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вночі напали

на екс-голову райради
Його будинок закидали “коктейлями Молотова”, атакувавши з трьох сторін
Влад Повх

Надзвичайна подія відбулась вночі
о другій годині в середу,
31 січня 2018
року, в Козятині на вулиці
Грабовського
в приватному
о б і й с т і, д е
мешкає родина знаного в районі як екс-голова
Козятинської районної ради, а нині
успішного підприємця Валерія Стахова. Невідомі особи таємно вночі
закидали його будинок так званими
“коктейлями Молотова”.
Побувавши на місці пригоди, за
висновком нашого кореспондента,
що має фахові навички огляду місця
подій, ми зробили висновки, що кидали з дороги з відстані 8 метрів не
менше як шість пляшок-”коктейлів”,
виготовлених людиною з досвідом
їх застосування. Дві пляшки поцілили у вікна, однак не пробили
склопакети. Розбившись, вони загорілись на рівні напівпідвального
приміщення та першого поверху.
На стіні видні явні сліди влучення
пляшок в стіну (цілились та не влучили у вікно) та їх рекошету на тротуарну плитку, де вони розбились
і згоріли. Закидалися коктейлі в
будинок з різних сторін в три вікна.
Це свідчить про те, що зловмисники
хотіли створити велике вогнище за
площею, як мінімум для повного
знищення будинку або приведення в
непридатність для проживання.
Сам спосіб здійсненого нападу
вночі та таким шляхом свідчить про
зухвалість здійснивших напад. Про
їх соціальну небезпечність. Про повне ігнорування професіональності
поліції та СБУ Козятина. Хоча у них
є ще можливість реабілітуватись.

Громада хоче вірити, що злочинці
будуть затримані в ході досудового
слідства.
Погодився надати газеті “RIAКозятин” ексклюзивне інтерв’ю потерпілий Валерій Стахов.
— Цієї ночі було здійснено напад на помешкання, де живе моя
родина, — каже він. — Застосували
“коктейлі Молотова”. Пошкоджено
вогнем моє майно.
— Ви розцінюєте це, як напад
з метою вбити, пошкодити майно, залякати?
— Так, я вважаю і передбачаю,
що напад організував нині діючий
голова районної ради Козятинського
району, так званий в народі Мафік,
а по паспорту Віктор Слободянюк.
Причини та мотиви — на тарілочці
— абсолютно очевидні. Моя дружина виграла суд проти Мафіка.
Незважаючи на постанову суду,
він відмовився виконувати рішення.
Виконавча державна служба порушила кримінальну справу. Тепер
йому реально світить обвинувальний
висновок і так само вірогідне по
постанові суду позбавлення волі з
направленням в місця для відбування покарання. Як завжди, слідство
затягується. Дружина поскаржилась.
Головний прокурор області взяв
на контроль. Це, я вважаю, стало
стимулом до таких кримінальних
дій Мафіка.
У ексклюзивному інтерв’ю в поліцейському відділку Козятина
повідомили, що оперативна група
виїжджала на місце пригоди, оглянула, вилучила і зафіксувала сліди
горіння та інші речі. Уже порушена
кримінальна справа за ст.194 КК
України. Проводяться заходи, з
метою встановлення осіб, причетних
до злочину. Усі, хто може надати
допомогу слідству, телефонуйте
в чергову частину за номером
102.

Стаття 194 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів
1. Умисне знищення або пошкодження чужого
майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах,
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними
роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
417615

2. Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу, вибуху
чи іншим загальнонебезпечним способом, або
заподіяло майнову шкоду в особливо великих
розмірах, або спричинило загибель людей чи інші
тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на
строк від трьох до п'ятнадцяти років.
413770
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Дивно
складається
хід історії
взаємовідносин
України та Польщі
Наш край щільно переплетений сімейними, родинними, дружніми стосунками
етнічних поляків та українців. Сотні наших
краян з таких сімей влилися в ЗСУ, добровольчий рух, волонтерство. Скільки загинуло мужньо, обороняючи Україну, скалічених війною. А сиріт скільки, хто знає... То
до якої їх нації зарахувати, коли він поляк,
а вона українка або ж навпаки. А діти їхні,
хто за національністю? Безумовно, діти
України. Володіють рідною мовою але і
українську знають. Ніхто не кічиться, не
принижує нікого. Ну плещемо один одному
анекдоти — ті такі, а ті такі. Посміялись,
обійнялись, заспівали, затанцювали, помолились. Разом тут у нас родина.
А що тепер вища влади Польщі хоче,
щоб ми чубились та мірялися силою?
Убивали і хоронили один одного? Саме
такими я вважаю кроки влади Польщі,
яка намагається зобразити українців
"злочинними націоналістами", підігруючи
Путіну. Міністерство закордонних справ
України глибоко стурбоване ухваленням в
Сеймі Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої "бандерівської
ідеології".
Ніби як українці, а з ними наші краяниполяки не на війні з Російською імперією?
Ніби не польських вищих представників
влади в літаку одним махом убила Російська імперія. Та невже нам не вистачає
толерантності і національної гідності бути
кулаком в протистоянні з Російською імперією?!
Пропоную спільно помолитися за тих
воїнів, у яких міг би бути день народження. Скільки з них українців або поляків, не
важливо, але я знаю — там присутні як
одні, так і інші.
31 січня, могли б в колі рідних та
друзів святкувати своє...
30-річчя
- Чабан Андрій Олександрович. Сержант, 140-й окремий центр спеціального
призначення. Загинув 24 липня 2014 р.
- Щіпов Максим Юрійович ("Макс").
Старший солдат резерву. Батальйон оперативного призначення ім. Героя України
генерала Сергія Кульчицького. Загинув 5
січня 2015 р. 35-річчя:
- Салівончик Руслан Сергійович. Капітан міліції. Батальйон патрульної служби
міліції особливого призначення "Херсон"
УМВС України у Херсонській області. Загинув 29 серпня 2014 р.
40-річчя:
- Потапенко Олексій Володимирович.
Прапорщик, 15-а бригада транспортної
авіації. Загинув 6 червня 2014 р.
- Чистов Віталій Валерійович. Солдат,
17-а окрема танкова бригада. Помер 4
січня 2017 р.
47-річчя:
- Єфіменко Василь Вікторович ("Бізон"). Старший сержант резерву, 2-й
батальйон спеціального призначення НГУ
"Донбас". Помер 15 липня 2014 р.
48-річчя:
- Коновалов Олексій Ігоревич. Капітан, 13-й батальйон територіальної оборони "Чернігів-1". Загинув 12 червня 2014 р.
- Реута Сергій Іванович ("Падре").
Прапорщик міліції. Полк патрульної
служби міліції особливого призначення
"Дніпро-1" ГУ МВС України у Дніпропетровській області. Загинув 23 листопада
2014 р.
Але, на жаль, не судилося... Їх життя забрала ВІЙНА. Пам'ятаємо кожного!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25
(Viber),tetyana.lozinskaya@gmail.com

