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• відкрита для всіх, але непідвладна нічийому впливу

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

грн450

Голова райради

(068) 308-01-25
Маєш новину?

22 листопада 2018 року №47

стор.3

стор.8

газета чесних новин

Він провів 72 години в ізоляторі тимчасового тримання

турбота, від якої 
хочеться втекти

гарний приклад: 
міні-притулок для 
бродячих котів і собак

під арештом
влад лісовий

Мирний час плинув у небуття. 
Хвилююча подія (обшук та взяття 
під варту в ізолятор тимчасово-
го тримання) зібрала навколо 
персони голови Козятинської 
районної ради Віктора Слобо-
дянюка погляди жителів села і 
міста. Інтерес цей — не предмет 
національної гордості, любові 
до рідного краю та формування 
активної життєвої  позиції. Це 
“реформаційна подія, що міняє 
хід історії”, не тільки місцевого, 
а й, навіть, обласного значення. 
Спроба знайти аналоги в історії 
краю та області не знайшла під-
твердження. А яке замовчування 
в пресі, на телебаченні! Немож-
ливість бути присутнім на суді та 
отримати інформацію, окрім тієї, 
яку оприлюднив обласний про-
курор, свідчать, що справа сер-
йозна і з наслідками. Найбільше 
інформацїї було викладено під час 
інтерв’ю з головою райради Вікто-
ром Слободянюком (на сьогодні 

зі статусом підозрюваний) газеті 
“RIA-Козятин”.

Події розгортались так. 14 
листопада 2018 року в службове 
приміщення (кабінет голови Ко-
зятинської райради зайшли група 
співробітників силових державних 
структур, яка вручила голові (пану 
Віктору Слободянюку) постанову 
суду і тут же провела обшук, не 
допускаючи сторонніх осіб. Ви-
лучили приватний записник та 
програму розбудови доріг. Після 
цього видалились. Інша група, в 
рамках тієї ж справи проводила 
обшук у приватного підприємця 
вдома. Це у знаної в районі осо-
би, що професійно займається 
ремонтом та будовою автодоріг 
— Ашота Каряпетяна. Вилучили 
кошти в сумі (за непідтвердже-
ними даними) 45 тисяч гривень. 
Після цього Віктора Слободянюка 
та Ашота Карапетяна затримали, 
забравши в КПЗ на 72 години. Це 
передбачено законом.

На сьогодні відбувся суд, який 
Віктору Слободянюку як запобіж-

ний захід присудив цілодобовий 
домашній арешт. Іншому фігу-
ранту справи Ашоту Карапетяну 
присудили нічний арешт на дому. 
На досудовому слідстві силовики 
трактують справу так: “Одержання 
хабара в особливо великому роз-
мірі або службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне 
становище. Карається позбавлен-
ням волі на строк від восьми до 
дванадцяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на 
строк до трьох років та з конфіс-
кацією майна”.

Як бачимо, це тяжкий злочин 
з доволі солідним терміном по-
карання. Можлива конфіскація 
майна (обидва далеко не бідні 
хлопці). Але саме цей фактор, 
можливо, був основним стимулом 
до їх довготривалого відпрацю-
вання. 

Цікавим є той факт, що обидва 
фігуранти мали і мають довго-
тривалі суперечки з поліцією із 
провадженням справ у суд.

Є помітна публічна заява (у 
інтерв’ю газеті) Віктора Слободя-
нюка про розкрадання в значних 
розмірах бюджетних коштів. З 
його слів, на офіційне звернення 
поліція не спрацювала, а дана 
справа є намаганням його за-
лякати, змушуючи замовчати. З 
цього моменту, як кажуть, бажано 
повільно і детальніше. Буде нова 
справа чи стане це предметом тор-
гів, розгляду в суді — покаже час.

Сам процес в суді має і інші 
сторони, що дуже помітні. Ряту-
вати голову району не побігли всі 
депутати, замовчали голови сіль-
рад. Ветерани АТО виявили свій 
інтерес вимогою справедливого 
суду. Навіть з таким гаслом їх в 

судове засідання не запустили. 
Допустили до суду однопартійців-
аграріїв як району, так і області (5 
родин-магнатів по факту рулять в 
районі).

Справа Ашота Карапетяна тісно 
прив’язана до справи Слободя-
нюка, громадськістю не сприйма-
ється, як несуттєва, але провал 
в його обвинуваченні означає 
розвал справи в суді з виправду-
вальним висновком. 

Що переможе в суді: закон чи 
гроші, або корупція в поліції, або 

ж їх професіоналізм — покаже 
час. Пам’ятаємо, що всі хочуть 
вироків по справедливості, але це 
хибна позиція. Суд повинен від-
бутись за законом. Закон і спра-
ведливість — це несумісні речі. 
Тому що справедливість кожним 
сприймається по-своєму.

Цікаво, після сміттєвого баку, 
куди вкинули голову райради в 
2015 році, тепер цей чиновник 
відчув запах “параші”. Від тюрми 
і від суми, як кажуть в народі, не 
зарікайся. 
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новини Козятинщинитема тижня
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Користь хліба з висівКами

люди самі створили 
міні-притулоК для 
бродячих тварин

ЖінКа-волонтер: 
вчора і сьоГодні вероніка любіч

Хлібна тема зацікавила наших 
читачів, адже кількість сортів 
на полицях магазинів сягає 
30 найменувань. Зважаючи 
на кількість запитань, які на-
дійшли на гарячу лінію газети 
“RIA-Козятин”, сьогодні наше 
інтерв’ю з начальником вироб-
ничої лабораторії ПрАТ «Ко-
зятинхліб» Тетяною Громлюк. 
Вона розповідає про корисні 
властивості хліба з висівками.

— Недостатня кількість кліт-
ковини — основна проблема 
раціону сучасної людини, — 
стверджує вона. — Вживання 
рафінованих очищених продук-
тів веде до порушень у роботі 
багатьох  внутрішніх систем і 
органів.

— Хліб - калорійна їжа?
— Звичайно, в білому борош-

ні вищих сортів після перемолу 
не залишається білків, вітамінів 

і мінералів. Позначення “вищий 
сорт” борошна вводить в оману, 
але це не характеристика якості 
борошна, а спосіб його оброб-
ки. Найбільш  висококалорійним 
і найменш корисним вважається 
білий пшеничний хліб. Тому  ді-
єтологи рекомендують вживати  
висівкові види хліба. 

— З чого печуть висівковий 
хліб?

— Ці вироби виготовляють з 
подрібненої оболонки зерна, 
змішаної з різними сортами 
борошна. Харчові волокна рос-
линного походження знижують 
рівень холестерину в крові 
(якщо він підвищений), поліпшу-
ють тонус кишківника.

— Які ж вітаміни є у ви-
сівках?

— У складі висівок є вітаміни 
групи В (необхідні для нормалі-
зації роботи  нервової системи), 
вітамін Е (натуральний антиокси-
дант), мінерали (налагоджують 

обмінні процеси, підтримують 
водний баланс в організмі), 
ліпомінова кислота (яка бере 
участь в регулюванні всіх життє-
вих процесів в організмі люди-
ни, вітамін С (хоч його небагато, 
але впливає на зміцнення імуні-
тету). Ще — цинк. Саме завдяки 
його присутності хліб з висівка-
ми позитивним чином впливає 
на діяльність головного мозку.

— І як це позначається на 
здоров’ї людини?

— Вживання хліба з висівок 
є ефективною профілактикою 
атеросклерозу і патологічних 
станів, що виникають на його 
тлі. Очисні властивості хліба з 
висівками призводять до поліп-
шення стану суглобів, підвищен-
ня функціональності печінки. 
Також висівковий хліб корисний 
при цукровому діабеті та онко-
логічних захворюваннях.

— Який хліб з висівок ви-
готовляє ваше підприємство?

— На ПрАТ “Козятинхліб” ви-
готовляють: хліб висівковий по-
довий (вміст висівок 20%);  хліб 
висівковий формовий хмельовий 
без пресованих дріжджів (вміст 
висівок - 11%); булочку висів-
кову хмельову бездріжджову 
(вміст висівок 7%). Вживайте 
висівкові хлібобулочні вироби 
від «Козятинхліб» і будьте здо-
рові!

в’ячеслав гончарук

Про Урядову програму “Доступні ліки” сказано і на-
писано багато. От тільки в Козятині вона не працює. 
Вірніше, не працює вона тільки для жителів міста. 
Причина: міська рада не перераховує кошти на ліки і 
не укладає договори з аптеками. Єдина, яка ще співп-
рацює з міською радою, це “Склярова”. Але і там 
безкоштовних ліків для жителів міста немає.

Сімейні лікарі мешканцям міста рецепти-писульки 
на безоплатні ліки, які входять до переліку послуг, 
виписують. Тільки кожен день люди, переважно пен-
сіонери, навідавшись до аптеки, повертаються звідти 
ні з чим або купують пігулки за власні кошти. 

Комусь пощастило перед приїздом в Козятин лідер-
ки нашого мера Юлії Тимошенко. Аптека Склярова 
відпускала ліки за урядовою програмою. Поїхала 
гостя і пропали безкоштовні ліки. А були вони, бо 
боялися, щоб не поставили їй не зручного запитання. 
Ситуація для козятинських пенсіонерів, на наш погляд, 
не зміниться. І будуть люди й надалі ходити до аптек 
з вже затертими рецептами-писульками.

олена габбі

Доброта — це те, на чому будуєть-
ся світ. Це чутливе, дружнє ставлення 
до людей, тварин. Як приємно після 
зимової прогулянки повернутися з мо-
розу до своєї теплої та затишної оселі. 
А що робити тим, у кого немає такої 
можливості? Скільком бездомним тва-
ринам зимова казка загрожує смертю? 
Звичайно, не кожен з нас може забрати 
кота та собаку з вулиці, але це не при-
від скласти руки. Мінімальна допомога 
з вашого боку полегшить життя та дасть 
тваринам змогу пережити зиму. 

Таким волонтером в місті Козятині є 
Лідія Палазнікова, яка живе в Козятині 
на вулиці Героїв Майдану, 13. Там об-
лаштовані будиночки (утеплені на зиму 
пінопластом). Коли дме сніг — накри-
вають зонтиком. Кожен будиночок має 
своє ім’я, де живуть їхні господарі-коти. 
Собакам постелили куточок з ковдр 
біля під’їзду. Кожен день волонтер го-
дує тварин. Їй допомагають чоловік, жи-
телі будинку та ближніх будівель, діти. 

Такою діяльністю громадянка почала 
займатися з 2003 року після виходу на 
пенсію. За словами Лідії Палазнікової, 
ідея допомагати “безхатченкам” вини-
кла ще в дитинстві. Вона дуже любила 
тварин і допомагала їм, будучи малень-
кою дівчинкою.

На даний момент, на її забезпеченні 
знаходиться 8 котів і 3 собаки. Кожна 
тварина має своє ім’я та історію. На-
приклад, кіт Федя — сирота, тому що 
помер його господар. Діти покійного 

продали квартиру та вигнали домаш-
нього улюбленця надвір. Нещодавно з 
собачкою Сіромахою сталася трагедія. 
Її збила машина, внаслідок чого тварина 
отримала перелом задньої лапи. Ви-
кликали ветеринара, який надав першу 
медичну допомогу. Наступного дня 
відгукнулися небайдужі жителі, зібрали 
кошти, відвезли бідолаху у ветлікарню 
Бердичева. Там Сіромаха пробула 44 
дні (!) і сьогодні повернулася в міні-при-

тулок Лідії Палазнікової 
— У їжі тварини не вередливі, — 

розповіла в інтерв’ю газеті вона. — 
Їдять усе: кості, відходи від риби та 
залишки домашньої їжі. 

Дякуючи таким відважним людям та 
доброті їхнього серця, безпритульним 
тваринам легше вижити в такий склад-
ний для всіх час. Давайте будемо брати 
приклад з волонтерів, нехай буде біль-
ше таких людей серед наших містян.

ліків гіпертонікам 
знову нема 

у бюро знахідок — 
гаманці, ключі та 
паспорти
тетяна лозінська

Чекають на господаря ключі, які приніс Валерій 
Броніславович Любецький. Він їх знайшов біля бу-
динку на вулиці Склярова, 1. 

Є чорний гаманець з копією пенсійного посвідчен-
ня на ім’я Ільчук Надії Михайлівни, банківською карт-
кою та паспорти громадянки Росії на ім’я Паскальної 
Тетяни Миколаївни. Також надійшло повідомлення 
про залишений гаманець  у ветаптеці на ринку “Хлі-
бодар” з посвідченням старого зразка, виданого у 
Вінниці на ім’я Гринчук Світлани Василівни 1947 року 
народження.

Якщо загубили якусь річ або знайшли, зверніться в 
редакцію. Телефон гарячої лінії 068-308-01-25. Адре-
са м. Козятин, вул Незалежності, 39, вхід з двору, 
другий поверх, ліворуч.

Тетяна Чернецька — мама 
дитини, за хворобу якої знає 
Козятинщина, написала у ФБ 
подяку. Нагадаємо, що у Марій-
ки Чернецької вроджена вада 
гортані, через яку дівчинка не 
мала змоги самостійно робити 
вдих і видих, а робила це за 
допомогою трубочки). Позаду 
чотири місяці важких випробу-
вань, кілька складних операцій. 
Попереду відповідальний період 
реабілітації.

“Хочу знову і знову закричати 
від щастя і подякувати, низько 
вклонитись людям з великої 
літери, людям, які дають шанс 
на порятунок, шанс на щасливе і 
здорове життя, шанс на щасливу 
і радісну посмішку... Я щаслива, 
що не стоїть біля дивану апарат 
для відсмоктування слизу, інга-
лятора немає, лоточків з ножи-
цями, катетерами, пов'язками, 
фізрозчинами, різними фла-
кончиками та трахеостомами. 
Дякую всім вам, наші дорогі! 
Щиро бажаємо здоров’я і, не-
зважаючи на погоду, чудового 
настрою на кожен день”. Так 
пише пані Тетяна

Інша подяка від Світлани Ку-
курузи та її донечки Маргаритки 
Шанчук. Дівчинка захворіла 
на ДЦП і не може самостійно 
пересуватися. Їй зроблено ряд 
операцій, пройдено чимало реа-
білітацій. Є поліпшення. Родина 
Маргаритки і сама дівчинка 
щиро дякують спонсорам, які 
знаходяться і допомагають про-
йти шлях до одужання. Одні з 
останніх, це школярі, їх батьки, 
вчителі та директори шкіл №1 
імені Т. Г. Шевченка (Раїса Юр-
Кирилюк) та №3 (Микола Коліс-
ник). Зібрані кошти допомогли 
здійснити такі необхідні для 
дівчинки процедури. “Я низько 
вклоняюсь людям, які нам до-
помагають і чуйні до біди, яка 
спіткала родину. Маргаритка з 
кожним разом вже впевненіше 
стає на ноги. Нехай всім буде 
добро і Божа благодать”, — 
каже пані Світлана.

У свою чергу хочу звернутися 
до всіх мешканців нашого краю 
з проханням продовжувати до-
помагати людям або розпочати 
це робити негайно. Ніколи не 
збідніє рука, що дає. 

влад повх, олена габбі

Галина Середіна — постійний гість редак-
ції. 25 листопада їй виповнюється 79! Вона 
волонтер. Уже протягом 4 років — учасник 
благодійних акцій по збору одягу, кришечок, 
бутлів. У ході останнього візиту в редакцію, ми 
взяли у жінки ексклюзивне інтерв’ю, попросили 
продекламувати вірші. Один з них Валентини 
Малишко — спеціально для козятинчан:

Давайте дивуватись ясним зорям,
І тихим водам, літо і зима.
Давайте, щоб у солов’їнім хорі
Людської пісні чулася сурма.                                 
Давайте не згинатися у горі,
І радістю ділитись з усіма.
Іти на бій та битись обома
За правди нашої слова суворі.
Давайте дивуватися красі,
Дитячій казці, яблуку в росі,
Розпуклій бруньці на веснянім вітті,
Наївній ніжності, що б’є крильми.
Давайте, залишатися людьми,
Бо це мистецтво, що найвище в світі.
—З якими проблемами у житті зараз 

стикаєтесь?
— Із субсидіями. У мене прописаний син, але 

він не проживає. Тому субсидію, яку я отри-
мала раніше, треба поновлювати по-новому. 
І де син працює, і підпис сусідів (акт, що він 
не проживає), щоб вони могли підтвердити. 
Одним словом, що треба багато находитися, 
поки все здати.

