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Як і чому голосують 
міські депутати “за” 

•  Наші опитуваННя: Насильство в сім’ї, що Найбільше схвилювало 
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газета чесних новин

Штучна ялинка нікому не потрібна!
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(068) 308-01-25
маєш новину?
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За гроші громади люди хочуть хоча б освітлення на свято 

411708

с.4,3

свЯто 3-а класу 
в ліцеї-школі 

412857

саша (15) і Богдан (17), школЯрі:
—  Нехай прикрасять живі ялинки.

володимир (39), 
підприємець:

—  Краще живі ялинки.

антоніна (61), пенсіонерка і 
єгор (4):

— Є жива ялинка.

олена (16), школЯрка:
— Можна й штучну.

ірина (32), телеграфіст:

— Жителям ПРБ не 
принципово.

анЯ (17) і оксана (17), студентки:

— Ми за живі ялинки!

ми запитали у жителів прБ ставлення до штучної ялинки на прБ

катерина чекаЙ

У результаті опитування мешканців 
мікрорайону ПРБ, з’ясувалося, що 
більшість категорично проти того, щоб 

бюджетні кошти витрачали на штучну 
ялинку, адже біля пам’ятника є жива 
ялинка. 

Тільки це місце ніколи не освітлюють 
останнім часом і майже не прибирають.
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нас хочуть вбити

ситуаціятема тижня

Що собою являє 
сьогодні офіс 
“RIA-Козятин”

АКція проти уКрАїнсьКого нАроду

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

ШКолярі стАли волонтерАми

86 років тому 
було 81 мільйон 
українців

інна (36), методист:

— Відсвяткували з чоло-
віком 18-ту річницю весілля.

володимир степанович (67), 
пенсіонер:

—  Тиждень минув спокійно.

люБов (72), пенсіонер:

— Необхідність звернути-
ся до стоматолога.

альБін (26), юрист:

— Все стабільно.
віка (14), настЯ (16) і Богдан (16), 
школЯрі:

— У нас все спокійно.

наталЯ (63), пенсіонер:

— Син Анатолій 
одружився.

ми запитали у козЯтинчан Що вас найбільше схвилювало минулого тижня?

Ми знаходимося за адресою м. Козя-
тин, вул. Незалежності, 39. Редакція яв-
ляє собою комерційний філіал корпорації 
“RIA”, центральний офіс якої знаходиться 
у Вінниці. Редактором філії являюсь я. 
Фінансовий директор та видавець Євге-
ній Білоус. Наш журналістський колек-
тив складається з людей вже зрілого, 
сформованого віку жіночої та чоловічої 
статі. Наша газета, крім політичної та 
соціально-значимої інформації, містить 
розважальну, культурну та рекламну. Не 
дотуємося ніякими державними кошта-
ми. Тому здійснюємо свою діяльність в 
юридично-правовому полі, орієнтуючись 
на людей із здоровим глуздом, з по-
чуттям справедливості, що шанують свої 
родини, дбають про дітей, не кидають на-
призволяще батьків похилого віку. Якщо 
загалом оцінити, то ми охопили все місто 
і район з населенням до 70 тисяч людей. 
Шанують наше видання ті, хто виїхав на 
постійне чи тимчасове проживання (Ізра-
їль, Канада, Італія, Іспанія, Бельгія, США, 
Німеччина). У нас маса вдячних читачів за 
кордоном, які постійно з нами на зв’язку. 

Представники влади виражають нам 
свою зневагу з тієї причини, що ми не 
сприяємо їхнім акціям політичного по-
пулізму, неякісній роботі як менеджерів 
управління містом і районом. Постійно 
заявляють, що вони не читають газету 
і тому на них вона не впливає. Що не 
відповідає дійсності. У нас є свідчення, 
дипломи, подяки різних світових видань, 
а мене як редактора запрошують для чи-
тання лекцій на тему “Як вижити комер-
ційній газеті в протистоянні з місцевою 
владою”. Наш юридично-фаховий рівень 
допомагає вигравати суди учасникам та 
ветеранам діючої війни з Росією, мало-
забезпеченим верствам населення тощо.

Ми допомагаємо і відстоюємо інтереси 
пенсіонерів, багатодітних родин, інвалідів. 
Діє акція по збору одягу. Він відсорто-
вується в зону бойових дій, нужденним 
народності ромів, багатодітним сім’ям.

У нашому розпорядженні знаходиться 
вже близько півтори тонни кришечок, які 
зносять небайдужі люди. Ми їх акумулю-
ємо і ведемо переговори з комерційними 
структурами про їх максимально вигідну 
реалізацію. Гроші плануємо використати 
на надання допомоги пораненим ветера-
нам війни, про що прозвітуємо.

Завдячуючи проведенню журналіст-
ських розслідувань, нам вдалось накопи-
чити суму і закупити 8 засобів спецзв’язку 
та допоміжні пристрої з їх експлуатації. 
Передали нашим землякам, за що вони 
вдячні. Одна з успішних акцій — співпра-
ця нашого волонтерського центру з під-
розділом морської піхоти, що перебував 
у зоні бойових дій. Це придбання нових 
скатів для джипа, що використовується 
в бойових зіткненнях з ворогом. Є і інші 
приклади нашої успішної діяльності. Од-
нак шпальти газети обмежені.

Крім того, в офісі знаходиться, як ви 
зрозуміли, центр волонтерської допо-
моги, безкоштовних юридичних консуль-
тацій, Бюро знахідок, представництво 
військового патріотичного клубу “Айдар”, 
організації “Ніхто крім нас”, підрозділу 
добровольчого руху ОУН, штабу козятин-
ських партизан, “Громадянської позиції”. 
Це такий великий вулик, наповнений здо-
ровим змістом, що формує та розвиває, 
береже і дбає за людей і нашу єдину 
соборну державу — Україна.

дмитро коріняк 
4 клас (700 
кришечок)

макар 
далєвський 
(1-й клас 
шк.№4) і 
його батько 
костянтин, 
збирали 
кришечки 
(1430 шт)

тетяна 
іванівна 
долучилась 
до акції

тетЯна лозінська

Учні Миколаївської школи 
взяли участь у благодійній акції 
“Допомога тим, хто на передо-
вій”. Ініціювала збір продуктів 
Аліна Буравська (10 клас) — 
лідер учнівського самовряду-
вання Миколаївського ЗНВК.

Їх передача відправляється в 
добровольчий батальйон ОУН, 
що завершує вишкіл і відбуває 
на ротацію в зону бойових дій. 
Остання дислокація цього вій-
ськового підрозділу проходила 

в районі села Пісок Донецької 
області. Добровольці вказа-
ного батальйону зарплатні 
не отримують. Підтримують 
бойову здатність завдяки во-
лонтерам.

Знову на передову потріб-
ні: цвяхи, робочі рукавиці, 
консервація не в скляній тарі, 
солодощі, сірники, цигарки, 
дешеві мобільні телефони, 
карточки різних операторів, 
реальні кошти для поранених 
і тих, хто перебуває на реабі-
літації після травм.

в'Ячеслав гончарук

Четверта субота листопада 
в Україні визнана Днем пам’яті 
жертв голодомору 1932- 1933 
років, що було геноцидом 
українського народу. Радянська 
влада запровадила хлібозаго-
тівлі. Це був штучний голод, 
тому що за документальними 
даними, продовольства в дер-
жаві вистачало. Більшовики 
навіть відправляли зерно на 
експорт за кордон. Це була  ак-
ція проти українського народу. 

Спланована конфіскація вро-
жаю зернових та інших продук-
тів призвели до вбивства  селян 
голодом у мільйонних масшта-
бах. І відбувалося таке явище 
упродовж тривалого часу. Від-
бувалося вбивство людей. Щоб 
залякати українську націю, ра-
дянська влада запровадила ряд 
законів. Серед яких був закон 
5-ти колосків. Кулацько-замож-
ні елементи отримували судові 
вироки тільки в 15% випадків, а  

83% припадало на селян. Отже 
цей закон був спрямований для 
тих, хто брав з поля, на якому 
працював, кілограм зерна, 
щоб врятувати своїх дітей від 
голодної смерті. Таких людей 
ловили і саджали в тюрми. 
Про жахіття тих часів є багато 
літератури. Та є ще і очевидці 
тих подій, які, не зважаючи, що 
в ту пору були маленькими ді-
тьми, ті часи пам’ятають добре.

діна олексіївна
Тоді їй було три роки
— Ми той рік пережили 

тільки тому, що моя мама пра-
цювала в їдальні. Тепер навіть 
не збереглось це приміщен-
ня. У тій столовій був чуйний 
завідувач, який під страхом 
ув’язнення дозволяв працівни-
кам, у кого були маленькі діти, 
приносити їх в їдальню, щоб 
вони поїли. Те, що там готува-
ли, іноді навіть було смачним. 
Голодомор 33-го був важким 
та він був в моїй пам’яті значно 

кращим, ніж рік 
1947.

петро опа-
насович

— У 33-му 
мені було 4 
роки .  Жили 
недалеко від 
річки Горинь. 
Спочатку водо-
йма трохи го-
дувала, а потім 
на всіх річкових запасів не 
вистачало. Зимою кожен день 
люди в мундирах обходили 
оселі. Якщо щось знаходили, 
забирали, з’їдали чи виливали. 
Навесні було зовсім погано. 
Харчувались гнилими цукрови-
ми буряками, які перезимували 
на полі. Пройшло багато років 
та до борщу із свіжим буряком 
я так і не звик. 

єлизавета єфремівна
— Мені було неповних три. 

Сама я тих подій майже не 

пам’ятаю. Та пам’ятаю розповіді 
близьких людей. У нашій сім’ї 
старша сестра голодний рік не 
пережила. А їли все, що можна 
було донести до рота: листя 
липи, соснові молоді пагони і 
шишки. Котів, собак, мишей, 
горобців, равликів. За деліка-
тес були річкові черепашки. 
Підсмажена така черепашка 
нагадувала яєчню. 

Я пробувала її, коли вже 
була дорослою. Щоб сподо-
балась страва, то ні. А тоді то 
було спасіння.  

прес-центр сестринівської школи

Голодомор 1932-1933 рр. в Україні 
– одна з найважливіших національ-
них трагедій та наймасштабніших 
катастроф в історії людства. День 
пам’яті в Сестринівському ЗНВК роз-
почався з ознайомленням рідкісних 
матеріалів про голодомор 1932-1933 
рр. Учитель історії Левчук Л. Г. роз-
казала старшокласникам про страш-
ну сторінку історії нашого народу. 
Педагог-організатор Химич О. В. 
підготувала усний журнал «Голодний 
погляд 33-го».

Учні слухали свідчення очевидців 
тих жахливих подій  - Марію Карпівну 
Кодлубай. У молитві сестринівчани 
згадали убієнних голодом біля брат-
ської могили. Участь у мітингу взяли: 
голова села Левчук А .І., працівники 
сільської ради, завідувач клубу Сас 
В. Б., педагогічний та учнівський ко-
лектив школи. Вони вшанували День 
пам’яті жертв голодомору покладан-
ням квітів біля могили.

влад повх

У 1931 році в СРСР українців 
було більше, ніж росіян. За шість 
років зникло 55 мільйонів. Така 
цифра вказана у книзі “На велі-
кой стройкє”, виданій 1931 року 
в Ленінграді. Такі ж дані подані у 
першій радянській енциклопедії 
1926 року.

Ні цієї енциклопедії, ні книги 
немає в жодній бібліотеці в Укра-
їні. Вдалося відшукати екземпляр 
“На великой стройке” у Москві. 
На надісланих копіях добре 
видно цифри 81 мільйон. Слід 
зазначити, що сюди не ввійшли 
українці Галичини, яка перебува-
ла у складі Польщі. Уже наступ-
ний перепис населення 1937 року 
вказує, що українців в СРСР є 26 
мільйонів.

Куди поділися всі інші? Знаючи 
такі цифри, ще жахливішими по-
стають репресії 1930-х років.

влад повх

28 листопада 2017 року при-
близно о 15 годині в Козятині на 
вулиці Героїв Майдану, 17 посту-
кали в одну з квартир, де живуть 
журналісти. Який пан або пані, а 
в даному випадку родина в Украї-
ні, не бажає бачити гостину? Две-
рі відкрили, як для родини, навіть 
Ася сприйняла їх без агресії (Ася 
то така собачка вагою 5 кг). У 
нас коло спілкування не обмеже-
не. Де мешкаємо, знає все місто. 
То переночувати, бо в родині не-
порозуміння. То немає що їсти. 
А дехто залетів по п’янці. Зарп-

лати не дали, а як це пояснити 
своїм дітям, не розуміє… А тут 
прийшли із забороною писати. 
Пояснили, що, якщо ми будемо 
писати про “одну” особу, то нас 
вб’ють. На питання, хто та особа, 
відповіді не дали. 

Отож, є бадилля в Козятині, 
яке все бачить по-іншому. Тому, 
за фактом розумію, найняло або 
ввело в блуд людей, які прямо 
вдень прийшли по місцю меш-
кання журналістів і з допомогою 
словесного терору намагалися 
змусити нас замовчати. Або за-
бути про професійну діяльність. 

Нам вдалось зафіксувати об-

личчя і через різні програми за-
раз проводимо  

ототожнення їх особистості. 
Справа часу. Але запрошую до 
спілкування їх знову, або до 
дискусії. Бо саме, про кого забо-
ронено писати, не назвали. Тому 
навіть, якби хотіли, не зможемо 
це зробити. Де нас знайти, вони, 
як розумію, знають. А ми в свою 
чергу розуміємо, хто режисер 
цієї постанови.

Поспілкуваввшись з різними 
службами, експертам, авторитет-
ними особами місцевого регіону 
сьогодні покажемо, якщо замов-
кнемо, як то виглядатиме:

схилімо голови

На початку було слово, а слово в бога було, і бог було 
слово (ів. 1:1). усе через Нього повстало, і ніщо, що по-
встало, не повстало без Нього (ів. 1:3). 

славетні перші рядки Євангелії від івана відсилають нас до 
самого початку, до того джерела, звідкіля випливає ріка 
часу. Далі — тільки небуття, а позаду — повна драматизму 

історія десятків і сотень поколінь людей. але, обернувшись, 
ми не бачимо їх, світло нового життя наповнює очі наші, 
занурюючи у морок передісторію людства.