На війні ми стали нацією
Підполковник Віталій Баранов: “Ми
кошмарили термінали Донецького
аеропорту так, що мені забороняли
відкривати вогонь. Сепари просили
перемир'я за перемир'ям”
Текст і фото: Віка Ясінська, "Цензор.НЕТ"

З підполковником у відставці Віталієм
Барановим або Бібою, ми познайомилися
в 2015 році, під час мого відрядження
до села Водяне (Донецька область). На
той момент Віталій виконував обов'язки
командира 90 батальйону 81 бригади.
Тоді Біба відмовився давати інтерв'ю, пояснюючи, що зараз не час. Але через два
з половиною роки, вже в Києві, ми поговорили з ним про те, якою була служба у
військового інженера як командира на досить складній ділянці фронту - районі Донецького аеропорту. За рік, проведений в
зоні АТО, Віталій удостоївся двох орденів
Богдана Хмельницького: другого і третього
ступеня. Нещодавно він брав участь у конкурсі на посаду голови Державної служби
у справах ветеранів війни та учасників
АТО.Ось його розповідь.
Я не бачив і досі не бачу в цій війні якихось тактичних задумок
і цілей
Я кадровий військовий. Родом з Житомирської області. Навчався в Кам'янецьПодільському Вищому військовому інженерно-командному училищі імені маршала інженерних військ Харченка. Його
розформували в 2013-му. Останнє місце
служби - понтонно-мостова бригада. Живу
під Вишгородом - там як військовому мені
дали квартиру. У 2004 році я пішов на
пенсію, тому що не міг дивитися, як знищують армію.
Майдан я підтримував, а після Криму
зрозумів, що треба йти служити. Пішов
до військкомату. У мене специфічна професія - сапер, і спочатку мене не хотіли
брати. Як мені говорили, сапери не потрібні. Довелося підключати своїх воєнкоматівських друзів, щоб допомогли. Я за
званням підполковник, але дав добро йти
на посаду старшого лейтенанта. Мене це
не ображало - воювати я йшов не для якихось пільг. У мене, як у сапера, було УБС,
пенсія та звання. Я йшов для того, щоб
передати досвід і знання. Своїй дружині,
про те, що йду служити, я сказав за добу
до відправлення, і їй довелося змиритися з
моїм вибором: знаючи мій характер, інших
варіантів бути не могло.
Коли я приїхав до Житомира, а 90-й
бат тренувався на базі 95-ї бригади, мені
запропонували капітанську посаду. Але в
жовтні 2014-го сформувалася 81 бригада,
в яку наш батальйон увійшов першим. За
посадою я був помічником командира
батальйону з оперативного забезпечення,
в яке входили інженерне, хімічне топографічне забезпечення.
Є такий нюанс: добровольці, які
поприходили на полігон, близько
10 днів знаходилися там самі, без
офіцерів, без нікого. І тому ті, хто були
розташовані до вживання алкоголю, спилися
в свій колектив. Коли туди заходили офіцери, побороти те, що склалося, було важко,
тому що офіцерів було набагато менше,
ніж солдатів. Тому, прийшовши на полігон і
побачивши цю п'яну "орду", я відразу пішов
до ІС командира 95-ї бригади і попросив
окреме приміщення, для себе і своїх саперів.
У підсумку ми проводили заняття окремо
від усіх - підрозділ став керованим.
На початку листопада 14-го року ми пішли на рекогносцировку під ДАП.
Наша рекогносцирувальна група поїхала
в Тоненьке, там знаходився наш штаб, а в
Пісках були групи, які готувалися до заходу в термінали Донецького аеропорту.
Якщо говорити про ДАП, то я до цього
часу не розумію сенсу його утримання. У
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моєму розумінні, як
інженера, аеропорт
треба було тримати
в двох випадках:
для того, щоб готувати наступ або лінію оборони за ним,
а він якийсь час був
би тою спорудою,
яка б стримувала противника. Його слід
було замінувати і підірвати, коли ворог
зайшов би туди.
Але ні у кого не було досвіду, і всі
думали: “Та від кого нам оборонятися. Від якихось бойовиків?” Біда в тому,
що вся ця війна проходила на "авось". Я не
бачив і до сих пір не бачу якихось тактичних
задумів і цілей. Оборона аеропорту мені
нагадала фільм "Д'Артаньян і три мушкетери", там була фраза "Я б'юся, тому що я
б'юся", так і тут - ми обороняємо, тому що
ми обороняємо.
Змінюючи 79-ку, і 95-ку, в район ДАПа
ми заходили тоді, коли здали старий термінал - листопад 2014-го. І в термінал, і
на диспетчерську вежу ми привозили продукти, вивозили бійців. Але, проїжджаючи
всі ті точки, я ніде не побачив якихось
спроб укріплень, та й робити їх там було
ні з чого, нові будівлі - це в основному
гіпсокартон. Я вважаю, що в такому випадку оборону треба було робити уздовж
злітної смуги, тоді сепари не змогли б
йти на штурм, адже навколо півкілометра
поля. Ще в грудні я бив на сполох, що так
не повинно бути, але ж там було повно
командирів, а хто такий я? Ніхто! Ясно, що
до мене ніхто не прислухався.
Але помилки повторювалися і після
втрати терміналу: за ним був опорник, називався "Будиночок рибалки". І туди загнали 30 людей, які тримали оборону одного
будиночка. Якби до них виїхав ворожий
танк і дав пару залпів - будиночок б перетворився в склеп.
На війні повинен бути залізний
принцип - розтягувати оборону.
Закопуватися. Але тоді братися за лопату багато хто вважав нижче своєї гідності,
тому все зводилося до того, що всі сиділи в
одній точці - виїжджали постріляти, багато
гинули, а хто залишилися їхали назад. Вижив - слава Богу, не вижив - на жаль. Дуже
ганебним був період, коли в ДАП треба
було заходити через сепарські блокпости.
Вороги ж рахували, скільки людей заїхало, скільки виїхало. А потім проводили
провокаційні дії, щоб наші відкривали
вогонь. І я вважаю, що вже на той момент
замість цього цирку, треба було виводити
людей з аеропорту, але ми грали далі.
Багато речей, які робилися в той період, не були сплановані, і як правило це
була ініціатива тих, кому не все одно. Ми
теж робили, що могли. Наприклад, з покійним інженером з 93 бригади, Шипом,
(Олександр Цисар) ми разом їздили і
узгоджували мінні поля: де що ставити, займалися розмінуванням. У березні взялися
за обладнання такій важливій позиції, як
"Мурашник".
Правда, це сталося вже тоді, коли комбат Олег Кузьміних потрапив у полон, його
заступник - в госпіталь, а мене призначили
в.о. командира батальйону.
Якщо чесно, спочатку мені було дуже
непросто, тому що працювати зі своїми
саперами, яких ти вже добре знаєш, - це
одне, а взяти відразу під командування
цілий батальйон - завдання непросте. Я,
як інженер, озброєння знав візуально, а
тут довелося моментально вивчати, як усе
працює. Але найважче - після підриву ае-