— На який це термін?
— Зараз, цього року, тільки на один місяць 

давали, а потім будуть давати уточнення з тим, 
що буде уточнення на газ і на зимовий період. 
Якщо через місяць заберу свою субсидію, має 
бути комісія. Можливо, комісійний огляд моїх 
обставин життєвих.

— У яких умовах ви проживаєте?
— Немає ванни, туалету. Представляєте? Ось 

такі обставини.
— А ви працювали де?
— Я працювала начальником поштового 

вагона у Вінниці, а раніше в Козятині на цій 
самій посаді.

— Весь час у відрядженні?
— Так. І не до залізниці відносились, а до 

пошти. Ми орендували вагон у залізниці, тому 
що ніяких пільг від залізниці я не маю.

— Попрацювавши все життя, проїздивши 
на колесах, ви зараз опинилися в категорії 
людей, які соціально незахищені.

— Так, пенсія невелика. 38 років стажу. Пен-
сія аж 2003 грн. Такі справи.

— Нещодавно помер хлопець, який по-
вернувся з АТО. У нього в АТО зупинилось 
серце. Але я йому поставив би інший діа-
гноз, що в нього наступила депресія. Він 
помер від депресії. Як ви слово “депресія” 
можете пояснити, розшифрувати. І, взага-
лі, знаєте про це щось?

— Мені це притаманно, тому що, коли я 
працювала — була потрібна. Розумієте, мені 
дзвонили, я могла замінити будь-кого в своїй 
професії. А відколи я пішла на пенсію, забули. 
Не дивлячись на те, що була завжди на Дошці 
пошани… Стає просто прикро. 38 років я про-
працювала в зв’язку.  І зараз, щоб, навіть, не 
згадати? Оце якось такий осад гіркий. 

— Втрата поколінь — втрата пам’яті?
— Так. 
— Що б ви хотіли побажати козятинча-

нам?
— У першу чергу миру, якого ми так чека-

ємо, щоб не гинули наші солдати, щоб всі по-
вернулись живими додому. Здоров’я, здоров’я 
і миру всім козятинчанам.

— Пам’ятаєте про голодомор?
— Так. Як пішла в 1 клас в 46-47 роках. Це 

була школа №1 імені Шевченка. У класах було 
холодно, запалювали буржуйку, трубу виво-
дили у вікно. А коли вітер, то дітки очі терли 
кулачками, тому що було димно і холодно. 
Мені запам’яталася перша вчителька Ольга 
Митрофанівна. Вона з нами водилася так, як 
“квочка з курчатками”, оберігала нас, дуже лю-
била дітей. Вона була одинока і школа для неї 
— це була розрада. Для того, щоб діток якось 
підтримати, видавали малесенький шматочок 
хліба і 2 цукерочки зверху. Це так помагали 
діткам, тому що вони хворіли. У кінці року я 
захворіла на тиф і потрапила в лікарню. Через 
тиждень в лікарню потрапила й моя мама, а 
вдома залишилися 2 сестрички (старша — з 37-
го року і молодша — з 42-го року). Нам було 
дуже важко пережити ці важкі роки, тому що в 
42-му році помер мій батько. Мама була сиро-
тою, бо батьки повмирали від тифу. Були добрі 
сусіди-євреї, в яких ми винаймали квартиру. 
Вони приносили мамі стакан молока, шматочок 

хліба. Нам було дуже важко. Спасибі, що були 
добрі люди і нам допомагали. Запам’ятався 
мені цей рік. Мама брала нас з собою в поле і 
ми ходили та збирали колоски.

— Це було небезпечно?
— Так. Об’їзчики перестрівали та питали, 

чи ми не з копів тягнемо ті колоски. Але мама 
казала, що ні, що по полю ходимо з дітками 
і збираємо, бо якось треба вижити. Ось таке 
моє дитинство, такі мої роки. Отой голодомор 
я дуже і дуже пам’ятаю. 

— А були такі, які об’їдалися?
— Ні, якось люди ділилися навіть шматочком 

хліба. Дітки брали в школу макуху.
— Вижарку від олії? Це була така їжа?
— Так. І все. Тяжко було всім. Я, навіть, не 

знаю, чим лікували мою маму в лікарні. Хворі-
ли тоді люди, дуже хворіли.

— На вашу пам’ять, як ця лікарня сприй-
мається?

— Були дуже важкі умови, тому що і хар-
чування було погане, і клопів повно, і палати 
переповнені людьми. Але персонал відносився 
дуже гарно і уважно. 

— Зараз, як ваше здоров’я?
— Я перенесла вже кардіостимулятор, який 

мені поставили 2 роки тому. Операція апенди-
цит, операція на нозі — остомеоліт був. Так що 
приходилось мені бути в лікарні. А тоді, навіть, 
2 роки тому у вінницькій “Пироговці”, там, де 
мені ставили кардіостимулятор — харчування 
було дуже поганим. Якщо з дому нічого не 
взяв їсти — то тільки ячмінний суп, макарон з 
водою. Така була їжа в Пироговській лікарні. 
Навіть в Козятині краще харчувалися, тому 
що я 2 рази лежала з підвищеним тиском. З 
серцем потрапила у Вінницю, але, коли мені 
робили операцію остомеоліт, то в Козятині 
було харчування, навіть, дієтичне. Допоміжне 
харчування додавалося після операції.

— Кого з лікарів згадуєте? 
— Степанюк був тоді. Він робив мені опера-

цію на нозі (остомеоліт). Лободюк робив мені 
іншу операцію (апендицит). На серці у Вінниці 
мені робив операцію Морчак. 

— А ви такого як Довгалюк-хірург 
пам’ятаєте?

— Пам’ятаю. Ще Слуцький був відомий те-
рапевт. Моя мама не рухалася, коли у неї був 
інсульт. То була така медсестра Анна Хилюк, 
яка завжди приходила і годувала її...

вероніка любіч

У Києві на Софіїв-
ській Борщагівці вста-
новили пам'ятник пре-
зиденту РФ Володи-
миру Путіну. "Головний 
ватник світу" стоїть 
навкарачки, підпира-
ючи своєю п'ятою точ-
кою ліхтарний стовп. 
"Кремлівська собака 
на ланцюгу" — таку 
дали назву.

Кремлівська собака на ланцюгу

лідія микитівна вальчунвіталій бойко

вони приєднались до акції милосердя
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влада і мипро все

зустріч однодумців 
рунвіри.
речі передані мешканцям 
притулку

батькам школярів на замітку

тільки і зробили, що 
поговорили про вулицю 
шевченка, сміттєві баки та 
туалети

кримінальна хроніка

аКція по збору речей

найнещасніші в місті: вулиці 
дЖерельна та винниченКа

різдво з томосом

виявилося, що лісосмуГу вирізає 
лоКомотивне депо

Конопля, шахраї, злодії, насильство

Вівсянецькі пансіонатівці дякують за кожні візити

Чому випилюють з хащаками і ділову деревину?

вероніка любіч

Про лісосмугу, яку випилюють 
на 1009 кілометрі, наша газета 
вже повідомляла. Як стало ві-
домо, вирубують її залізнични-
ки служби ТЧ (локомотивного 
депо). При зустрічі з ними ми 
дізналися, що це розпорядження 
керівництва організації по наве-
денню порядку в лісосмузі. 

— Треба, щоб було красиво, 
— кажуть вони. 

Гріх не погодитись з таким ви-
сновком. Краса, де ми живемо, 
дійсно повинна бути. От тільки 
ми так захоплюємося наведен-
ням ладу, що не помічаємо, 
що в деяких лісах можна вже 
у футбола грати. А порядок в 
лісосмузі обумовлений тільки 
випилюванням дерев. Це на фоні 
вирубки хащаків-кущів!

Стали журналісти після осно-
вної роботи щодня відвідувати 
згадану лісосмугу. Щоденно, 
крім вихідних, бригада лісору-

бів-залізничників розчищає край 
насаджень відстанню 40-60 ме-
трів. У понеділок, 19 листопада, 
люди з бензопилами пройшли 
відстань майже в 100 метрів. 
Такий сплеск активності у пиля-
ючих деревину відбувся не через 
якісь новітні технології. А після 
того, як на сайт козятин.ком 
та соцмережі була викладена 
інформація про роботу бригади 
з ТЧ. Сприйнявши справедливу 
критику, стали випилювати тіль-
ки нахилені в сторону залізниці 
кущі. І товщина  кожного зріза-
ного деревцяти не перевищує 
3-5 см в діаметрі. От це вже 
по-господарськи. Краса навко-
лишнього середовища вимагає 
розумного підходу до ситуації. А 
як бути з пеньками, які мовчазно 
залишилися, як доказ розкра-
дання ділової деревини?

У коментарях, знаючі свою 
справу залізничники (видно, 
конторські), зазначили, що за-
лізничники кожен рік підчищають 

лісосмугу на перегоні Козятин-
Сестринівка і лишнього нічого 
не випилюють, а ми шукаємо 
кримінал там, де його немає. 

На це можемо сказати наступ-
не: якщо залізничники кожен рік 
підчищають лісосмугу і нічого 
зайвого не спилюють, то звідки 
беруться там пеньки завтовшки 
10-20 сантиметрів? Навіть евка-
ліпти, які у нас не ростуть, так 
швидко не відростають. Відомо, 
що тут також пиляють співробіт-
ники лісництва “Сестринівська 
дача”. Вони зрізали ялини, які 
“визнані аварійними”. Разом з 
ялинами були вирубані чотири 
дуби “як сухі”. Мова йде про 
те, що лісосмуги від щорічної 
підчистки перетворюються на 
декілька деревцят на відстані 10 
метрів одне від одного. Ось така 
захисна зона, щоб колію менше 
замітало снігом. За словами 
працівників-дровосіків відомо, 
що наводити лад в лісосмузі, 
була вказівка від керівництва 

дороги. Тільки в повідомленні 
йшлося, щоб прибрати спилене 
раніше гілля.

Залишаються відкритими пи-
тання: який експерт дивився ті 
ялинки і дуби, дозволив спиля-
ти? Таке враження, що ніякий 
експерт їх і в очі не бачив. Де 
активісти? Де правоохоронці. Де 
Швець? Чи він тільки на заробіт-
ки своїх підопічних поліцейських 
може відправляти? Ганьба і про-

курору, і голові РДА, і началь-
нику Дирекції залізничних пере-
везень. Там уже не лісопосадка, 
а пару патиків. Підніміть дупи з 
чиновницьких тронів і поїдьте 
хоча б до переїзду 1009 кіломе-
тра. Є здогадка, що закривати 
очі на таке ви можете, тільки ма-
ючи з цього матеріальну вигоду. 
Кругова порука?   

Журналістське розслідування 
продовжується.

13 листопада
У с. Козятин поліція вилучила 

коноплю в одному з помешкань.
14 листопада
У с. Білопілля злодії викрали 

з автомобіля відеореєстратор та 
насос.

У м. Козятин невідома особа 
зняла гроші з банківської карти 

громадянки. Проводяться заходи 
по встановленню особи, причетної 
до вчинення злочину.

У м. Козятин невідомий розбив 
вікно приватного будинку, вкрав 
гроші та музичну колонку. Опера-
тивно спрацювали правоохоронці. 
Злодієм виявився неповнолітній 
місцевий житель. 

15 листопада
Місцевий житель перерахував 

грошові кошти за придбання двох 
принтерів, але товарів не отримав. 

Мати жительки с. Журбинці 
вчинила насильство в сім’ї від-
носно неї. 

16 листопада
У с. Пузирки невідомий пошко-

див дерев’яні двері, зірвав штабу 
в підсобному приміщенні та вкрав 
паливно-мастильні матеріали. 

17 листопада
У м. Козятин син вчинив на-

сильство проти батька.
Співмешканець жительки с. 

Махаринці взяв без її відома 
спільний автомобіль.

19 листопада
У с. Михайлин посварилися два 

місцевих жителі, внаслідок чого 
один з них наніс тілесні ушко-
дження іншому. 

Окрім цих випадків, поліція 
протягом тижня 6 разів ви-
їжджала на сварки побутового 
характеру.

галина касянівська

У п’ятницю, 16 листопада, в районі “Бі-
лої Казарми” на провулку Толстого ста-
лася пожежа. Люди не постраждали. Як 
стверджують сусіди погорільця, займання 
сталося з середини будинку. 67-річний 
господар опалював будинок дровами. 
Під час процесу горіння з плити випала 
деревина. Від неї почалося займання в 
будинку.

Сусіди пенсіонера, як тільки помітили 
задимлення, кинулись на допомогу. Та 
полум’я охопило частину будинку від 
входу в оселю. Прорвалося вогнище і на 
горище. Сусіди постраждалого, який на 
той час перебував у своїх знайомих, за-
телефонували на службу порятунку “101”. 

Козятинські вогнеборці, які приїхали на 
виклик, боролися не тільки з пожежею, 
а й з під’їздом до палаючого будинку. 
Провулок, в якому живе постраждалий, 

вузький для проїзду пожежної техні-
ки. Рятувальники вправились зі своїми 
обов’язками. А погорільцю потрібна як 
людська, так і матеріальна допомога, аби 
відбудувати хату.

в’ячеслав гончарук

Село Вівсяники - одне із ма-
льовничих куточків Козятинщини. 
У теплу пору року тут можна 
провести час біля незабруднених 
екологією водойм. А ще у Ві-
всяниках є відділення районного 
терцентру для людей похилого 
віку, про який ми вже розповіда-
ли. Відділення терцентру — це 
документальна назва установи. 
Насправді, це пансіонат опіки 
літніх людей — істинно райський 
куточок для тих, хто опинився 
зайвим у родинній оселі чи став 
тягарем для родичів. 

З цим закладом редакція газети 
“RIA-Козятин” підтримує дружній 
зв’язок протягом тривалого часу.  
Буває, що навідуємося до підопіч-
них відділення терцентру в гості.

Цього разу наш візит відбувся 
з Людмилою Кацабіною (мати за-
гиблого героя-атовця). Вона мала 
намір за власної ініціативи прові-

дати у відділенні терцентру свого 
однодумця по рідній національній 
вірі РУНВіра. А ми — передати 
одяг в пансіонат. Збирають його 
для нужденних небайдужі козя-
тинці. Транспорт виділив керівник 
районного терцентру Василь 
Матвійчук. 

У гостях у пацієнтів реабілі-
таційної установи ми знову від-
мітили, що в багатьох із них в 
пансіонаті кращі умови від тих, 
які у них були раніше. Персонал 
закладу робить все можливе, 
щоб люди адаптувалися в новому 
середовищі.

Ми приїхали в пансіонат саме 
в обідню пору. Для більшості 
в їдальні було накрито столи. 
Важкохворим обіди розносили 
по кімнатах. Страву ми не кошту-
вали та борщ і парова котлета з 
гарніром виглядали, як домашнє 
приготування. 

Завершивши трапезу, найактив-
ніші жильці пансіонату підійшли 

приміряти нове вбрання. Для 
декого обнова виявилась, як на 
них шита. З палат, куди порозхо-
дились, доносились мелодії гру-
пового співу. Коли люди співають, 
значить вони позбулися каменя 
на душі.

Не можна не відзначити пра-
цюючий персонал пансіонату. 
У першу чергу тут люблять, за 
словами пацієнтів, медсестру 
Анжелу Мацюк та завідувачку 
відділення Валентину Кондратюк. 
За людське ставлення до них. 
Кухарів Тетяну Порхун, Олену 
Фіяло поважають за смачні обіди. 
От тільки щось смачненьке можна 
приготувати тоді, коли є з чого. 
Цим опікується завгосп Станіслав 
Тарченко. Весь працюючий пер-
сонал приюту докладає зусиль, 
щоб їхні пацієнти відчували себе 
комфортно. 

