ á³ëèçíè, ñòàö³îíàðíèé 
òåëåôîí, øâåéíà ìàøèíêà. 093-406-75-28
  Äèâàí êíèæêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 063-145-76-77
  Äèâàí, êèëèì. 096-314-53-63
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà - ë³òî, 
âàííî÷êà. 093-778-40-50
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë ãîëóáà, äçåðêàëà áåç ðàìîê. 093-681-01-44
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, çåëåíà 1 000 ãðí. 063-896-75-31
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà + ìàòðàö. 063-462-59-90
  Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â ãàðíîìó ñòàí³. 063-619-55-44, 098-473-41-03
  Äèòÿ÷èé 3-õ êîë³ñíèé âåëîñèïåä (äëÿ õëîï÷èêà), àâòî-êð³ñëî. 068-
546-67-73
  Äèòÿ÷èé åëåêòðîìîá³ëü «Geoby mini cooper S» ïóëüò óïðàâë³ííÿ, 
FM-ðàä³î, êîë³ð ÷åðâîíèé ç ÷îðíèìè ïîëîñêàìè. 096-160-11-85, 063-
541-10-96
  Äîìàøí³é ãí³é - ïåðåãí³é. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48 
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Åëåêòðîìîá³ëü â ãàðíîìó ñòàí³, êîë³ð ÷îðíèé. 093-907-98-54
  Åìí³ñòü ìåòàëåâà êâàäðàòíîãî òèïó 1 êóá äîâæ. 1 ì., øèð. 1 ì., âèñ. 
1 ì. 2 200 ãðí. 098-872-34-10
  Çàäíþ áàëêó äî Òàâð³¿. 097-886-27-25
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ» çàòèøíå ì³ñöå, ãàç, ôóíäàìåíò 
çàáóòîâàíèé, ñâ³òëî, êîíòåéíåð, ñàäîê. 093-578-68-80
  Çåì. ä³ë-êà «Ïîëå ×óäåñ». 097-149-37-52
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç, ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, ìîæëèâî íà 
âèïëàòó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 33 ñîò. ïðèâàòèç, âóë.Ê.Ìàðêñà, çàòèøíå ì³ñöå, âåëèêà 
êîïàíêà, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  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-êà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, 0.15 ãà 110 000 ãðí. 063-320-
32-07
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  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
  ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33, 093-
596-41-07
  Êàðòîïëÿ 5 ãðí./êã, êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ. ç ïåðøèì òåëÿì. 096-788-
82-26
  Êàðòîïëÿ Áåëà - Ðîñà âåëèêà, ãàðíà. 093-937-65-00
  Êàðòîïëÿ âåëèêà Áåëà Ðîñà 4 ãðí./êã. 096-757-05-02
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà. 073-124-23-63
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ãàðáóçè, êâàñîëÿ. 093-767-64-79, 067-862-46-81
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ì³ëêà. 068-023-60-87