ропорту, коли в один момент з батальйону
у нас загинуло 25 осіб, а 16 потрапило в
полон, всі бійці були сильно деморалізовані. І вони не відразу мене сприйняли.
А для того, щоб це сталося, потрібно
було, щоб вони в мене повірили. Коли я
розмовляв з солдатами, вони говорили,
що манали цю війну. І з цього стану їх
треба було якось виводити. Я розмовляв
з хлопцями по кілька разів на день, але
при цьому мені довелося вислухати багато
гидот на адресу офіцерів, що всі гівнюки.
Правда, хочу віддати належне командиру
роти вогневої підтримки Валері Мельничуку, він свою роту нормально тримав, і вона
на той момент була єдиною керованою
ротою. Мені треба було зрозуміти, на чому
можна зіграти, щоб хоч якось підняти бійців з пригніченого стану. Тому я не просто
відправляв їх на завдання, а їздив з ними.
Разом з саперами ми висувалися для підготовки позицій.
Спочатку я навіть сам водив "Урал", бо
більше нікому було. І після кількох таких
виїздів, бійці розуміли, що командир разом
з ними. Був момент, коли ворог підбив
нашу машину: і ми з одним бійцем пішки
добирались до наших. По рації нам повідомили, що ми можемо нарватися на сепарів,
які нас засікли, але цього не сталося. Ось
так поступово мої бійці піднеслися духом.
Через якийсь час на обладнані позиції
виводилися снайпери разом з розвідкою.
І після цього туди потихеньку почали заходити підрозділи. Я став вчити їх обкопуватися, займати оборону, розповідати,
що при хорошій обороні - ворог не такий
страшний, як його малюють.
А ще до нас в батальйон прийшов нормальний начальник артилерії, він навчив
хлопців стріляти так, що коли виходила
артилерія, наші бійці могли спокійно курити, тому що знали, що ті відпрацюють
на 5 балів.
І головне, що сталося тоді - люди повірили не тільки в мене як в командира, а й
в самих себе. І якщо в січні-лютому 15-го
року ворог нас крив так, що ми мало не
повзали, то коли ми збудували всю оборону, коли наша арта показала свою міць,
ми ходили по своїй території в плавках.
Адже сепаратисти бояться сили: якщо
вони отримують гідну відповідь, то вже не
лізуть - якщо вони десь проти нас щось
застосовували, отримували тут же дуже
жорстку відповідь.
Ще один важливий момент: тоді не
було взаємодії між підрозділами,
що перебували поруч з нами.
І я їздив знайомитися з сусідами, а саме
з 93-ї бригадою, яка стояла на "Зеніті"
і в Авдіївці. Нашою частиною були села
Дослідне і Водяне. Я запросив інших командирів до себе в гості на КП. Ми з ними
сіли, попили чай.
Потім на мапі кожен показав: де, що у
кого знаходиться. Я їм сказав: “Мужики, у
вас є свої точки, звідки у вас кошмар, туди
ви спрямовуєте свою арту, а у мене свої.
Але чому б нам не зробити злагоджений
графік і працювати разом? У результаті ми
домовилися одночасно ввалювати з різних
точок в ті квадрати, які треба було гасити,
і коли почали ось так працювати - це стало
для ворога пеклом. Поступово ми заглуши-
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Лише дві вулиці на честь земляків
Олександра Охтир

На зимові свята до нас завітали
знайомі з Чернівців. Люди активні, з широким колом захоплень,
вони виявили бажання прогулятися містом. Мовляв, безліч
разів подорожуючи залізницею,
спромоглися познайомитися з чудовим, архітектурно привабливим
Козятинським вокзалом. І місто
уявляють таким же загадковим
і цікавим, то ж розраховують на
пізнавальну екскурсію вулицями
Козятина.
Бажання гостей для господарів
— закон. На ходу ми намагалися
щось розповісти, пояснити. Що
143 роки для міста — ще дитинство, а залізничний вокзал — не
лише візитівка, але і єдина його
окраса.
Ніби вибачались, а самі вкотре
пересвідчувались: ну не має наш
Козятин власного неповторного
“обличчя” ані в історичному, ані
в архітектурному, ба навіть естетичному плані. Ота прогулянка
несподівано для нас з простого
споглядання стала ще й аналізом
побаченого.
Гості відмітили в Козятині велику кількість вулиць, назви яких
пов’язані з визначними іменами в
українській історії, в науці, мистецтві. Це Я. Мудрий, Д. Галицький,
Б. Хмельницький, І. Мазепа, М.
Грушевський, Г. Сковорода, А.
Шептицький, В. Вернадський, І.
Сікорський, В. Стус, М. Лисенко
та ін.
Чернівчани поцікавились, чи
хтось з цих діячів пов’язаний
з містом, з Козятинщиною. Не
приховуючи гордості, ми по-

Такий вигляд має провулок, що
носить ім’я загиблого на Донбасі воїна
На будинку Іванова замість пам’ятної дошки —
поминальні квіти. Скоро тут оселяться силовики. Наразі
інтенсивно ведуться ремонтні роботи
чали розповідати про родинне
коріння Михайла Грушевського у
селі Сестринівка, про бій загонів
Максима Кривоноса під Махнівкою влітку 1648 року. Пройшлися
невеличкою базарною вуличкою,
якій дали ім’я письменника Василя Земляка. Зауважили, що один
з провулків у центрі Козятина
назвали в пам’ять загиблого на
Донбасі у 2014 році нашого містянина Вадима Наумова. (Правда,
показувати той провулок не наважилися).
Наші гості зазначили: в якійсь
телепередачі почули, що видатний український кінорежисер і
сценарист Віктор Іванов — уродженець Козятина. Ми пригадали
його славетну комедію “За двома
зайцями”, що вже стала класикою і яку всі із задоволенням

переглядають в “надцятий” раз.
Дорогою на вокзал ми збиралися показати будинок, у якому
жили батьки В. Іванова і де пройшли його дитячі роки. Це приміщення колишньої залізничної аптеки, що на вулиці В. Винниченка.
На жаль, показувати не було що
— проходять ремонтні роботи.
Певно, з цієї ж причини не стало
і меморіальної дошки, яку було
встановлено з урочистостями.
Гості поїхали. А для нас залишилося багато відкритих питань.
То чому ж не знайшлося вулиці,
якій би дали ім’я режисера Іванова у місті, де він народився і
зростав? Чи його “переважили”
за своєю значущістю для Козятина князі Острозькі, Д. Галицький чи академік Вернадський?
Погодимося, що імена цих осо-