Від редакції: подяка всім, хто 
приєднався до акції по збору 
речей!

в’ячеслав гончарук

Журналісти провели черговий рейд 
містом від вулиці Джерельної. Водо-
йма, якою, за словами мешканців, мала 
опікуватися міська рада, після виборів 
запустіває. Чиновники встановили 
дитячий та спортивний майданчики, по-
ставили трап у водойму і більше нічим 
не відзначились. Обіцяли озеленити 
прилеглу територію. Навіть до виборів 
посадили ялинку, яка з часом засохла. 
Місцевим активістам, мабуть, надоїло 
вкладати власні кошти в благоустрій 
природно-водної території. Покрива-
ються корозією турніки, здвинуті з 
місць декоративні лавки для сидіння. 
Столик, біля якого збиралися мешканці 
мікрорайону у вільну хвилину на доміно 
чи карти, з’їдає процес гниття дереви-
ни. Як гриби після дощу, з’являються на 

прилеглій території гноярки.
На вулиці Менделєєва ще не знайшли 

свої місця на дорозі камені після грей-
дування вулиць. 

На Івана Франка — люди всім задо-
волені і дякують газеті ”RIA-Козятин” 
за постійні рейди містом. Після трива-
лої темряви на вулиці з’явилося освіт-
лення. У цьому питанні заслуга на-
чальника ЖКГ Євгена Малащука, який 
один з небагатьох, хто дослухається 
до критичних зауважень нашої газети.

Найбільш освітленою знову стала ву-
лиця Матросова. Там відновили роботу 
ЛЕД-ламп, які не функціонували з 8-го 
березня. 

На Гоголя, 51-річний чоловік особис-
то подякував редактору газети Тетяні 
Лозінській за критичні публікації, після 
яких, як відзначив наш співрозмовник, 
влада шевелиться. 

На Васьковського на краю проїжджої 
частини другий тиждень лежить кучугу-
ра листя. На Винниченка ділянка доро-
ги, що біля воріт ринку, стала гіршою 
в рази. Обіцяне водовідведення так і 
залишилось обіцянкою. Вода з калюжі 
від проходу транспорту розливалася 
по дорозі і замерзала, утворюючи на 
проїжджій частині ще більші горби та 
впадини.

вероніка любіч

Радник мера Сергій Матвіюк повідомив на своїй сто-
рінці у ФБ про те, що міська рада виділила майже 5,5 
мільйона гривень на “повноцінне харчування дітей в 
школах міста”.

“Козятин – одне з небагатьох міст України, де органі-
зоване безкоштовне харчування для усіх учнів початкової 
ланки”,— запевняє він. У 2018 році на організацію хар-
чування виділено 5 млн 415 тис. 530 грн (2 млн 572 тис. 
930 грн – на організацію харчування в дитячих садках, 2 
млн 842 тис. 600 грн – на організацію харчування учнів 
початкової школи та пільгових категорій).

Питайте своїх школярів, як їх годують.

в’ячеслав гончарук

У четвер, 8 листопада, засідала громадська рада Козя-
тинської міської ради. 

Обговорили питання щодо незавершеного будівництва 
ділянки дороги вулиці Шевченка. Доповів начальник ЖКГ 
Євген Малащук. Він наголосив, що не проти доремонтува-
ти дорогу, але є вулиці з інтенсивнішим рухом транспорту. 
Вніс ясність щодо проекту дороги депутат міської ради, 
колишній мер Олександр Гвеселіані. Він розповів, що 
ремонт вулиці Шевченка мав відбуватися в два етапи. 
Перший у 2014 році, другий у 2015. Це був спільний про-
ект, який фінансувався з міського та обласного бюджету. 
Роботи першого етапу були виконані. Роботи другого 
етапу втратили чинність із зміною влади. Заслухавши всіх 
плюс звернення мешканців вулиці Шевченка, громадська 
рада вирішила направити звернення до міськради для 
прийняття рішення про завершення будівництва дороги.

Обговорили також питання встановлення сміттєвих 
баків по місту відповідно до санітарних норм. Вирішили 
вийти з пропозицією знову ж таки до міськради, забрати 
їх з проїжджої частини вулиць і облаштувати їх на спеці-
ально відведених карманах. 

Третім питанням порядку денного було питання громад-
ських туалетів. Його озвучили, але розгляд перенесли на 
наступне засідання.   

вероніка любіч

Українців нещодавно шокували но-
виною про те, що після отримання То-
мосу про автокефалію в країні нібито 
перенесуть Різдво. Оскільки Константи-
нопольська церква живе за григоріан-
ським календарем, святкування Різдва 
в Україні нібито повинні перенести з 7 
січня на 25 грудня.

Виявляється, ця новина, як зазвичай 
- міф російської пропаганди. В Україн-
ській православній церкві Київського 

патріархату взялися його розвінчати.
Про всі деталі синхронізації календа-

рів розповів керівник інформаційного 
управління УПЦ КП, єпископ Євстратій 
(Зоря) на своїй сторінці в Facebook.

За словами єпископа, питання про 
перехід на новий календар у процесі 
об'єднання не піднімався і не розгля-
дається.  

"Кожна автокефальна Церква само-
стійно вирішує календарне питання і 
ніяких розпоряджень або вимог щодо 
нього в Томосах, які надавалися Все-

ленським Патріархатом у ХХ столітті, 
не встановлювалися".

Крім того, Євстратій нагадав, що в 
2017 році день 25 грудня був офіційно 
визнаний святковим днем.

"Слід нагадати, що в минулому році 
законом України від 25 грудня був 
визнаний святковим днем, і всі, хто 
бажає святкувати в цей день згідно 
зі своїми переконаннями — мають 
можливість робити це й зараз, питання 
Томосу та автокефалії з цим ніяк не 
пов'язані"

софія Шевчук

Смертельна ДТП сталася 18 листопада в 
другій половині дня на автодорозі Висту-
повичі – Житомир – Могилів-Подільський.

56-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 не 
впорався з керуванням транспортного за-
собу та допустив зіткнення з відбійником 
опори залізничного мосту. У результаті 

аварії від отриманих травм загинуло по-
дружжя. Це водій автомобіля та його 
55-річна дружина. Також в аварії смерть 
настала для пасажирки — 56-річної 
односельчанки. Усі вони з Бродецького. 
35-річна донька водія госпіталізована в 
реанімаційне відділення лікарні.

Тіла загиблих із деформованого кузова 
автомобіля діставали рятувальники.

Помешкання тепер не придатне для проживання У автопригоді постраждали мешканці 
Бродецького

пожежа на білій Казармі: грубку 
залишили без нагляду

моторошна аварія — загинуло три 
людини

>
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипозиція

запитайте місьКрадівсьКоГо 
землевпорядниКа марину 
софіюК, яК землі орендують

сучасні КозятинчанКи, яКі 
вони?

галина джміль 

Коли зазвичай 
у співбесідників 
вичерпані теми для 

розмов, як правило, 
починають говорити 

про погоду… (особливо люди по-
хилого віку).

Цікавість “до погоди” була 
притаманна людині завжди. Сто-
літтями. 

Із року в рік люди споглядали 
за погодою і намагались роз-
гадати її. 

Так народились прикмети, що 
“попереджали” про зміни погоди.

Із історії відомо, як одного 
разу в ясний, сонячний день ан-
глійський учений-фізик, астроном 
і математик Ісаак Ньютон вийшов 
на прогулянку і зустрів пастуха. 

Пастух порадив вченому по-
вернутися додому, якщо він не 
хоче попасти під дощ. Ньютон 
не послухав його. Та вже через 
півгодини він промок до ниточки. 
Здивований таким правильним 
“синоптичним попередженням”, 
Ньютон захотів з'ясувати, на під-
ставі яких даних пастух дізнався, 
що буде злива. 

Той відповів, що йому допо-
міг… баран, за шерстю котрого 
він і визначив наближення дощу. 
Виявляється, що шерсть вівці 
перед дощем стає м’якшою і ви-
прамляється.

люди зібрали багато при-
кмет, споглядаючи за по-
ведінкою домаШніх тва-
рин.

Ось деякі з них.
Кінь хропить — на погіршен-

ня погоди, фиркає — до тепла, 
трясе головою і закидає її до-
гори — до дощу, лягає на землю 
влітку — перед сирою погодою, 
взимку — перед снігом.

Собака риє землю — на 
дощ, качається по землі — до 
довгих дощів, лежить “клубоч-
ком” — до холоду, лежить ви-
прямившись — до тепла.

“Уловлюють” зміни погоди і до-
машні кішки.

Кішка згорнулася в клубок, 
лапками прикривши мордочку — 
до холоду чи морозу.

Перед теплом кішка лягає по-
серед кімнати, простягнувшись, 
і спить.

Кішка вмивається, лиже лапу 
— розпогодиться, буде гарний, 
теплий сонячний день (або ж іще 
прийдуть до вас гості); до тепла 
тягнеться — до морозу, кігтями 
дере  підлогу — до вітру і заме-
тілі; а стіну дере кігтями — до 
погіршення погоди; міцно спить 
або ж лежить животом догори — 
до тепла.

Павуки також чудові про-
гнозисти. Вони дуже гостро 
реагують на зміни в погоді. 

Із історії відомий такий факт. 

Восени 1794 року французька ар-
мія зайшла на території Голландії. 
Не маючи ні солдатів, ані гармат, 
щоб затримати першокласну 
для того часу армію французів, 
голландці вирішили схитрувати: 
відкрили шлюзи каналу і зато-
пили дороги. Шлях ворогу був 
закритий. Французи вже почали 
готуватися до відступу, проте в 
останній момент командуючий 
військами дав наказ затримати 
відступ. Підставою для такого 
рішення стала… неочікувана по-
ведінка павуків, котрі з подвійною 
енергією плели павутиння. Так 
вони поводять себе зазвичай пе-
ред сухою і холодною погодою.

І восьминогі “барометри” 
не підвели французів — настали 
сухі холодні дні. Вода замерзла, 
і вже ніщо не могло зупинити 
полки інтервентів. Хитрість гол-
ландців не вдалась, а французам 
допомогло знання місцевих “си-
ноптиків”.

У далекому минулому життя 
людини цілком і повністю за-
лежало від природи, і вона ро-
зуміла необхідність споглядати, 
вивчати погоду. Споглядання, 
допитливість — цінна риса кож-
ної людини. Спостереження за 
природою, її вивчення, виховують 
в людині акуратність, почуття 
бережливого ставлення до навко-
лишнього середовища, любов до 
неї, розуміння її гармонії. 

Хочете — вірте, хочете — перевірте
блог

Станом на 01.12.2015 мережа автомо-
більних доріг загального користування по 
району становила 1227.0 км. В тому числі 
автодороги комунальної власності мають 
протяжність 804,6 км. З метою покращення 

стану дорожнього покриття у Козятинському 
районі в 2016 році була розроблена програма 

«Ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення Козятинського району 
на 2016-2020 роки», в рамках якої впродовж останніх двох 
років районною радою спільно з райдержадміністрацією 
проводилась відповідна робота. Кошти для проведення 
ремонтів доріг виділялись з районного, сільських, селищ-
них бюджетів, не залишались осторонь і господарюючі 
суб’єкти, адже мають пряму зацікавленість у якісному 
дорожньому покритті і активно допомагають місцевим 
громадам.

Про виконані обсяги робіт розповідає Юрій Рибак – 
депутат районної ради, голова постійної комісії з питань 
агропромислового комплексу, земельних відносин, промис-
ловості, торгівлі, транспорту, енергозабезпечення, екології 
та природокористування.

- У 2017 році були проведені ремонтні роботи на авто-
мобільних дорогах загального користування місцевого 
значення, - зазначає Юрій Станіславович. -В результаті від-
ремонтовано 96,6 тис.м2 покриття на суму 26939,3 тис.грн., 
в тому числі: за рахунок коштів місцевих бюджетів у вигляді 
співфінансування – 28997 м2 на суму 9362,5тис.грн; за ра-
хунок спонсорської допомоги – 33,2 тис.м2 на суму 6418,6 
тис.грн. Крім цього було проведено ремонт майже 72,4 тис.
м2 дорожнього покриття комунальних доріг на суму 7253,7 
тис.грн. В поточному році для ремонту доріг загального 
користування місцевого значення та комунальних доріг 
освоєно майже 31162,5 тис.грн. Також повністю завершено 
ремонт під’їзду до м.Козятин від Н–02 Кременець – Біла 
Церква, якість якого вже оцінила велика кількість жителів 
та гостей Козятинщини. Загалом витрачено близько 4 млн.
грн. Хочу зауважити, що ця дорога не ремонтувалась до 
цього понад 25 років.

Враховуючи події останніх днів, голова комісії надає 
детальні роз’яснення щодо даної дороги. За словами Юрія 
Рибака автошлях був збудований ще за радянських часів 
і не знаходився на балансі облавтодору. Внаслідок  від-
криття декількох промислових підприємств, серед яких ТОВ 
«СОКА Україна» та ТОВ «Жежелівський каолін», значно 
збільшився потік великовагового автотранспорту, на який 
не була розрахована дорога. Тож за короткий час під’їзд 
до м.Козятин був приведений у, м’яко кажучи, неналежний 
стан, що почало негативно позначатись навіть на курсуванні 
рейсових автобусів та швидкої медичної допомоги.

За ініціативи голови районної ради В. Слободянюка 
рішенням 6 сесії районної ради 7 скликання від 24 червня 
2016 року автомобільна дорога – під’їзд до м.Козятин від 
від Н–02 Кременець – Біла Церква прийнята до комуналь-
ної власності територіальних громад Козятинського району. 

Були надіслані листи усім господарюючим суб’єктам, які 
використовують дану дорогу, щодо співфінансування її 
ремонту, в тому числі керівництву ТОВ "СОКА Україна", 
які у гарантійному листі обіцяли фінансово долучитись до 
ремонту автошляху. З районного бюджету було виділено 
майже 3 млн.грн. та розпочато відповідні роботи. Але 
співфінансування від ТОВ «СОКА» так і не було, внаслідок 
чого у 2017 році облаштовано 1,63 кілометри дороги, а 300 
м залишились невідремонтованими, що створювало певні 
незручності для водіїв та псувало загальне враження. У 
грудні 2017 року для збереження асфальтного покриття 
рішенням 17 сесії районної ради обмежено рух для вели-
ковагового транспорту із навантаженням на вісь понад 5,5 
т на даному відрізку шляху. Спочатку на цей знак ніхто 
не зважав, але згодом після постійного контролю з боку 
відповідних служб транспортування сировини почало здій-
снюватись в об’їзд.

- У цьому році з районного бюджету на завершення 
ремонту дороги виділено близько 600 тис.грн. при за-
гальній вартості  990 тис.грн., тобто роботи виконано, але 
залишилась заборгованість по їх оплаті, - розповідає Юрій 
Станіславович. - Підрядна організація працювала на об’єкті 
на основі авансування. Ремонт дороги здійснювався опера-
тивно та якісно без перекриття руху по даному напрямку. 
Хочу наголосити, що на засіданнях постійних комісій голова 
районної ради Віктор Слободянюк розповідав, що 95 тис.
грн. на ремонт дороги добровільно перерахували переві-
зники, які транспортують сировину. Аби повністю розраху-
ватись з підрядником, необхідно або виділити додатково 
кошти з районного бюджету або ж залучити спонсорські 
кошти, адже значне навантаження на дорожнє покриття 
здійснюють також автомобілі, які прямують до ТОВ «Зер-
нокомплекс «Сиваш» та ТОВ «Елеваторна компанія «Кусто 
Агро», маючи вагу 40-50 т.

У підсумку проведені роботи є не тільки показником змін 
на поліпшення інфраструктури району, але й, безумовно, 
сприятимуть покращенню іміджу Козятинщини в очах гос-
тей краю, адже вказана дорога є справжньою візитівкою 
районного центру. Але замість відзначення такої ініціативи 
районної влади по облаштуванню доріг хоча б на облас-
ному рівні, маємо, на жаль, зовсім іншу ситуацію, в якій 
опинився голова районної ради,- підсумував Юрій Рибак.