  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà. 096-567-49-70, 093-091-52-85
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 â³äðî/10 ãðí. 068-051-93-60
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñîêîâèæèìàëêà, äà÷íà ä³ë-êà ç 5 ò. êîíòåéíåðîì, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-874-12-59
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 15 â³äåð. 096-219-94-51, 073-310-90-74
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, çåì. ä³ë-êà ñ.Ãóð³âö³ 0.57 ãà, êë³òêè äëÿ øèíøèëè 
òà ïîïóãà¿â, ãàðáóçè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-412-30-04
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-007-21-49, 068-492-20-76
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà 1 â³äðî 20 ãðí., êàðòîïëÿ ì³ëêà 1 â³äðî10 ãðí., 
ï³äâ³êîííèêè îöèíêîâàí³ â äîáðîìó ñòàí³. 097-436-73-95
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Êèñíåâèé áàëîí òà ãàç. áàëîíè íîâ³ òà á/ó, êàáåëü åëåêòðè÷íèé 
«ÂÂÏ-2-3:1.5 ìë. äîâæ. 90 ì. íîâèé 12 ãðí./ì/ï òà ñèëîâèé êàáåëü 
ÊÃ-4:2.5 ìë. äîâæ. 50 ì. íîâèé 34 ãðí./ì/ï., ìåòàëîðóêàâ îöèíêîâàíèé 
ç ïðîòÿæêîþ ä³àì 40 ìë. áóõòà 25 ì. 450 ãðí./áóõòà. 097-331-66-07
  Ê³íü ìîëîäèé º âñ³ ïðèíàäëºæíîñò³. 096-301-40-76
  Êîáèëà 10 ðîê³â, êàðà. 068-760-26-54
  Êîáèëà 5 ðîê³â, ðîáî÷à. 068-512-83-36
  Êîáèëà 5 ðîê³â. 097-781-80-39
  Êîáèëà 8 ðîê³â æåðåáíà, ëîøèöÿ 1.5 ð³ê. 068-762-90-74
  Êîçà ä³éíà, êàâîâå äåðåâî. 067-445-75-52
  Êîçî÷êà 7 ì³ñ. 093-731-13-90, 097-301-35-88
  Êîçî÷êà 7 ì³ñ. 097-954-44-10
  Êîìï’þòåð 4-õ ÿäåðíèé AMD + 4 Ãáò. ÎÇÓ + DVD-RW + HDD - 250 
Ãáò. + ìîí³òîð «Samsung» 17« + êëàâ. + ìèøêà 6 000 ãðí. ÌÔÓ + 
ÑÍÏ×  »Canon« 900 ãðí. 096-797-90-53
  Êîíòåéíåð 5 ò. â öåíòð³. 067-595-44-04, 093-125-52-72
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-888-07-14, 093-160-55-75
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì, ò³ëüíà 3 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 097-112-66-06
  Êîðîâà ìîëîäà ç òåëÿì. 098-954-05-70
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ÷åðâîíî-ðÿáà ñïàðîâàíà. 093-002-42-99
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé 25 Êâ, òåðì³í ãîð³ííÿ 8-12 ãîä., ïðè 
ïëþñîâ³é òåìïåðàòóð³ 24 ãîä. 067-756-85-13, 063-537-70-40
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèò. êîìïëåêò ñòîëèê - 
êð³ñëî - çîíòèê, ðîçêëàäí³ ñòóëà ðèáàêà, àâòîíàñîñ. 093-510-45-63, 
096-512-12-08
  Êð³ñëî äëÿ ïåäèêþðà á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 093-574-95-93
  Êóñêè ñ³ðîãî ãðàí³òó ïèëÿíîãî. 067-935-88-67
  Ë³æêà îäíîñïàëüí³ 2 øò. á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç ìàòðàöàìè. 068-
056-55-91
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-200-41-12
  Ë³æêî á/ó òà äâà ìàòðàöè 100 ãðí. 093-002-64-09
  Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå (Í³ìå÷÷èíà) ìåõàí³÷íå  
(â êîìïëåêò³ ãóñàê, ìàòðàö, òóìáî÷êà) 3 000 ãðí., âàííî÷êà ä/ìèòòÿ 
ãîëîâè ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè (íàäóâíà) 350 ãðí. 093-884-68-69
  Ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
063-393-53-06
  Ìàëîãàáàðèòíèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà 10 
ñì. íîæ³, àêóìóëÿòîð ìîòîáëîêà (ãåëåâèé). 067-147-53-25
  Ìàíîìåðò äî ãàç. ðåäóêòîðà íîâ³ 4 øò. 80 ãðí./1 øò., ìóíäøòóê 
âíóòð³øí³é äî ð³çàêà 1 Ï òà 4 Ï íîâ³ 15 ãðí./1 øò., êîìïëåêò äî ð³çàêà 
1 500 ãðí., ñåë³òðà àì³à÷íà  â íàÿâ. 80 êã. 11 ãðí./1 êã., êîìïðåñîðíå 
ìàñòèëî ÊÑ-19 28 ãðí./1 ë. 097-331-66-07
  Ìåáåëü, ë³æêî, 2 øêàôà, ñò³ë òóìáà, òðèëÿæ. 096-969-45-99
  Ìåáëåâà ñò³íêà, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 067-152-85-64, 097-
513-57-96
  Ìîëîäà êîçà ä³éíà ç äðóãèì îêîòîì. 068-041-23-66
  Ìîëîäà êîðîâà. 098-245-76-02
  Ìîðêâà, áóðÿê ñòîëîâèé, êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, äð³áíà, 
ãàðáóçè ñîëîäê³. 096-941-74-64
  Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ìîñò 2106, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ á/ó, Òàâð³ÿ íà ðîçáîðêó. 096-
264-75-92
  Ì’ÿêà ìåá³ëü (äèâàí ³ 2 êð³ñëà), òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òåëåâ³çîð LG 
ç êð³ïëåííÿì äî ñò³íè. 063-809-21-73
  Íàá³ð êàñòðþëü ç âèñîêî-ÿê³ñíîãî ìåòàëó, âèð-òâî Áðàçèë³ÿ. 2-25-
76, 096-497-83-31
  Íóòð³¿ òóøêè ³ ìîëîäíÿê, ì³êñåð - äðåëü áóä³âåëüíèé. 067-152-76-
83, 063-694-20-04
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàëüìà ô³í³êîâà âèñ. 2.5 ì äëÿ îô³ñó, ãàðíî¿ â³òàëüí³. 093-018-43-
69, 097-311-97-28
  Ïàíåë³ áóä³âåëüí³ ð. 1.20 õ 6 ì. óñèëåí³ 1 500 ãðí./1. 096-779-60-83
  Ïàñ³êà ÿùèêè äåðåâ’ÿí³ 2 øò. ä/çáåð³ãàííÿ ðàìîê íà çèìó, 
êîðìóøêè, ðàìêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ë³òåðàòóðà ïî áäæ³ëüíèöòâó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà Ð³ãà ðîáî÷à. 096-364-80-30
  Ï³àí³íî Óêðà¿íà êîðè÷íåâå. 067-602-24-87
  Ïëàíåòàðêà òà õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà àëþì. 300 
ë., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ò³êêà», ñºòêà 6 ìì. 12 ì., ï³äéîìíèê 
òåëüôåð, ñâàðêà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, âóã³ëëÿ ÀÊ, êóðòêà øê³ðÿíà 
÷îë. ð. 48-50. 063-689-36-37, 063-695-30-20
  Ïîâîðîòí³ âåðñòàòí³ ëåùàòà øèð. ãóáîê 200 ìë. 2 200 ãðí., äâîðîãó 
íàêóâàëüíþ ìàñà 100 êã. 1 800 ãðí., ëèñòîâà ñòàëü ðèôëåíà  òîâù. 6 
ìë. ð. 1.30 õ 2.30 1 500 ãðí., 2 ìåòàëåâ³ áî÷êè 200 ë. ï³ä ñîëÿðêó 340 
ãðí./1 øò. 097-331-66-07
  Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, êàðòîïëÿ ì³ëêà, êàáà÷êè. 098-955-90-13
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ëèòîâñüêà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 
068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè (Ëàíäðàñ). 096-720-14-39
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè, Ïåòðåíè. 063-629-27-72
  Ïðèõîæà 1.90 õ 1.50 õ 0.40 á/ó, âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.46. á/ó. 063-
694-94-49
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Ïð³íòåð Canon Ìg-3540. 096-983-93-44
  Ðàêóøêà - òîðãîâà 2-õ ñòîðîííÿ. 093-885-30-82
  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
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 093-920-72-29
  Ñàäæàíö³ ìîíñòåðè øèðîêîëèñòîâî¿ íåäîðîãî. 093-281-28-76
  Ñâèí³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 15-18 êã. 097-029-93-33, 063-665-35-99
  Ñîáà÷êè Êàâêàçüêà ïîðîäà. 097-781-80-39
  Ñîêîâèæèìàëêà Áåëêîì, ïîñóä - ìåòàëåâà êàñòðþëÿ 20 ë., ñóë³ÿ 20 
ë. äëÿ âèíà, îá³ãð³âà÷³ - ðàä³àòîðè 2 øò., áàë³ÿ äîâãà ìåò. 1.5 ì õ  60, 
íî÷âè, òàð³ëêè. 096-364-80-30
  Ñîðòîâå âóã³ëëÿ, äðîâà, äîøêè, ìåä 100 ãðí./3-õ ë. áàíêà, ñåðâàíò, 
êíèæíèé øêàô, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî. 096-200-41-12
  Ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä «Ardis» â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-51-26
  Ñòàíîê öèðêóëÿðêà ñ ôóãîâêîé íàñòîëüíàÿ 500 ãðí. 098-419-98-65
  Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ  0.75, ìîðîçèëüíà êàìåðà, êóõíÿ 2 êâ.ì. 
íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà 
åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà + òþíåð íåäîðîãî. 063-234-29-75
  Ñ÷¸ò÷èê åëåêòðè÷åñêîé àêòèâíîé åíåðãèè ÑÀ×-195 3-õ ôàçíûé 
íîâûé. 068-753-33-53
  Òåëåâ³çîð «Ïàíàñîí³ê» ñòàí â³äì³ííèé. 063-641-51-34

  Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð á/ó êîëüîðîâèé Ïàíàñîí³ê, 21«. 093-917-88-10
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ. á³ëî - ðÿáà. 096-360-76-79
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 4 ì³ñ., â³ä õîðîøî¿ êîðîâè. 068-099-74-51
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-058-12-95
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ï³ä ãîòîâèé îäÿã äîâæ. 5 ì. 097-967-32-90, 
063-774-40-71
  Òðóáè îöèíêîâàí³ ä³àì. 25, 32, äâåð³ âõ³äí³, òðóáà äèìîõîäíà, 
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, óìèâàëüíèêè ç í³æêîþ âñå íîâå. 098-312-99-81 
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ðàäÿíñüê³ 
ãðîø³ ³ ìîíåòè, ê³ìíàòíó êîïò³ëêó, êíèæêè, âàçîíè. 2-12-24, 093-
884-86-66
  Òþêè ïøåíè÷í³ ìàë³. 097-431-45-86
  Óòêè ãîëóáîé Ôàðàîí ñåìüÿ êó÷óð è äâå óòêè, âçðîñëûå ãóñè. 093-
703-34-86, 098-891-19-50
  Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà  96. 067-772-36-78
  Ó÷àñòîê íà Ï³âäåííîìó Øîñå 39, ïðèâàòèç., ç äîêóìåíòàìè. 098-
419-41-41
  Ôàðè äî Òàâð³¿, Ñëàâóòè, ôàðî øóêà÷ äåøåâî. 093-830-98-46
  Õîëîäèëüíà êàìåðà 4 000 ãðí. 068-056-55-82
  Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, òîðãîâ³  òà îô³ñí³ ìåáë³, âàãè åëåêòðîíí³, 
ð³çí³ ìîí³òîðè, ñèñòåìí³ áëîêè, êëàâ³àòóðó. 097-449-53-15
  Õîëîäèëüíèê á/ó 2 000 ãðí., äèòÿ÷èé âåëîñèïåä â³ä 1 äî 3-õ ðîê³â 
200 ãðí., ìåá³ëü ñòåíêà êîðè÷íåâà 4 000 ãðí., á/ó âçóòòÿ ð.37-38 ïî 
50 ãðí. 097-556-89-55
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå 2-õ êàìåðíèé á/ó, ë³æêî äåðåâ’ÿíå, ïðóæèííèé 
ìàòðàö. 063-625-29-43, 097-098-77-23
  Öåãëà îáëèöþâàëüíà íîâà á³ëà 2000 øò., âåëîñèïåä á/ó, êðàâ÷ó÷êà 
ãðóçîâà. 063-279-94-04
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 1 ì³ñ., õîðîøèé äðóã, îõðàííèê. 063-
944-47-25
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, â³ê 1 ì³ñ. 096-910-31-71
  ×àñíèê çèìîâèé äóæå âðîæàéíèé (ïî 6 çóáö³â â ãîëîâö³) 45 ãðí./1 
êã., áîëãàðêà ä³àì.125 ìì., áåíçî-åëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò, áåíçîêîñà, 
ìëèí. 068-216-34-20
  ×îëîâ³÷èé êîæóõ íà îâ÷èí³ ð.52-54, ÷îë. ïàëüòî íîâå íàòóðàëüíà 
öåãåéêà - âîðîòí³ê íîðêà ð.52, ïàëüòî æ³íî÷å ñèíòåïîí íîâà ð.56, 
íåäîðîãî. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Øàðí³ð êàðäàííîãî âàëà (6 øë³ö³â õ êâàäðàò), âåíòèëü ìóôòîâèé 
ÄÓ-40, ÄÓ-32, ÄÓ-50 òà âåíòèëü ôëàíöåâèé ÄÓ-50, äèñêè äî 
öèðêóëÿðêè ä³àì. 340 õ 32 ìì íîâ³ 350 ãðí., ä³àì. 340 õ 70 íîâèé 350 
ãðí., ä³àì. 325 õ 40 á/ó 200 ãðí. 097-331-66-07
  Øèíè íà äèñêàõ á/ó «Ìàòàäîð» R14 185 õ 60 - 4 øò. 098-298-04-94
  Øóáà íàòóðàëüíà ð.54-56 (íóòð³ÿ - òåìíî êîðè÷íåâà), ïëàù æ³íî÷èé 
á³ëèé ð. 54-56, ÷îáîòè æ³í. á³ë³, çèìîâ³ ð.40, âñå â â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-631-91-16
 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 öåíòð³, 4 ïîâåðõ, ç³ çðó÷íîñòÿìè. 067-710-
75-08
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå, ïîãð³á, 
íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1/2 áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, öåíòð, ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà, îêðåìèé âõ³ä. 093-767-15-16, 067-
175-80-70
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ. (ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ), âóë.Ã.Ìàéäàíó 
16. 097-744-83-74, 093-429-23-46
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., 5/5, âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàã. Ãðîø), 
æèëèé ñòàí ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò, öåíòð. 098-584-
71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòó, 1 ïîâ., º ãàç, âîäà, ³íä. 
îïàëåííÿ, âóë.Â³íí³÷åíêà 44/8. 063-296-29-70, 068-053-
47-49
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34 
  1-ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áàëêîí, 38 êâ.ì. 093-832-23-07
  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, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå 
ðîçì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067-
581-77-73
  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., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî) 7.  067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-493-53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 1/5, öåíòð. 063-274-19-03
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 40 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, ³íä. 