євангеліє

пояснили, що, якщо ми будемо писати про “одну” особу, то нас уб’ють

КозятинсьКий почин: 
нАм зАборонили писАти

Тому, на сьогодні ми виконали прохання “не писати”. Тож, не вбивайте нас, тримайте слова)) 
Слава нації! Слава Україні!
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влада і миПРО все

не зАмовчуйте про нАсильство у сім’ї
25 листопада у всьому світі визначають міжнародний день 
боротьби з гендерним насильством під кінець засідання слухачів не стало

про зАдимлення містА нА сесії зАбули

Щоб депутати були ручними, їм щось то зробили

ми запитали у козЯтинчан

олена василівна (67), 
пенсіонерка:

— Звичайно б допомогла.

олександр (62), пенсіонер:
— Обов’язково допо-

міг би.

денис (39), 
підприємець:

— Звичайно, так.

галина (31), землевпорЯдник, андріЙ 
(8) і танюша (7), школЯрі:

— Так, допомогли б.

світлана (42), Бухгалтер і сергіЙ 
(17), студент:

—  Допомогли би.

євген (19), 
вантажник:

— Допоміг би.

чи допомогли б ви сусідці, яка потерпає від насильства в сім'ї? 

активістів поменшало, депутатського запалу не стало

кримінальна хроніка

в’Ячеслав гончарук

У п'ятницю, 24 листопада, від-
булася 21 сесія Козятинської 
міської ради 7-го скликання. 
Зареєструвалося 27 народних 
обранців. Трохи згодом їх стало 
тридцять. Почали зі змін порядку 
денного, з урахуванням питань 
погоджувальної ради. Включили 
в порядок денний підписання до-
говору про партнерські стосунки 
з румунським містом Поду-Ілоаєй 
та заслухати рекомендації по-
стійних та тимчасових депутат-
ських комісій. Усього до порядку 
денного було внесено близько 
80 питань, із них 47 майнових. 
Хвилиною мовчання вшанували 
жертв голодомору 33 року, який 
визнаний як геноцид проти укра-
їнського народу.. 

Продовжили сесію з привітань 
іменинників. Без квітів. 

Як суперово ділити такиЙ 
мільЙонниЙ Бюджет. Перши-
ми на сесії  були бюджетні питання 
в цілому за 2017 рік та виконання 
міського  бюджету за 9 місяців 
поточного  року. Дохідна частина 
більше 180 млн грн, доходи за-
гального фонду ледь більше - 176 
мільйонів, та доходи спеціального 
фонду — 4 мільйони з хвостиком. 
Виконання міського бюджету за 
січень-вересень за видатками — 
166 млн 154 тисячі, у тому числі  
видатки загального фонду майже 
152 мільйони грн, видатки спеці-
ального фонду з міського бюджету 
більше 13 млн  200 тисяч гривень. 
Для когось це пусті цифри, але 
для порівняння скажу, що в період 
минулого депутатського скликання 
в бюджеті міста фігурували зна-
чно скромніші суми — в межах 
-75-73 мільйонів дохідної частини 
та видаткової.

чергове марнотратство іні-
ціює відділ культури. Говори-
ли за встановлення нових ставок і 
пільг зі сплати земельного податку 
на 2018 рік. Це було  зрозуміло  
тільки депутатам, прості смертні 
в залі і гадки не мали, про що 
йде мова.

На різдвяно-новорічні заходи 

начальник відділу культури пані 
Рибінська хоче в цьому році на 
ПРБ встановити штучну ялинку. 
Біля “Цесісу” чи на території 
воєнізованої охорони. Наві-
що ставити за бюджетні кошти 
штучну ялинку, коли є природна? 
Аргумент влади в тому, що поруч 
братська могила. А що, вона там 
з’явилася недавно? Чи раніше 
влада була з черствішою душею 
і не розуміла, що вона робить? 
Якщо так, то крім влади є ще 
люди, які відреагували б на по-
милку влади. Таких нарікань з 
боку громади не спостерігалось. 
Проблема ця надумана. Хочеться 
закупити штучну ялинку. І в цьому 
криються всі аргументи.

Усього на різдвяно-новорічні 
свята відділ культури просить 
виділити 240 тисяч грн(!). Щоб 
збільшити кількість дитячих про-
грам та атракціонів. На концертні 
програми знову зазиватимуть 
приїжджих артистів та кращих ко-
лективів нашого району. Особли-
ву увагу організатори святкових 
заходів надають оформленню, 
дизайну та освітленню площі. От 
тільки, як буде, судячи з доповіді, 
знають ще не все, а витратну час-
тину вже порахували. Остаточно 
програму святкувань затвердять 
на наступній сесії міської ради.

приколи “нашого городка”
Далі розглядалися питання без-

пеки міста ”Безпечний Козятин — 
взаємна відповідальність влади та 
громадян”. Вирішили за бюджетні 
кошти закупити правоохоронцям 
на 500 гривень одягу.  Влада 
міста вважає, якщо їх одягнгути в 
одяг нового зразка,то наше місто 
стане безпечнішим?

Наступне. Спочатку ліквідува-
ли архітектурний відділ, а потім 
створили відділ містобудівництва 
та архітектури. На питання де-
путата Гвесіліані, що така пере-
становка дає, головуючий на 
сесії міський голова Олександр 
Пузир відповів: “В архівному 
відділі були помилки” (хабар 
архітектора, то помилка? - прим. 
ред.). Скориставшись правом ре-
пліки, народний обранець сказав: 
“Коли в міської ради є помилки, 

її також можна лікві-
дувати”. 

“подЯкуємо” юлі. 
З 8-го  по  11 питання 
порядку денного  були 
соціальні програми. 
Робити доповідь було 
нікому. Їх прийняли 
всі на “одобрямц” без 
змін і доповнень. Усі 
рішення були наперед 
підготовлені.  

А питання здоров’я 
городян вирішилося ліквідацією 
одної медичної комунальної 
установи і запровадженням іншої. 
Якщо читати текст з рішення, то 
виглядає це так: Комунальне не-
комерційне підприємство ”Козя-
тинський міський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги Ко-
зятинської міської ради” є ліку-
вально-профілактичним закладом 
охорони здоров’я.” 

У цих словах і криється вся 
неправда. З тієї пори, коли Юля 
Тимошенко як прем’єр команди 
Ющенка підписала закон про 
держзакупівлі, у нас не стало 
охорони здоров’я. У нас стала лі-
кувальна медицина типу “Купуй і 
лікуйся”. У нас формально немає 
охорони здоров’я. 

схема через чисте місто — 
Більше півтора мільЙона 
гривень. Коли створювали під-
приємство  “Чисте місто”, була на-
дія, що воно зароблятиме на себе. 
Зараз і “Відродження”, і” Чисте 
місто” стоять з простягнутою ру-
кою майже на кожній сесії. Що не 
кажіть, “Відродження” щось трохи 
робить, а “Чисте місто” зробило 
за час свого існування тільки на-
пис на чотирьох сміттєвих баках. 
Тепер просять з міського бюджету 
699 тисяч 600 гривень. На питан-
ня, на що маєте витратити кошти, 
представник підприємства відпові-
ла, що на зарплату працівникам. 
Після збільшення виділених коштів 
загальний обсяг фінансування КП 
“Чисте місто” складатиме більше 
ніж півтора мільйони гривень. Це 
якраз та сума, яка була недофінан-
сована на ремонт доріг. Чи виста-
чило б цих коштів на  дев’ять доріг, 

які мали зробити в 2017? Сказати 
важко. Тут логіка така: “Нема фі-
нансування, немає роботи”.

тим, Що нас труЯть, за ра-
хунок громади куплЯть зо-
лоуловлювачі. Ще одне дис-
кусійне питання виникло в обгово-
ренні задимлення міста. Рішенням 
20 сесії міської ради була створена 
тимчасова контрольна комісія. За 
її роботу звітував її голова депутат 
Віктор Малишевський. Виявляєть-
ся, комісія вирішила: “...вимагати 
від теплопостачальних організа-
цій виконувати умови договору 
та умови, прописані в дозволах 
на викиди забруднених речовин. 
Запросити на сесію міської ради 
представників всіх трьох теплопос-
тачальних організацій. Зобов’язати 
теплопостачальні організації спа-
лювати тільки ті види палива, які 
зазначені при розрахунках тарифів 
на теплопостачання, а саме торф, 
дрова і їх відходи”. 

Виходить, постачальник тепла 
не виконує умови договору. То 
що з ним потрібно робити? Ма-
буть, звільняти. 

Адже не потрібно з’ясовувати, 
до яких відходів відноситься 
соняшникове лушпиння (чи то 
відходи торфу, чи, можливо, 
дров). Пройти не можна ранком: 
смог стоїть і в горлі пече. Труять 
людей утаємничені теплопоста-
чальники, а влада їм  за гроші 
громади ще й закупить “золоу-
ловлювачі”. Про це вирішили на 
сесії. Більшість депутатів прого-
лосували “за”. Експерименталь-
ною буде котельня № 9 ( ).

На майнових питаннях розбі-
глося 10 слуг народу

Коли стали розглядати майнові 

питання, деякі депутати покинули 
зал засідань. Майнові питання 
стосуються мешканців міста і 
такі дії народних обранців є не 
що інше як неповага до громади. 
Спочатку депутатів залишилось 
26, пізніше 23, ще пізніше 20. 
Та на моніторі висвітлювалось 
все тих же 26 присутніх. Я не 
скажу, що хтось кнопкодавив це 
не той рівень, де заробляють. 
Ще слуги народу заслухали при-
ватного підприємця Володимира 
Свінціцького, який пропонував на 
вулиці Антоновича облаштувати 
торговельні точки. Таке рішення 
потрібно тільки вітати. “Грома-
дянська позиція” ще раніше про-
понувала, коли люди торгували 
в болоті і стояли на проїжджій 
частині вулиці Земляка. Народ 
обирає владу, щоб вона робила 
життя людей кращим. Хай тор-
гують люди на Антоновича, на 
ПРБ, на кругу. Головне, щоб така 
торгівля не була стихійною і не 
порушувала права і спокій інших 
мешканців міста. Чим більше тор-
гуючих, тим кращі умови ринку. 
Це здешевлення продукції.

на покусаних БродЯчими 
соБаками гроші виділили

Вичерпавши порядок денний, 
депутати мали розходитися. Та 
санітарний лікар пані Проць 
зробила повідомлення, що в 
цьому році за послугами медиків 
звернулося 57 постраждалих від 
укусів безпритульних і домашніх 
тварин. На кожного покусаного 
витрачається 400 гривень, а ви-
ділили кошти в розмірі 70 тисяч. 
Депутати проголосували за суму, 
якої не вистачає. Вакцина знову 
буде.

вероніка люБіч

Василь Пи-
липчук. Дозво-
ляють стояти на 
базарі міняти 
валюту.

Алла Пилип-
чук. Не чіпають 
чоловіка-мінялу. 
А ще дали кріс-
ло завполікліні-
ки, звідки пішла 
на пенсію мама 
Пузиря.

Марина Гон-
ч арук .  Да ли 
роботу у відділі 
спорту.

Віктор Ма-
л іш е в с ь к и й . 
Створив на па-
періі в котель-
ні на ПРБ під-
приємство “100 
дрібниць” без 
жодного праців-
ника. Але під-
ряди від міської 

ради має на сотні тисяч. На-
приклад, “видає” плитку під-
приємцям за своєю ціною на 
тротуари біля торговельних 
точок (порядок примусово-
”добровільний”).

Павло  Яс-
ний.  Призна-
чений директо-
ром бомжатни-
ка (соціальний 
г уртожиток в 
приміщенні ко-
лишнього тера-
певтичного від-

ділення), який ще не відкритий, 
але зарплатня йде. Офіційно - 
заступник директора терцентру.

Оль г а  Д а -
цюк.  Непото -
плюваний ес-
м інець .  Н іяк і 
скарги на її ро-
боту як дирек-
тора терцентру 
по обслугову-
ванню преста-
рілих одиноких 

міськрадою до уваги не бе-

руться. 
Л ю д м и л а 

Гаврилюк. При-
сосалась до бю-
джету і їй без 
черги на всілякі 
забаганки без 
проблем виділя-

ють на дитсадок гроші. Будучи 
головою бюджетної комісії, 
виділила найбільше грошей на 
цей заклад (конфлікт інтересів, 
який не помічають правоохо-

ронні органи)
Лариса Сав-

чук . Отримує 
всі підряди по 
озелененню міс-
та. Засохлі туї 
також її витвір.

Сергій Мат-
в іюк .  Дирек-
тор Торгового 
центру “Таба-
чок” - сигаре-
ти і алкоголь 
з дозволеними 
холодильника-
ми на тротуарі 

та нехтуванням законодавства 
(481/95 вр ст.1 19.12.95) про 20 
метрів приміщення для торгівлі 
алкоголем, радник міського 

голови.  
Роман Ма-

сира .  О тець 
святий з бю-
джету міста ви-
бив 100 тисяч 
на будівництво 
церкви.

Буравський 
і Кропива. Два 
флюгери. Куди 
вітер, туди дим. 
Хо ч а  Б у р а в -
ський БПП — 
йому сам Бог 
велів, але Кро-

пива від “Нашого краю”.
Микола Си-

нюшко. Заради 
блага школи в 
Залізничному, 
де працює ди-
ректором.

Олексій Ка-
ратєєв .  Дали 

посаду голови 
бюджетної ко-
місії, що спри-
яє відсутності 
власної позиції, 
не зважаючи, 

що воював на сході України.
Лєбєдєва і Поліщук. Сірі 

миші міськради, шуршать, щоб 
їм було добре.

Паша Луцюк. Завжди “за” 
заради спортив-
них майданчиків 
та матеріального 
блага футбольної 
команди.

К о с т я н т и н 
М а р ч е н к о . 
Йому дали руля.

Надія Яки-
мова. “Повиту-
ха”. На її окрузі 
в першу чергу 
відремонтували 
дорогу, чим рот 
всім її виборцям 
закрили. Роди-
ч ів працевла-
штували.

20 листопада
У Глухівцях з кав’ярні “Стакан-

чик” вкрали кавову машину.
Поблизу Великого Степу в лісо-

смузі біля дороги місцеві жителі 
виявили снаряд часів Другої сві-
тової війни.

Біля кафе на вулиці Земля-
ка 34-річний чоловік підрізав 
42-річного. “Різника” взяли по 
“гарячих” слідах та відправили в 
ізолятор тимчасового тримання. 
Ніж знайшли поряд з кафе.

А ще по сусідству з кафе в 
черговий раз прикрили гральний 
заклад. З “казино” вилучили три 
системні блоки.

У 42-річного пацієнта медсе-
стра приймального відділення 
ЦРЛ в одязі виявила підозрілий 
предмет з гнітом, схожий на ди-
мову шашку.