    з ювілеЄм!

Флоріанівського сільського голову
Віктора Романовича НАГОРНОГО (22.11),
начальника СО «Козятинські ЕМ»
Ігоря Аркадійовича МУЛЬСЬКОГО (28.11)
 

     з днем народження!
Збаразького сільського голову
Людмилу Сергіївну ЛАВРЕНЮК (24.11),
начальника відділу РАЦС Козятинського
районного управління юстиції
Інну Володимирівну КРЕЙДІНУ (24.11),
депутата районної ради
Василя Яковича ДЕМИДЮКА (28.11)

Щиро бажаємо вам міцного здоров'я та життєвої насна-
ги, професійних успіхів та особистих творчих досягнень, 
сімейного щастя, злагоди та добробуту у вашій оселі! Не-
хай здійсняться усі заповітні мрії, а будь-які повороти долі 
завжди відкривають лише нові обрії майбутніх перспектив! 
Щастя вам, радості, добра і благополуччя!

           ***
Остання субота листопада - День пам’яті жертв голо-

доморів, день глибокої скорботи і туги за мільйонами 
обірваних життів наших співвітчизників.

Голодомор, що прокотився трьома хвилями Україною, 
забрав тисячі й тисячі життів українців, став масштабною 
національною трагедією, яку підсилили переселення, 
тюрми, табори.

Сьогодні, на жаль, ми не можемо повернути час назад 
та виправити страшні події тих далеких років. Ми не в 
змозі згадати всіх жертв голодомору поіменно, бо гинули 
цілі родини, вимирали села. Але й забувати тієї жахливої 
трагедії не маємо права. Наш обов’язок – зробити все, 
аби зболена правда про заморених голодом була живою 
для нинішніх та прийдешніх поколінь, щоб ніколи не до-
пустити подібного на нашій українській землі та в світі, 
берегти мир і спокій, жити у злагоді і порозумінні.

 
З повагою, 
голова районної ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації   Юрій СЛАБЧУК

Ремонт в'їзду до районного центру у деталях та цифрах

прес-центр 
козятинської 

районної ради 
інформує

оголоШення

про проведення кон-
курсу з перевезення па-
сажирів на автобусних 
маршрутах загального 

користування, що не ви-
ходять за межі території 

Козятинського району (внутрішньора-
йонні маршрути)

Організатор конкурсу: Козятинська 
районна державна адміністрація.

Робочий орган: Приватне підприємство 
«Вінницяавтотранссервіс»

Необхідну інформацію про об'єкти кон-
курсу можна отримати за адресою:. 22100, 
м. Козятин пл. Героїв Майдану, 20, тел. 
2-39-19, Сектор ЖКГ та інфраструктури 
райдержадміністрації.

Режим роботи із 08.00 до 17.00 пн. – чт., 
із 08.00 до 15.00 п’ятниця, обідня перерва 

з 13.00 до 14.00.
Кінцевий строк приймання документів 

для участі у конкурсі - 17 грудня 2018 
року, до 17 год. 00 хв. (за Київським 
часом) включно.

Документи для участі у конкурсі прону-
меровуються, прошиваються, підписуються 
уповноваженою особою перевізника-пре-
тендента та скріплюються печаткою з 
позначенням кількості сторінок цифрами 
і словами.

Документи перевізником-претендентом 
надаються по кожному об’єкту конкурсу 
в паперовому та електронному вигляді ін-
формації (на компакт-диску), зокрема фото 
автобусів, що пропонуються (державний 
номерний знак, загальний вигляд, салон) 
та фото матеріально-технічної бази, у разі 
коли вона є його власністю.

Документи для участі в конкурсі пода-
ються перевізником-претендентом у двох 

закритих конвертах (пакетах).
Конверт (пакет) з позначкою «№ 1», 

який містить документи для участі в кон-
курсі, відкривається наступного дня після 
закінчення строку їх прийняття.

Конверт (пакет) з позначкою «№ 2», 
який містить документи з інформацією про 
те, на який об’єкт конкурсу подає докумен-
ти перевізник-претендент, відкривається під 
час засідання конкурсного комітету.

У разі подання перевізником-претен-
дентом документів для участі в кількох 
конкурсах, що проводяться на одному за-
сіданні, ним робиться однакова відмітка на 
конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і 
того ж конкурсу, що дасть змогу визначити 
приналежність їх одне одному. Конверти 
опускаються в скриньку з позначенням 
«Для документів на конкурс». Скринька 
знаходиться за адресою м. Козятин пл. 
Героїв Майдану, 20, приймальня.

Бланки документів для участі в конкурсі 
можна отримати: із 19 листопада 2018 року 
до 14 грудня 2018 року Сектор ЖКГ, та 
інфраструктури райдержадміністрації.

Проведення засідання конкурсного ко-
мітету відбудеться 28 грудня 2018 року, в 
м. Козятин пл. Героїв Майдану, 20 зал за-
сідань РДА (перший поверх), із 10.00 год.

Плата за участь у конкурсі вноситься 
на рахунок ПП «Вінницяавтотранссервіс»: 
р/р №26007010693701, у ПАТ «АЛЬФА-
БАНК»,  МФО 300346, ід. Код: 23494714, з 
призначенням: «За участь у конкурсі, який 
відбудеться 28 грудня 2018 року. Плата 
за об'єкт конкурсу №5 та №7 становить 
1459,00 грн, на об'єкт конкурсу №1; №3 та 
№4 – 1909,00 грн, на об'єкт конкурсу №2 
та №6 – 2359,00 грн.

сектор жкг та інфраструктури 
козятинської рда (04342) 2-39-19.

Конкурс з перевезення пасажирів

прес-центр 
козятинської 

рда 
інформує

14 листопада під керівництвом голови районної ради Віктора 
Слободянюка відбулась 24 позачергова сесія районної ради. 
Участь у засіданні взяв голова районної державної адмі-
ністрації Юрій Слабчук.
Передувало сесії засідання постійних комісій районної ради, 
на яких детально були опрацьовані всі питання порядку 
денного. Очільник органу місцевого самоврядування повідо-
мив, що позачергова сесія скликана у зв’язку з нагальністю 
виділення коштів.
Варто зауважити, що незважаючи на не високу явку район-
них обранців (до сесійної зали з’явилось 20 депутатів із 33), 
позачергове сесійне засідання пройшло продуктивно і з усіх 
питань порядку денного були прийняті позитивні рішення.
В ході засідання внесено зміни до рішення 18 сесії районної 

ради 7 скликання від 22 грудня 2017 р. № 02-18-07 „Про 
районний бюджет на 2018 рік”. 
В цілому проектом рішення передбачено збільшення ви-
датків  районного бюджету на суму  1 471 124 грн. Фінансу-
вання витрат передбачається здійснити за рахунок вільного 
залишку бюджетних коштів районного бюджету на початок 
2018 року по загальному фонду в сумі 575 124 грн та до-
датково одержаних доходів загального фонду на суму 996 
000 грн. та поповнення залишків спеціального фонду в 
сумі 100 000 грн. 
Кошти спрямовуються на галузь державного управління, 
освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, 
культури, фізичної культури і спорту, дорожнього госпо-
дарства, на міжбюджетні трасферти.

відбулась 24 позачергова сесія районної ради

ЩИРО ВІТАЄМО 

галина джміль

дві найкращі піци 
“По-моєму”
Для піци “по-моєму” я ви-

користовую прісне тісто. Треба 
змішати півлітра кислого молока 
або кефіру, три свіжих яйця, 
чайну ложечку соди, погашеної 
оцтом, 2-3 ложки олії (краще 
рафінованої, щоб була без за-
паху), ложку без вершка цукру, 
дрібку солі. Ну а борошна даю 
стільки, щоб тісто було не кру-
те — набагато м’якше, ніж на 
вареники.

Замішую його звечора, ска-
чую і кладу у глибоку миску. 
Зверху накриваю рушником. Не-
хай стоїть цілу ніч — дозріває.

Зранку розкачую десь до 
півтора сантиметра завгрубшки. 
Палянички роблю невеликі — 
з чайне блюдечко розміром. 
Посередині роблю заглибину, 
вминаючи тісто. Залишилося по-
ставити начинку. Начинки роблю 
різні (це вже як на чий смак і 
гаманець). Легко змащую краї 
збитим яйцем, перекладаю на 
змащений лист і печу, доки не 
зарум’яниться, в добре нагрітій 
духовці.

Лінива
А ще поділюсь одним рецеп-

том гарячих бутербродів. Мої 
онуки називають їх: “лінива піца 
на один зуб”. Порізані і добре 

підсушені скибочки батона на-
мащую маслом, зверху — лож-
ку теплої картоплі-п’юре (також 
розмащую). А зверху — попе-
редньо порізану маленькими ку-
биками ковбасу (можна сосис-
ки), круто зварене яйце (також 
порізати на маленькі кубики); 
маринований огірок, плавлений 
сирок, зелень. Усе це, дрібно 
нарізане, складаю в мисочку, 
додаю майонезу, вимішую і ви-
кладаю скибочки батона. Мож-
на притрусити зверху натертим 
твердим або плавленим сирком. 

А далі — на змащений лист 
і в добре розігріту духовку. 
Зарум’яниться, сир — потече… 
Готово! Смачного!

анекдоти, що посміха-
ють 

Хто такі приятелі? 
Це люди, які ніколи не за-

лишають нас самих із нашим 
щастям.

Сусіди? 
Люди, котрі знають про нас 

більше, ніж ми самі.
Найкращий чотириногий 

друг людини
Ліжко.
Готуйся…
Дочка після сесії  в інституті 

шле СМСку мамі: “Іспиту не 
склала, підготуй тата”.

Мати відповідає: “Тато підго-
тувався, готуйся ти”.

Дослідження по кухні і гумору
блог

влад повх

Споглядаючи на публікації “RIA-
Козятин”, що викликали обговорення у 
доволі малого кола читачів мешканців 
міста Козятина, які несуть в собі пе-
редбачуваність подій, стає сумно. Це 
публікація, наприклад, “Козятин, як 
місто, зникне. Його поглине індустріа-
лізація” від 12 листопада 2018 р. Влада 
Лісового https://kazatin.com/Podii/
kozyatin-yak-misto-znikne-yogo-pogline-
industrilizatsiya-10740569.html

Сміятись нам чи плакати, пакувати 
речі, продавати квартиру, емігрувати 
з Козятина? Основа інформації за-
кладена у посадовця 
Козятинської міської 
ради. Посада ця на-
зивається “начальник 
відділу земресурсів”,  
а на ній пані Марина 
Софіюк.

Зі старту нам відо-
мо, що в межах міста 
вокзали, споруди, колії знаходяться 
на землі, яка передана ВР України на 
постійне користування укрзалізниці. 
Тенденція така: тепер, щоб заперечити, 
у  громади є лише один метод запере-
чення: в прямому смислі слова лягти на 
колії. Усе інше — з категорії “бла-бла-

бла”. 
Роками, десятиліттями орендні умови 

землі міською радою зменшувались. 
Тепер вони смішні. Не смішно громаді 
та місцевому бізнесу. Замість створен-
ня ресурсу накопичення для майбутніх 
поколінь (коли в дупу клюне смажений 
півень). За хабарі, за недбалість, про-
фесійну непридатність чиновники дозво-
лили залізниці вносити певні фінансові 
допомоги місту і за це орендну плату 
постійно зменшували? І тепер вона ре-
ально смішна і примітивна, її не зручно 
навіть називати. Всіх мешканців міста 
принизили і переступили. Знехтували 
городян навіть через майбутнє тих, хто 
міг би тут жити з покоління в покоління.

Як її зменшили і чому? Спитаємо у ни-
нішнього мера, хоча через його вульгар-
ний популізм, відповіді, передбачаю, не 
отримаємо. Але дані, якими оперує пані 
Марія Софіюк, не носять грифу “таємно” 
або “для службового користування”. 
Перпеконаний, що відбудеться брифінг, 
до якого маєте можливість долучитись, 
поставивши питання, на які вона має 
дати відповідь.

Для прозорості свої питання над-
силайте на гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” за тел. (068) 308-01-25. Або 
на вайбер в групу “Козятин.ком”, що на 
номері (095) 93-62-734.

влад повх

“Громадянська  пози -
ція” в особі партійців, що 
об'єдналися навколо видання 
“RIA-Козятин”, силами читачів 
хоче розповісти про “нових 
жінок”. Тема — “Козятинчан-
ка — то Україна, її опора”. 
Напишімо разом портрет козя-
тинчанки. При цьому потрібно 
відійти від штампів преси, 
журналістів, будь-яких титуло-
ваних художників, всесвітньо 
визнаних поетів. 

Як відбилися на прекрасній 
половині зміни у суспільстві: 
війна, еміграція, ціни. На-
пишіть нам про це. Чи може 
в нинішній ситуації козятин-
чанка-жінка (дочка, мати, 
невістка, внучка) виявити себе в праці та 
фінансових достатках. А, можливо, її макси-
мум — це заробітки за кордоном? 

Шляхом опитування ми встановили, що за 
кордоном козятинчанки дуже успішні. Вони 
вивчили мову, набули житло і весь соціальний 
пакет, забрали дітей і доглядають за батька-
ми в Україні. Співвідношення: кожна друга. 
У чоловіків цей показник значно нижчий: 
один до дев’яти. Кажуть, що чоловіки більше 
прив’язані до родини, краю, де народились. 

Хто із козятинчанок співзвучні часу? Чому 
ви так вважаєте? Чи завше ця «величина» по-

мітна і враховується на рівні Козятина? Чи є 
такі жінки поруч із вами? Розкажіть нам про 
це. А ми про них. З вами зробимо їх публіч-
ними особами. Хто із них формує громадську 
думку в Козятині, чи є у них можливості для 
цього та натхнення? 

А презентація для старту: жінка-начальник, 
друг, колега, лідер, бабушка, мама, дружина, 
дочка, внучка тощо. 

Погодьтесь, це цікава і актуальна тема. 
Наступного президента України більшістю 
вибере саме жіноча стать! Доля України в 
їхніх руках.
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Читати усім, хто любить вирішувати за інших, що їм “потрібно”

Клуб “тако” привіз 
нагороди

і знову наша “панда” прославляє Козятинщину

турбота, яК оКремий вид психолоГічноГо насильства

поляКи їли торт з Козятином!

шуКаємо містера та міс Козятинщини

Розмістити фото можна на сайті козятин.ком в рубриці “фотоконкурс”. Проголосувати можна також на сайті. 
Бажаючі стати спонсором, телефонуйте: 068-308-01-25.

маша казмірчук. 6 
рочків. красуня з твердим 
характером

машуля кравець. весела та 
дуже енергійна дівчинка, 
найкраще мамине 
сонечко, яка дуже любить 
малювати, танцювати та 
отримувати подаруночки!!!

настуся Шевчук. наше 
маленьке сонечко. 
неймовірно активна, 
життєрадісна, весела 
дівчинка. любить співати, 
танцювати та веселитись 
зі своєю маленькою 
сестричкою.

кирил стратийчук. 4 
рочки

матвійко чеховський. 
найкоханіший хлопчурик

ромчик скородзієвський. 
найсміливіший містер.іван майбродський. 7років

валерія бродовська. я 
зовсім доросла! мені 5 
рочків. люблю доглядати 
свою молодшу сестричку 
вікторію.

артем (19), працівник 
залізниці:

— Закінчив сесію.

ольга (12), Школярка:
— Зайняла третє місце 

в олімпіаді Яцика.

юра (10), Школяр:
— Отримав відмінну 

оцінку з української мови.

вероніка (18), студентка, уляна 
(5):

— Живу в позитиві.

олег (31), приватний 
підприЄмець, валерія (2):

— Купили обновочку дитині.

наталія (37), в декретній 
відпустці:

— Сім’я завжди разом — 
це найголовніше.

ми запитали у козятинчан що у вас позитивного сталося минулого тижня?