ПРБ — початок Козятина
Зараз воно занедбане і в болоті
В’ячеслав Гончарук

Про мікрорайон ПРБ можна розповідати багато в теперішній час. А
за період, коли виникла така назва,
сказано небагато. За свідченням
багатьох людей, це сталося після
Другої світової війни. Тоді відбудовували все місто і більше новобудів
припало саме на цей мікрорайон.
З військових, які ставали цивільними, організовувалися робочі
бригади. Так і назвали ПРБ (поселення робітничих бригад). Тільки
існує версія, що така назва була ще
раніше — навіть в дореволюційні
часи. Тоді ПРБ означало “пункт робочих батраків”. Така версія може
мати право на життя, тільки вона
не підтверджена якимись історичними фактами чи документами. За
припущеннями, можна погодитися
з такою версією, адже на ПРБ є
будинки, які зводили ще до початку
війни з гітлерівською Німеччиною. І
з розповідей істориків нашого краю,
вулиця Васьковського при першому плануванні міста Козятина мала
бути центральною.
За свідченням того ж краєзнавця
нашого міста, недалеко від того,
що залишилось від автопарку, була
триповерхова школа. У грудні 43-го,
коли звільняли наше місто від фашистів, в тій школі засіли есесівці. І
ще два тижні визволителі не могли
вибити окупанта зі школи, поки
важкою артилерією не зрівняли
приміщення з землею.
Цеглу містяни розібрали на власні потреби. А школу побудували
ближче до залізниці. Зараз це
школа №3. Трохи пізніше побуду-

вали школу №5. Саме ця школа в
60-ті роки була законодавцем моди
серед кращих шкіл міста і району в
художній самодіяльності та по святкових демонстраціях.
Мікрорайон ПРБ як тільки не
називали. Назва була російською
мовою і деякі в ту пору місцеві жителі розуміли таку назву по-своєму.
Одні застосовували першу назву
ПРБ, інші читали навиворіт БРП
(большой рабочий посьолок). А ще
одна назва, яка в деяких жителів
збереглася і в теперішній час, —
поселення робітничої бідноти. Як
на мене, така назва перебільшена.
Хто працював у ті часи, можливо, й
не був заможним, та за субсидією
владні пороги не оббивав і руку як
жебрак не наставляв
На ПРБ в основному поселялися
молоді сім'ї. У них народжувалися
діти, які набрали сили у буремні 60ті. Якщо в інших мікрорайонах міста
спостерігалися бійки більш чесного
характеру, то на ПРБ було всього.
Самі “пербевці” мало куди ходили.
А от до них без дозволу — аж ніяк.
А хто уникав такого правила, то наражався на неприємності.
Зараз ПРБ - один із найбільших
мікрорайонів міста. Тут, як і раніше,
є багато молоді і дітей. Та похвалитися мешканцям ПРБ немає чим.
Хіба що в кращому стані вулиці
8- Гвардійська і ділянка дороги
вулиці Суворова. А в основному
розбиті дороги, погане освітлення,
не прибране сміття, бродячі собаки,
п'янички і наркозалежні. Одне радує
— на ПРБ навчаються слухняні діти.
На жаль, коли виникає потреба,
влада використовує їх для масовки.

бистостей на вулицях будь-якого
міста — велика честь. Але чи не
нагадує такий підхід ще донедавна розповсюджений радянський
принцип — у кожному місті і
селі були вулиці Леніна, його “соратників” чи якихось німецьких
комуністів. Так чому, займаючись
масовим переіменуванням вулиць,
місцеві “історики” різних рангів
та скликань забули про своїх не
менш славетних земляків?
Серед знаних, чиїм ім’ям можна було б назвати — журналіст,
письменник-гуморист, редактор
улюбленого багатьма поколіннями журналу “Перець” Федір Маківчук. Він — уродженець села
Кордишівка. Його сестра, Ганна
Юріївна, проживала в Козятині
неподалік кінотеатру і вчителювала в старій восьмирічній школі
№4.
А де у місті, що з’явилось завдяки залізниці, вулиці, пов’язані
з іменами трудівників-залізничників? Під час громадського

обговорення варіантів нових
назв вулиць Козятина люди
пропонували вшанувати лікарів,
почесних громадян міста Сергія
Аврамовича Тавшавадзе і Марину
Володимирівну Цитовську. Завдяки їм збережено життя і здоров’я
сотням козятинчан.
Хто здатний виміряти всю
шану та любов до людей і до
рідного міста, що були втілені у
творах письменників і журналістів
Олександра Тихенького, Василя
Страшного, Олександра Томеша?
Пройшло не так багато часу, як
вони ходили вулицями Козятина,
напевно, заслуговують, щоб у
місті їх пам’ятали.
Якими методами потрібно виховувати нові покоління патріотів?
Може, варто починати з вулиць
рідного міста — чистих, впорядкованих, гарних. Назви яких
пов’язані з іменами земляків —
не лише у сяйві світової історії, а
по-справжньому гідних, шанованих, а то й донедавна знайомих.

Водії і пішоходи вимушені нехтувати
правилами безпеки руху
Василь Перчик

Козятинська кінокомпанія
“Замиль око” вже багато років
знімає продовження відомого
козятинського серіалу “Вулиці знищених тротуарів”.
Режисерами та продюсерами
виступають сьогоднішній і
колишні мери, їх заступники
стоять на бек-вокалі, а на підтанцьовці задіяні депутати, у
масовці — мешканці Козятина.
Знову в редакцію газети
“RIA-Козятин” звернулися водії, яким доводиться бути дуже
обережним при пересуванні
вулицею Ярослава Мудрого
(колишня Щорса). Там фактично знищені тротуари. Діти, що
йдуть до школи №5 та в інтернат-гімназію, змушені пересуватися проїжджою частиною. Виникають ризики як для водіїв,
так і для життя школярів.
Чому ж виникла ця ситуація?
Чому одна з найбільш широких
вулиць перетворилася на казна
що, адже колись тут були зручні пішохідні доріжки? Головна
причина в тому, що господарі,
яким було мало їх “соток”
городів, садків, почали захоплювати цю землю. Розрослися
дерева, кущі, повиростали купи
щебеню, піску, глини, будівельного сміття. Пересуватися по
цих удаваних тротуарах неможливо, тому діти і перехожі
лізуть на асфальт, як таргани.
Міська ж влада не контролює цей процес ні при колишніх мерах, ні при діючому.