21 листопада
З  під’їзної колії до ТОВ “СКА 

Штал” вкрали шість залізничних 
накладок.

У Бродецькому біля ставка 
внаслідок порушення правил 
користування пічним опален-
ням повністю згоріла дерев’яна 
сторожка. У приміщенні в цей 
час чергував 53-річний місцевий 
житель. Чоловік загинув. Труп 
без ознак насильницької смерті 
відправили на СМЕ.

Машина швидкої допомоги 

підібрала 19-річного козятинча-
нина з колотою раною черевної 
порожнини і внутрішньою крово-
течею. Зі слів потерпілого, два 
невідомих чоловіки підрізали 
його ножем.

У Козятині виявили громадя-
нина Болгарії без відповідних 
документів на проживання на 
території України.

З під’їзної колії до ТОВ “СКВ 
Штал” вкрали вже вісім залізнич-
них накладок.

Шахрай виманив у козятинча-
нина 15 тисяч гривень, які той 
перевів як завдаток за автомо-
біль. Об’яву про продаж автівки 
чоловік знайшов за кілька годин 
до того в інтернеті.

22 листопада
У подвір’ї на вулиці Зоряній 

пролунав вибух. Пошкоджено 
гараж, вікна і двері будинку.

Перед залізничним переїздом 
(біля м’ясокомбінату) за кермом 
“Део Ланос” перебувала нетве-
реза жінка — спала в машині з 
заведеним двигуном.

Обікрали магазин на Героїв 
Майдану. Віджали металоплас-
тикові двері та поцупили 550 
гривень.

Жителю Кордишівки теле-
фонували шахраї — намагалися 
випитати реквізити його рахунку 
в “Ощадбанку”.

До поліції звернувся нардеп 
Юрчишин відносно забруднення 
атмосферного повітря діяльністю 
ТОВ “Вінниця Теплоенерго”, ТОВ 
“Вінниця Облтеплоенерго” та ТОВ 
“Центральні теплові мережі”. 

У жителя Кашперівки в ході 
профілактичних заходів на літній 
кухні виявили та вилучили сухі 
листки коноплі та саморобний 
пристрій для її куріння.

23 листопада
Вантажний потяг зачепив 

25-річну жительку Житомирської 
області, яка сиділа на бетонному 
парапеті на платформі станції 
Глухівці. Машиніст застосував 
екстрене гальмування, але запо-
бігти зіткнення не вдалось. Від 
отриманих травм вона померла 
на місці.

У помешканні козятинчанина 
виявили коноплю, 5 скляних колб, 
6 шприців, та півлітрову банку 
з коричневим нашаруванням. 
Усі предмети відправили на екс-
пертизу.

З території Козятинської ЦРЛ 
поцупили 4 секції металевого 
паркану. У ході розслідування 
поліцейські встановили, що кра-
діжку скоїв 62-річний житель села 
Козятин. Речові докази вилучили.

24 листопада
У домівці 23-річного жителя на-

шого міста під час обшуку вияви-
ли згорток з порошком, схожим 
на амфетамін. Наркотики зна-
йшли й у 27-річного козятинча-
нина, який також був у квартирі.

З нежилого будинку в Куманівці 
вкрали два простирадла і ковдру.

У Залізничному виявили 45-річ-
ну громадянку Росії, яка про-
живала на території України без 
відповідних документів.

У Глухівцях з будинку поцупи-
ли ювелірні вироби з золота. З 
місця події поліцейські вилучили 
8 слідів рук.

У жителя Сокільця шахраї 
виманили більше трьох тисяч 
гривень, які зняли з його картки 
“Ощадбанку”.

У Махнівці зупинили “Ауді-80” 
червоного кольору, який пере-
бував у розшуку. За кермом був 
61-річний житель Коростеня. 
Автівку поставили на арешт-май-
данчик.

Поліцію повідомили, що на 8-й 
Гвардійській біля пам’ятника пра-
цюють незаконні ігрові автомати. 
Під час огляду місця події інфор-
мація не підтвердилася. 

25 листопада
У продавчині одягу на ринку 

“Хлібодар” вкрали сумку з 1300 
гривнями та пенсійним посвід-
ченням.

Поліцію повідомили, що біля 

колії на станції Козятин лежить 
невідомий. Правоохоронці встано-
вили, що це 57-річний козятинча-
нин, який хильнув зайвого.

О 14.38 трапилася автопригода 
без потерпілих на Винниченка 
біля школи №1. Автомобіль ВАЗ 
під керуванням 45-річного жите-
ля нашого міста “поцілувався” з 
“Таврією”, якою керував 22-річний 
житель Дубових Махаринець. 
Відносно водія ВАЗу склали ад-
мінпротокол.

26 листопада
З нежилого будинку в Козятині 

на вулиці Кірова вкрали теле-
візор, велосипед, насос для кри-
ниці та мідний кабель довжиною 
20 метрів.

До приймального відділення 
ЦРЛ з тілесними ушкодженнями 
доставили чоловіка. За словами 
постраждалого, його побив зна-
йомий в Махнівці. 

27 листопада
Шахраї виманили у козятинча-

нина понад 20 тисяч гривень з 
його банківської картки.

28 листопада
 Місцеві журналісти заявили 

про погрозу фізичною розпра-
вою, що їх вб’ють, якщо будуть 
продовжувати писати про поки 
що не встановлену особу.

в’Ячеслав гончарук

На вулиці Винниченка в 
районі магазину “Екран” і 
колишньої залізничної аптеки  
утворилося море. Причина 
тому — дощ. У минулому 
році проблему затоплення 
частково вирішили, коли по-
ставили стічну трубу і вода 
сходила в низовину території 
терцентру. Ще труба виконує 
свої функції по відбору з до-
роги води. 

Та недавно колишню заліз-
ничну аптеку почали ремон-
тувати. Там мають оселитися 
СБУшники. Територію цього 
об’єкта обгородили добро-
тним парканом, під який 
копали котлован. Та не помі-
тили, що насипом від паркана 
перегородили стік води з 
вулиці Винниченка. Тепер на 
цій вулиці залито все водою. 

Складається враження, 
що маємо Венецію по-
козятинськи. Води багато, та 
вона брудна й шкідлива. 

В управлінні ЖКГ повідо-
мили, що незручності, які 
виникли на вулиці Винни-
ченка, тимчасові (тільки при 
мінусовій температурі). Труба, 
яка слугує для відводу води, 
ефективна тільки влітку. У 
холодну пору року вода за-
мерзає і блокує стік води з 
вулиці. Щоб вирішити про-
блему остаточно і надовго, 
управлінням був викопаний 
котлован, в який опустили 
кільця. Ця споруда є складо-
вою водовідведення в місті. 

Коли запрацює водовідве-
дення, пройде якийсь час, а 
поки як мешканцям Козятина, 
так і гостям міста доводиться 
долати штучне море. 

Від редакції:
Завдяки СБУшникам, вірні-

ше, їх будівництву, постраж-
дали підприємці, які торгують 
на міні-базарчику поблизу 
“Екрана”. Добратися до них 
неможливо. Чи відреагує 
місцева влада на проблеми 
підприємців?    

Штучне море від сбу завдало 
шкоди козятинським підприємцям

тетЯна лозінська

Сором, відчай, почуття провини 
— саме такі емоції та почуття супро-
воджують жінку, яка стала жертвою 
насильства з боку своїх близьких 
(партнера, чоловіка, батька, вітчима 
тощо). Зачасту замість того, щоб 
про це розказати рідним, викликати 
поліцію, піти від партнера-агресора, 
жінка обирає шлях мовчати. Причин 
багато: говорити про це соромно, не 
годиться виносити сміття з хати тощо. 
Є випадки, коли жінка піднімає руку 
на свого чоловіка. У такому разі до-
помоги потребує чоловік. У таких си-
туаціях варто не вагаючись звернутися 
по допомогу!

Складіть заздалегідь план своїх 
дій – що робити, куди піти в разі не-
безпеки. 

Куди звертатися
До дільничного інспектора поліції.
До кримінальної поліції у справах 

дітей.
До центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді.
До управління сім’ї та молоді ра-

йонної, міської чи обласної держад-
міністрацій.

До громадських організацій, які 
надають допомогу постраждалим від 
насильства.

Звернення необхідно подавати у 
письмовій формі на ім’я керівника 
органу влади із зазначенням своїх 
повних координат (П.І.Б., місце про-
живання, контактні телефони). У 
ньому коротко та чітко вказуються всі 

обставини справи та висловлюється 
конкретна вимога стосовно наслідків 
заяви, наприклад, «Прошу притягнути 
винних осіб до відповідальності». 

Безкоштовні консультації
Національна гаряча лінія з поперед-

ження домашнього насильства, торгів-
лі людьми та ґендерної дискримінації: 
0 800 500 335 або 386 (короткий 
номер з мобільного).

Національна дитяча “гаряча лінія”: 
0 800 500 225 або 772 (для дзвінків з 
мобільного).

Консультації електронною поштою: 
info@lastrada.org.ua.

Київський міський центр соціально-
психологічної допомоги: м. Київ, вул. 
Новодарницька, 26, корп.1, телефон: 
566-15-48. У разі потреби жертви 
насильства можуть перебувати в тим-
часовому притулку до 90 діб.

Центр у справах сім’ї та жінок Дес-
нянського району міста Києва працює 
в царині забезпечення гендерної 
рівності, ліквідації всіх форм дис-
кримінації та насильства, запобігання 
порушенням прав людини. Центр реа-
лізує корекційну програму з особами, 
які вчинили насильство в сім’ї. Надає 
безкоштовні психологічні та юридичні 
консультації. У разі потреби жертви 
насильства можуть перебувати в тим-
часовому притулку від 1 до 3 місяців, 
в окремих випадках – протягом 6 
місяців.

Адреса: м. Київ, вул. Курчатова, 
14а, телефони: (044) 518-73-72, 518-
96-00.

Центр ресоціалізації матері та дити-

ни «Нова я» в Дніпрі: м. Дніпро, вул. 
Робоча, 24-А, блок 5- 7.

Соціальний центр матері та дитини 
у Львівській області: м. Дрогобич 
Львівській області, вул. Шептицького, 
7, телефони: (03244) 1-01-43 (03244) 
3-89-20, e-mail: сmdlviv@gmail.com

Мережа приймалень Української 
Гельсінської спілки з прав людини 
надає безкоштовні юридичні кон-
сультації, зокрема з питань домаш-
нього насильства. На даний момент в 
Україні працює 32 приймальні у 23-ох 
областях. Приймальні, найближчі до 
Козятина:

Громадська приймальня УГСПЛ у м. 
Житомир. Графік прийому:  п’ятниця, 
з 09:00 до 12:00. Електронна пошта: 
post.pr.zt@gmail.com Телефон: +38 
(068) 831-95-85, +38(095) 218-15-67

Громадська приймальня УГСПЛ на 
базі ХОГО «Подільська правова ліга»: 
29000 м. Хмельницький, пров. Пуш-
кіна, 1. Графік прийому: понеділок, 
середа, п’ятниця – з 09.00 до 13.00. 
Телефон: (0382) 72-01-95 Електронна 
пошта: podil.liga@gmail.co Сайт: podil-
liga.at.ua
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прес-служБа європеЙської партії у 
вінницькіЙ оБласті

«Усі присутні на Майдані чули, 
як представники опозиції за-
певняли український народ: «Все 
зміниться, коли ми прийдемо до 
влади». Я, як учасник 
Майдану з перших 
до останніх днів, 
а також учасник 
АТО,  можу 
ска зати  – 
кардиналь-
н и х  зм і н 
суспільство 
не відчуло і 
не бачить». 
На цьому на-
голосив голо-
ва Вінницької 
обласної органі-
зації Європейської 
партії України Павло 
Лесик, виступаючи у пря-
мому ефірі програми «Політрада» 
на ТРК «Вінтерра» 21 листопада.

«У сухому залишку ми бачимо 
аматорську владу в Києві і на 
місцях, яка неспроможна вико-

нувати свої функції, що надані їй 
народом. Так, Закон «Про статус 
ветеранів війни» передбачає пер-
шочергове наділення учасників 
АТО земельними ділянками. На 
Вінниччині ця робота провалена, 
що призвела до мітингів про-

тесту ветеранів під стінами 
облдержадміністрації. 

Мітинг влада назвала 
«проплаченим», – 
зазначив голова 
вінницьких «єв-
ропейців». 

Також в ін 
згадав про не-
задовільну ро-
боту обласної 
влади у напрям-
ку подолання 

наслідків вибухів 
на Калинівському 

арсеналі. При тому, 
що уряд миттєво виділив 

понад 100 мільйонів гривень, 
а волонтери доклали максимум 
зусиль, щоб сприяти постражда-
лим людям. Через день бачимо 
сюжети по центральним телекана-
лам, як люди продовжують жити 

з плівками на вікнах напередодні 
зими. Знають вінницькі європейці 
ситуацію в постраждалому ра-
йоні і з особистого спілкування 
з людьми. Зокрема, лідер Євро-
пейської партії України Микола 
Катеринчук за декілька днів після 
трагедії організував власним 
коштом дві машини шиферу для 
Павлівки. 

Влада чомусь заявила, що ми 
«піаримося» на проблемі. При 
тому, що Катеринчук заборонив 

партійцям висвітлювати допомогу 
у ЗМІ.Пройшло вже майже два 

місяці і ви не побачите жодної 
стрічки про волонтерську допо-
могу в ЗМІ від самих волонтерів, а 
представники влади не сходять з 
екранів телевізорів і інтернету де 
звітують про подолання наслідків 
трагедії. 

Але проблема є, і досі сім’ї у 
селах, які опинилися у зоні ура-
ження, потерпають від наслідків 
катастрофи. Тому що влада від-
верто не допрацьовує», – наголо-

сив голова обласної ЄПУ.
«І все ж революція перемогла, 

– висловив переконання Павло 
Лесик. – Скинуто олігархічно-кри-
мінальний режим Януковича. Від-
родилася армія, яку намагалася 
знищити п’ята колона. Розпочала-
ся децентралізація влади, нехай і 
часткова, адже не виконано одну 
з головних обіцянок чинного пре-
зидента – надати місцевим радам 
права формувати виконкоми».

Раніше голова «Європейської 
партії України» Микола Катерин-
чук відзначав, що рейтинг Петра 
Порошенка і його партії «БПП-
Солідарність» на Вінниччині обва-
лився, та навів факти повернення 
на керівні посади у Вінницькій 
області екс-«регіоналів», які ви-
кликають різке несприйняття з 
боку людей. 