отець тихон кульбака

Напевно кожна людина хоч раз 
стикалася з проявом турботи, від 
якої хотілося втекти. Коли одно-
часно відчуваєш і злість (я цього 
не хочу і не просив про це!), і по-
чуття провини (вона ж так стара-
ється!) І безсилля від нерозуміння 
того, що відбувається – ніби тебе 
загнали в кут.

Коли стоїш перед вибором 
– відмовитися від турботи і «об-
разити» людину, або прийняти її і 
зрадити себе (надіти шапку, коли 
тобі не холодно; з’їсти ще один 
шматочок пирога, тому що «сама 
пекла»; мовчки взяти з собою ба-
ночку лечо, яке не любиш).

Під прикриттям турботи інший 
нав’язливо пропонує «заподіяти 
добро», не чує тебе, не цікавиться 

бажаннями, вперто продавлюючи 
і домагаючись свого.

Як в анекдоті: «Сім’я прийшла в 
ресторан, офіціантка звертається 
до дитини:

– Що для вас, молодий чоло-
віче?

– Гамбургер і морозиво, – від-
повідає хлопчик. Тут втручається 
мама:

– Йому салат і курячу котлетку, 
будь ласка.

Офіціантка, продовжуючи диви-
тися на хлопчика:

– Морозиво з шоколадом або 
з карамеллю?

– Мама, мама! – кричить ди-
тина, – Тітка думає, що я справ-
жній!»

Під пеленою «турботи» і прав-
да, відчуваєш себе несправжнім 
(мої бажання не важливі, я – не 
важливий). Втім, той, хто піклуєть-
ся, може навіть цікавитися твоїми 
бажаннями: «тобі скільки картоплі 
покласти?»

Але у відповідь на «спасибі, я 
не хочу», тут же щедро накладає 
її в тарілку, примовляючи: «Їж-їж, 
це корисно (ти ж така худенька , 

голодна та ін.)». Що може просто 
зводити з розуму своїм «подвій-
ним посланням» (я цікавлюся 
тобою, але мені плювати, чого ти 
хочеш).

Коли мимоволі задаєшся питан-
ням: «Гей, зі мною все в порядку? 
Я взагалі – є?»

Любов, турбота, ніжність, при-
страсть – все може бути насиль-
ством, якщо не спирається на 
відповідну реакцію іншої людини. 
Чомусь часто люди, в пориві своїх 
світлих почуттів забувають про це. 
І ставлять знак рівності: люблю, 
значить маю право проявляти 
любов в будь-яких формах і в 
будь-якій кількості. Так, як вмію.

Заціловувати, не питаючи, при-
ємно це іншому або вже виста-
чить. Вимагати говорити слова 
про любов, коли інший цього 
робити не хоче. Дбайливо наси-
пати добавку, коли людина вже 
наїлася. Така «турбота» набагато 
тонше і хитріше влаштована, на-
багато глибше проникає і ранить, 
ніж пряма агресія. Адже від люті, 
злості і знецінення захистити себе 

простіше. А тут страшно зруй-
нувати стосунки – з батьками, 
коханими, друзями.

Страшно – тому що ми всі були 
недогодовані в дитинстві любов’ю 
і боїмося її втратити. Тому що 
інший не зрозуміє, образиться, 
піде, відкине, адже він абсолютно 
впевнений, що заподіює добро і 
завдає непоправну користь. І ця 
впевненість збільшує його силу 
до неймовірних розмірів і знімає 
наліт сорому, який супроводжує 
акт насильства у здорових людей.

Виявляючи подібну «турботу», 
людина насправді дбає про себе 
(коли боїться, що її кинуть і на-
магається стати незамінною, коли 
хоче отримати щось натомість, 
коли вважає іншого дурнішим, 
безпорадним і т. п., і тому на-
кидає своє бачення щастя). Таке 
ніжне насильство є результатом 
її невпевненості або інших вну-
трішній проблем. Вона завжди 
чекає подяки і слухняності, об-
ражається, якщо її ігнорують, 
впадає в паніку, якщо турботу не 
приймають. Не допускаючи навіть 
думки про те, що інший має право 

вибору (в тому числі і на те, щоб 
погано себе обходити).

Стикаючись з такою турботою, 
важливо пам’ятати, що ви не від-
повідаєте за почуття інших людей. 
Вони мають право відчувати все, 
що завгодно з приводу вас, але 
лише вони несуть відповідаль-
ність за те, як розпоряджаються 
своїми почуттями. Важливо ви-
рішити собі мати межі і право 
їх захищати так, як на даний 
момент ви вважаєте за потрібне: 
відокремлювати своє від чужо-
го, встановлювати бар’єри, бути 
уважним до того, що відбувається 
у взаєминах, прощати себе, якщо 
відразу не вийшло подбати про 
свій комфорт та ін.

Важливо пам’ятати, що справ-
жня турбота завжди орієнтована 
на іншого і враховує його інтер-
еси – коли людині важливий ін-
ший і його благополуччя, вона чує 
його, уважна до його потреб і не 
буде вимагати нічого у відповідь. 
Виявляючи щиру турботу, людина 
знаходить і дає іншому не те, що 
вона думає «йому треба», а те, 
що відповідає її природі.

в’ячеслав гончарук

У останніх змаганнях з кіошункай карате у Вінниці 
взяли участь понад 350 спортсменів. Приємно, що 
за такої кількості учасників відмінний результат по-
казали ще й молоді таланти СК “Тако”. Як результат, 
шестеро каратистів цього клубу стали чемпіонами. 
Це Тимофій Кацан, Марія Сокольвак, Дмитро На-
умець, Юлія Коваль, Тімур Коломієць, Івана Кіда-
лова. Срібні нагороди вибороли Іван Сушко, Юля 
Свідерська, Каріна Нестеренко, Павло Миринич. 
Бронза у Марії Ковальчук, Віталія Поліщука, Андрія 
Маліновського, Нікіти Яроша, Артема Слободяника, 
Єгора Шклярського. 

Тренер — Дмитро Живчик. 
Вітаємо переможців!

вероніка любіч 

У Вінниці 17 листопада відбув-
ся відкритий чемпіонат області 
серед юніорів та юніорок, а та-
кож показові змагальні виступи 
серед молодших з кіокушинкай 
карате у розділі «куміте». Учас-
никами стали команди з Во-
линської, Львівської, Київської, 
Сумської, Полтавської та Вінниць-
кої областей. Спортивну честь 
Козятина захищали 6 бійців. Це 
вихованці Козятинського район-
ного спортивного клубу «Панда» 
(КРСК «Панда») – тренер Віталій 
Гунько.

Переможцями у своїх вікових 
та вагових категоріях стали: Анна 
Комісарчук – 1 місце (учениця 
школи №3), Назар Антонюк – 2 
місце (учень школи №2), Назар 
Гунько – 3 місце (учень школи 
№6) та Богдан Іщук – 1 місце 
(учень Залізничного училища). 
До речі, Богдан показав неабия-
ку волю та характер до перемоги 
у ваговій категорії 90 кг (супер-
ник був 92 кг). 

Р. S. Козятинський районний 
спортивний клуб «Панда» стосун-
ку до інших спортивних клубів, 
які знаходяться в місті Козятин, 
не має.

вероніка любіч

Фото з тортом, на якому укра-
їнський прапор і з назвою на-
шого міста, гуляє соцмережами. 

Делегація польських школярів 
побувала більше місяця тому в 
Україні. Вони відвідали міста: 
Козятин, Львів, Київ, Кам'янець-
Подільський, Вінниця. 

На зустрічі уже у себе вдома 
батьків і дітей з керівництвом 
свого міста вони представили 
фільм про перебування в Укра-
їні, передали подарунки-суве-
ніри. Також був святковий торт 
“пам’яті партнерства” з назвою 
нашого міста. 

Приємно, що учасники міжна-
родного молодіжного обміну та 
їх опікуни мають гарні враження 
від козятинської молоді.

лист в номер

тетяна лозінська

Хочу всім ще раз нагадати, що на сайті козятин.ком 
триває два фотоконкурси. Один з них “Міні-міс-2018” за-

кінчується 1 грудня. Прошу всіх взяти участь у визначенні 
номінацій дівчаткам, які набрали менше голосів, ніж перші 
три місця. Присилайте запропоновані назви номінацій на 
вайбер 068-308-01-25, або в групу Козятин ком на вайбер 

(095) 93-62-734).
Фотоконкурс Міні-Містер-2018 триває до кінця року. 

Нагороджуватися хлопчики будуть після свята Водохреща 
вже у 2019 році. 
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43
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433662

продам 
   Á/ó áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç., íàñîñ ðó÷íèé (ïàëüíå âîäà), 
øâåëåð 10-12, óãîëîê êóñêè, òðóáà ñò. 25-50, ïëèòêà íà ãðóáó àáî 
êàì³í, çàëèøêè êåðàì³÷íî¿ ïëèòêè 20õ30 íà ñò³íè, àêóñòè÷í³ êîëîíêè 
10 Âò (ïðèáàëòèêà), ñêëîòàôë³ 3-4 ìì, ñêëî óçîð÷àñòå «Ìåòåëèöÿ» 
4ìì ,ïîâ³òðÿí³ åë.êàëîðèôåðè 220-380 âîëüò. 067-430-79-37, 093-
756-39-33
  10 ãàçîáëîê³â 60 õ 30 õ 20 ïî 48 ãðí./1 øò. 063-629-01-49, 097-
446-20-46
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì. íà ðèíêó ïî âóë.

Â³íí³÷åíêà, äåøåâî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-430-
79-37, 093-756-39-33
  Àâòî ãàðàæ ï³ä áóñ ð.4.5 õ 6 ì. (ç äîêóìåíòàìè äëÿ 
ïåðåîôîðìëåííÿ).  093-631-89-49, 099-259-73-37
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18.  093-767-69-07, 068-
602-69-53
  Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè 
,áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
  Áàòàðå¿ îïàë., ò³ñêè, áàëîíè ãàç., òðóáè, ñòîï÷èêè 

,áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ. 073-793-55-95
  Áëîê ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Âåëîñèïåä Àèñò ñêëàäíèé íåäîðîãî., àâòîìîá³ëüíèé 
çàðÿäíèé ïðèñòð³é. 098-624-94-28, 2-07-05
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà ð³çíîãî â³êó, ë¸øêè çëó÷åí³, êàáàí÷èêè 
íà ïëåìÿ, ³íäîêà÷êè ðèæ³, ÷îðí³. 098-928-29-29
  Âèòÿæêà êóõîííà á\ó, øâåéíà ìàøèíêà Îðøà, êèëèì 2 õ 3 
ì., ïðèêðîâàòí³ òóìáî÷êè, êèëèì 2 õ 3 ì., äóáëÿíêà æ³í. ð.44-46, 
÷îë. ð.54-56. 063-344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  Â³ç ï³ä ìîòîáëîê, ñàí³ íîâ³ äëÿ êîíÿ, îäèí á³äîí ìåäó 

òîãîð³øí³é, ìëèíîê äëÿ çåðíà, êîëîíêà ãàçîâà á/ó, ãàç. áàëîíè 2 
øò. 063-311-90-77, 068-128-65-33
  Â³êíà, âàãîíêà ïëàñòèêîâà, ôàðôîð.óìèâàëüíèê, òàð³ëêè, 
áåçïåðåá³éíèê, â³äåî-êàìåðà, â³äåî-ìàãí³òîôîí. 093-773-34-02, 
098-675-21-69
  Âîëüºð äëÿ ñîáàêè (ê³ìíàòíèé âîëüºð), ð.120 õ 80 õ 80. 063-
622-37-79
  Âîñêîâà ì³ëü 20% íàñòîéêó, ïðîïîë³ñ 30%, ï³äìîð, ïåðãó, 
ãåìîãåíàò, ãðå÷àíèé ìåä, ÿðèé â³ñê. 2-11-64, 097-170-90-05, 
066-432-22-16
  Ãàç. áàëîíè, òðóáà çàë. 40, ðåëüñè 32, àðìàòóðà á/ó, øïàëè, 
çàë³çî, áåòîíí³, äåðåâÿí³ äîøêè äóá, îñèêà, äóá. êðóãëà áî÷êà 150 
ë., áàê í/æ, àíòåíà òàðºëêà. 093-020-22-95
  Ãàç. êîòåë Áàð 2-õ êîíòóðíèé ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ïðàëüíà 
ìàøèíêà àâòîìàò LG 5 êã. òà 3.5 êã. ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà 
«Åëåêòà» 4-õ êàìôîðíà, íàñîñíà ñòàíö³ÿ íîâà. 2-31-70, 097-380-
23-63
  Ãàçîâà ïëèòà á/ó Áðåñò, òóìáà òà ìîéêà ç í/æ âñå â õîðîøîìó 
ñòàí³. 067-729-81-31
  Ãàçîâèé êîòåë «Æèòîìèð-3», ñòàí ³äåàëüíèé 2 000 ãðí. 067-
594-44-38
  Ãàçîíîêîñ³ëêà, êîðîáêà ïåðåäà÷ Ãàçåëü, Âîëãà 5 ñò., öèíêîâå 
çàë³çî 2 ì õ 1 ì. òîâù. 0.5. 096-508-46-34, 5-25-42
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóë³» ïî âóë. Êîíäðàöüêîãî, 6 * 4, âèñîòà 4 
ì.  097-643-35-23
  Ãàðàæ âóë.Â³íí³÷åíêî 4 à (á³ëÿ ìîñòó). 099-738-49-75
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ.  Ìîæëèâèé òîðã 063-
615-33-70
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãàðáóçè äåøåâî íà êàøó, ïëàòòÿ äëÿ âàã³òíèõ, êë³òêà äëÿ ïàïóãè. 
093-857-61-41, 096-193-65-18
  Äà÷íèé ó÷àñòîê ïðèâàòèç. 8.85 ñîò. 067-591-54-74 ç 9:00 äî 
18:00