îïàëåííÿ, æèëèé ñòàí, íåäîðîãî, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-
81-28, 098-624-94-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 47.3 êâ.ì., ðåìîíò, ïëèòêà, ëàì³íàò, ñâ³òëà, 
äóæå òåïëà, ê³ìíàòè îêðåì³. 093-341-64-08
  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, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-
31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.3 êâ.ì., 4/5, öåíòð, ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. 
í³ìåöüêå îïàëåííÿ, íîâà ñòîëÿðêà, áàëêîí ì/ï, ³íòåðíåò, 
ñóïóòíèêîâà àíòåíà, ç ìåáëÿìè ³ ðåìîíòîì. 063-863-91-07, 
096-684-19-57
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàðàé, 
ãðÿäêà, êâ³òíèê, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà (á³ëÿ ñ/ðàäè), âóë.
Í³êîëüñüêîãî 30/4. 098-532-54-89
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. 
ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.Î.Êîøîâîãî, çàã. ïëîùà 53.4 êâ.ì., 
16.9/12.1/8.1, êîðèäîð 8.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
áðîíüîâàí³ äâåð³, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 098-730-03-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíèé 
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
º ï³äâàë òà êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 098-585-28-33
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79, 097-
305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, 4/5, çàã. ïëîùà 
52.2 êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, äâ³ 
êëàäîâêè, ³íä. îïàëåííÿ. 093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 
063-277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ñàí.
âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà 
â³òàëüíÿ 26 êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, òåïëà ï³äëîãà, 
ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ñàðàé, ïîãð³á, ìîæëèâèé îáì³í íà 
3-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 096-617-25-95, 063-191-23-51
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, ðåìîíò, 
âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  2-õ ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7, ïðîñòîðà, 
2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå 
ïðàöþº. 093-346-40-43
  2-õ ïîâ. áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 115 êâ.ì. æèëî¿ 
ïëîù³, ç äîáóäîâàíèì ãàðàæåì, 9.5 ñîò. ïðèâàòèç. çåìë³, 
ï³äêëþ÷åíà òî÷êà åëåêòðîåíåðã³¿, º ïðîºêò áóä³âíèöòâà, â ì³ñò³ 
-  1050 000 ãðí. 093-484-99-59
  3-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., 56 êâ.ì., öåíòð ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 56 êâ.ì., ñòàë³íêà, ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì., 
³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³äâàë, òåðì³íîâî. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4 ïîâ. áóä., íå êóòîâà, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, íàòÿæí³ ñòåë³, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, ïîðó÷ øêîëà, äèò. ñàäîê, á³ëÿ áóäèíêó ìàãàçèí, 
àâòîáóñíà çóïèíêà, ð-í ÏÐÁ. 073-110-14-60
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 68 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè,  ì/ï áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ. 097-029-91-04, 
063-521-97-29, 096-619-61-49
  3-õ ê³ìí. êâ., àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ ð-í 
ó÷èëèùà. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5-òè êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà 
53.3 êâ.ì., º çåì. ä³ë-êà 3.24 ñîò, ñàðàé, ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç ðåìîíòó. 093-
370-60-46
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 095-610-05-62, 097-261-22-58
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 7 ïîâ., íå óãëîâà, ñòàí 
æèëèé. 067-811-07-23, 063-349-51-27
  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. 067-932-49-25 
ç 9:00 äî 20:00
  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., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., (16, 
8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, 
â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 
áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-170-09-97 Ëþäà
  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 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, öåíòð, 2-õ êîíòð. êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà, 
ïîäâ³éí³ äâåð³, ñàí.âóçîë ðàçîì ç ºâðî-ðåìîíòîì, ï³äâàë, 
ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26   

  4-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80.9 êâ.ì, öåíòð, 5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-
94-15, 096-225-41-44, 093-104-68-38, 067-548-56-26
  Àáî îáì³íÿþ 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. á³ëÿ 
ó÷èëèùà. 093-943-00-65, 096-516-46-80
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., 
âóë.Ã.Ìàéäàíó. 068-003-51-09
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4 ê³ìíàòè. 
04342(32083), 097-705-38-18
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ 
ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà, 
àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ñ.Êîçÿòèí (Öàðñüêå ñåëî), 120 êâ.ì., 12 
ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ. 063-691-86-94, 
096-364-96-73, 2-04-19
  Áóäèíîê 53 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 
ãîñï. áóä³âë³, ñ.Íîâîôàñò³â, Ïîãðåáèùàíñüêèé ð-í. 098-763-
19-97, 093-519-42-99
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º ãàðàæ, 
äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â áóäèíêó 
âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä âîêçàë, áàçàð, 
ó÷èëèùå. 098-971-88-04
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò. 
çåìë³, ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ÷åðâîíà öåãëà, ÷åðåïèöÿ, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí çàõîäü 
³ æèâè, öåãëÿí³ ãàðàæ, ë/êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 14 
ñîò. ç ñàäîì, òèõèé äâ³ð, öåíòð, âóë. Ì³÷óð³íà, ì.Êîçÿòèí. 
067-409-35-37
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-85-75
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, âîäà, ãàç, 
ãàðàæ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. 
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23 