Злиття з «колишніми», вико-
ристання їхніх корупційних схем 
і відсутність ефективної роботи 
влади, що виявилася нездатною 
стимулювати розвиток економіки 
регіону, стали причиною того, що 
на виборах до ОТГ перемагають 
опозиційні політичні сили.

сПОРтПОзиція

у день гідності і свободи головА облАсного осередКу 
європейсьКої пАртії виступив з гострою КритиКою влАди

протест пенсіонерКи продовжується
вона вимагає повернення півтисячі гривень та вибачення

у залі було холодно, але свято вдалося

с. Павлівка, розвантаження 
будівельних матеріалів

допомога жителям с. 
Павлівки

владислав повх

У середу, 29 листопада, продо-
вжила акцію протесту мешканка 
Самгородка Галина Денчук. На-
гадаю, що минулого вівторка, 21 
листопада, на річницю Революції 
Гідності вона оголосила про 
голодування під стінами Козя-
тинської районної державної 
адміністрації. Її вислухали і дали 
відповідь на офіційному сайті та 
кишеньковій районці. Пані Галина 
прочитала послання від влади і 
вирішила продовжити протест. 
Ось  відповідь районним поса-
довцям.

“Заперечення на “Роз’яснення 
представників влади стосовно на-
рахування субсидій”. Оскільки це 
“роз’яснення” було адресовано 
мені, то і я звертаюсь до Козя-
тинського райвідділу соцзахисту 
і райадміністрації.

заБрехались. Стверджуєте, що  
я “не реагувала”, “відмовлялася 
слухати та сприймати пояснення 
фахівців управління соціального  
захисту населення”  з питань при-
значення субсидії. Посилаєтесь на 
“пункт 14 Положення про порядок 
призначення та надання населенню 
(множина - авт.) субсидій (множина 
- авт.) для відшукодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, затверджено-
го постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995р. № 
848 передбачено:”... І далі пішов 
“Сон рябої кобили”. Сплутали 
грішне з праведним, субсидію — 
поділили на кілька: ВКРАЛИ у мене 
субсидію на електроенергію і те-
пер хочете з мене зробити дурну?

не виЙде!!! У 2015 році (та й 
кожного року) до цієї постанови 

внесені зміни, а саме: “Про спро-
щення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива”.

У 2015 році ви прислали мені 
бланки заяви про призначення 
житлової субсидії, де: ”Прошу 
призначити субсидію (однина- 
авт.) для відшукодування витрат 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива /необхідне 
підкреслити/. Відомості про 
житлово-комунальні послуги...” І 
серед виду послуг — електро-
енергія. Як видно із бланку заяви 
та бланку декларації, бланку ін-
струкції про порядок заповнення 
бланків Заяви про призначення 
житлової субсидії — СУБСИДІЯ 
ПРИЗНАЧЕНА ОДНА (а не так, як 
ви написали), просто “У заяві не-
обхідно підкреслити, на які види 
послуг призначити субсидію… 
Якщо господарство користується 
твердим паливом, скрапленим га-
зом та комунальними послугами, 
необхідно підкреслити все.” І ЩЕ 
ОДНА ЦІКАВА РІЧ: “При цьому, 
крім Заяви та Декларації, за-
боронено вимагати від громадян 
інші документи, довідки тощо”.

А в зверненні до споживача 
сказано, що: “Звертаємо увагу, 
що з 1 травня 2015 року суттєво 
спрощено порядок призначення 
субсидій і форми Заяви та Де-
кларації, що подаються” І саме 
основне, про що ви волієте за-
мовчувати: “Якщо ви отримували 
субсидію протягом опалюваль-
ного періоду 2014-2015 років, 
субсидія на наступний період 
призначається на підставі раніше 
поданих документів, без необхід-
ності повторного звернення до 
управління соціального захисту 

населення та подання Заяви та 
Декларації.”

І не соромно вам красти, бре-
хати… Ви ж відділ соцзахисту. 
А брешете і обкрадаєте мало-
забезпечених (не тільки мене...), 
маніпулюючи старими Постанова-
ми. Ви б ще згадали “законодавчі 
акти”, видані Сталіним, Гітлером.

Сільські мешканці, які при-
їхавши до вас у відділ за оформ-
ленням субсидії, не знають, що 
можна заповнені бланки Заяви 
та Декларації направити рекомен-
дованим або цінним листом на 
вашу адресу і ви не маєте права 
(заборонено, як сказано в ін-
струкції про порядок заповнення 
бланків Заяви про призначення 
житлової субсидії) вимагати від 
громадян інші документи, довідки 
тощо. А ви змушуєте по декілька 
разів їздити до вас. А та сільська 
жінка, вставши раненько, “по-
поравши” худобинку, швиденько 
переодягнувшись — і на автобус 
до Козятина.

Ой, а ще до цього — “здасть” 
молоко по 6 гривень за літру (а 
в магазині воно вже коштує 0,9 
л із жирністю 2,5% — 25 грн 50 
коп. А від здавачів молоко мен-
ше 3,4% жирності не приймуть). 
На дорогу до Козятина і назад 
— 50-60 гривень. Приїхавши до 
вас, ви такої “лапші” навішаєте 
на вуха, що не кожна захоче 
знову і знову їхати до вас. Каже, 
що більше витратить на “дорогу” 
(переїзди), а ще нерви не стальні.

Ви знущаєтесь над соціально-
незахищеним населенням, а не 
захищаєте!!!

Трактуєте законодавчі акти так, 
як вам це вигідно!!!

А тепер про “Відкритий лист 
Козятинському районному управ-
лінню соцзахисту населення 
“Як “по-новому” вкрасти суб-
сидію, або ж — “Откат по-
козлятинськи” /RIA-Козятин, 

27.07.2017р./. Мені 21.11.2017р. 
(перший день мого голодуван-
ня-протесту) пані в чорному, 
що в центрі на фото в районній 
газеті назвалась представником 
соцзахисту сказала, що не чи-
тає жовтої преси (тобто “RIA-
Козятин”) і не реагує на те, що в 
ній друкується. А в брехливому 
“роз’ясненні” вже пише, що 
“готувалось чергове письмове 
роз’яснення...”

підсумовую: заБрехались!!!
І щодо вкраденої вами у мене 

субсидії на електроенергію
Листом з Вінницького департа-

менту соціальної та молодіжної 
політики облдержадміністрації 
сказано: “...розрахунок житлової 
субсидії для Вашого господар-
ства було здійснено управлінням 
соціального захисту населення 
Козятинської райдержадміністра-

ції… (і далі розрахунки)... З огля-
ду на зазначене, субсидію Вам 
призначено у розмірі 4248,97 грн, 
а саме: 3380,17 грн — одноразо-
во на придбання твердого палива, 
868,80 грн — на оплату електро-
енергії”. Лист за № 08-Д-2317-7 
від 07.12.2016 р. Це відповідь мені 
на звернення до Міністерства.

По 72,40 грн щомісячно. Ви ж 
вкрали за 8 місяців, а надали з 
великими “трудами” з вересня (а 
це чотири місяці). І то, як видно 
з квитанцій на оплату електро-
енергії — отримала я її аж в 
листопаді. А могли мені через 
вас ще і “світло відрізати”.

Я не прошу, а вимагаю повер-
нути вкрадену у мене субсидію 
на електроенергію в розмірі 
579,20 грн — за решту вісім міся-
ців!!! А ще — публічне вибачення!

Галина Демчук, пенсіонерка, 
мешканка Самгородка.”

дмитро артемчук

Я, як і переважна більшість мешканців 
Козятина, люблю його. Це місто багатьох, 
хто виріс в ньому. Відколи пам’ятаю, воно за-
вжди було тихим. А якщо траплялися якійсь 
резонанси, то був скоріше виняток, ніж пра-
вило. Були окремі крадіжки. Як же без них... 
Та щоб крали на кладовищах — як таке 
може бути? Ще декілька років тому ніхто з 
містян такого навіть уявити не міг.

У понеділок взнав, що на цвинтарі села 
Козятина якісь розбишаки розібрали загоро-
жу могили. Забрати метал з собою злодюги 
не змогли чи не встигли. Можливо, метале-
вих ділків хтось злякав. Може заготовлене 
виявилось не тим, на що розраховували. 
Хто ж його знає, що було у тих головах? 
Та був у тих головах, замість мізків, тільки 
вітер. Думаюча людина з кладовища нічого 
не братиме додому. По-перше, це недобрий 
знак. По-друге, навіть з добрими намірами 
живих людей на погості після 14 години, крім 
поховань, не повинно бути. По-третє, відвіда-
вши кладовище, кожна людина повинна ви-
мити руки, змиваючи негативну енергетику з 
себе. Я не знаю, з яким багажем негативної 
енергетики пішли вандали з цвинтаря. Та Бог 
їм суддя, хоч вони вже самі себе покарали.  

катерина чекаЙ

У Верболо-
зах пройшло 
свято села 
"А Михайло 
на поріг". Як 
р о з п о в і л а 
газеті “RIA-
Козятин” ди-
ректор Верни-
городського 
будинку куль-
тури Наталя 
Онофрійчук, не дивлячись 
на те, що в залі було дуже 
холодно, концерт пройшов у 
чудовій дружній атмосфері. 
Прийшло багато гостей.

— Крім концертної про-
грами, організатори вручили 
сім’ям хлопців з Верболозів, 
які воюють на сході України, 
грошові премії у розмірі 2 
тисячі гривень, — каже На-
таля Василівна. — Артисти 
роздали глядачам коровай. І 

холод святу не завадив! 

До Верболізької громади 
завітали з концертною про-
грамою учасники художньої 
самодіяльності Вернигоро-
доцького будинку культури. 
Музичні вітання були від 
вокального гурту “Чарівни-
ця”, співаків Олени Павлюк, 
Анастасії Швець та Мирос-
лави Зіневич. Гарний настрій 
подарувала гумористка Аріна 
Дука та хореографічний ко-
лектив “Мрія”.

доля 
вАндАлів — 
поКАрАння

у верболозАх 
відзнАчили 
день селА

тетЯна лозінська

На початку тижня біля поліції 
на Героїв Майдану близько 16-ї 
години зграя великих бродячих 
псів напала на школярку. Дівчина 
навчається в 11 класі. Як розпо-
віла газеті її мати, зараз дочка 
отримує по 5 уколів щоденно.

— Дякувати Богу, є вакцина в 
лікарні, — каже. — Собаки, зва-
жаючи на агресивність, скоріше 
всього скажені.

За словами потерпілої, вона 
дуже налякана, як тепер ходити 
по вулицях міста. Тим більше, що 
свідком нападу був перехожий, 
який байдуже спостерігав за тим, 
що відбувалось. Собаки ледь не 
збили дівчину з ніг, вона насилу 
втекла. І щаслива, що в той день 
вдягнула джинси, а не колготки і 
спідницю. Родина має намір звер-
нутися в поліцію і суд.

Місто атакують бездомні со-

баки, кількість покусаних людей 
зростає (і це підтверджує ста-
тистика). А мерія дозволяє собі 
марнотратство. Наприклад, на 
програму “Новий рік в Козятині” 
хочуть витратити 200 тисяч гри-
вень. У програмі написано, що 
це для “формування громадської 
думки, об’єднання громади, ство-
рення позитивних настроїв”. А ще 
завкультури планує за 30 тисяч 
купити штучну ялинку на ПРБ, не 
вивчивши думки людей, які там 
живуть, і яких також там кусають 
бродячі собаки?

Міській владі необхідно забрати 
безхатніх тварин з вулиць і тоді 
вже говорити про різні святкуван-
ня. Невже серце не болить за не-
винні жертви? Невже не зрозуміло 
народному обранцю, який “керує” 
містом, що нагальним на сьогодні 
є створення притулку для собак? 
Якщо не розуміє, то що роблять 
радники?  

Центр міста атакують скажені собаки

11-КлАсниця 
сКусАнА 
бродячими 
псАми

Лідер  парт і ї 
«Громадянська 
позиція» Анатолій 

Гриценко запевняє, 
що Україні необхідний 

антикорупційний суд, щоб недо-
бросовісні політики та чиновники 
були притягнуті до відповідаль-
ності за злочини проти українців.

«Це треба для того, щоб поса-
довців найвищого рівня швидень-
ко брали «за жабри», швиденько 
одягали «браслети», а потім  - в 
суд, щоб повернули вкрадене, і 
зрештою – за грати за вчинені 
злочини. А не так, як відбуваєть-
ся з насіровими, розенблатами, 
поляковими та іншими. Щоб 
суспільство зрозуміло, що у нас 
затримують і саджають не тільки 
за вкрадений велосипед чи ба-
рана, але й тих, хто на високих 
постах дозволяє собі розкрадати 
мільярдами або приймати рішен-

ня, які потім дуже дорого 
обходяться всій країні», 
- пояснює лідер «Грома-
дянської позиції».

Анатолій Степанович 
критикує нинішнє керівни-
цтво держави і політику, 
яку воно провадить. Зо-
крема, державний бю-
джет на 2018 рік, який 
Верховна Рада підтри-
мала у першому читанні 
14 листопада, він назвав 
«бюджетом проїдання», за 
яким українців чекає ще 
гірше зубожіння та зростання 
згубних боргів перед Міжнарод-
ним валютним фондом. Політик 
запевняє, що партія «Громадян-
ська позиція» виступила б проти 
такого проекту, якби була у 
парламенті. Адже вважає такий 
розподіл коштів неадекватним: 
більше видатків спрямовуються 
владним структурам, а менше - 

на науку, освіту, медицину.
«Подивіться, за борги, які 

уже набрали, потрібно платити 
наступного року 130 мільярдів. 
55 мільярдів передбачено на 
субсидії. Люди цих грошей не 
бачать, вони прямо йдуть в ки-
шені монополістам-олігархам за 
ті підвищені тарифи. На цьому 
фоні лише 400 мільйонів на 

такий важливий напрям, 
як енергозбереження. 
Неспівставно. Значить, це 
просто бюджет проїдання 
і подальшого закабалення 
через борги», - наголо-
сив він.

Як колишній міністр 
оборони Анатолій Гри-
ценко висловлює свою 
позицію стосовно шляху 
припинення бойових дій 
на Донбасі. За його сло-
вами, Мінські угоди не ви-
конуються належним чи-

ном, адже Росія там не визнана 
стороною конфлікту і не взяла 
на себе жодного зобов’язання. 
Як вихід бачить відкласти Мін-
ські домовленості в сторону і 
сформувати іншу платформу для 
пошуку рішень.