43
93

84

  Äâà êð³ñëà á/ó íåðîçêëàäí³, êîìïëåêò íà çàçàìëåííÿ-åëåêòðîäè, 
ïîëîñà, øòàíãåëü á/ó, ãðèçü-ñìàçêà êðàí³â, êíèãè ïðî ³ñòîð³þ 
ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê, ôóãàíîê. 096-453-34-86
  Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ç êîðîáêîþ íåäîðîãî, ãàçîâà ïëèòà 
Áðåñò â õîðîøîìó ñòàí³ 1 300 ãðí. 093-488-78-48
  Äâåð³ çàäí³ ë³â³ ÂÀÇ 2105, 2107 çàâîäñüê³ íîâ³, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 
á/ó. 097-327-27-34, 063-293-14-22
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2 õ 0,96. 063-66-20-675
  Äâ³ êîëÿñêè, êðîâàòêà, àâòîêð³ñëî. 096-952-49-19, 063-198-
46-57
  Äåðåâÿí³ âõ³äí³ äâåð³, ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 
500 õ 500 á/ó âñå ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-766-55-77
  Äèâàí ðîçêëàäíèé á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó 
á/ó ç äèñêàìè 5.60 õ 15. 063-384-31-13
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà 2 â 1 Roan Marita ó â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð 
áåæåâèé ç ìîëî÷íèì 5 500 ãðí. 063-367-81-59
  Äèòÿ÷å ë³æí÷êî äåðåâÿíå ç ìàòðàöîì â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 800 
ãðí. 093-917-33-50, 098-376-17-67
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä ó â³äì³ííîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 068-993-39-68
  Äðîâà ç ðîçáîðêè, íåäîðîãî. 067-430-40-65
  Äðîâà øïàëè äåðåâÒÿí³, äîøêè, øèôåð, êàì³íü, ïëèòêà, 
äàõ (áóäèíî÷îê) äëÿ êðèíèö³ ç êîðáîþ ³ â³äðîì, ë³íîëåóì, 
êëåéîíêè, ïðîâîäà á/ó, øëàíãè äëÿ ïîëèâó, ñêëÿí³ áàíêè, êðèøêè 
(ïëàñòìàñîâ³ òà çàë³çí³), ñóë³¿, ïîñóä (òàð³ëêè, ÷àøêè, ôðóêòîâíèö³, 
õë³áíèö³), âàçè, êàñòðóë³ âåëèê³ ³ ñåðåäí³, á³äîíè 3ë, â³äðà, 
êàçàíè, ìèñêè, òàçè, âåëèê³ òà ñåðåäí³ áàë³¿ (âàííî÷êè), ðàêîâèíó, 
ìÒÿñîðóáêó, êèïÒÿòèëüíèê, ÿùèêè, êîðçèíè, îä³ÿëà, øòîðè, õóñòêè,  
â³øàëêè, ì³äíèé êóïîðîñ, á³ëà ãëèíà. 097-425-76-87, 097-425-76-87
  Äðîâà. 096-364-80-30
  Äðîâà. 096-392-59-46
  Äóáëÿíêà ð.52, ïàëüòî íà ñèíòåïîí³ ð.52, äâåð³ ð.0.97 õ 1.87 
ñì. 063-617-07-47
  Åë. äóõîâêà, ïðàñêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàëåâèé ïîñóä, áàë³ÿ, 
ñóë³ÿ.  096-364-80-30
  Åëåêòðè÷íèé âîäîíàãð³âà÷ íà 80 ë. «Àð³ñòîí», íîâèé ,1500 ãðí. 
Ñàðàé ïî âóë. Ñêëÿðîâà. 097-643-35-23
  Åëåêòðî êîíâåêòîðè á/ó íåäîðîãî. 093-017-48-48, 098-272-
82-53
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà âóë.Æèòîìèðñüêà (ð-í Ïîëå ×óäåñ). 063-
320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 ãà àáî 0.25 ãà, º ãîñÀêò, ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 
093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 
093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ï³ä çàáóäîâó Öàðñüêå ñåëî, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Çàîçåðíà. 099-738-49-75
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. º äåðæ.àêò âóë.Ê.Ìàðêñà, çåì. ä³ë-êà ï³ä 
ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., òèõå 
ì³ñöå, êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷, äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ç³ ñêëîì, ðàä³î-òåëåôîí, 
êåðàì. ðàêîâèíà. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, ãàðíå ì³ñöå 50 000 
ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ð³âíà, ñóõà, çîðåíà, ìîæëèâî ï³ä çàáóäîâó. 
093-937-65-00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâ., ïàíåëüíå 
ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë 74, á³ëÿ ö/äîðîãè. 063-260-09-91, 
097-663-17-72
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 20 ñîò. 097-163-69-46
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè 
äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 099-
259-73-37

  Êàñòðþë³ àëþì. íà 4-5 ë.á/ó, äðîâà, øê³ðÿíà êóðòêà 
óòåëåíà ç øàïêîþ á/ó âñå íåäîðîãî. 2-15-96, 063-879-52-15
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà äîâæ.3.9 ì., ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, ñêëî 
ïåðåäíº ÊÀÌÀÇ. 096-813-59-27
  Êíèæêîâà øàôà 250 ãðí., 2 êð³ñëà ïî 250 ãðí., ñò³ëåöü 
ìÿêèé 6 øò. ïî 100 ãðí., êèëèì 250 ãðí., òóìáî÷êà ï³ä 
òåëåâ³çîð 250 ãðí. 093-753-73-25
  Êíèæí³  ïîëèö³  2 øò.  íåäîðîãî ç ³  ñêëîì, 
òóìáî÷êó.063-780-37-59
  Êîáèëà 6 ðîê³â. 098-832-38-78
  Êîçè 2 øò. 098-514-03-88
  Êîçëèê 7 ì³ñ. ñ.Êîðäèø³âêà. 067-756-06-27
  Êîëÿñêà 2 â1, êà÷åëÿ äåðåâÿíà ï³äâ³ñíà. 063-694-94-49, 
098-404-99-04
  Êîìïüþòåð äâóõ’ÿäåðíèé AMD + 2GB ÎÇÓ, +DVD-RW, 
HDD-80 GB, Ìîí³òîð 19«(êâàäðàò) + ìèøêà + êëàâ³àòóðà 
-  2500 ãðí, Â³äåîêàìåðà Panasonic (ì³í³êàñåòà)  - 700 ãðí. 
(096 797 90 53)
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ë, ïàðêåò. 097-397-04-05
  Êîíòåéíåð íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-16-44-005
  Êîíÿ (æåðåáöÿ) 8 ðîê³â 13 500 ãðí. 096-569-12-47
  Êîðîâà ìàéæå 7 ì³ñ. ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-007-21-31
  Êîðîâà ò³ëüíà ñ.Áëàæ³¿âêà. 067-301-08-73
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 2 òåëÿì òðåò³ì ò³ëüíà 2 ì³ñ. 096-
590-64-75
  Êîòåë Âàéëàíò á/ó ðîáî÷èé (ìîæíà íà çàï÷àñòèíè). 
068-519-07-18
  Êîòåë êîìá³íîâàíèé ï³ä äðîâà, âóã³ëëÿ, ãàç. 096-717-
97-88
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ïëåòåíà ç ëîçè, ñàíêè, ñò³ëüö³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, êîæóõ. 096-512-12-08, 093-
510-45-63
  Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà ç ìàòðàöîì çèìà - ë³òî. 093-881-
96-98
  Êóêóðóäçà ñóõà 3500 ãðí. çà òîíó. 066-247-57-54
  Êóêóðóäçó 1 êã./3 ãðí. 097-575-81-26
  Êóêóðóäçó 1.5 ò. 098-992-40-27, 093-704-06-26
  Êóõíÿ, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, á/ó øèôåð. 068-762-90-33
  Êóõîííà ñò³íêà 2.60 - 1 000 ãðí., êóõîííà ìîéêà 350 ãðí., 
ãàç. ïëèòà ÊÈÍÃ 1 000 ãðí. 093-143-74-84
  Ëîøà. 067-298-90-06
  Ëóøïèííÿ ç ãîð³õ³â 1 ì³øîê 25 ãðí. 067-685-63-50
  Ëþñòðà - ñâ³òèëüíèê, íàñòîëüíà ëàìïà Áðà, áî÷êà äóáîâ³ 
äëÿ êâàøåííÿ, åë.ñîêîâèæèìàëêà, åë.ìÿñîðóáêà, êîâîìîëêà, 
åë. ÷àéíèê 20 ë. 2 ÊâÒ. 096-467-88-03
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ 
ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìåáë³ (äèâàí,ñåðâàíò,øàôà,òóìáà ï³ä ÒÂ,çåðêàëî-
òðþìî,ñò³ë êóõîííèé, ñòîëèê æóðíàëüíèé,ñò³ëüö³,òàáóðåòêè
),äîð³æêè, ëþñòðè, ñâ³òèëüíèêè, àíòèêâàð³àò (øàôà äóáîâà 
ðàðèòåòíà, áóôåò, êàðíèçè, «áàáóñèí³» ñêðèí³, ÷åìîäàíè, 
ìàê³òðè, ãîäèííèêè, ðàä³îïðèéìà÷³, êàðòèíè, ôîòî), ñàäîâèé 
³íâåíòàð (êîñó, ñåðï, ñàïè, ëîïàòó, ãðàáë³, ïèëêè, ñ³êàòîðè), 
êîëîñíèêè äëÿ ïå÷³, ïàÿëüíó ëàìïó, ëàìïè êåðîñèíîâ³, 
ñòåëàæ³, ëàâêó, îñë³í÷èê, ïîëèö³, ðóêàâèö³ ðîáî÷³, ÷åðåâèêè 
êèðçîâ³, âçóòòÿ òà îäåæà á/ó, ìåòàëîëîì. 097-425-76-87
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-
08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà Åëåìáåðã íà 165 ë. â äîáðîìó ñòàí³ 
4 000 ãðí., êîçà ä³éíà. 068-041-23-66, 098-597-13-23
  Ìÿêèé óãîëîê + äèâàí á/ó äëÿ â³òàëüí³ â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-284-24-94

  Ìÿñî íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, ÿðèé ÷àñíèê.  097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Íîâà ïîñò³ëüíà á³ëèçíà (íàòóðàëüíèé õëîïîê òà õóòðî), 
æ³íî÷èé ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ ð.56 äåøåâî, âàçîíè. 
093-884-86-66
  Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè Óêðà¿íñüê³, íîæ³ 
2 øò., ñèòî, â³ñê, ÿùèêè 2 øò., ë³òåðàòóðà ä/ñóõ. êîðìó. 096-
364-80-30
  Ïèñüìîâèé ñò³ë ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè øèð. 60, äîâæ.145 
ñì., äâîº äâåðåé Êàíàòêà ç³ ñêëîì, 2 ï³äâ³êîííèêà ì/ï íîâ³ 60 
õ 170. 063-288-72-37
  Ïèñüìîâî - êîìïþòåðíèé ñò³ë ç âìîíòîâàíèìè ïîëèöÿìè ó 
â³äì³ííîìó ñòàí³ Ø=70 ñì., Ä=130 ñì., Â=180 ñì. 097-319-28-
50, 063-792-29-37
  Ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., ïðèâèò³, Á³ëà + Ëàíäðàñ. 098-462-79-09
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-712-48-53
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 093-827-26-66, 066-119-43-55, 
067-173-22-48
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 098-918-10-95
  Ïîðîñÿòà. 097-792-04-59
  Ïîÿñ òóðìàí³ºâèé NM-90 «Íóãà Áåñò». 093-031-05-64
  Ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò 1 500 ãðí., äèâàí ñòàðèé 
300 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øàôà 700 ãðí., øàôà ç 
àíòðèñîëÿìè 1 500 ãðí., êîìîä äëÿ îäÿãó 450 ãðí., òóìáî÷êà 
äëÿ îäÿãó 250 ãðí. 093-753-73-25
  Ïðîâ³äíèêà êîñòþì ÷îë. ð.48-50 ³ ð.46-48 æ³í. ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, õîì’ÿê ç êë³òêîþ, ïðîâ³äíèêà êîñòþì æ³í. ð.46-48. 096-
160-11-85, 063-541-10-96
  Ïðîäàì ïøåíèöþ (068 051 93 60)
  Ðàä³î - ïðîãðàâà÷ Ë³ðà, ìàãí³òîôîí Ìàÿê, DVD, ñàìîâàð. 
096-364-80-30
  Ðåçèíà çèìîâà íîâà 2 øò. ð.195 õ 65 - 16 Ñ. 097-297-81-71
  Ðåëüñè 2 øò. ïî 4 ì. 067-761-98-56
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 7 êâ.ì. 063-16-44-005
  Ñ³íî - ëþöåðíè. 093-917-33-78
  Ñ³íî. 097-195-36-72
  Ñìàðò òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 32 äþéìà â õîðîøîìó ñòàí³ + 
ïîäàðóíîê ñóïóòíèêîâèé òþíåð. 063-197-03-26
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó ñòàí³, 
â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 073-463-34-76
  Òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, á³ëà ãëèíà, ñêðèíÿ, ëèñò îöèíêîâ. íîâèé, 
øòàõåòè, ñêîáè á/ó, ïðîâîä í/æ 4 êâ, çáðóÿ äëÿ íîíÿ, ëîïàòè 
äåðåâÿí³ äëÿ ñí³ãó. 093-020-22-95
  Òåëåâ³çîð LG 500 ãðí. 063-619-55-44
  Òåëåâ³çîð LG, òåëåâ³çîð Ïàòð³îò, ïëàíøåò Samsung. 073-003-
80-10, 067-843-59-16
  Òåëåâ³çîð Panasonic ä³àã. 52 ñì., ðàä³î-òåëåôîí Panasonic, 
âåñ³ëüíà ñóêíÿ (çð³ñò 160-165 ñì.). 098-222-98-98, 063-504-
00-86
  Òåëåâ³çîð Soni 2003 ð.â. 098-627-08-20 Âîâà
  Òåëåâ³çîð, ãàç. ïëèòà Áðåñò, êóõîííèé ñò³ë, ïèëîñîñ, äîðîæêà 
êîâðîâà çåëåíà 1 ì., øèð. 5.5 ì.097-106-48-47, 093-941-32-40
  Òåëåâ³çîðè Sharp, Vestel á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³. 063-383-75-89
  Òåëèö³ 4 øò. äâ³ ç íèõ ò³ëüí³, ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Òåëèö³ 4 øò. äâ³ ç íèõ ò³ëüí³, ñ.Ñîê³ëåöü. 096-664-41-25
  Òåëèöÿ 11 ì³ñ., ÷îðíî - ðÿáà â³ä ïðîäóêòèâíîõ êîðîâè, 
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 067-301-04-16
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 063-829-03-35, 096-804-07-81
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ñ.Ïëÿõîâà. 097-322-68-67
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 093-595-23-75, 098-276-16-95
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 067-298-90-06
  Òåëè÷êà â³ä õîðîøî¿ êîðîâè íåäîðîãî. 098-600-21-40
  Ò³ëüíó òåëèöþ 7 ì³ñÿö³â. 098-88-75-240
  Òðè êð³ñëà (îäíå ðîçêëàäíå), õîðîøèé ñòàí, ïøåíèöÿ 
(äîìàøíº çåðíî). 067-133-74-66
  Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³.  063-143-
61-18
  Òðóáè , ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³ ,ò³ñêè âåëèê³.  063-143-
61-18
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî.  098-
500-10-54
  Òðóáè òà óãîëêè ð³çí. ðîçì³ðó òà ä³àìåòðó. Íåäîðîãî.  098-
500-10-54
  Òþêè ñîëîìè: ïøåíè÷í³ ³ ëþöåðí³, çåðíî: ïøåíèö³. 098-587-
31-69, 067-429-73-29

  Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096-354-
27-44
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé 
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.Ùîðñà, 0.15 
ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
  Ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 093-704-31-57
  Ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ãðèáî÷ê³â, âåäìåäèê³â, àñîðò³, 
ôîðìà äëÿ âèï³êàííÿ âàôåëüíèõ ëèñò³â, ôîðìà äëÿ öóêåðîê - 
ëüîäÿíèê³â. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Õîëîäèëüíèê á/ó ðîáî÷èé. 093-811-81-85
  Õîëîäèëüíèê Ñò³íîë. 067-253-41-06, 093-204-61-14
  Õîìÿ÷ê³â, äåøåâøå í³æ ó çîîìàãàçèíàõ. 098-254-37-93, 063-
149-90-39
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öåãëà âîãíåòðèâêà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿòà àíãë³éñüêîãî êîêåðà, ðóäîãî îêðàñó, õâîñòèêè 
êóï³ðîâàí³, ÷èñòîêðîâí³ ïîðîäí³ âóõàí³. 063-567-90-77, 098-028-
15-15 Òåòÿíà
  Öóöåíÿòà òóðêìåíñüêîãî àëàáàÿ, êîíÿ 10 ðîê³â, äâ³ êîçè. 097-
029-60-22
  Øàôà äëÿ îäÿãó âåðõíüîãî ñâ³òëà, äèòÿ÷èé â³çîê òðàíñôîðìåð, 
ãîëóáèé, äèìîõîä äëÿ êîòëà Ïðîñêóð³â, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð íà 
çàï÷àñòèíè. 050-581-40-60
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà ñòàðîãî çðàçêà, â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
íåäîðîãî, ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, åêîëîã³÷íî ÷èñò³, 
äóæå ñìà÷í³. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
  ß÷ì³íü. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ.  Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-
33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84
  1-ê³ìí. êâ., 29.8 êâ.ì., ê³ìíàòà 17.1 êâ.ì., 4/5, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, ñîíÿ÷íà ñòîðîíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
öåíòð. 068-095-69-39 Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷
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робота та оголошення реКлама та оголошення

робоТа
Офіс-менеджер. Заробітна плата від 7000 грн 
на міс. м. Козятин вул Довженка 30 а. 067-
901-53-07
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928  
Вантажник. Можливо без досвіду роботи 
(навчаємо). З/п від 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. РОБОТА в м. 
КИЇВ!Тел.: 0674969050  
На роботу потрібні: різноробочі, електро-зва-
рювальник, збиральниці грибів, продавець. 
З/п 350-500 грн в день. Вахтовий метод, жит-
лом забезпечуємо. Місце роботи- Київська 
обл., м.Фастів. Телефонувати з понеділка по 
п'ятницю 098-634-12-45 з 8.00 до 17.00 год
Робота в Литві для будівельних бригад. 
Офіційне працевлаштування від роботодав-
ця. Зп від 25000 грн. Наказ МСПУ №1196 
від 22.08.2018 про вид. ліц. з посеред-
ництва в працевлаштуванні.068-942-34-95 
( V i b e r , W h a t s A p p ) , 0 6 8 - 9 4 2 - 3 5 - 4 9 
Viber,WhatsApp)  
На роботу в магазин "Продторг" запрошується: 
Оператор-касир Помічник бухгалтера.  Ми 
гарантуємо: Офіційне працевлаштування. Се-
редня заробітна плата  7000 -7500 грн (з пода-
тками). 8-годинний робочий день.Компенсація 
харчування. 067-430-02-80  093-678-53-01
На постійну роботу в маг. "Багата комора" 
запрошується: Продавець (за фахом агро-
ном, зооінженер, ветеринар) Ми гарантуємо: 
Офіційне працевлаштування. Середня заробітна 
плата  7000 -8000 грн (з податками). 8 - годин-
ний робочий день. Компенсація харчування. 
067-430-02-80, 093-678-53-01
Запрошується продавець в маг. "Тинок 
Кулінарія" 067-430-02-80
Виробники вареників та котлет  на виробницт-
во напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська 
обл. Г/р- 7/7.Надаємо пільгове харчування, 

Продам будинок 2-х пов. вул.Біло-
церківська, 266 кв.м., всі зручнос-

ті, заг. площа зем. діл-ки 1662 
кв.м. 093-018-43-43 Володимир

Сім'я зніме 2-х кімн. кв. на довгий 
термін, зі всіма зручностями, за 

помірну плату, порядність та 
своєчасну плату гарантуємо. 063-

576-10-56 

Продам недобудований 2-х по-
верховий будинок в місті 

вул.А.Павлова 19, підключена точ-
ка електроенергії, зем. діл-ка 9.5 
сот. приватиз., поект 125 кв.м. 