  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè àáî îáì³íÿþ íà 2-õ 
ê³ìí. êâ. 063-773-28-96, 2-33-98
  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. 8-Ãâàðä³éñüêà, 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 âóë.Äîâæåíêà 87, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ ó äâîð³, 
4 ñîò. ãîðîäà  ð-í òóíåëÿ. 096-566-15-01, 063-503-47-28
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 260 000 ãðí, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 
097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà, ç óì³ñà çðó÷íîñòÿìè, çåì. ä³ë-êà 0.10 
ãà ïðèâàòèç, ì.Êîçÿòèí. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063-
677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98 (ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á). 067-
772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, ïðèáóäèíêîâà ñàäèáà 9 ñîò. 
097-327-93-64
  Áóäèíîê ãàç, ãîðîä 40 ñîò., âîäîïîñòà÷àííÿ, ñ.Á³ëîï³ëëÿ. 
096-314-43-28
  Áóäèíîê ãàç. ïðèâàòèç, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ãàç. 
òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
096-192-68-08
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò., çàã. 
ïëîùà 38.5 êâ.ì., º ñàðàé, ïîãð³á, â äâîð³ êðèíèöÿ. 098-
073-76-85
  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 ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 5 ñîò. ãîðîäà, ð-í ÏÐÁ. 
097-624-12-00
  Áóäèíîê ãîñï. áóä³âë³, ãàç, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22, 068-512-77-58

  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 
067-152-78-63
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ãàç, ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, 7 ñîò. 
ó÷àñòîê. 063-689-36-37
  Áóäèíîê íà «Ïîëå ×óäåñ», òåðì³íîâî, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï 
â³êíà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 063-520-
78-71
  Áóäèíîê íåçàê³í÷åíèé, âóë.Çàîçåðíà àáî îáì³íÿþ íà 2-õ 
ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ.063-293-14-23, 097-195-57-75
  Áóäèíîê íîâèé (7 ðîê³â), 90 êâ.ì., 18 ñîò. çåìë³, âñ³ 
çðó÷íîñò³. 096-541-31-09, 093-513-32-66
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, á³ëÿ 
öåðêâè. 097-324-11-50
  Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95 
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåìëÿ 18 ñîò. ïðèâàòèç., äîêóìåíòè âïîðÿäêó, 
ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 097-842-68-51, 093-831-99-65
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, öåíòð. 067-440-
26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèö³, ïîãð³á, 
ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, áåç ðåìîíòó, ï³äâåäåíèé ãàç, 
ñòîÿòü ì/ï â³êíà, 60 ñîò. çåìë³. 096-123-61-10
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-
45-99

  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè ãëèíÿíèé îáêëàäåíèé öåãëîþ, çàã. 
ïëîùà 72.9 êâ.ì., æèëà 41.5 êâ.ì., ñòàð³ ïðèñòðîéêè, âîäà íà 
âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 49 ãà, º êàäàñòðîâèé íîìåð. 097-469-64-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, çåìëÿ äî ð³÷êè. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáåðåæíà 29, ãàç, âîäà, ñàðàé, 
ïîãð³á, 50 ñîò. ãîðîäà, òåðì³íîâî. 097-839-18-09
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 
ñîò. 093-481-72-09
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé, 
ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ï³äâåäåíèé ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, çàã. ïëîùà 45 ñîò. 093-645-12-72
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê 
³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà â áóäèíêó ãàç, õîëîäíà - ãàðÿ÷à âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé, ñàä, ãîðîä 35 ñîò., 
ðîçñòðî÷êà. 063-502-63-13
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ç³ çðó÷íîñòÿìè, âóë.Â³ííèöüêà 58, 7 ñîò. 
çåìë³. 096-901-70-55
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 
80 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (á³ëÿ ñòàâêà), áëèçüêî äî öåíòðà, âóë.
Âîäîêà÷íà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, 
æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, 
êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, 60 ñîò. ãîðîäó, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà õë³âà, ïîãð³á, ³íø³ ïðèñàäèáí³ áóä³âë³. 
093-947-43-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç, âîäà, ñ.Ïèêîâåöü (öåíòð ñåëà). 
067-749-72-94
  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 çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º ïðèðîäí³é ãàç, 
ñó÷àñíå îïàëåííÿ, âóë.Õàðê³âñüêà 3, æèëèé ñòàí. 067-902-
34-58
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í ó÷èëèùà âóë.
Äåïóòàòñüêà. 093-574-95-93
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рЕмоНТ, поСлуги
ККопаємо, докопуємо криниці. Корби. До-
ставка кілець. 096-418-47-61
Криниці: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець. Швидко та якісно!. 096-
298-53-52
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Кладка камінь Буд.та будівельні роботи 
068-5347378 Віктор

40
76

01

40
33

98

40
77

98

40
77

10

40
84

77
406103

407713

40
70

18

робоТа
ідприємству потрібен машиніст тепловоза, 
офіційне працевлаштування, вік до 45 років. 
067-571-81-85
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется 
бармен - официант с опытом работы. 093-
870-73-22
На роботу потрібні кухар, шиномонтажник 
СТО. 067-586-56-26, 067-766-24-23
На роботу потрібні: майстер манікюру, педи-
кюру, перукар універсал, масажист, майстер 
з нарощування вій, заробітня плата 45 % від 
виручки, в м.Козятин. 097-573-65-13, 093-
925-86-30
На роботу потрібен працівник. 067-176-70-00
На СТО потрібен мийник, шиномонтажник. 
063-665-38-65
На роботу потрібен молодий чоловік віком 
від 23-28 років, випробувальний термін 2 
міс., з/п від 3 500 грн. 073-424-19-43, 067-
902-34-58
На роботу запрошуються продавці, маркето-
лог, бухгалтер, помічник кухара. 063-615-56-
02, 096-512-93-60
Запрошується завсклад, продавець зі 
знанням 1С і менеджер з продажу. Вимоги: 
зібраність, відповідальність, освіченість, 
комунікабельність, бажано в.о. ЗП від 4000 
грн. 063-269-75-25
Плиточники срочно требуется в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
жилье т. 098-041-48-11
Штукатуры срочно требуются в г.Киев на по-
стоянное место работы. График работы и за-
роботная плата договорные. Предоставляем 
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 - пісок
     - відсів
  - щебінь
     - камінь
  - підсипуючий матеріал

097-255-76-41

Вантажні перевезення
402731

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

Перемоги 41. 097-449-53-15Продам будинок зем. діл-ка 10 сот., 
вул.Грушевського 155. 067-753-67-42

Продається капітальний гараж 18 
кв.м., вул.Героїв Майдану 27 (двір 
магазину "Фонтан"), пакет доку-