«Як цього досягти? Я вважаю, 
що було б важливим фактором, 
аби українська влада сама пра-

цювала так, щоб її поважали 
всередині країни, щоб її по-
важали партнери, щоб вона їх 
не дурила, щоб нас сприймали 
серйозно, щоб ключовим словом 
на переговорах все-таки був кор-
дон, а не корупція», - пояснює 
Гриценко.

А першочерговим практичним 
завданням влади та військових 
він називає відновлення контр-
олю над українсько-російським 
кордоном.

«Як тільки буде перекрито 
кордон, за 2-3 тижні війна закін-
читься. Вистріляли боєприпаси  
- стволи є, а стріляти нічим. І це 
буде спонуканням, примусом до 
пошуку мирного рішення. Але 
доки кордон буде контролювати-
ся Путіним і більш ніким – буде 
нова смерть, нові боєприпаси, 
нове паливо, нові козачки, нова 
техніка і так далі», - говорить 
Гриценко.

Держбюджет на 2018 рік – це бюджет проїдання
Блог
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саме таку назву 
має новий дитячий 
розважальний центр, який 
люб'язно відчиняє двері всім 
діткам нашого міста. 

приємнА новинА — 
КозятинсьКим дітКАм 
дАрують спрАвжню "КАзКу"

яК у ліцеї перевиховуються зАдАвАКи, 
хвАльКи, ябеди, плАКси, уперті тА не 
слухняні діти

бАсКетболісти в лідерАх 
АмАторсьКої ліги 
чемпіонАту облАсті

початковий клас організував свято доброти 

різдво христове за григоріанським календарем 25 грудня і його офіційно 
визнали святковим днем в україні

спортивна хроніка

"казка" (біля центрального парку козятина 
в колишньому приміщенні на першому 
поверсі) манить маленких відвідувачів 
цікавими іграми та розвагами. вона занурить 
діток у світ незвичайних казкових пригод. 
тут і батути, і гірки, і кульковий басейн. діток 
чекають сюрпризи та незабутні враження. 
креативність та задоволення гарантуємо. 

особливістю "казки" є незвичні кімнати 
для хлопчиків та дівчаток, дзеркала сміху  
та кімнати для проведення дитячих свят. 
також господарі центру попіклуються  
і про батьків. на них чекає смачна 
ароматна кава та різноманітні 
смаколики. в теплу пору року буде 
працювати літня тераса. отож, 
запрошуємо до козятинської 
"казки"!!!

в’Ячеслав гончарук

Баскетбольна команда міста 
Козятина розпочала новий се-
зон. Наші земляки будуть грати 
в аматорській баскетбольній лізі 
чемпіонату області. Баскетбол - 
це командний вид спорту, який 
за його масовістю і привабливіс-
тю поступається тільки футболу. 
Тож приємно, що козятинські 
спортсмени заявлені в цьому 
турнірі. 

У цьому році в чемпіонаті об-
ласті аматорських колективів 
беруть участь вісім команд. Вони 
пройдуть дистанцію в два кола. 
Чотири найкращі колективи на-
весні боротимуться за чемпіон-
ство в серії плей-оф

Команда козятинських баскет-
болістів сформована з місцевих. 
Серед них є гравці, які в минуло-
му році захищали кольори інших 
клубів. Це Олексій Немикін, який 
грав за (ВТК-Warriors) та Богдан 
Проскурняк, що був гравцем 
команди “Технічний університет”. 
Це свідчить про те, що в нашому 
місті баскетбол займає провідні 
ролі.

У першому турі нам проти-
стояли студенти Вінницького 
педагогічного коледжу (ВПК). 
Команда юних педагогів за-

володіла ініціативою на початку 
зустрічі. Їм вдавалося влучно  
атакувати кошик наших земляків 
з близької та середньої відстані. 
А вдалі спроби кидків з-за дуги 
приносили освітянам по три 
очки. Тож перша десятихвилинка 
була за ними - 15:21.

У  другій четверті поєдинку 
козятинці преребудували гру в 
захисті і налагодили командні дії 
в нападі. Щільніший захист ко-
зятинської команди дав свої ре-
зультати. Студенти почали більше 
помилятися і втрачати м’яч, а 
наші земляки скорочували  від-
ставання. Завершивши другий 
відрізок з рахунком 23:10 на 
свою користь, команда Козятина 
ліквідувала відставання в рахун-
ку і вийшла вперед — 38:31.

Після великої перерви коман-
да нашого міста не збавляла 

обертів. Використовуючи часті 
заміни гравців, нарощувала як 
темп гри, так і різницю в рахун-
ку. Порою вона сягала 19 очок. 
Остаточний підсумок трьох чвер-
тей зустрічі 61:42.

Здавалося, що остання чверть 
виглядала як проста формаль-
ність, та з цим не погодився 
суперник. Гравці коледжу відмо-
вились скласти зброю і почали 
агресивно пресингувати гравців 
Козятина по всьому майданчику. 
Їм вдалося зробити декілька пе-
рехоплень і скоротити рахунок. 
Та це був останній успіх студентів 
з Вінниці. 

Остання чверть цієї зустрічі 
також була за нашими спортсме-
нами 25:23. Остаточний рахунок 
—  86:65. Наші земляки в ліде-
рах аматорської ліги чемпіонату 
області. Виступали вони в такому 
складі: Єгор Боровський — 18 
очок, Максим Могер — 17, 
Олексій Немикін — 16,  Павло 
Гончарук — 12, Роман Колба-
сінський — 10, Максим Дука 
— 5,  Богдан Тарапата — 4,  
Андрій Трофімов — 2,  Назар 
Севастьянов — 2.  До речі, 
влучний  дальній кидок Романа 
Колбасінського збігся з сиреною 
про завершення гри. Це було 
ефектною крапкою зустрічі.    

легка атлетика
У відкритій першості СДЮШОР 

з легкої атлетики (2004-2005 р. н., 
2006 р. н. та молодші) у Вінниці взя-
ли участь козятинські спортшколи.

Першими вийшли на дистанцію 
наймолодші спортсмени. У забігу 
на 60 м 9.1 II місце виборола Ліза 
Чорна, Софія Римша 9.3. 

Зі стрибків у висоту серед ді-
вчаток 2006 р. н. I місце – Ліза 
Чорна, II – Діана Абрамюк, III 
– Злата Янчевська – усі козя-
тинці. Серед юнаків II місце у Іллі 
Бейзака. 

З бігу на 400 м серед дівчаток 
Ліза Макарова зайняла III місце 
(учениця СШ №3). 

Серед старших з бігу на 800 м I 
місце вибороли Андрій Ярошев-
ський (Вовчинець) та Наталя Кири-
ченко з Йосипівки, II місце у Лізи 
Забєліної (тренер А. Волинець).

Зі стрибків у висоту II місце за-
йняла Вероніка Баюк, Максим 
Мельник – IV місце, Владислав 
Поліщук – VI.

волеЙБол
Закінчилися районні змагання з 

волейболу, де наша команда посіла 
ІІ місце. Обігравши Махаринецьку 
СЗШ І-ІІІ ступенів в зоні. У фіналі 
перемогли Жежелівський ЗНВК І-ІІІ 
ступенів та Зозулинецький ЗНВК І-ІІІ 
ступенів, але поступилися Бродець-
кому ЗНВК І-ІІІ ступенів

23 листопада відбулися фінальні 
змагання з волейболу серед команд 
ІІ групи (юнаки), на базі Йосипів-
ського ЗНВК

І місце - Широкогребельський 

ЗНВК
ІІ місце - Йосипівський ЗНВК
ІІІ місце - Вернигородоцький 

ЗНВК.

"козацькі заБави" 
23 листопада Махаринецьку шко-

лу (директор Валерій Кушкевич) 
обласний центр фізичного здоров'я 
населення "Спорт для всіх" визнав, 
як кращу у обласному конкурсі 
"Фестиваль рухових активностей та 
ранкової зарядки", що проходив на 
початку вересня 2017 року.

З цієї нагоди було проведене 
спортивне свято. Змагалися дві 
команди в складі 4 юнаків та 1 
дівчини. Вони виконували вправи 
"прогулянка фермера", "гарматне 
ядро", смуга перешкод, перетягу-
вання канату, "піраміда та переві-
рили влучність у дартці та стрільбі з 
пейнтбольної гвинтівки.

футзал
Підсумкові результати Першо-

сті ВОО ВФСТ «Колос» з футзалу 
серед ветеранів вікової категорії 
40-49 років:

1 місце – Могилів-Подільський 
район

2 місце – Вінницький р-н
3 місце – Тиврівський р-н
4 місце – Чернівецький р-н
5 місце – Козятинський р-н
6 місце – Мурованокуриловець-

кий р-н
7 місце – Липовецький р-н
8 місце – Немирівський р-н
9 місце – Бершадський р-н
10 місце – Барський р-н
11 місце – Крижопільський р-н
12 місце – Жмеринський р-н

в’Ячеслав гончарук

З учнями 3-А класу ліцею-шко-
ли газета “RIA-Козятин” підтри-
мує дружні стосунки. Коли від-
бувається якась важлива подія чи 
свято, ми запрошуємо один одно-
го в гості. Цього разу святкували 
третьокласники. У вівторок, 28 
листопада, в актовому залі ліцею 
відбулася подорож школярів в 
Країну ввічливості, чуйності й до-
броти. Розпочалось свято з появи 
під оплески Короля й Королеви. 
У ролі казкових персонажів ви-
ступили учні 7-А класу Ілля Голо-
ващенко та Дарина Цаплюк. 
Вони привітались зі школярами і 
розказали їм, які є чудові слова 
в їхньому королівстві. Тож каже 
Король: “Будь ласка, Спасибі, 
Будьте здорові — слова необ-
хідні і в мові корисні. Приємно їх 
чути і в школі, і вдома. Від мами, 
учителя і просто знайомих”. А 
Королева: “Тож раджу частіше їх, 
діти, вживайте і кожен свій день з 
цих слів починайте”.

А ще розповіли, що означають 
жести доброзичливості . Напри-
клад, переступаючи поріг оселі, 
чемні люди знімають капелюха. 
Це означає, що гість ставиться з 
довірою. А рукавичку знімають, 
коли руку подають під час зустрі-
чі, щоб сказати: “Не бійся, ось 
моя тепла долоня. Зброї у мене 
немає”. Слово спасибі означає 
“Спаси тебе Бог”.

Говорячи “будь ласка”, ви за-
кликаєте людину до доброти і 
чуйності. Ці слова діють як справ-
жні чари! Вони можуть творити 
справжні чудеса. 

Потім в так званому “Королів-
стві ввічливості” з’явилися казкові 
герої Вовк та Червона Шапочка. 
Усі побачили, які вони чемні. 
Ввічливість навіть розтопила 
серце голодного Вовка. І він з 
зубастого бандита перевтілився 
на справжнього лицаря. У ролі 
Вовка та Червоної Шапочки були 
молодші вихованці Ірини Сушко 
учні 3 А класу Платон Янковчук 
і Кіра Глазкова.  

Щось подібне трапилось і з 
іншими казковими персонажами. 
Хитра лисичка  в королівстві 
ввічливості не була хитрою, а 
скоріше доброю. Вона зайчика 
сприйняла як друга і дала йому 
морквину. Ролі виконали третьо-
класники Вікторія Костенчук та 
Дмитро Стецюк. Коли чуєш сло-
ва, які вживають в “Королівстві 
чуйності”, то добро перемагає 
зло, чемність перемагає нечему, 
доброзичливість перемагає під-

ступність. Навіть Баба Яга, роль 
якої виконала мама одного з 
учнів Ніна Олександрівна. Вона 
хотіла навчити школярів поганим 
звичкам. Тільки в казковому ко-
ролівстві вона стала іншою, тому 
що  потрапила в школу, де вже 
не було дітей з поганими звич-
ками. Задаваки, хвальки, ябеди, 
плакси, уперті та не слухняні діти 
в королівстві доброти переви-
ховались. 

Дівчатка стали “маленькими 
леді”, хлопчики — “юними джен-
тельменами”. Та й сама Баба Яга 
не хотіла повертатися до країни 
зла, а залишитись в казковому 
королівстві. Тож всім дівчаткам 
на згадку вручили пам’ятний знак 

“Міс Ввічли-
вість”, а всі 
х л о п ч и к и 
отримали ста-
тус “Містер 
Ввічливість”. 

Закінчилось 
шкільне дитя-
че свято. Зай-
чики, лисички 
і інші казкові 
герої знову 
стали звичай-
ними школярами. Не всі стануть 
відмінниками та медалістами.Та 
є впевненість, що ліцей-школа 
такими заходами не тільки дає ді-
тям науку, а й допомагає батькам 
ростити дітей хорошими людьми.

Від редакції: Ліцей-
школа майже кожен на-
вчальний рік отримує першість 
серед медалістів. А започатко-
вується такий успіх мабуть з най-
молодших класів. Майже кожен 

місяць школярам початківцям тут 
влаштовують різноманітні свята. 
Вони вчаться відпочиваючи. І 
в цьому успішність школи. Так 
тримати!