жилої площі 990 000 грн. 093-484-
99-59

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Здам в оренду приміщення, центр, 
вул.Січових Стрільців 11, площа 50 

кв.м. 093-018-43-43

Шукаю роботу 
майстера манікюру.

096-07-09-358 Вікторія

В р-ні вул.Шевченка - Підгорбун-
ського загублено ключ з брелком 
сигналізації від автомобіля. Про-
хання знашовшого повернути за 
винагороду. 067-770-39-71, 073-

421-72-87

Продам терміново, недорого 
будинок з усіма зручностями, вул.
Матросова 26 м.Козятин. 068-024-

89-19

Продам будинок вул.Грушевського 
155 (заїзд з пров.Щасливий), зі 

всіма зручностями, 10 сот. землі. 
067-753-67-42

437800

тел: 068-308-01-25 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
Графічний дизайнер

рЕмоНТ
Утеплення будинків, откоси, плитка, шпаклівка, 
шпалери та інше. 068-306-73-70
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житло, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м.Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Вантажники  на виробництво напівфабрикатів. 
МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Мийники та прибиральники на харчове вироб-
ництво.  МР- м. Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. 
Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове 
харчування, корпоративний одяг. Розвозка від 
ст.м. Святошино, Академмістечко та з м. Виш-
невого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Помічник комірника  на виробництво 
напівфабрикатів. МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. Роз-
возка від ст.м. Святошино, Академмістечко та 
з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Різальники м‘ясопродуктів  на виробництво 
напівфабрикатів.  МР- м. Боярка, Київська обл.  
Г/р- 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо 
пільгове харчування, корпоративний одяг. Роз-
возка від ст.м. Святошино, Академмістечко та 
з м. Вишневого. Тел.: 0674343698, 0674343683
Кухарі на виробництво напівфабрикатів.  МР- м. 
Боярка, Київська обл.  Г/р- 7/7. Допомагаємо 
з житлом, надаємо пільгове харчування, кор-
поративний одяг. Розвозка від ст.м. Святоши-
но, Академмістечко та з м. Вишневого. Тел.: 

0674343698, 0674343683
Водії кат. Е (далекобійники). Робота по 
території України. З/п 11 % від фрахту + добові. 
Строгий облік палива. Дзвонити з 9-00 до 18-
00.  073-437-99-94  
На роботу в таксі "Чайка" запрошується дис-
петчер. 093-766-78-49
Потрібна прибиральниця на СТО, гідна з/п. 067-
920-67-94
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
менеджер з підбору авто запчастин, автослюса-
ря, автомийника, шиномонтажника. 067-920-67-
94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Запрошується дівчина на постійну роботу в 
кофейні (м-н "Абсолют", 1 пов.). 063-818-09-
84 Лера
На роботу на СТО потрібні працівники: 
автомеханік, моторист, автослюсар, з/п від 8 
000 грн. 093-887-40-86 Микола
В кафе на постійну роботу потрібен офіціант, 
з/п висока. 093-870-73-22
Автомийка запрошує на роботу 3 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 093-
631-89-49
Потрібен продавець, кухар, бармен. 098-573-
99-92
На деревообробне підприємство потрібні 
робітники: робітник на деревообробний станок 
(нарізка необхідних ром. загатовок), робітник на 
сбивку піддонів. 067-845-62-55 Дмитро
В ArmAto Pizza на роботу потрібна прибиральни-
ця. 063-157-59-96 Олексій

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

"Пiд ключ". Криницi. Чистка. Копка. Пiдкопка. Кiльця. Вся 
Вiнницька область. Тел.:(067) 235-87-13 

Бурiння криниць механ. шляхом. Установка розбiрна. Великий 
запас води. "Пiд ключ" Тел.:(067) 865-37-97 

Копаємо криницi i докопуємо. Бурiння механiчним способом. 
Великий запас води. Тел.:(097) 821-49-00 

>Копаємо, докопуємо, чистимо криницi. Механiчним методом 
бурiння "пiд ключ" Тел.:(097)003-98-00, (098)366-92-40 

Копаємо, чистимо, докопуємо криницi. Швидка та якiсна 
робота. Доставка кiлець. Тел.:(096)306-28-39, (063)234-68-29 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

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

Робота в Словаччинi. Потрiбнi фермери, трактористи, доярки. 
Офiц.працевлашт. Нак.МСПУ №273 23.02.17 Тел.:(098) 544-44-33 

Термiново потрiбнi охоронники, доба/двi/четверо та iншi. Вiд 
400грн/доба. Тел.:(067) 796-36-44, 9-16 роб.днi 

Охоронній компанії потрібні охоронники на вахту. Вахта 20/10 
або30/15. Харчування та проживання безкоштовно. 067-420-
64-49, 095-285-81-19

В ТК Буковель (Івано-Франківської обл.) на зимовий сезон 
запрошуються хлопці та дівчата . Зп висока. Проживання та 
харчування надається. 067-344-14-13 

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

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

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

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр Наборiв 
для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Кар-
тини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi моделi, гра-

  1-ê³ìí. êâ., 40.2 êâ.ì., 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-
694-06-39
  1-ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 1 ïîâ. 067-847-67-19, 
093-017-75-82

  1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà 66/1, ïëîùà 37 êâ.ì., îïàëåííÿ êîòåë 
Ïðîñêóð³âñüêèé. 068-210-05-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-08-82
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí òà â³êíà, ç êîíòåéíåðîì â äâîð³, òåðì³íîâî. 
067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ êâ., 48 êâ. ì.,  âóë Ñêëÿðîâà, 4 ïîâ.   097-
643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 
097-24-25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ 
(êîòåë ãàçîâèé), ïëîùà 63.7 êâ.ì.  093-631-89-49, 
099-259-73-37
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 

30 êâ. 27. 063-452-00-00, 067-753-45-35  
  2-õ ê³ìí. êâ., 41 êâ.ì., 2/2, âóë.Â³íí³÷åíêà, öåíòð, 
áåç ðåìîíòó, ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè 1-ê³ìíàòè, 
îïàëåííÿ åëåêòðî + ï³÷íå, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, ìåáë³, 
2 ñàðà¿, ïîãð³á, 300 000 ãðí. 067-810-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 42.5 êâ.ì, 1 ïîâ., ñàðàé. ïîãð³á, 
âóë.8-Ãâàðä³éñüêà ð-í ÏÐÁ 25 000 ãðí. 063-889-52-84
  2-õ ê³ìí. êâ., 46 êâ. ì., 2 ïîâ. ,³íä. îïàë., áåç 
ðåìîíòó, íåäîðîãî.  93-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî 14 
(á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), 4 ïîâ., ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, ³íä. 
îïàëåííÿ, âåëèêèé ï³äâàë, áóäèíîê íîâèé, êâàðòèðà 
òåïëà ³ ñîíÿ÷íà. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé ç 
ïîãð³áîì âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2. 097-642-08-12, 093-
091-65-42
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàò, 2-õ êîíòóðíèé 
³ìïîðò. êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, òåõ.âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ÷àñòêîâî ì/ï â³êíà, ì.Êîçÿòèí âóë.
Äîâæåíêà, òåðì³íîâî. 067-883-25-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75), ³íä. 
îïàëåííÿÿ, ñòàí æèëèé, 4 ïîâ. 063-296-30-12, 063-
288-49-02, 097-732-20-82

  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 3 ïîâ., íå óãëîâà, ºâðî-
ðåìîíò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, áàëêîí óòåïëåíèé. 
073-305-43-17, 096-561-37-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå 250 000 ãðí., ïëîùà 
43.5 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 2 ïîâ., çåì. ä³ë-êà, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 073-031-90-07, 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-
662-92-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, íå 
êóòîâà. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, â³êíà ì/ï, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñòåë³ íàòÿæí³, âìîíòîâàíàà êóõíÿ, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé. 098-853-39-84, 093-890-26-01
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 067-960-72-50
  3-õ ê³ì. êâ., 2-é ïîâ., ñ. Âåðíèãîðîäîê. Ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á. 70 000 ãðí. 068-604-05-28, 098-569-
16-25
  3-õ ê³ìí. êâ. 1 ïîâ. â öåíòð³, ìîæëèâî ï³ä ìàãàçèí 
÷è îô³ñ. âóë. Ãðóøåâñüêîãî,64,êâ.2. 063-53-08-382
  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 
Çàã. ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-
51-34

  3-õ ê³ìí. êâ. ïî âóë. 9-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 
çàãàëüíîþ ïëîùåþ 55,5 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-
682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ. ñìò.Çàë³çíè÷íå (²² Êîçÿòèí), â 
õîðîøîìó ñòàí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ÷àñòêîâî 
çàëèøàþèòñÿ ìåáë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³äâàëîì, 
10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-795-17-07 Àíäð³é
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, º ï³äâàë, ì.Êîçÿòèí âóë.Äîâæåíêà 105à. 
097-573-92-62

  3-õ ê³ìí. êâ., 8 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, íå êóòîâà, 
çàòèøíà, æèòëîâèé ñòàí, âìîíòîâàíà ïðèõîæà, 
îïàëåííÿ - 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ 
çàñò³êëåí³, êóõíÿ ïëèòêà. 067-940-41-22, 063-675-
93-04
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë. Ã. Ìàéäàíó 8 , ç  ³íä. 
îïàëåííÿì. 099-738-49-75
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå êóòîâà, 
2 áàëêîíà, 60 êâ.ì., çðîáëåíî ³íä. îïàëåííÿ, 
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³. 063-255-
21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà, çàã. ïëîùà 75 êâ.ì. 
067-506-17-00, 093-781-66-46
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, ³íä. îïàëåííÿ, 
ïåðåïëàíóâàííÿ, ðåìîíò. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 65 êâ.ì., 5 
ïîâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19. 093-786-38-07
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çîâí³ óòåïëåíà. 093-
279-47-91, 098-575-79-40, 093-732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà. 067-291-31-83, 067-708-08-67
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 098-
755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-
176-45-23
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà, ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè. 063-384-
01-15

Шукаю роботу 
майстера манікюру.

096-07-09-358 Вікторія

вюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструктори, та багато 
iнш. https://kramnicya.com.ua  
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  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., âóë. Îäåñüêà, 25, çàã. ïëîùà 
209, æèòëîâà, 101,6 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà, 16,6 ñîò. ç 
ãîñï. áóä³âëÿìè, 2 ãàðàæà. 093-018-61-81,067-583-
68-94
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé, çåì. ä³ë-
êà 45 ñîò., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à 
âîäà, ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, 
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-
037-00-70
  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 ñîòîê. ª ñàðàé 
äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà 
òåë. 097-782-13-75
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, ïðèáóäîâè, 
ãîðîä 10 ñîò. 067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Öåíòðàëüíà 53 êâ.1, 62 êâ.ì., ãàðàæ 
îáêëàäåíèé. 063-150-70-01, 093-563-31-54

  Áóäèíîê ãàç, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, áàíÿ - ïàð., çåì. ä³ë-êà 9 ñîò. 
ïðèâàòèç., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 
063-969-57-39
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Ñèãíàë, 
êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàäîê, 
ãîðîä 25 ñîò. 095-769-97-36
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 
4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 2 ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 
ãîð³õà, ôðóêòîâ³ êóù³ òà äåðåâà. 093-920-65-29, 
097-056-19-78
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
(ïðèâàòèç.), ë³òíÿ êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.
Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., 53 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, º ïîãð³á, 
ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³. 097-328-48-83, 063-021-
52-71
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà, 
ñ.Ïèêîâåöü. 068-767-69-08
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 60 ñîò. ñ.Êîðäèø³âêà âóë.
Ì³÷óð³íà 5. 097-067-08-38 Âîâà, Âàëÿ
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, 
ðåìîíò, ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåïëèé ïîë, íåäîðîãî.  
067-796-11-99, 073-109-52-11
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Áåññàðàáîâà 13, 57.8 
êâ.ì., 6 ñîò., ñàðàé íà 3 â³ää³ëà, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 

ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, äâà ïîãð³áà, âñ³ áóä³âë³ öåãëÿí³. 
098-456-73-40, 067-660-10-91
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, 60 êâ.ì., 
ïåðåêðèòèé, ãàç, âîäà, ïîâíèé ðåìîíò, íîâà ñèñòåìà 
îïàëåííÿ, ãàðàæ³, çàã. ïëîùà 80 êâ.ì., õë³â, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 18 ñîò. çåìë³, ñàäîê. 093-766-22-76 Ñàøà
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà, ç ðåìîíòîì, çàã. 
ïëîùà 100 êâ.ì. 098-702-68-18, 098-267-78-94
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-
19, 097-592-71-62
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. ïëîùà 96.5 
êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-êà, æèëèé ñòàí, ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Áóäèíîê Ìàòðîñîâà 257, 106 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ, ó÷àñòîê 6 ñîò. 093-013-35-21
  Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé ñò³íè, âåðõ, 10 ñîò. çåìë³ 
ïðèâàòèç. 067-761-98-56
  Áóäèíîê íîâèé, æèëèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïëîùà 100 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà, º ãàç, 
âîäà, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, ãîñï. áóä³âë³, 

ìîëîäèé ñàäîê, òåðèòîð³ÿ çàãîðîäæåíà, çåì. ä³ë-
êà 20 ñîò. 066-488-97-91, 063-829-22-61
  Áóäèíîê Ïîëå ×óäåñ, 99 êâ.ì., ãàç, âîäà, ºâðî-
ðåìîíò, àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 
ð-í ÏÒÓ. 063-520-78-71
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, 
âàííà, òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé. 
Ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó, òåðì³íîâî. 097-
130-29-02
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 
ñîò. 097-703-28-56, 063-260-10-01
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-209-03-
68, 096-101-81-90
  Áóäèíîê ð-í. Öàðñüêå ñåëî, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. 
çåìë³. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, ãàç, âîäà, äî áóäèíêó àñôàëüòîâàíà 