ментів. 067-843-88-04

Продам будинок 100 кв.м., р-н авто-
вокзалу, зем. діл-ка 15 сот., будинок 
не потребує ремонту. 067-935-88-67
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жилье т. 098-041-48-11
Гипсокартонщики срочно требуются в г.Киев 
на постоянное место работы. График работы 
и зароботная плата договорные. Предостав-
ляем жилье т. 098-041-48-11
Запрошуються майстри по виготовленню 
корпусних меблів. 067-430-31-61
Потрібна няня для новонародженної дитини. 
063-616-83-08, 098-29-80-161
Магазин сантехнікі потрібен продавець з 
досвідом роботи та вантажник. 063-30-100-
83
Запрошуємо на роботу лікаря ветеринарної 
медицини в ветаптеку. З/п від 4000 тис. 
098-776-99-60 
В магазин "Багата Комора", вул. Довжен-
ка,18, потрібен: різноробочий, агроном, 
ветеринар, торговий агент, касир - оператор. 
067-430-02-80
В кондитерську "Тинок", вул. Винничен-
ка,2/1, на постійну роботу потрібен: шеф 
- кухар, кондитер. Висока заробітна плата, 
соціальний пакет. 067 430 02 80
Водій кат С на грузовий автомобіль з/п 7000-
10 000грн, диспетчер-логіст з/п 6000-10 
000грн, слюсар з/п 70000- 15 000грн. 098-
048-19-84, 067-723-60-43
Касир Нова пошта - дівчина 18-30років, 
згідно графіку. ??063-231-31-44 - Артур Пе-
трович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
Адміністратор комп'ютерного клубу - хло-
пець/дівчина, тиждень/тиждень. ??063-231-
31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 
9:00-18:00
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
апаратника борошномельного виробництва 
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та різноробочих. 097-364-46-50 
Охоронники. Г/р 15/15 днів. Оплата - 250 
грн/доба. Надаємо безкоштовне житло та 
харчування. Тел.: 0676567811, Олена (дзво-
нити з 11-00 до 16-00) 
Покоївки (працівники для прибирання го-
тельних номерів) в м. Київ. Надаємо житло. 
Харчування та форму надаємо безкоштовно. 
З/п 5600-8200 грн/мес. Тел: 067-341-72-92 
Запрошуємо на постійну роботу фармацефта 
2 на 2, зп висока. 097-877-97-33; 093-766-
78-49

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 

1.8. Дiлянки 
, с.Пиковець, пiд житлову забудову. Цiна: 142857, 
тел.: (050) 511-09-42 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

9. робота 
9.0. Кращi пропозицiї 

9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 

материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

В м.КиїВ 
на висотне будiвництво: каменярi, монолiтники 
(бетонярi), рiзноробочi. З досвiдом роботи. З/п до-
стойна. Житло. Стабiльна робота. (093) 497-83-38 
Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охоронник на склад (вахта). З/п 5000. Тел.:(093) 647-35-34 

Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд, 
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60 

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 
25.1. 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 

  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó (çàì³íåí³ 
â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093-704-31-57
  Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà êîîï. «À³ñò», áóäèíî÷îê 3 õ 5 ì., 
ïëîäîâ³ äåðåâà, ó÷àñòîê 5 ñîò. 2-82-63, 096-865-02-13
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì âóë.Ãîãîëÿ. 093-
704-31-57
  Çåì. ä³ë-êà 80 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì, ñ.Âåðíèãîðîäîê, 
ñàäîê, ñàðàé, ïîðó÷ ãàç, âîäà, òåðì³íîâî. 096-313-92-02, 093-
677-23-25, 095-583-51-21
  Ê³ìíàòà æèëà ç ôóíäàìåíòîì íà äîñòðîéêó. 063-026-74-92
  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 òåðì³íîâî. 093-018-62-77, 097-264-46-76
  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
  Ñòàðèé áóäèíîê ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. çåìë³, ð-í 
Òàëèìîí³âêà âóë.Ãðèáàëüîâà. 063-234-29-75
  ×àñòèíà áóäèíêó 59.2 êâ. ì., ð-í ÑØ3 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ãîñï. áóä³âë³, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-38, 
063-019-00-79

  ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí 58 êâ.ì., âóë.Áåññàðàáîâà 
44, ãàç, ñâ³òëî, çðó÷íîñò³, 8 ñîò. çåìë³, 400 000 ãðí. 098-
540-01-93
  ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, õîðîøèé ðåìîíò, 
ñâ³é äâ³ð, òåðì³íîâî. 067-137-67-48, 093-955-63-92
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, îêðåìèé 
âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-917-81-85
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-551-79-52
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
(ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, 
ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-
95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 
3 ì., ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á. 050-436-37-15, 093-632-24-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, 30.9 êâ.ì., ºâðî áàëêîí, ³íòåðíåò, 
2-õ êîíò. êîòåë ãàçîâèé, êîëîíêà, ïðèäàòíà äëÿ æèòëà. 063-
780-65-82, 067-843-81-54

  аВТомоТо
  DAEWOO - SENS 2011 ð.â., äâ. 1.3, êîë³ð ÷åðâîíèé 
ìåòàë³ê, ñòàí ³äåàëüíèé, íå áèòèé ³ íå ôàðáîâàíèé. 097-352-
95-44, 063-999-74-78

  DAF-400 ãðóçîâèé 1991 ð.â., â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-290-
93-13, 093-858-68-61 Íàòàëÿ ²âàí³âíà
  Áàìïåð ïåðåäí³é ³ çàäí³é íà ÂÀÇ 2106, 2105. 097-485-
61-78
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., ãàç-áåíçèí, ÷åðâîíèé, âêëàäåíü íå 
ïîòðåáóº, òåðì³íîâî - 25 000 ãðí. 067-187-06-98
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., äâ. 1.1 ÊÏ 4, â õîðîøîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº 23 000 ãðí. 098-872-34-10
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, 
ñàëàòîâà. 096-833-35-18 Îëåêñ³é
  ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-760-26-54
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â. 097-426-63-34, 063-277-52-94
  ÂÀÇ 2109 2007 ð.â., õîðîøèé ñòàí, êîë³ð çåëåíèé, ãàç. 
áåíçèí. 096-797-90-53
  ÂÀÇ 21099 1.5, 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-137-90-07
  ÂÀÇ 21099 1999 ð.â., îáºì 1500 ãàç/áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé. 
067-152-60-62
  ÂÀÇ 21111 2004 ð.â., òåìíî-çåëåíèé êîë³ð (áîëîòíèé). 
098-999-98-73