катерина чекаЙ

Згідно зі статистичними даними 
Департаменту у справах релігій 
та національностей Міністерства 
культури, трохи більше 23 тисяч 
діючих релігійних православ-
них, греко-католицьких і деяких 
інших християнських громад 
відзначають Різдво христове 7 

січня за Юліанським календарем. 
Водночас на сьогодні в Україні 
нараховується близько 11 тисяч 
релігійних католицьких і про-
тестантських громад, що складає 
близько 30% від усіх релігійних 
організацій України, які святку-
ють Різдво Христове за Григо-
ріанським календарем. Загалом 
у світі більшість християнських 

церков, в т. ч. більшість поміс-
них Православних церков світу, 
відзначає Різдво Христове саме 
25 грудня. Для багатьох україн-
ців така дата також є прийнят-
ною, з огляду на оптимізацію 
святкування релігійного свята 
Різдва Христового, що супрово-
джується постом, та світського 
– Нового року.
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  Àáî çäàì â îðåíäó ãàðàæ (ð-í ó÷èëèùà - Êîñìîíàâò³â 56), 
öåãëÿíèé, ç âåëèêèì ï³äâàëîì. 097-352-95-36, 063-286-35-15
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àïàðàò ì³ðÿòè ñàõàð, äëÿ ä³àáåòà, íîâèé. 093-256-27-13
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-
23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, òàãàíîê ãàçîâèé, åë. ïëèòêà, 
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè 500 Âò., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, ïîòóæí³é 
ìëèí, áîëãàðêà, âñå íîâå, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí. 068-216-
34-20
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíêè) 6 øò. 097-690-98-02
  Áîðñó÷èé æèð. 097-734-42-99
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ - 4 øò., 1.20 õ 6 ì., 1 800 ãðí./1 øò. 
063-054-39-57
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Âàçîí öèêëàìåí, äîðîñëèé, äåòêà, ñ³ÿíö³. 093-109-83-83, 
097-556-89-47
  Âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ ìàëà êàðòîïëÿ ñîðòè - Áåëëàðîçà (Áåëà 
ðîñà), Ñàíòå, Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 063-886-13-39, 
066-624-31-99
  Âåëîñèïåä æ³íî÷èé íîâèé, âèðîáíèê ²íä³ÿ, ïîâí³ñòþ 
óêîìïëåêòîâàíèé. 067-775-33-74, 093-185-81-33 Ñåðã³é
  Ãàçîâà ïëèòà íîâà 2-õ êàìôîðíà, êîðè÷íåâà. 093-837-14-
24, 097-241-54-91
  Ãàçîâèé áàëîí 300 ãðí., òàãàíîê 100 ãðí., ñò³íêà ìåáëåâà 
êîðè÷íåâà 3 000 ãðí., õîëîäèëüíèê á/ó 2 000 ãðí., ñò³ë òóìáà 
200 ãðí. äèòÿ÷à êîëÿñêà áóçêîâà 1 000 ãðí., êîæóõ ð.48 300 
ãðí. 093-766-54-43
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³, çâàðåíèé ç òîâñòî¿ ëèñòîâî¿ ñòàë³. 063-
145-45-35
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-615-33-70
  Ãàðàæ ð-í Òîíåëÿ, 2-õ ïîâ. ï³ä 2 áóñà 6 õ 9 íà 2 áðàìè, º 
âîäà, ä³ëÿíêà ïðèâàòèç., âåñü ïàêåò äîêóìåíò³â. 063-054-39-57
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãàðàæ. 063-422-45-66
  Ãàðíåíüêà ÷èñòîêðîâíà ùå îäíà ä³â÷èíêà àíãë³éñüêèé êîêåð 
- ñïàí³åëü 3 ì³ñ. 400 ãðí. àáî îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95
  Ãâîçä³ 100, ì/ï â³êíî, â³êíî - êîðîáêà, äâåð³, õîëîäèëüíèê, 
ãàç-áàëîí, êàí³ñòðè, êîíòåéíåð, àðìàòóðà, òðóáè, ðèíâè - 
ë³éêè, ôîòîàïàðàò «Ôåä», êàðòîïëÿ âåëèêà òà ìàëà.  096-605-
79-63, 093-002-61-80
  Ãåëü ëàìïà + âåñü êîìïëåêò. 093-898-28-38
  Ãèð³ 16 êã. - 300 ãðí., 24 êã. - 360 ãðí. 097-793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Ãîð³õè ö³ë³ â âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 063-143-61-18
  Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
  Äâ³ çèìîâèõ øàïî÷êè äëÿ õëîï. ðå÷³ â õîðîøîìó ñòàí³ äëÿ 
õëîï÷èêà, íîâîð³÷í³ êîñòþìè (Ãàðð³ Ïîòåð, ÷îðíî - á³ëèé ê³ò), 
âèøèâàíêà õëîï. 093-548-53-84, 2-23-29
  Äèâàí ó äîáðîìó ñòàí³, ìåáë³ 2 ñåðâàíòà ç äçåðêàëàìè, 

øâåéíà ìàøèíêà âñå á/ó. 067-647-48-11, 093-906-82-04
  Äèâàí, äâà êð³ñëà, ïóôèê â õîðîøîìó ñòàí³. 096-999-
24-61
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ADAMEX - MARS êîë³ð ãîëóáèé, ç/ë. 096-
702-36-93, 097-264-60-52
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 8 ì³ñ., àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî. 
097-793-55-95
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äðîâà ðóáàí³, äóá, ãðàá, ÿñåí. 097-505-70-72
  Äóæå ãàðíåñåíüêèõ, âåñåëèõ, çäîðîâèõ ïåê³íåñ³â. 063-
671-67-65
  Åëåêòðè÷íèé äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê. 096-634-42-45
  Åëåêòðî îá³ãð³âà÷ ðîáî÷èé íåäîðîãî, á/ó. 097-321-62-03
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî 
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, ðó÷íèé ôóãàíîê äîâæ. 65 
ñì., ìåòàëåâèé ðóáàíîê, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ çàáîðó ³ 
ïåðåêà÷êè  âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-453-
34-86
  Çàäí³é ìîñò äî ÂÀÇ 2103-06, âàêóì, òðàìáåð, àëþì. 
á³äîí, âñå â õîðîøîìó ñòàí³. 096-942-58-62
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
  Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñâàðî÷íèé àïàðàò, íåäîðîãî. 063-
995-01-96, 096-682-92-93
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî 
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-29-
35, 063-392-93-20
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. «ßã³äêà» (á³ëÿ ³íòåðíàòó). 096-605-79-
63, 093-002-61-80
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Êóòóçîâà. 093-181-
95-89
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ð-í êîëèøíüîíî ÑÒÎ 
(ÏÐÁ). 063-293-14-06, 067-129-82-31
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 
093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, ìîæëèâî íà 
âèïëàòó. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5 ñ.Êîçÿòèí, 
âóë.Ãîí÷àðîâà 12 «À». 067-391-89-78, 096-354-27-44
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-
925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåðíî ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçà. 097-417-10-79
  ²íäîêà÷êè. 096-447-27-03
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 1 ãðí./êã., ôîëüöâàãåí Â-3 - ôàðè, 
Â-4 ç ïîâîðîòàìè, êàðäàí Ãàçåëü á/ó, ç/÷àñòèíè äî ²Æ 
îäà, êîðîáêà ó íåðîáî÷îìó ñòàí³ 3 000 ãðí., äçåðêàëà 2 
øò.Òàâð³ÿ íîâ³, áëîê ìîòîðà 2103.  093-680-05-25, 097-
910-12-87
  ÊÀðòîïëÿ äð³áíà, âóë.Ìèðó 79. 2-23-63
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, îïðèñêóâà÷ 
äëÿ æóê³â. 097-688-63-33, 2-48-83

  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 073-429-56-52
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 8 ãðí./â³äðî, êóêóðóäçà â êà÷àíàõ. 068-
051-93-60
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ê³ííèé ïëóã, áîðîíà, ãàçîâèé áàëîí, ñ³÷êàðíÿ. 096-295-09-
54, 098-959-41-55
  Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà äîêóìåíòàìè, 
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À.  
093-457-18-48, 098-888-21-88
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 
ï³ñëÿ 17:00 
  Êîáèëêà ìîëîäà 4 ðîêè. 067-293-07-73
  Êîçà, êîçî÷êè ìîëîä³. 096-632-10-40
  Êîëåñà 165 õ 13 íîâ³ ÁÖ-19 äèñêè 09, áàãàæíèê ÂÀÇ, 
ñòðºìÿíêà 3 ñ., êóõîííèé ñò³ë, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ. 067-
386-48-35
  Êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé âèð. ÑÑÑÐ â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
êîðìîâèé áóðÿê. 096-644-38-95, 093-205-23-13
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-892-89-06
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-108-97-02, 096-255-38-16
  Êîðîâà ñ.Æóðáèíö³. 096-772-11-45, 097-436-16-73
  Êîðîâà ÷åðâîíî - ðÿáà ò³ëüíà 6.5 ì³ñ. çà 4 òåëÿì. 098-
869-40-17
  Êîòåë ÊÑ á/ó ï³ä òâåðäå ïàëèâî. 067-152-15-70
  Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» 2-õ êîíòóðíèé á/ó, â ãàðíîìó 
ñòàí³, ðîáî÷èé. 068-519-07-18
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 25 Êâò-200 êâ.ì, 
òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîä., äèñêè ìåòàëåâ³ ÂÀÇ 2108-09 á/ó â 
â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-327-27-34, 063-293-14-22
  Êðàñèâ³ âàçîíè ð³çíèõ ñîðò³â âèñîòîþ 1-2 ì. 068-334-66-
72, 093-940-96-11
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, 
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-510-
45-63
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, Êàë³ôîðí³éñüê³, 
Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, 
Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 097-793-55-95
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä, ðàäÿíñüêà øèíøèëà, 
ïîëòàâñüêå ñð³áëî, ôðàíöóçüêèé áàðàí, ôëàíäåðè, ñ³ðî - 
çàÿ÷à, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷ òà ³íø³. 063-671-67-65
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü 
(Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êñåðîêñ ôîðìàò À-3, À-4, ìîæëèâà ïå÷àòü ÷åðåç 
êîìïþòåð, íåäîðîãî. 093-730-89-94
  Êóêóðóäçà 1 ò./3 000 ãðí. 097-149-12-94
  Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå ìåõàí³÷íå, äèâàí 
- êðîâàòü ðîçêëàäíèé, ñòàðèé ñåðâàíò, êèëèì íàñò³ííèé. 
093-588-66-17
  Ë³÷èëüíèê 3-õ ôàçíèé (íå äèñêîâèé). 063-279-94-04
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ 
ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, ñêëî ä³àì. 165 õ 20 
ìì., êðóã ä³àì. 16, 30 ìì., àðìàòóðà ä³àì. 18 ìì. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ìåáëåâà ñò³íêà ê³ìíàòíà «Ìàãíàò», ç êîìîäîì ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-10-96
  Ìåáë³ á/ó: øàôà ç àíòðèñîëÿìè 2 øò., ñåðâàíò 2 øò., êóõíÿ 
+ êîìïëåêò íåäîðîãî. 067-843-88-04 
  Ìåáë³: 2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, òðèëÿæ, 2 øàôè, 
õîëîäèëüíèê íåðîáî÷èé, ãàçîâà ïëèòà. 096-969-45-99

  Ìåáë³: äâ³ øàôè, êîìîä, äâ³ òóìáî÷êè, êîñìåò. ñò³ë - 
òóìáî÷êà ç äçåðêàëàìè, ïóô³ê, âñå â äîáðîìó ñòàí³. 093-632-
67-42, 096-068-22-73
  Ìåòàëåâà ïîñóäà - êàñòðþëÿ 10 ë., 5 ë., åìàë. êàñòðþëÿ 20 
ë., 5 ë., ìàãí³òîôîí «Ìàÿê» , DVD, ðàä³îëà ñòàðà, ôîòîàïàðàò 
«Ñàëþò», êîñòþì ÷îëîâ³÷èé ÷îðíèé ð. 50 íîâèé. 096-364-
80-30
  Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 068-334-
66-72, 093-940-96-11
  Ìîéêà, ðàêîâèíà í/æ á/ó, íåäîðîãî. 097-321-62-03
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 ìì., 
êðàí ãàçîâ. 2-õ õîäîâ Ä15, êóïîíè Óêðà¿íè, ïîëîñà àëþì. 8 
õ 4 ìì íà òð-ð, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ìóêà âèùèé òà ² ñò. 097-703-80-96, 063-187-81-19
  Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190 õ 90, 
ïðóæèííèé áëîê, òðè ïîäóøêè, äâà âàëèêà â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-541-10-94, 096-160-11-85
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â. 068-
334-66-72, 093-940-96-11
  Íîâîð³÷íèé êîñòþì äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé. 063-623-13-57
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-
38, 096-467-88-94
  Ïàëüòî æ³íî÷å íîâå íà ñèíòåïîí³, êóðòêà ÷îë. íà ì³õó ç 
íîðêè âîðîòí³ê, êîæóõ íàòóðàëüíà îâ÷èíà ìîæíà îáì³í íà 
ñàõàð. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Ïàìïåðñè äîðîñë³. 063-697-09-62
  Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè, â³ñê, êíèãè 
ïî áäæ³ëüíèöòâó, äóõîâíà ë³òåðàòóðà, îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿ 
ðîáîòè. 096-364-80-30
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, áî÷êà 
àëþì. 300 ë., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ò²ÊÊÀ (Ô³íëÿíä³ÿ), 
ñºòêà(6 ìì.) - 12 ì., òåëüôåð ñâàðêà ñàìîðîáíà, êîìïðåñîð 
Ç³ëîâñüêèé, òåëåâ³çîð Panasonic TC 2119R á/ó, êóðòêà øê³ðÿíà 
÷îë. çèìîâà ð.48-50. 063-695-30-20, 063-689-36-37
  Ïíåâìàòè÷íèé ï³ñòîëåò Ìàêàðîâ, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ïîäêðèëêè Îïåëü«Àñòðà» - «Îìåãà». 067-949-69-91
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí äî 
ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, åëåêòðîäè äî çàçåìëåíü 
Ä18 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ òîâù. 3 ìì. 
Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â.  
096-453-34-86
  Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè. 
098-587-31-69, 067-429-73-29
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 067-657-39-03, 073-
060-52-16
  Ïðåêðàñíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà 3 õëîï÷èêà òà 4 ä³â÷èíêè. 
063-671-67-65
  Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 36 ãðàäóñ³â. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà àáî îáì³íÿþ íà 
êóêóðóäçó. 093-411-05-52
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà íîâèé. 096-486-83-87
  Ð\òåëåôîí «Ïàíàñîí³ê», âàòí³ øòàíè, ðîáî÷³ õàëàòè, ðîáî÷³ 
÷îáîòè íà ì³õó ð.44, 45. 097-575-60-55, 093—013-65-24
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-