А мешканці, які захопили
тротуари, спокійно собі і живуть на Ярослава Мудрого.
От і крутиться той “серіал”.
Одні, вибачте, господарі зас…,
створюють безлад на вулицях,
а влада не реагує і тим самим
тільки сприяє погіршенню ситуації.
Та хіба немає “пішоходок”
лише на Ярослава Мудрого?
Ситуація у центрі не краща.
Немає їх на вулиці Січових
Стрільців (Комсомольска), на
Склярова, Пилипа Орлика. Усе
розбито, розтрощено — наче
після землетрусу. Така ж сама
ситуація на вулиці Лисенка.
Нехай би мер навіть розізлився, прибіг би до редакції і
крикнув: “Це неправда! Тротуари є, я вам покажу “кузькину
мать!” Що він може показати?
Старий, розбитий
асфальт
дорогою до Укртелекому, чи
такий саме безлад на дорозі
до Центрального Ринку. Хіба
можна назвати тротуаром
відкоси біля “Авторитету” та

“Шиномонтажу” (вул Незалележності), по яких пенсіонери
повзуть, як слимаки, мало не
рачкують. Безнадійно і сумно
виглядає Склярова. Колись це
була спокійна пішохідна вулиця, а зараз без тротуарів,
вся в ямах. Але тут йдуть до
школи діти! Зараз, коли по ній
“вдарили автопробігом”, вона
схожа на танковий полігон.
Увечері без ліхтарика і матюків
там не пройдеш, бо освітлюється вона лише з боку скверу.
Коли пре машина, ховайся,
куди хочеш.
Усе це наводить смуток. Зрозуміло, що міська рада так і не
має програми облаштування
вулиць тротуарами. Бюджетні
кошти вона використовує нераціонально, користуючись
не нагальними потребами, а
скоріш за все ситуативними
моментами.
P. S. Для роздуму: Мальдивські острови далеко і дорого,
а от Житомирське СІЗО поруч.
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Одинока матір-інвалід і її синінвалід без уваги влади
У своїх відписках мерія знущається над бідовими людьми
В’ячеслав Гончарук

У р е д акцію га зети “RIAКозятин” звернулася мешканка
нашого міста Станіслава Овчарук. Вона повідомила, що має
проблему з житлом і розповіла
представникам преси зворушливу
історію. Ми не будемо занурюватися в подробиці розповіді жінки-інваліда, в якої на вихованні
є син-інвалід дитинства. Лише
тільки деякі факти.
У жінки на вулиці Ярослава
Мудрого, 53 не жилий приватний
будинок, який за загадкових обставин був пошкоджений вогнем.
Це сталося 10 березня 2011 року.
Живий анекдот. Було це ще
за минулої влади. Тодішній міський
голова надав погорільцям тимчасовий притулок у приватному готелі
його дружини на вулиці Героїв
Майдану, 15.
Колишній мер пішов з посади,
не стало й житла Станіславі та
її сину. Але нинішня влада пообіцяла перейматися житловим
питанням цієї родини.
Відповідь мера Пузиря на
звернення до міської ради пані
Світлани, від 10.08. 2017 року
наступна: “Ваше звернення щодо
забезпечення житлом розглянуто.
Ви дійсно перебуваєте на квартирному обліку при виконавчому
комітеті міської ради з 26.11. 2007
року в першочерговій черзі за №
235 в статусі одинока мати”.
Прочитавши таке, виникає

питання: “А що Станіслава Миколаївна саме з такого питання
зверталася до міської ради?”
Вона просила допомогти з житлом. Тому що в її будинку жити
не можливо.
Тут згадався старий анекдот:
“Якось один чоловік зустрів
свого боржника і нагадав йому
про борг. Боржник дістав записну книжку, подививсь її і каже
кредитору: — Не турбуйся, ти є у
списку, чого ти хочеш? Може колись віддам, якщо гроші будуть”.
Та це, мабуть, не про нашу
міську раду. Якщо читати далі, то
й зачитаєшся.
“Міська рада з розумінням ставиться до вашої житлової проблеми, але на даний час не в змозі
допомогти в вирішенні даного
питання через відсутність вільного житлового фонду. На жаль
соціальне житло в місті відсутнє.
Міською радою робота в цьому
напрямку проводиться”.
А далі перераховуються документи, які повинна надати
родина інвалідів, щоб стати на
соціальний квартирний облік.
Влада дійсно ставиться з розумінням. Вона розказує, які потрібно зібрати документи, хоча
має майже всі такі документи
у вільному доступі. Тільки працюють вони за принципом: ти
пришли її до мене, а я пошлю до
когось іншого. Ідентифікаційний
код є в комп’ютері чиновника,
а квартальний комітет і ЖКГ —
підзвітні міській раді.

Ліплять дурня. Візьмемо інший документ міської ради, від
21.11.2017 року: “Козятинська
міська рада повідомляє, що й надалі готова сприяти вам у вирішенні вашого житлового питання.
Проте, ви всіляко ігноруєте нашу
допомогу. Вам не одноразово
роз’яснювали, що у вас є земельна
ділянка з будинком. Навіть якщо
він пошкоджений пожежею, ви можете продати його, а за виручені
кошти придбати житло.”
І в цьому питанні влада дійсно
надавала “допомогу”. Знайшла
покупця на власність родини інвалідів. Знайшли житло й взамін!
Тільки, за словами Станіслави
Овчарук, коли зібралась до нотаріуса, то помітила, що в документах зникла ще одна земельна
ділянка, яку вона отримала
судовим рішенням як спадщину
від матері. І такий документ, як
рішення суду, в Станіслави Овчарук дійсно є. Та й за виручене
майно від продажу пропонували
75 тисяч гривень, що, на думку
погорілиці, зовсім мало.
Для порівняння: коли те саме
майно при ціні чотири гривні
за долар коштувало 25 тисяч
гривень, то тепер воно повинно
коштувати близько 180 тисяч.
Враховуючи здешевлення житла
і бездоглядність, майно може
коштувати вдвоє менше. Та все ж
не стільки, за скільки сторгувався
рієлтор, якого знайшла міська
рада. Отож, пані Станіслава й не

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися мешканці
вулиці В. Великого, 7 (колишня
Котовського). Вони повідомили,
що при вході в третій під’їзд обіцяли з квітня минулого року зробити сходи біля входу, минулого
тижня зробили, але не на совість.
Журналісти видання побували
на місці події. Те, що ми побачили, мешканці під'їзду дивляться
кожен день. Нижня сходинка, судячи з опалубки, має більш-менш
пристойний вигляд. А підмурок

дивним чином звідкілясь відклеївся. За підмурком — купи різного
непотребу, що називається сміттям. Двірник щось намагалася
дістати та довжини її рук явно не
вистачало.
За коментарем ми звернулися в комунальне підприємство
“Відродження”. Прокоментував
ситуацію, що склалася, директор
підприємства Борис Бонюк після
того, як поговорив по телефону з
майстром, що виконував замовлення. Він повідомив, що виною
всьому, що сталось, є морози. І
до весни ніякої перспективи від

повторного ремонту не буде. Потрібно чекати тепла.
Почувши такий коментар відносно морозів, кожному господарю стало б смішно. Мороз таки
дається взнаки, але ж будівельники не припиняють роботи і стіни
не валяться, бо цемент не схопився. Якщо його буде достатня
кількість і трохи відповідальності,
то нічого не відвалиться. Якщо
у “Відродженні” не знають, як
під’їзд по-господарськи в мороз
зробити, зверніться до журналістів газети “RIA-Козятин”. Покажемо в будь-яку погоду і у вихідні.