  ÂÀÇ 21130 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, ñèãíàë³çàö³ÿ. 
097-485-61-78
  ÂÀÇ 2172 Ïð³îðà 2011 ð.â., 1.6, 16 V, ñ³ðà. 096-731-31-21
  Äâèãóí ÌÀÇ, ÊðÀÇ, Ç²Ë, ÃÀÇ á/ó. 067-937-45-39
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî âàíòàæíèé àâòîìîá³ë³â. 067-937-45-39
  Ç²Ë Ñàìîñêèä (êîëãîñïíèê) íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  ÈÆ-Þï³òåð - 3Ê íà õîäó, â õîðîøîìó ñòàí³. 096-983-93-44
  Ê-750 â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72, 
066-140-79-63
  Ëàíîñ 2008 ð.â., 1.5 äâèãóí, ìåõàí³êà, ïðîá³ã 96 000 êì. 
063-653-97-07, 097-865-22-10
  Ëóàç «Âîëèíåöü» á/ó. 063-625-29-43, 097-098-77-23
  ÌÀÇ Ñàìîñêèä íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-45-39
  Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ì³í³ - òðàêòîð, ïëóã ôðåçà 27 000 ãðí. 097-735-43-83
  Ìîïåä «Êàðïàòè». 096-429-60-25
  Ìîòîöèêë ÌÒ-10-36. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ïîãðóç÷èê (Ëüâ³âñüêèé) íà õîäó ç äîêóìåíòàìè. 067-937-
45-39
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 093-411-05-52
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð. 063-689-36-37, 093-026-88-49
  Ñêóòåð Ôåí³êñ 4-õ òàêòðèé 80 êóá., ÷åðâîíèé, â äîáðîìó 
ñòàí³, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 068-003-55-07, 063-474-41-94
  Ñêóòåð ßìàõà 50 êóá. íà ðåºñòðàö³¿. 067-784-32-15, 093-

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñàðàé, ãàðàæ, 
òåðì³íîâî. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.²âàíê³âö³, 0.30 ãà çåìë³, 2 ñàðàÿ, 
ïîãð³á, ãàðàæ, ãàç, âîäà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-577-27-
39, 063-037-08-30
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022-60-03
  Òàâð³ÿ 1102 1992 ð.â, äâèãóí 1.2. 093-487-48-39
  Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè, íåäîðîãî. 067-937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-937-
45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, íåäîðîãî. 063-
276-07-38  

  КуплЮ
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áîðîíó á/ó.  097-290-93-13, 093-858-68-61 Íàòàëÿ ²âàí³âíà
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Â³êíà äåðåâ’ÿí³ á/ó 1.22 õ 1.27, 2 ì5 ñì  õ 1.132, 1.24 õ 
1.125.  093-703-34-86, 098-891-19-50
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Äà÷ó íà êîîï. «Âèøåíüêà» 098-101-16-18
  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
  Äîñêó îáð³çíó êàë³áðîâàíó 120 õ 50 õ 6000 8 êóá.ì. 063-
998-07-12
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
  Êàðòîïëþ âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  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
  Ìîïåä â íåðîáî÷îìó ñòàí³. 093-679-43-84

  Ìîòîáëîê íåäîðîãî, ìîæíà íåðîáî÷èé àáî 
ðîçêîìïëåêòîâàíèé, ìëèí ÄÊÓ ìîæíà íåðîáî÷³, çàë³çî 
ëèñòîâå á/ó 1 ìì - 2 ìì, ñòóï³öè ë/à. 068-216-34-20
  Ïëàò³âêè ÷àñ³â ÑÐÑÐ. 097-031-32-24
  Ïëèòêó äëÿ ï³äëîãè, ìîæíà á/ó, ïàðêåò ÿñåíîâèé, âàçîí 
«Çîëîòîé óñ». 098-312-99-81
  Ðåçèíó àâòîìîá³ëüíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ñòîëè ñòîëîâ³, ðîçêëàäí³. 097-886-27-25
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè íà 1-ê³ìí. êâ. 1-2 ïîâ. ç 
äîïëàòîþ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-424-67-18
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 1 ïîâ., 
öåãëÿíèé áóäèíîê. 098-312-99-81

  ріЗНЕ
  Â³ääàì áóä³âåëüíå ñì³òòÿ ï³ä ôóíäàìåíò àáî äîðîãó. 
063-741-21-86
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò: 2 õëîï÷èêà ³ 2 ä³â÷èíêè, 
ãðàéëèâ³, â ¿æ³ íå ïåðåá³ðëèâ³, â³çüì³òü â ñ³ì’þ ëàã³äíîãî ³ 
äîáðîãî äðóãà. 093-624-15-65
  Â³ääàì ãàðáóçè áåç íàñ³ííÿ. 097-340-95-40
  Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíò³â á³ëÿ ó÷èëèùà. 098-098-15-91

  Âîä³é 25 ðîê³â ç îñîáèñòèì àâòî øóêàº òèì÷àñîâó àáî 
ïîñò³éíó ðîáîòó. 096-950-34-72, 093-796-31-84
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Âîðîïàé ²âàí ²âàíîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Äåêòÿðåâà Þð³ÿ 
Âàëåð³éîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ ßðîùóê Àíäð³é 
Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÃÃ ¹186641 íà ³ì’ÿ Á³ëîóñ 
Âàñèëÿ Âàëåíòèíîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Í³ê³òþê ²âàí Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Äåðåëþê 
Îëåêñàíäð Â³êòîðîâè÷ 2002 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é ¹419030 íà ³ì’ÿ 
Êîëóïàºâ Äìèòðî Ïàâëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24, 093-
884-86-66, 097-517-36-53
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ç ìåáëÿìè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
063-835-19-56
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ ð-í Öåñ³ñ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³ 
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 096-597-42-92
  Çäàì áóäèíîê (ãëèíÿíèé) áåç çðó÷íîñòåé, öåíòð, ó÷àñòîê 11 
ñîò. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  Çäàì áóäèíîê ãàç, âîäà, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 063-896-77-35
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 70 êâ.ì. (êîëèøí³é «Ðóøíè÷îê»), 
ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ â íàÿâíîñò³. 093-335-80-40
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð ì.Êîçÿòèí. 063-191-10-90

  Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 067-176-70-00
  Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³ äëÿ 1-2 ëþäåé, ÷àñòêîâî 
ìåáëüîâàíà, õîëîäèëüíèê,  òóàëåò,  áîéëåð, ö/
âîäîïîñòà÷àííÿ, îïàëåííÿ â³ä ñâ³òëà, äóøîâà êàá³íà. 096-
544-46-74
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, öåíòð ì³ñòà. 099-218-44-69
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71 
  Çäàì öåãëÿíó âðåì’ÿíêó ç ï³÷íèì îïàëåííÿì, ïîðÿäíîìó, 
îäèíîêîìó ÷îëîâ³êîâ³ áåç ø/ç. 099-218-44-69
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó. 2-42-67, 073-417-66-40
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-429-91-21
  Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà, 
äîðîãî. 099-344-45-59, 098-708-17-68
  Çí³ìó íåäîðîãî êâàðòèðó àáî áóäèíîê ìîæíà áåç 
çðó÷íîñòåé. 063-865-24-00
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç ãàç. 
îïàëåííÿì, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 063-715-47-41, 068-
821-41-38
  Ìîëîäèé õëîïåöü 25 ðîê³â øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó 
ðîáîòó. 096-950-34-72, 093-796-31-84
  Îäèíîêèé ÷îëîâ³ê 50/168/75 áåç ÌÆÏ äëÿ ñ/ñ 
ïîçíàéîìèòüñÿ ç ïîðÿäíîþ æ³íêîþ ç ðîçóìíîþ ð³çíèöåþ ó 
â³ö³, çã³äíîþ íà ïåðå¿çä. 096-408-31-82

  Ïîòð³áíà õîðîøà æ³íêà ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ ëþäèíîþ, 
ñ.Ñàìãîðîäîê. 096-963-73-52
  Òåðì³íîâî æ³íêà øóêàº ðîáîòó ñåçîííó ÷è ïîñò³éíó â 
ì.Êîçÿòèí, ïðèáèðàííÿ êâàðòèð, áóäèíê³â, äîïîìîãà ïî 
ãîñïîäàðñòâó, ïðèáèðàëüíèöÿ, íÿíÿ, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ 
âàð³àíòè. 067-947-97-46
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ òðóñêè ñàæ³. 096-258-75-22, 073-

052-93-37
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
 Çíèê Ëàáðàäîð ïàËåâîãî êîËüîðó (ñâ³òËî - æîâòîãî) ïðèáËèÇíî 
â ð-í³ ñèãíàË - òèòóñ³âêà. ïðîõàííÿ äîïîìîãòè Çíàéòè Çà ãàðíó 
âèíàãîðîäó. 093-788-91-96
 Çí³ìó êâàðòèðó â öåíòð³. 063-998-07-12
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61
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овен 
Важливий момент для помітного 
кроку вперед. Не забувайте, що 
нові обов'язки можуть означати 

й більшу відповідальність.
телець 
Важливий період для роботи, 
навчання, заробітків, профе-

сійного росту. 
близнЮки 
Дуже активний тиждень. Вам 
можуть запропонувати новий 
перспективний проект чи цікаву 

посаду.
 рак 
Ваші бажання й задуми мають 
шанс на успіх, якщо вони не су-
перечать інтересам інших людей

.
лев 
Цього тижня корисно зайнятися 
духовним розвитком і само-

освітою. Буде вдалим обговорення з 
керівництвом.

діва
Перед вами можуть відкрити-
ся зовсім інші можливості, які 
пов'язані з новими напрямками 
у справах.
терези 
Не розслаблюйтесь, зараз варто 
подвоїти ентузіазм у навчанні, на 

роботі та в особистому житті.
скорпіон 
Найважливіше зараз – скон-
центруватися, зосередитися на 

головному і встигнути зробити все і 
вчасно.

стрілець 
Ретельно плануйте свої справи, 
щоб виконати всі завдання і 
виділити час на відпочинок та 

особисте життя.
            козеріг 

Оптимістичний настрій дозво-
лить легко прослизнути між 
дрібними перешкодами й вийти 

переможцем з будь-якої ситуації.
водолій
Успішний період, зможете впоратися 
з багатьма питаннями й на роботі, і 
вдома, і в особистих стосунках.

             риби 
 Активний, продуктивний тиж-
день. Можна розраховувати на 
успіх у різних сферах життя.

ГОРОСКОП
з 28.09 по 04.10

40
42

35

407310

406118

407307

неділя, 1 жовтня

+ 8 0С   + 8 0С
+ 12 0С   + 14 0С

середа, 4 жовтня

 + 6 0С   + 8 0С
 + 12 0С    + 14 0С

вівторок, 3 жовтня

  + 5 0С   + 6 0С
  + 13 0С   + 15 0С

понеділок, 2 жовтня

+ 5 0С   + 5 0С
+ 13 0С   + 15 0С

субота, 30 вересня

+ 5 0С    + 5 0С
+ 13 0С    + 15 0С

пятниця, 29 вересня

   + 6 0С     + 7 0С
   + 12 0С   + 16 0С

четвер, 28 вересня

+ 5 0С  + 6 0С
+ 12 0С  + 15 0С

Прогноз погоди

406815

407950

408024

40
75

14

Åêñêóðñ³¿ òà çàìîâëåííÿ àâòîáóñ³â

(òåðìàëüí³ âîäè, ÷àíè)

(ñâÿòî øîêîëàäó)

(ñâÿòî ñèðó òà âèíà)

 •Закарпаття 5-8 жовтня

•Львів 14-15 жовтня

•Львів 21-22 жовтня
093-812-85-99, 
067-274-03-22 40
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