23-83, 096-559-83-23
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, 
ñîêîâèæèìàëêà, ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 
096-364-80-30
  Ðåäóêòîð öèðêóëÿðêè â³ä âàëà òðàêòîðà àáî ìîòîáëîêà, 
çì³ºâèê ó ïëèòó äëÿ îïàëåííÿ. 097-511-11-24
  Ðåçèíà çèìà Ï³ðåë³ 185 õ 65 R15. 097-827-76-86, 093-
889-24-77
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850, 845, 19 
õ 13 - 1125 ìì., â³øàëêà í/æ Ä33 íà 5 ãà÷ê³â âèñ. 1500 ìì., 
øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, 
íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî 
ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñàíêè áåç ñïèíêè íåäîðîãî. 097-321-62-03
  Ñâàðî÷íèé ³íâåðòîð (íîâèé â óïàêîâö³ íà ãàðàíò³¿) 
«Ïðîêðàôò» - 250À - äåøåâøå í³æ â ìàãàçèí³. 067-451-84-
62, 063-294-52-66
  Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, åë. äâèãóí äî ïèëîñîñà 
Ðàêåòà. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ñåéô ìåòàëåâèé 100 õ 70 õ 40. 093-018-89-70
  Ñåïàðàòîð çåðíîâèé ñàìîðîáíèé. 067-93-19-413
  Ñåðâàíò, õîëîäèëüíèê, 3 äåâàíà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, 
á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, 
íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñåòêà - ðÿáèöÿ, ëàì³íàò, óãîëêè ìåòàëåâ³, ôàíåðà, 
áàòàðå¿, äóáîâ³ ïë³íòóñà, íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. 
096-258-75-22, 073-052-93-37
  Ñèëîâèé òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì íà 9 Âîëüò,çâîðîòí³ 
êëàïàíè Ä.15, 20, 40, ïîêîâêà ñòàëüíà Ä.190 õ 82. 2-51-56, 
096-453-34-86
  Ñèñòåìíèé áëîê íåäîðîãî (êîìïþòåð) 1 000 ãðí., 
â³äåîêàìåðà «Panasonic» - ì³í³êàñåòà + äîêè, ñóìêà 800 
ãðí., ÌÔÓ «Canon» ïð³íòåð, ñêàíåð, êñåðîêñ 900 ãðí. + 
ÑÍÏ4. 096-797-90-53
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ 
³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³, òåëåâ³çîð. 093-091-22-38, 096-467-
88-94
  Ñîáàêà í³ìåöüêà â³â÷àðêà, êàáåëü, 6 ì³ñ., ïðèâèòèé, 
÷îðíî - êîðè÷íåâîãî îêðàñó 3 000 ãðí. 067-198-70-95, 
063-645-62-28
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 300 ìì., 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Â, 
5 Êâò,  àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, åëåêòðîäâèãóíè á/ó 
ð³çí³. 093-375-06-61
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé «Ñàìñóíã», êðîâàòü ïîëóòîðíà 
1.90 õ 80. 097-750-22-13

  Òåëåôîí Ñàìñóíã 4.5 + ÷åõîë, êíèãà, íåäîðîãî. 063-383-
78-61
  Òåëåôîí Ñàìñóíã Ãåëåêñ³ ÄÆ 1 2016 ð., ñòàí ÿê íîâèé, ñêëî, 
÷åõîë, ãàðàíò³ÿ, êîë³ð ãîëä. 097-756-83-20, 063-291-78-69
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 097-756-75-89, 097-876-76-72
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 096-068-22-78, 067-298-90-06
  Òèòàí, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», àêñåñóàðè äëÿ êîòà 
(áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ 
á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
  Òîá³íî Ä.4 ìì., âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ Ä.15, 20 ìì., ñèëîâèé 
òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì 220/9 âîëüò, âîëüòìåòð 0:250â, 0:300 
â.,ãåò³íàêñ òîâù. 2 ìì. 450 õ 355 ìì. ïîêðèòèé ì³ääþ ç îäí³º¿ 
ñòîðîíè.  096-453-34-86
  Òðàìïåð ÂÀÇ á/ó, íàñ³íüîâà êàðòîïëÿ ì³øàíèõ ñîðò³â, 
êíèæêè, ìîñò ÂÀÇ 2101-06, êîï³éêè ÑÐÑÐ, òåëåôîíè íåðîáî÷³ 
ìîá³ëüí³, êàáåëü ñèëîâèé 8 êâ., ðåëüñè ïî 2 ì., ñâàðêà ä³îäíà, 
öèðêóëÿðêà ìîòîð 4 Êâò 5 000 ãðí., ôóãàíîê 70 ñì. 093-680-
05-25, 097-910-12-87
  Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê 63 õ 
63 =2 ì/ï, ïåðåíîñêà 2-õ æèëüíîãî êàáåëÿ 35, 20 ï/ì, êðàí 
Ìàºâñüêîãî (âèð. ²òàë³ÿ), ïðóòîê ëàòóí ï³ä S 9. 096-453-34-86, 
2-51-56é
  Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò í/æ 1 
ìì (1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.), ºìí³ñòü í/æ 1, 6 ë., 
øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8 ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ 
øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096-453-34-86
  Òðóáà í/æ Ä38, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, áðîøóðè íà äîïîìîãó 
ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78, 88, 104. 096-453-34-86
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè, áóðæóéêó. 063-143-61-18
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., òà ãàç. áàëîíè. 093-297-19-24
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, äîìàøíþ 
êîïò³ëíþ, æ³íî÷èé ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ ð.56 2-12-24, 
093-884-86-66
  Òóøêè áàðàí³íè. 067-171-12-01
  Òþêè, äðîâà, êîëåñà ÌÒÇ âóçüê³, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà, 
ïøåíèöÿ ÿðà, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240, âô³ÿëêà äëÿ çåðíà. 
068-024-27-05
  Óãîëîê â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 õ 2.20, òåðì³íîâî. 096-429-77-
63, 093-920-70-40
  Ó÷àñòîê 8 ñîò., ì.Êîçÿòèí ï³ä çàáóäîâó. 093-187-80-57 
Ìàêñèì
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27 
  Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé, òåëåâèçîð JVC 54ñì, 
åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ö³ë³ ãîð³õè. 093-297-19-24
  Öóöåíÿò Ñåìáåðíàðà. 067-242-04-48
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 098-063-22-97, 063-286-72-41

  Öóöåíÿòà Ïåê³íåñ ²ìïåðàòîð. 063-694-57-25
  Öóöåíÿòà Õàñê³ (õëîï÷èêè), ïðîãëèñòîâàí³, 2 ì³ñ., ãàðí³. 
097-483-42-09
  ×àñíèê 30 êã. 063-384-03-08
  ×èñòî ÷îðíó øîòëàíäñüêó êèöþ òà êîòèêà ç àïåëüñèíîâèìè 
î÷èìà, äåøåâî. 097-793-55-95
  Øàïêà íîðêîâà òåìíî - êîðè÷íåâà, æ³íî÷à, íîâà, ð.52. 
097-753-48-16
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øàôà 
ç àíòðèñîëÿìè 3-õ äâåðíà, ñâ³òëèé êîë³ð, ìàéæå íîâà. 097-
329-25-97
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç åëåêòðî ïðèâîäîì, äçåðêàëà 
áåç ðàì, òðóáà à/ö ä³àì.10, 2.5 ì. 093-681-01-44
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëüñê, êèëèì á/ó 2 õ 3, áàíêè ñêëÿí³ 
ð³çí³. 097-773-32-72
  Øâåéíó ìàøèíêó ðó÷íó, çåðíî êóêóðóäçè 1,5 ò. 093-677-
47-25
  Øèíè çèìîâ³, á\â Pireli 185x65 R15, Gygier 215x65 R15. 
067-128-89-32
  Øèôåð á/ó, öåãëà, äâåð³ äåðåâÿ’í³. 096-366-52-89
  Ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³ ïåðåêëþ÷., ðàä³àòîð ç åë. 
âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ 2110-2112, ñèä³ííÿ ÂÀÇ 2101, ãîëîâêà ³ 
êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, äâåð³, ïå÷êà, áàëêà òà ³íø³ ç/÷àñòèíè 
äî Ìîñêâè÷à 2141. 067-345-41-77
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð ÕîíÄà îðèã³íàë 220 - 380 â, íîâèé 
íåÄîðîãî. 097-527-03-20
 ²íâàë³Äíèé â³çîê Á/ó, êð³ñëî - òóàëåò íîâå. 097-527-03-20
 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. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-85-58
  1-ê³ì. êâ. 36,8\19,8\7,6  â öåíòð³ 5\5 ïîâ. áóäèíèêó. 
096-846-90-81 
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 36 êâ.ì., áåç ïîñåðåäíèê³â. 063-
736-88-54
  1-ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., æèòëîâà 
17, êóõíÿ 7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 096-745-00-20, 093-
767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5/5, ³íòåðíåò, 
òåëåôîí, ç ìåáëÿìè. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, 40 êâ.ì., íåäîðîãî. 093-
704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 3/8, 36 êâ.ì., íåäîðîãî. 
093-566-23-14
  1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-231-
59-64, 068-760-51-03
  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, 2 ïîâ., ïîãð³á, ñàðàé, àáî îáì³í. 
093-878-32-10, 097-643-30-01
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-780-65-82, 
067-843-81-54
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 067-710-75-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå 
ðîçì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 
067-581-77-73
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé 

ì/ï ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-
92-30, 063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòà, àáî 
â³çüìó íà êâàðòèðó ñ³ìåéíó ïàðó. 067-902-94-38, 063-
019-00-79
  2-õ ê³ìí. êâ., 48.3 êâ.ì., 5/5, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè 
îêðåì³, òåïëà, ñâ³òëà. 093-341-64-08
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé êîòåë, 
òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 098-229-02-52
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 8. 067-843-88-04
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 5/9, îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íå óãëîâà, ïëîùà 52 
êâ.ì. 068-334-47-65, 073-134-59-01
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 
063-452-00-00, 067-753-45-35
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â 4-õ ïîâ./áóäèíêó, 2 ïîâ., 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 067-411-14-21
  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 ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà 
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-
444-51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., êóõíÿ 8 êâ.ì., 
ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè. 093-875-71-85
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  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
  3-õ ê³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì., 2-é ïîâ. òðèïîâåðõîâîãî áóä. 
³íèâ³ä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à âîäà, ñàíâóçîë îêðåìèé, 
äâà ïîãðåáà, ñàðàé, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, àáî îáì³í ç 
äîïëàòîþ. (067) 501Ö16Ö20
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà»), íåäîðîãî. 093-
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РОбОта та ОгОлОшення РеКлама та ОгОлОшення
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рЕмоНТ, поСлуги
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець по області та району. 096-298-
53-52
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
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робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В магазин "Зодіак" потрібен продавець на конди-
терський відділ. 063-650-12-29 Аліна
Запрошуємо працівника з мед. освітою для роботи 
Косметологом з подальшим навчанням. 097-759-
18-66
В маленький магазин потрібен продавець. 063-
386-14-76
На СТО запрошується майстер сход - розвалу, 
досвід роботи обов'язковий, оплата висока. 097-
431-23-03
Збірник меблів з досвідом роботи. Прохання 
телефонувати з 9:00 до 17:00. 096-222-04-70, 
093-810-93-73
В продовольчий магазин потрібен продавець. 
096-115-18-11
На роботу потрібні столяри та складальники кор-
пусних меблів. 097-941-73-18
Ветеринарна аптека запрошує на роботу 
працівника з відповідною освітою. Спеціалістам 
з інших міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
067-264-80-25
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну 
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок 
підприємства. (096) 868-90-80, (098) 315-50-59 
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ. Робо-
та позмінна. Допомога з житлом. Оплата проїзду 
до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. 067-526-84-
35, 066-061-15-20, 073-030-74-24
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відрядження 
по ближньому зарубіжжю. Д/р на автомобілях 
іноземного виробництва від 2-х років. Наявність 
діючого закордонного паспорта, медичної довідки. 
З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. 
Тел .: 0445374337, 0675475326, 0675373464, Во-
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Продається капітальний гараж 
18 кв.м., вул.Героїв Майдану 27 

(двір магазину "Фонтан"), пакет 
документів. 067-843-88-04

До неї звертаються всі, хто зне-
вірився! Порадить, як впоратися 

зі смугою невдач, налагодити своє 
життя, вирішити проблеми в 

сім'ї, налагодити справи в бізнесі,  
Допоможе на відстані. 

073-33-44-004 Аміта
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лодимир, Оксана
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
Резчики(-ци) грибов с опытом работы. Вахтовый 
метод. Предоставляется жилье. Заработная плата 
от 5000 грн. 063-036-27-02
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50 
Монолитчики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную компа-
нию. Зароботная плата высокая. Предоставляем 
жилье. т. (067)5081459
Электрики срочно требуются на постоянное место 
работы в г.Киев в строительную компанию. За-
роботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное ме-
сто работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
На постійну роботу потрібен водій ЗИЛ - 130, 
помічник кухаря. Висока заробітна плата, 
соціальний пакет. 067-430-02-
Магазин з продажу господарських товарів про-
водить конкурс на посаду керуючий магазином. 
Резюме: NewBud25@gmail.com Тел.073-410-51-81
На роботу требуется официант 093-911-81-10
Запрошується менеджер, продавець, секретар-
помічник, оператор комп"ютерного набору, 
системний адміністратор (можна без диплому), 
працівник на склад. Бажано в.о. 063-366-49-50
В меблевий магазин потрыбен продавец-консуль-
тант. 067-900-85-65, 063-141-13-31
В студію краси "Пан та Пані" терміново потрібен 
перукар та майстер манікюру (можлива оренда 
місця) 098-862-92-36, 063-530-82-92

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 2/2/-, пло-
ща: 43/28/-. Цiна: 248649, тел.: (097) 264-44-84 

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

<@Заг2:>1.8. Дiлянки 
, Козятин.р-н, с.Пиковець, пiд житл.забудову. Цiна: 
129032, тел.: (099) 622-99-22 

2. нерухомiсть: здам в оренду 
2.2. Будинки 

, м.Косов, дача, Iвано-Франк.обл.. Цiна: 402145, 
тел.: (096) 479-13-22 

, Херсон.обл., поверх: 1/-, м.Гола Пристань, 
с.Круглоозерк. Цiна: 1500грн, тел.: (098) 404-50-22 

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 

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. 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 

100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

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 

Чол/жiн/пари вiк вiд 55р. - роб.в ковбас.цеху в Польщi. З/п22000 
грн. iнформацiя Тел.:(097) 964-11-97 

11. продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

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

579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 56 êâ.ì., îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñòàí 
æèëèé, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ÏÐÁ. 096-
955-23-33

  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ï³äâàë. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 67 êâ.ì., öåíòð, ñåðåäíÿ. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 47.2 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 14, 4 ïîâ., 
áåç ðåìîíòó òà îïàëåííÿ. 099-530-64-14, 063-299-
41-56
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 67/42/8, 2 áàëêîíà, áåç ðåìîíòà, 
ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ íà 
ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
àáî îáì³í - ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 068-003-51-09, 
097-775-61-94
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5 êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, 
ïëîùà 53.3 êâ.ì., º çåì. äë³-êà 3.24 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 
093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 3 ïîâ., ïîðó÷ æ.ä 
âîêçàë, ë³êàðíÿ, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàã. ïëîùà 61.7 
êâ.ì. 067-465-90-65

  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â 
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
  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., 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., âóë.Ñêîâîðîäè àáî îáì³íÿþ íà äâà 

æèòëà â òîìó ÷èñë³ ì.Áåðäè÷³â. 063-733-28-00
  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., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí 
æèëèé, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 7 