Василь Перчик

дає згоду, бо відчуває несправедливу ціну, яку пропонують
жінці-інваліду.
Відписка за відпискою
За таких обставин влада образилась і відповідає наступним
чином: “Коли майже всі організаційні питання було вирішено, залишився останній крок підписати
в земельному відділі оцінку землі
і йти до нотаріуса оформляти
продаж вашого майна та купівлю
квартири, на яку ви попередньо
погодились, Ви свідомо заблокували процес вкотре змінивши свої
вимоги. Вас тепер не влаштовує
кімната в районі ПРБ, на яку ви
погодились. Ви бажаєте (за думкою влади) облаштовану, умебльовану квартиру в центрі міста з
усіма зручностями, пральною та
посудомийною машиною.
Як ми вже неодноразово пояснювали вам, що надати квартиру поза чергою є порушенням
чинного законодавства. Ви стоїте

на пільговій черзі за №-ом 234.”
Від першого до другого документа-відповіді-відписки міської
ради минуло 103 дні. І першочергова пільгова черга просунулась
на одну особу. У рік це буде 3,6
людини пільгової черги. Щоб
отримати омріяне житло, інваліду
Станіславі Овчарук із сином-інвалідом доведеться чекати 65 років.
Ось так з розумінням, ховаючись за благодійні слова, влада
ховає своє обличчя. Вона нічого
не робить для простих людей чи
людей-інвалідів?
Ми побували на місці не житлового будинку Станіслави Овчарук. Його фактично вже немає.
Потріскані стіни, вибиті вікна,
провалений дах. Ми розмовляли
з сусідами пані Станіслави. Відповіді, які ми отримали, свідчать,
що в чомусь влада, можливо,
й права. Та права вона була б,
коли таке стосувалось звичайних
людей. Невже сім'ї інвалідів так
можна відповідати і так їх мати?

Проводиться досудове розслідування.

зятя по такій же причині.

24 січня
У Козятині з подвір’я поцупили деталі електродвигуна.
Обікрали будинок в місті. Винесли телевізор та господарські
речі.
Працівниками поліції було
встановлено, що у вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється
40-річний житель м. Козятин.
У Глухівцях жінка заявила в
поліцію на чоловіка, який перебував за місцем спільного проживання у стані алкогольного
сп’яніння та вчиняв сварку. У
Сестринівці теща заявила на

26 січня
У Козятині шахраї обдурили
жінку, яка перерахувала ніби на
лікування гроші. Проводяться
заходи по встановленню особи,
причетної до скоєння даного
злочину.
У Лопатині сварилися чоловік
і жінка.
27 січня
У Козятині сусідка заявила на
сусідку, за те, що та постійно
безпричинно ображає ї ї нецензурною лайкою. Ще один
чоловік поскаржився на сусіда.
Також у місті.

Схоже на те, що посадовці
взялася за розум, бо створили
нарешті спеціальну комісію
з перевірки діяльності транспортників.
Відомо, що комісії створюють у більшості для “галочки”.
За 3 роки діяльності Пузиревої міськради ще ні
одна комісія не поліпшила
умов життя козятинчан.
Є вірогідність того, що
ця буде схожа на паличку від морозива. Можна
поколупатися у діяльності транспортників,
як у чомусь, але виправити ситуацію навряд чи вдасться, бо
буде більше смороду,
ніж діла.
Відразу виникає багато питань до місцевих ”чекістів”:
чому вирішили створити комісію тільки через три роки.
Чи може хтось з керівників
міськради ризикнув доїхати
маршруткою з дому до роботи
і відчув на собі усю насолоду
поїздки у “час пік” або плинність часу, чекаючи автобуса?
Малоймовірно, що довелося
мокнути під дощем або пектися на сонці на необлаштованій
засміченій зупинці. Чи підпираючи спиною двері, підстрибувати на східцях під час руху
козятинськими дорогами.

Версія про те, що міськрада відреагувала на запити та
скарги городян стосовно роботи перевізників, не витримує
ніякої критики. Виходить, доки
городяни “парилися” у маршрутках та зупинках, міськрада
таємно збирала компромат на
бідолашних водіїв. Як у часи
покійного Йосипа Віссаріоновича: справа “переві-

зників”
визріла і тепер їх
усіх можна записати у “вороги
народу”.
Запитань до міськради
безліч. Наприклад,куди пропав
рейс №6? Як так, що “трійка”
зранку не везе з Білої казарми
діток у школу, а їх батьків на
роботу? Чому у вихідні та святкові дні перевізники працюють
за скороченим графіком? Чому
навіть у буденні дні їх частенько
доводиться чекати годину, а то
й більше. Графік руху побудова-

ний таким чином, що ранком неможливо добратися до вокзалу,
а увечері, після восьмої години,
коли люди повертаються
з електрички, їм доводиться
пертися з речами та вантажем
аж через міст. Чому замінили більш місткий автобус на
“шкільний автобус” на маршруті №7? Там тіснява така,
що тріснути можна, а влізти з
речами чи з дитячою коляскою
молодій мамі просто неможливо. Дуже рекомендуємо міському
гол о ві, який в же
відростив маленьке
черевце, спробувати цей маршрут для
фізичної та психологічної релаксації після
важкого трудового дня.
Вліз у автобус №7 і
кайфуй собі півгодини,
заразом послухав би, що
говорять і як оцінюють
його роботу городяни.
Але головне питання: чи
покращить діяльність комісії
роботу перевізників? Існує підозра, що аж ніяк.
Тому що справжня причина
цього “алярму “ — небажання
щось змінювати на краще, передвиборча лихоманка, що насувається. Міськраду вже трясе, як грушу. Усі аж засукали
рукави, так хочуть працювати,
адже потрібно показати себе
перед виборцями.