äîðîãî â³ä öåíòðó, ñóìà îáãîâîðþºòüñÿ ï³ñëÿ îãëÿäó. 
098-207-06-99
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-
78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ íà äâà âèõîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 
êâ.ì., æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ 
çðó÷íîñò³, ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 
063-037-08-30
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ãàç. 098-413-03-39, 063-189-44-45, 097-
618-18-85
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 093-979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì. 093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî, âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 
68, ãàç, êðèíèöÿ, ñàðàé, 10 ñîò. çåìë³. 098-464-05-
28 Àíäð³é
  Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà. 096-503-61-03
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà 
ï³÷íå îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 
050-184-80-72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 71 êâ.ì., 
ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå, çåì. ä³ë-êà 43 
ñîò. ïðèâàòèç., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-458-74-38, 
063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
äðîâà, äîêóìåíòè, çåìëÿ, ð³÷êà. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáàðåæíà 29, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä, êîëîíêà, õë³â. òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
097-839-18-09, 096-768-23-68
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 60 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 
ì/ï â³êíà, 2 ïîãð³áà, õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàäîê 5 ñîòîê, 
42 ñîò. çåìë³, ïîðÿä ñòàâîê ³ ð³÷êà. 067-659-50-38, 
098-962-17-70
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á, 10 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 123 000 
ãðí  093-209-06-88, 097-955-65-50
  Áóäèíîê öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ 
ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 120à, 
çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 980 òèñ. 
ãðí. áåç òîðãó. 067-705-00-22. Äìèòðî
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), 
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-
431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, 
âîäà, ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ 
ê³ìíàòè, ãàðàæ, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
äâà ãîð³õà, ãîðîä âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà 
ìàãàçèí³â 20 ì., íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ïîðó÷ ç öåíòðîì, îïàë., ñàðàé, 
ãàðàæ, íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 
093-022-62-64
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà 
ìàãàçèíó. 067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º 
ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 
098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ç ìåáëÿìè, îïàëåííÿ ãàç + 
ï³÷íå, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä 40 
ñîò. 098-707-26-10
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
â³ðàíäà, êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., 
âñ³ çðó÷íîñò³ - ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 067-
604-53-09, 063-177-75-52
  ×àñòèíà áóäèíêó çåì. ä³ë-êà 0,08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ.  097-663-57-24, 067-786-06-18
  ×àñòèíà áóäèíêó ïî âóë. Ãîãîëÿ 4/1, òåëåôîí, ãàç, 

âîäà, ³íòåðíåò. Çåì. ä³ëÿíêà âóë. Ìàòðîñîâà 132. 
063-607-20-29, 096-158-70-50 , 063-607-20-29
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, 
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé 
ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ïîòðåáóº 
ðåìîíòó. 093-632-24-12, 050-436-37-15
  ×àñòèíà áóäèíêó, 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, 
âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 0.5 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 
067-902-94-38, 063-019-00-79

  аВТомоТо
  FAW 10-47 ãðóçîâèé 2.5 òîí, äèçåëü, ïðîá³ã 29 
òèñ. êì. 063-503-47-28, 067-359-87-74
  Ford Ìîíäåî 2000 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-
629-30-90
  Renault Laguna 1.9 äèçåëü, 2002 ð.â., 
óí³âåðñàë. 093-017-85-76
  ÂÀÇ 2107 2006 ð.â., ìîòîð ³íæåêòîð, ãàç 
âïèñàíèé. 063-186-30-23
  ÂÀÇ 2109 1991 ð.â., 1.5 îá. äâèãóíà, êîë³ð 
÷åðâîíèé, íå ãíèëà, òèòàíè, çèìîâà ðåçèíà, 
ÌÐ-3, ñèãíàë³çàö³ÿ, ôàðêîï. 068-667-59-67, 063-
641-52-94
  ÂÀÇ 21099 2005 ð.â. 063-131-74-20
  ÂÀÇ 21099 2007 ð.â., äîáðèé ñòàí, ãàç-áåíçèí. 
063-303-18-03, 097-537-53-35
  ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ 
âåëèêèé). 067-702-77-92
  Ìîñêâè÷ 2141 «Àëåêî» 1993 ð.â., ç äâèãóíîì 
2106 îáºì 1.6, ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé. 063-967-
19-96
  Ñºàò Òîëºäî 1992 ð.â., 1.8 ãàç-áåíçèí, âàðèòè, 
êðàñèòè íå òðåáà, òåðì³íîâî. 096-996-57-71, 
063-411-07-08

  КупЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó  ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-767-69-07
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 
093-767-69-07, 068-602-69-53
  Á³ëèé ïîÿñ äëÿ ê³ìàíî. 096-979-21-18, 063-
828-27-30
  Áóäèíîê íà äâà âõîäà ì.Êîçÿòèí. 096-618-
50-32
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 
097-793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-
979-21-18, 063-828-27-30
  Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî.  073-793-55-95
  Ãîðîáèíó òà êàøòàí äîðîãî.  073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Äîðîãî çàêóïîâóº çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, 
ÿ÷ìåíþ, îâåñó.067-430-02-80, 097-405-78-33
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëþ äð³áíó. 2-11-64, 

097-170-90-05
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
  Ì³ëêó êàðòîïëþ 15-20 ì³øê. 097-793-55-95
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ 
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ 
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, 
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, 
áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-
89-90 Íåëÿ
  Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,íåõîäæåíí³ ,âñÿê³ êð³ì 
ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêà, 
ïîäóøêè, ïåðèíè. 097-581-29-55 Ìèêîëà
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 13, 1 ïîâ. òà áóäèíîê âóë.
Âîäîêà÷íà 73 íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 
097-955-65-50
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 75 êâ.ì. íà 3-õ ê³ìí. êâ. ì.Êîçÿòèí, 
ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 093-753-73-25
  Áóäèíîê, õë³â, ïîãð³á, ãàðàæ, º âîäà, ãàç, ïîðó÷ 
ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð â Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêîìó ð-í³, 
Õìåëüíèöüêî¿ îáë. íà áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì.Êîçÿòèí. 
098-008-22-31

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ 
õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó 
- òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Áåçêîøòîâíî â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ äâîðíÿæêè. 
096-419-27-25, 063-462-61-91
  Â ð-í³ âóë.Øåâ÷åíêà - Ï³äãîðáóíñüêîãî çàãóáëåíî 
êëþ÷ ç áðåëêîì ñèãíàë³çàö³¿ â³ä àâòîìîá³ëÿ. Ïðîõàííÿ 
çíàøîâøîãî ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-770-39-71, 
073-421-72-87
  Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó.  063-
143-61-18
  Âèâåçåìî ìåòàëîáðóõò ÷îðí. òà êîëüîð. ìåòàëó.  063-
143-61-18
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè îáðîáëåíèõ ³ íàâ÷åíèõ êîøåíÿò, 
ïðèâèò³. 093-459-21-36
  Â³ääàì êîøåíÿò â äîáð³ ðóêè, 2 ì³ñÿö³.  2-10-51, 096-
419-27-25, 063-462-61-91
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ - ñòóäåíòà. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíèé ìàéíîâèé ñåðòèô³êàò íà çåìåëüíèé ïàé 
âèäàíèé Ìèêîëà¿âñüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ íà ³ìÒÿ Ëåñèê 
Òà¿ñè Âîëîäèìèð³âíè Â² VIII 0085504 ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ñïàäùèíó çà çàïîâ³òîì, áëàíê 
ÍÌ² ¹153657, ¹153656, ¹153655 â³ä 27.07.17 ð., 
âèäàíèé ÏÍ Áàðñüêîþ ².Î Êîçÿòèíñüêîãî ÐÍÎ, íà ³ì’ÿ 
Êåñàð÷óê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà 

çàïîâ³òîì, áëàíê ÍÌÅ ¹807511 â³ä 11.07.17 
ð., âèäàíèé ÏÍ Áàðñüêîþ ².Î Êîçÿòèíñüêîãî 
ÐÍÎ, íà ³ì’ÿ Êåñàð÷óê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ., 5/5, áåç ðåìîíòó, åëåêòðî 
îïàëåííÿ. 063-155-26-43, 098-225-46-43
  Çäàì 1 ê³ìíàòó äëÿ 2-õ õëîïö³â áåç øê³äëèâèõ 
çâè÷îê. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â ì.Â³ííèö³, æèëà ïëîùà 
21.5 êâ.ì. 093-849-93-36
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 063-
503-53-49
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ. 067-
902-94-38, 063-019-00-79
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, ³íä. îïàëåííÿ. 
063-553-29-38
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-383-57-17
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà º ãàç. 096-
394-91-37
  Çäàì áóäèíîê ãàç. â ì³ñö³. 067-462-87-91, 
073-060-52-14
  Çäàì áóäèíîê ìîëîäîìó õëîïöþ ç ó÷èëèùà 
÷è ñòóäåíòó. 093-732-60-43, 097-762-17-87
  Çäàì áóäèíîê íà äâ³ êâàðòèðè, îïàëåííÿ 
ï³÷íå òà ãàçîâå, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 093-642-
47-98
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., âóë.8-
Ãâàðä³éñüêàü 2À. 067-431-05-35
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ 
ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí ç ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-
30-93, 097-628-48-49
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
063-624-35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ï³â áóäèíêó ç õîçÿéêîþ (áàæàíî 
ä³â÷èíà). 063-106-59-74
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ 80 êâ.ì. (ìîæëèâî 
ðîçä³ë íà 2 îêðåìèõ). 073-326-41-57
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. 
òà 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-
555-73-71
  Çíàéäåíî çâÒÿçêó êëþ÷³â á³ëÿ ñòàìàòîëîã³¿ 
«Ñìàéë». Çâåðòàòèñü â «Ñìàéë»
  Çí³ìó ïðèâàòíèé áóäèíîê àáî ï³â áóäèíêó 
íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í 3 øêîëè, øâåéíî¿ 
ôàáðèêè. 096-940-15-58, 093-781-65-94
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì 
ïîõèëîãî â³êó, ð-í ÏÐÁ, íåïîâíà çàíÿò³ñòü. 063-
665-49-19
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. íà äîâãèé òåðì³í, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çà ïîì³ðíó ïëàòó, ïîðÿäí³ñòü 
òà ñâîº÷àñíó ïëàòó ãàðàíòóºìî. 063-576-10-56
  Ñ³ìÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áàæàíî ç 
ðåìîíòîì ³ ìåáëÿìè, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 
093-832-09-70
  Øóêàþ äîáðó, ïîðÿäíó ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè 
³ äîãëÿäó ñòàðåíüêî¿ ëþäèíè â ñåë³. 068-753-
34-61
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà, 
÷åðåç äåíü, ì.Êîçÿòèí. 097-300-31-13
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, åíåðãåòèêà áóäü-
ÿêî¿ ñêëàäíîñò³. 096-263-89-67
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ГОРОСКОП
з 22.11 по 28.11

овен 
На початку тижня Овнів чекає непере-
вершений успіх. Ваші честолюбство і 

амбітність принесуть плідні результати: ви 
досягнете поставленої мети.

телець 
Можуть зіпсуватися відносини з ко-
ханими, якщо ви будете відстоювати 

тільки свою позицію. Намагайтеся більше 
слухати і розуміти чужі переживання. Уникну-
ти гучного скандалу ви зможете, проявивши 
почуття гумору і мудрість. 

близнюки 
До кінця тижня вам потрібно завер-
шити всі справи, які у вас накопичи-

лися за останній час - в робочих питаннях і 
у відносинах. 

рак 
Ракам на цьому тижні варто звернути 
увагу на проекти, пов'язані з освітою, 

наукою або спортом. У фінансовому плані 
вам допоможуть далекі родичі або батьки.

лев 
Для Левів тиждень почнеться з гар-
ного настрою, на роботі знайдуться 

приводи для веселощів і розваг. Слідкуйте 
за своїм внутрішнім станом. Не піддавайтеся 
агресії або смутку. 

діва
Діви почнуть тиждень з любові. Ви 
потрапите в атмосферу романтики. 

Намагайтеся відвідувати культурні заходи, 
шоу, концерти, виставки.

терези 
На цьому тижні вам варто відпочити і 
відновити сили. Довіртеся інтуїції і не 

ризикуйте без необхідності.
скорпіон 
Скорпіонів на роботі чекає успіх. 
Ви зможете легко знайти контакт з 

колегами, що сприятливо вплине на атмос-
феру в офісі.

стрілець 
На цьому тижні ви налагодите відно-
сини з друзями і керівництвом, якщо 
раніше у вас були проблеми.
козеріг 
Зірки радять Козерогам якнайкраще 
сконцентруватися на своїх поточних 

справах, на роботі.
водолій
Зірки говорять, що у вас з'явиться 
можливість зарекомендувати себе 

справжнім сім'янином, що відіб'ється на до-
машній атмосфері.

риби 
На початку тижня вас чекають цікаві 
поїздки і зустрічі з новими людь-

ми. Знайомства можуть виявитися дуже 
корисними.

СЕРЕДА,  28 ЛИСТОПАДА

 -    6 0С   -  5 0С
 -    30 С    -  6 0С

вівторок, 27 листопада

 -  2 0С  -   2 0С
 -  2 0С  -   4 0С

понеділок, 26 листопада

 -  1 0С    -   0 0С
 +  1 0С    -   0 0С

СУБОТА,  24 ЛИСТОПАДА

 -  6 0С    -   7 0С
 +  0 0С    -  3 0С

П'яТНИця, 23 ЛИСТОПАДА

   -  4 0С    -  5  0С
   -  2 0С    -  5 0С

неділя, 25 ЛИСТОПАДА

- 4 0С   -  3 0С 
- 0 0С   -  1 0С

ЧЕТВЕР,  22 ЛИСТОПАДА

-   3 0С    -  6 0С
-   3 0С    -  5 0С

Погода у Козятині 

43
76

51

тетяна лозінська

У минулому році в одній зі шкіл міста працювали платні 
класи з швидкого читання. Нещодавно натрапила на ін-
формацію про магашвидкочитання, подзвонила. На тому 
кінці слухавки почула, що курси в Козятині закриті вже 
давно. Залишилися функціонувати в Калинівці, у Вінниці… 
І тут у нас, не як у людей. Про всякий випадок залишаю 
контакт (0674405546) при бажанні у когось зібрати гру-
пу. Невже в місті немає бажаючих слухачів таких курсів? 
довідково. Є деякі професії, де від швидкості читан-
ня залежить результат роботи, наприклад, диктор або 
радіоведучий. Але такі навички корисні будуть і в дитячі 
роки, коли необхідно читати достатню кількість текстів, і 
при цьому ще й запам’ятовувати.

Таку здатність можна в собі розвивати, головне, знати, 
які вправи для цього призначені.

Групи з "мегашвидкочитання" 
в Козятині немає

до п'ятої річниці революції Гідності

4
3
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за що? за що? за що?

валентина зелінська

За що на майдані збирались?
За що проливалася кров?
За що віддавали життя?
За що люди різного віку
Відходили в небуття?
А вийшли за те, щоб краще жилося,
Щоб світле й щасливе було майбуття.
Вільна й незалежна, наша Україно.
Та чому ж ти залежна від всіх?
Чом тобі не дають розправити крила?
Всі тебе повчають в усьому і скрізь.
Нав’язали війну, гинуть люди невинні,
На землі твоїй рани криваві.
Та чому ж ми 
Не можемо жити спокійно?
Жити в мирі, в любові і в славі.
Україно, ти ненька, ти наша мати
Ми всі дочки твої і сини.
Не дозволили нікому тебе в нас відняти

Нас не зможе ніхто роз’єднати, 
Бо ми сильна країна, 
Ми вільна й незалежна країна.
Україна — це я, Україна — це ти, 
Україна — це ми.
У нас землі родючі, 
Люди в нас працьовиті.
І розумні, й кмітливі, і талановиті.
В нас безкраї ниви, 
Чорноземом багаті поля,
Багатющі в нас надра, 
Є в нас все, 
Що для тебе, країно, потрібно
І на все це багатство, 
Твої недруги і вороги зазіха.
Не дозволим нікому нами керувати, 
Не дозволим нав’язати нам чиїсь права,
Бо ми — Українці, ми кращого варті
І заслуговуємо на самостійне,
Щасливе й достойне життя.