ïîâ., íå óãëîâà. 063-349-51-27, 067-811-07-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74. 093-248-
69-03
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., 
æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï â³êíà, 
äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  
Â äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 096-225-41-44, 063-
712-94-15
  Àáî çäàì áóäèíîê ãàç. ïîðÿäíèì ëþäÿì ç 
ïîäàëüøèì âèêóïîì âóë.Ìàòðîñîâà, çðó÷íå ì³ñöå, 
ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. 067-368-56-
16, 063-209-28-25, 093-006-08-60
  Áóäèíîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 238 àáî îáì³íÿþ 
íà êâàðòèðó, ó÷àñòîê íà âèð³ç äåðåâ 50-100ðîê³â ç 
áóäèíîêì 30 ñîò., ñàäîê. 067-386-48-35
  Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå 
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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, äî öåíòðó 1.5 êì. 097-753-65-54
  Áóäèíîê 6 õ 12 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 58, îïàëåííÿ 
ãàçîâå, âîäà â áóäèíêó, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-829-73-48
  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 â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé 
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü 
äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.
æèâíîñò³. Òåðì³íîâî ó çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Äåòàëüíà 
³íôîðìàö³ÿ 093-58-99-782
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. áóä³âë³, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 2-33-98, 063-773-28-96
  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, ïëîùà áóä. 62 êâ.ì., 
º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà, ñàä, ãîðîä, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò. 097-905-37-10, 063-406-
82-39
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 
063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà 
ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 
ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-966-19-14
  Áóäèíîê ãàç, ñ.Ïèêîâåöü, ãîñï. áóä³âë³. 068-441-74-
56, 073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., º ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ïðèâàòèç. 096-419-98-
96, 2-70-03, 5-39-71
  Áóäèíîê ãàç., ð-í ÏÐÁ. 063-386-14-76
  Áóäèíîê ãàçèô. âîäÿíà êîëîíêà â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 
Øåâ÷åíêî, 23, ãîñï. áóä³âë³. 096-211-45-55
  Áóäèíîê ãàçèô. ñ. ôëîðüÿí³âêà, âóë. Ëèñà ãîðà, 15 â 
öåíòð³. 096-210-65-82, 093-407-62-47
  Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò. çåì. ä³ë-
êà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063-296-30-12
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 
ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + ãàç. 
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-
27-83
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  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 çàã. ïëîùà 55 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 073-

044-16-65
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-
55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä 
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, 
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, äðîâà, 
âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê íîâèé 3-õ ïîâ. (ºâðî), ì.Êîçÿòèí. 096-605-
79-63, 093-002-61-80
  Áóäèíîê íîâèé âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 18 
ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé. 096-541-31-09, 
093-513-32-66 Òàíÿ
  Áóäèíîê ïëîùà 85 êâ.ì., ñ.Ìåäâåä³âêà Êîçÿòèíñüêèé 
ð-í, çåì. ä³ë-êà 64 ñîò., 5 õâ. äî òðàíñïîðòó, º ï³÷íå 
òà ãàç. îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, êîìîðà, ñàðàé, ïîãð³á, 2 
æîìîâ³ ÿìè, êðèíèöÿ â äâîð³, ïîðó÷ ë³ñ òà ð³÷êà. 068-
839-02-91, 093-299-30-97
  Áóäèíîê ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
  Áóäèíîê ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëüîâà 15, 82 êâ.ì., 
á/ãàçó, çåìëÿ á³ëÿ áóäèíêó ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 
067-994-99-34
  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 ïðèâàòèç. 18 ñîò., äîêóìåíòè 
âïîðÿäêó, ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, ì³ñöå ÷óäîâå. 
068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíåöüêèé ö/ç, âóë.Øåâ÷åíêà, çåì. 
ä³ë-êà, ñàðàé. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 068-127-32-90, 093-
411-26-88
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-
969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ëüîõ, çåìëÿ, äî ïîëîâèíè îáêëàäåíèé öåãëîþ. 
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, 90 êâ.ì., ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé 

ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ïîêðîâñüêà 72 (ð-í öåðêâè). 096-878-36-64
  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 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 ñ.Ïèêîëâåöü öåíòð ñåëà, ãîñï. 
áóä³âë³, âîäà, ãàç. 067-278-43-14
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âóë.Ìàòðîñîâà 68, ì/ï â³êíà, 
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàä, çåì. ä³ë-
êà 14 ñîò. 096-346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-31 Ñàøà
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ç îïàëåííÿì, ð-í Ìàòðîñîâà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, óòåïëåíèé, çðîáëåíèé êàï. 
ðåìîíò, 5 ñîò. çåìë³, öåíòð. 093-704-31-57
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, çèìíÿ 
òåïëèöÿ 100 êâ.ì. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Çåì. ä³ë-êà 0.58 ñîò. ç áóäèíêîì, õë³â, ïîãð³á. 096-
717-96-77
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., îïàëåííÿ ãàçîâå 
òà ï³÷íå, âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 
097-264-46-76
  Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå, âîäîïðîâ³ä, ï³ä âåðàíäîþ 
ïîãð³á, º ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 098-466-
44-27, 050-705-41-75, 068-007-21-00
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 
063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-
06-18
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, 
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-
917-81-85
  ×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

  аВТомоТо
  DAF-400. 096-432-79-80
  KIO RIO 2010 ð.â., äâ.1.4 îáºì, 16 êë., îäèí âëàñíèê. 097-
537-53-35, 063-303-18-03
  ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., ÷åðâîíèé, ãàç-áåíçèí, ñòàí äîáðèé. 
067-187-06-98
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí. 097-152-49-22
  ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096-964-62-62, 
063-170-02-12
  ÂÀÇ 2103 òåðì³íîâî, 18 500 ãðí. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2105 1993 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2105 1996 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-646-72-63
  ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 093-941-53-08, 096-
771-08-57
  ÂÀÇ 21099 1992 ð.â., êîë³ð á³ëèé, 1.3, ãàç-áåíçèí, âêëàäåíü 
íå ïîòðåáóº, â³äì³ííèé ñòàí. 097-324-88-02
  ÂÀÇ 21099 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, òèòàíè, òîíîâàíà. 068-
766-05-18, 063-887-35-85
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 120 òèñ. 063-880-20-83 Âàäèì
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
  Ìîòîð ÂÀÇ 2101, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, 
ðàä³àòîð. 098-007-84-33
  Ìîòîöèêë Ê-750 â ïîäàðóíîê ìîòîöèêë ÌÒ + çàï÷àñòèíè àáî 
îáì³íÿþ íà 2 òîíè ñóõî¿ êóêóðóäçè. 093-411-05-52
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà àáî ì³í³-òðàêòîðà àáî îáì³íÿþ íà 
êóêóðóäçó. 093-411-05-52
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð ³ ìîòîð ðîáî÷èé ÂÀÇ 2105. 097-128-
74-54 Þðà
  Ñêóòåð ßìàõà - Mint ñèí³é 49 êóá., ßïîíåöü 6 700 ãðí. 098-
215-36-08
  Ò-40 ñòàí ðîáî÷èé. 093-941-53-08, 096-771-08-57
  Ô³àò - Ô³îð³íî 2008 ð.â., íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ³äåàëüíèé 
ñòàí. 063-276-07-38

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ð’ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, åë. 
ìîòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. ïëèòè, ãàç. êîëîíêè, 
ñàìîâàðè. 098-918-03-40
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ð’ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, åë. 
ìîòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. ïëèòè, ãàç. êîëîíêè, 
ñàìîâàðè. 097-756-72-13
  Ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. êîëîíêè. 098-918-03-40

  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó â æèëîìó ñòàí³. 097-149-12-94
  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
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-
01-68
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
  Êðîëåíÿò ïðîñòèõ íà â³äãîä³âëþ, à íå íà ïëåìÿ, êîçåíÿ 
øóòå, íåäîðîãî. 063-172-12-81
  Êóêóðóäçó ñóõó, êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà 
òâåðäèõ ïîð³ä, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 
2-30-43, 097-255-51-60
  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
  Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, äîðîãî. 063-
143-61-18
  Íåðîáî÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, êîìïðåñîð, 
åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, ìëèí, á/ó óãîëêè, òðóáè, ëèñòîâå çàë³çî 
1.5 ìì, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20 
  Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä 
íàñåëåííÿ. 067-982-68-38 
  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

  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. áàëîíè, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ òà 
àâòî àêóìóëÿòîðè êèñëîòí³ òà ÒÍÆ. 063-143-61-18
  Òîêàðíèé ñòàíîê ïî ìåòàëó á/ó ÒÂ-4 ÒÂ-6 ÒÂ-16. 093-407-
27-64, 097-477-05-06
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 097-793-55-95
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â ÁóÄü ÿêîÌó 
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 3 ïîâ., 61.7 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, 
êóõíÿ 8 êâ.ì. íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ â öåíòð³. 067-465-
90-65
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ããîñï. áóä³âë³ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 
2-33-98, 063-773-28-96

  ріЗНЕ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòèêà, äóæå ëàñêàâîãî ³ êèöþ. 063-
280-18-63
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿ ìàëåíüêî¿ ïîðîäè. 2-76-95, 
093-022-61-21
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì âåñåëèõ, æâàâèõ 1.5 ì³ñ. êîòåíÿò, 
ìàìà - õîðîøà ìèøîëîâêà, îêðàñ: á³ë³ â ðèæ³ ³ òåìí³ ïëÿìè, 
¿äÿòü óñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³¿ ßÌ 639361 âèäàíèé íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ 
Êîçÿòèíñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ¹ 275 â³ä 18.07.2011 íà 
³ìÒÿ Ôóðìàí Àíäð³é Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà 
çåìëþ ñåð³¿ ÂÍ âèäàíèé íà ³ìÒÿ Äîâãàëþêà Ëåîí³äà Ïåòðîâè÷à 
Áðîäåöüêîþ ñåëèùíîþ ðàäîþ ¹118 â³ä 25 ëèïíÿ 2002 
ââàæàòè íåä³éñíèì.  
  Âòðà÷åíèé Ñåðòèô³êàò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
÷àñòêó (ïàé) ¹495 âèäàíèé 12 ëèñòîïàäà 2003 ð. Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÐÄÀ íà ³ìÒÿ Äàâèäîâà Ìàð³ÿ Ìàòâ³¿âíà ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßá ¹682746 íà ³ì’ÿ Êó÷åð Ìèêîëà Éîñèïîâè÷ 
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 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 063-606-00-66, 093-62-
72-449
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè â öåíòð³. 063-745-15-14, 096-
128-84-02
  Çäàì áóäèíîê ãàç., äâ³ ê³ìíàòè, ìåá³ëü, õîëîäèëüíèê. 073-
052-93-37, 096-258-75-22
  Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³, áîéëåð, äóø, õîëîäèëüíèê, òóàëåò, 
òåëåâ³çîð, åëåêòðî îïàëåííÿ, áàëîííèé ãàç, äî äâóõ ÷îëîâ³ê 
(áåç ìàëèõ ä³òåé). 096-544-46-74

  Çäàì ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 067-277-16-73
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-
34, 063-624-35-39
  Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê (ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà, 
âåðàíäà), îïàëåííÿ ï³÷íå, âóë.Âîäîêà÷íà 33. 097-872-26-
80, 2-48-65 
  Çäàì ï³â áóäèíêó ãàç. îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàðàé, 
âóë.Ïðîëåòàðñüêà. 098-662-93-40
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî 
61à. 096-555-73-71
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìèé, çðó÷íîñò³ íà äâîð³, 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-278-28-56, 063-419-00-38
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-965-68-08
  Çí³ìó ê³ìíàòó íà òðèâàëèé òåðì³í, ìîæëèâî êîìóñü âàæêî 
âèæèòè â öåé íåïðîñòèé ÷àñ, ãîòîâèé ðîçä³ëèòè ìàòåð³àëüí³ 
òðóäíîù³. 063-453-53-47, 050-160-27-94
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57 Ìàêñèì
  Øóêàþ äîáðó ëþäèíó ïî äîïîìîç³ ïðèñòàð³ëèì ó ñåë³, 
ìîæëèâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 096-963-73-52
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
  Øóêàþ ðîáîòó íÿí³, äîñâ³ä ðîáîòè ìàþ. 068-534-73-83, 
063-450-72-88
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овен 
Непогані перспективи на роботі, 
але для цього мусите докласти 
максимум зусиль.
телець 
Цього тижня варто розібра-
тися з паперами, оформлен-
ням важливих документів. 

Не намагайтеся нікому нав'язувати 
свою думку. 

Близнюки 
щось зміниться, жити стане легше. 
Результативність вашої роботи 

залежатиме від самовладання та само-
дисципліни.

 рак 
Заплановані справи можуть зі-
рватися, зате з несподіванками 

впораєтеся чудово. буде вигідною і 
надійною ділова співпраця з родичами.

лев 
Досить складний і напружений 
період. водночас настає сприят-

ливий момент для початку нової справи, 
важливих змін у вашому житті.

діва
На вас очікує успіх, але для цього 
треба буде добре постаратись. у 

вихідні у справах затишшя, тож добре 
відпочиньте і розважтесь.

терези 
Не форсуйте події та не нама-
гайтеся робити десять завдань 

одночасно. у вихідні порадують приємні 
новини особистого характеру.

скорпіон 
Цього тижня маєте шанс опини-
тись у центрі подій та показати 

себе з найкращого боку.
стрілець 
Доведеться добре постаратись 
на всіх фронтах, менше говоріть, 

більше робіть.
козеріг 
у вас з'явиться шанс значно 
просунутися вперед - потрібно 

лише безпомилково обрати напрямок. 
у вихідні бережіть здоров'я.

водоліЙ
 отримаєте декілька пропозицій, 
однак не поспішайте з остаточним 

рішенням. Не ображайтеся на критику, робіть 
правильні висновки.

риБи 
Не варто лінуватися і сумніватися 
у власних силах, повірте, що 

цього разу ви зможете втілити в життя 
свої задуми. спокійні, комфортні вихідні.

ГОРОСКОП
з 30.11 по 29.12
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СеРеДА,  6 гРуДНя

   - 3 0С    - 2 0С
   - 1 0С    - 1 0С

вівторок, 5 грудня

  + 1 0С       0 0С
  + 2 0С   + 1 0С

  понеділок, 4 грудня

  - 2 0С     - 2 0С
  - 1 0С     - 3 0С

СуБОТА, 2 гРуДНя

   0 0С       0 0С
+ 2 0С    + 3 0С

ПяТНИця,  1 гРуДНя

   -  8 0С   + 6 0С
   + 5 0С   + 20С

неділя, 3 гРуДНя

   0 0С   -  1 0С
+ 1 0С      0 0С

чеТВеР, 30 ЛИСТОПАДА

+ 2 0С   + 2 0С
+ 5 0С   + 8 0С
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