Представник президента: Мафік
створив протистояння між містом
і районом
Голова Козятинської райдержадміністрації
Олег Оркуша прокоментував газеті “RIAКозятин” своє ставлення до створення у
місті міської лікарні
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Нагадаю, на нещодавній сесії
міської ради було прийняте рішення про створення комунального
підприємства міська лікарня. Про
це йшлося у наших публікаціях в
минулих номерах. Наше видання
провело опитування на вулицях і в
установах міста, щоб взнати ставлення людей до створення міської
лікарні. Мешканці, звичайно, хочуть, щоб був у місті медзаклад
з якісним обслуговуванням і вони
чекають його. Як влада це зробить,
багатьох не цікавить. Хто більш детально аналізує ситуацію, твердить,
що з цього нічого не буде і городяни будуть згодом без лікарні.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті,
представник президента у районі,
голова Козятинської райдержадміністрації Олег Оркуша дав
оцінку ситуації.
— На сьогоднішній день ніхто
нікому ніщо не забороняє, нема
якоїсь такої чіткої преамбули, по
якій мають всі рухатись. Якщо на
сьогоднішній день мер і депутатський корпус прийняли рішення про
створення своєї лікарні і взяли на
себе всю відповідальність, то давайте дамо їм можливість зробити
певні рухи. Тобто або стати на ноги
і виграти в цій грі, або програти. І
“побєдітелєй не судят”, а “програв-

Результати медреформи
і недбалості лікарів
Влад ПОВХ

28 січня
Надійшло повідомлення від
жителя с. Махнівка про те, що
невідома особа шляхом вільного доступу з його вантажного
автомобіля скоїла крадіжку
двох автомобільних акумуляторів. За даним фактом слідчим
відділенням поліції розпочато
кримінальне провадження за
ознаками злочину, передбаченого ст. 185 КК України (Крадіжка). Проводяться заходи по
встановленню особи, причетної
до скоєння даного злочину.
У Журбинцях сварилися чоловік з жінкою.
З сараю в Козятині протягом

ночі невідомі проникли до сарайного приміщення, яке було
не замкнуте, що знаходиться на
території одного з домоволодінь, і викрали бинзопили.
Отримав опіки мешканець
міста. Поліція встановила, що
громадянин отримав тілесні
ушкодження з власної вини, під
час паління котла на твердому
паливі за місцем проживання.
У місті у жінки вкрали мобільний телефон.
У Махаринцях злодії віджали
вхідні двері будинку і вкрали
телевізор та мікрохвильову піч.
Проводяться заходи по встановленню особи, причетної до
скоєння даного злочину.

ших”, як то
кажуть, завжди карають.
На сьогоднішній
день пан
“Мафік”
(по-іншому
його назвати не можу
— у мене
язик не повертається по нормальному сказати) створив протистояння між містом і районом, завів
в облуду більшу частину депутатського корпусу, а можливо їм так і
хотілося, створив конфлікт. Міська
ж влада мала, я так вважаю, право прийняти якісь не ординарні
рішення. Я не суддя. Суддя є час.
Час покаже все: хто правий, хто
не правий. На сьогоднішній день
сказати, чи правильно, чи не правильно зробив мер, неможливо Покаже час. Ми не знаємо, що чекає
нас через рік, навіть через півроку,
які будуть наслідки реформування
медицини. Я бачив, як ламається
стара структура, а що буде далі
— життя покаже… Виклики дужедуже великі. Давайте подивимось,
дамо можливість просто-напросто
реалізуватись одному чи іншому
проекту. Думаю, переможе той, за
ким правда та люди.

Колектив районної лікарні обрав
кандидатів до госпітальної ради

У Глухівцях поховали немовля. За день до смерті медики
визнали його здоровим

Кримінальна хроніка
23 січня
У Махнівці та у Журбинцях
сварилися подружжя. На місце
події виїжджала слідчо–оперативна група поліції.
У Козятині обікрали будинок.
Зняли віконну шибку з дверей.
Поцупили гроші і продукти. Проведеними розшуковими заходами працівниками поліції було
встановлено, що у вчиненні злочину обґрунтовано підозрюється
30-річний житель с. Широка
Гребля, Козятинського району.
За даним фактом слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого
ст. 185 КК України (Крадіжка).

Влада почала
збирати компромат
на перевізників
Так вона через три роки відреагувала на
запити та скарги городян

Недбалість і брехня комунальників
доходить до смішного
Галина КАСЯНІВСЬКА

тема тижня
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У понеділок, 29 січня 2018
року, в Глухівцях Козятинського
району поховали дитину. Вона
народилася шестимісячною і
померла через два місяці. За
результатами розтину, діагноз
— серцева недостатність. За
день до смерті малятко оглядалось лікарями. Патології не
виявили...
Громада прикро звикає до
смерті. Певно, немає трагедії
звичайної та незвичайної, сподіваної, або звиклої. У селищі
Глухівці сталася трагедія з фатальними наслідками. До якої
категорії її віднести, не знаємо.
Але, навіть не будучи не великим фахівцем, можна побачити
ознаки медичної реформи на
селі, професійну недбалість,
технічну відсталість. А ще —
родинні злидні та соціальну
незахищеність громадян.
Мати народила у столиці в
Києві 6-місячного сина. Зрозу-

міло, що критично для життя,
на грані смерті як породіллі,
так і дитини. Була виписана з
дитям зі стаціонару. Прибула в
рідне селище Глухівці, де родина мала помешкання. Хлопчик
став набирати вагу. У минулий
четвер був візит до місцевих
лікарів. Поміряли, зважили, по-

слухали. Запевнили, що все добре. Через добу хлопчик помер.
За свідченням судово-медичної
експертизи, причина смерті серцева недостатність.
На превеликий жаль, маленький українець так і не дожив
до 9 місяців… Співчуття родині,
громаді, Україні.

В'ячеслав Гончарук

У вівторок, 30 січня, в актовому
залі районної лікарні пройшли збори трудового колективу з висування
кандидатів до госпільної ради Північного округу. Нагадаємо, що в округ
входять Калинівський, Козятинський,
Хмельницький, Літинський, Вінницький райони разом з містом, Жмеринський, Іллінецький, Оратівський,
Погребищанський, Липовецький,
Немирівський райони. Округ обслуговуватиме 960 тисяч населення.
На збори запросили представників
влади. Адже кандидатури потім затверджуватимуть депутати відповідної ради.
Цікавинкою розпочалося зібрання. Голова профкому зачитала лист
від міськради. У ньому йшлося
про те, що в зв’язку з тим, що
лист-запрошення про це зібрання
отримали в другій половині дня 29
січня, не можуть завтра (30 січня)
прислати представника, тому що
графіки роботи, заплановані чиновниками, ламати не в змозі. Підписав
“посилання” керуючий виконкому

Серьожа Заїчко.
Після процедурних питань виступив заступник голови Козятинської
райдержадміністрації Сергій Прохоров. Він зробив акцент на нових
законах медичної галузі. Наголосив,
що на першому етапі — визначення
громадян з сімейним лікарем. Голова райради Віктор Слободянюк сказав, мабуть, про наболіле. Про те,
що у нас не може бути дві лікарні
в місті.
— Більш доцільно тримати одну.
Але як воно буде, ще не знає ніхто,
— завершив свою промову.
Головний лікар Олександр Кравчук прозвітував про стан справ у
медзакладі.
Обрали п’ять кандидатів до госпітальної ради.
Так депутатам райради запропоновано на черговій сесії затверджувати кандидатури пана
Кравчука та пана Шавлюка,
депутатам міськради — Марії
Мудрої та Алли Пилипчук, депутатам Глухівецької об’єднаної
громади — кандидатуру Ігоря
Грубеляса.
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При продажу будинку субсидію повертати не доведеться

Олександра Охтир

У редакцію
“RIA- Козятин”
з в е р нулас я па ні
Оксана. Її непокоїли
сум- ніви стосовно необхідності повернення субсидії у випадку
продажу чи дарування квартири або приватного будинку. В
управлінні соціального захисту
населення прокоментували, що
ані повертати отриману допомогу, ані змінювати форму власності житла не потрібно. Згідно
з постановою Кабінету міністрів
України №848, субсидію вимагатимуть повернути, якщо споживач надав неправильні відомості.
Зваживши всі плюси і мінуси,
у 2017 році в Україні субсидії на
оплату ЖКП отримували більше
8 млн родин. Та люди, навчені
на власному життєвому досвіді,
не надто довіряють державі,
турботу якої про нас уособлюють чиновники та урядовці,
здатні на проведення соціальних
експериментів над народом та

на запровадження нелогічних до
ступеня абсурду
законів.
Для значної
частини жителів
Козятина користування так званою
допомогою держави при сплаті
комірного, тобто
с у бсидією, в же
стало вимушеною
не о бхідніс тю. І
йдеться не лише
про “злиденних”
пенсіонерів. Навіть у родинах,
де отримують за місцевими мірками більш-менш суттєву зарплатню, єдиною можливістю хоч
якогось існування є заява про
оформлення субсидії. Бо, якщо
заплатиш повністю за існуючими
тарифами, коштів на прожиття
ледве залишиться.
Слід зазначити, що люди без
особливого натхнення зверталися до органів соціального захис-

ту населення, розуміючи, що це
є вимушеним кроком, продиктованим не стільки часом, скільки
здирницькою економічною політикою рідної країни. Від того,
наскільки щільно прикручувались
“тарифні гайки”, залежала довжина черги заявників у відділ
субсидій. І далеко не завжди
“солодкі” розповіді з телеекранів про легкість оформлення
відповідали дійсності. Мало кому

Продовжують коронувати тих, хто в підлизниках
блог

Льоня з міськради
(інкогніто)

Влада міста буде нагороджувати усіх відданих їй. Уже створюється
спеціальний реєстр. Першим до нього
потрапив колишній художник, діджей,
а зараз російський коментатор спортивних подій на козятинському стадіоні
Ніколи не думав, що звернуся до газети “RIA-Козятин”, адже сам працюю
у міській раді і мушу займати певну
позицію. Але новина про те, що нашого
спортивного коментатора збираються
нагородити “Почесною відзнакою Козятинської міської ради - нагрудним знаком “За заслуги перед громадою” просто шокувала. Я особисто проти цієї
людини нічого не маю, але тут влада
вже перейшли усі межі. Думаю, що не
поодинокий у своїх думках. Здається,

організатори цієї ідеї досі не розібрались, що таке служіння громаді. Якщо
дехто вважає, що весь вік працювати
діджеєм, розважати молодь музикою,
танцями і коментувати спортивні події,
це велика праця і гідний вклад у виховання молоді та розвиток суспільства,
то дуже помиляється. Це все одно, що
нагородити медаллю муху-цокотуху.
До речі, ця цокотуха погано володіє
українською. Усі статті, які пише в
кишенькових газетах, перекладають.
Як кажуть, “на здоров’я”, але знати
українську мову потрібно, якщо вже
нагороджують тебе. Чомусь не удостоїлись цієї нагороди залізничники, медики, освітяни, воїни АТОвці, а хочуть
зробити кавалером “Ордена Почесного
Легіону” людину, яка все життя стояла
осторонь від проблем міста. Новий
блокбастер так і називається: ”Жив
собі...!” Нехай собі живе і далі, добро-

пощастило уникнути кількаразового ходіння та
тривалого стояння у чергах.
Особливе враження на користувачів субсидіями справила ситуація, що склалася наприкінці
мин ул о р і ч н о го
опалювального
сезону. Це коли
всі залишки з
особових рахунків були в один момент зняті, а
нових субсидій на подальший
період не нараховували. Навіть
тим, хто беззаперечно за своїм
матеріальним становищем мав на
це право. Ото вже люди побігали! І не тиждень, не два і навіть
не місяць! Причини для такого
зволікання були звичними: нема
налаштування, нема програми
тощо. “А що? Платіть поки за
квитанціями, як колись, без суб-

Лист у номер

го йому здоров’я, але робити з нього
героя — це смішно. Організатори цього
шоу повинні зрозуміти, що він не є прикладом для молоді. У якій царині ця
людина прославила наше місто? Новоспечений “кавалер” може ображатися,
але, якщо чесно, навіть у спорті він не
досяг тих результатів, які б давали привід для такої нагороди.
Такими діями міськради недалеко і
до відзнаки “Почесного громадянина”.
Місце на стіні міської ради завжди є
для тих, хто ніколи не мав своєї позиції, не протестував, завжди був прохачем у кабінетах посадовців. Відомо,
що абсурд, як і шизофренія, мають
різні форми.
Одні хворі бачать кольорові сни,
інші впадають у депресію, треті — буянять, дехто впадає у дитинство. Яка
форма хвороби у керівництва міської
влади, не зрозуміло.

Триває освячення домівок йорданською водою
блог
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Священик отець Василь розповів, з чим
п о в ’я з а н е о с в я ч е н н я
осель і організацій після
свята Водохреще.
— У книзі-требнику Петра Могили
описано і складена молитва освячення
домів, звичаї в Україні, коли священики з Йорданської водою ходять до
людей. Вони заносять животворчий
хрест, очищають домівки, щоб люди
могли жити в злагоді, в добрі, в любові, мирі, терпінні. Є чин великого освячення домів: спеціальні приклеюються
хрестики, освячується Елей, священик
читає Євангеліє, обкаджує домівку
святим ладаном, виганяє нечистоту і
всяке злодіяння. Читається молитва за
здоров'я. Потім тим миром, що посвячується, помазуються стіни домівки і
таким чином виганяється всяка нечиста
сила. Йорданська Богоявленська вода
та Стрітенська вода має дуже велику
силу. Цю воду можна розбавляти і
нею освячувати. Священик навідує
своїх парафіян, християн, тих людей,
які вірують в Христа, моляться і дотримуються заповідей Божих. Вони зазвичай пускають в свій дім священика
і радіють тому, тому що очищається
хата Йорданською водою.
— Чому люди цілують хрест при
освяченні домівки?
— Священик читає в домі молит-

ву, освячується оселя. Люди цілують
хрест, тому що не в кожного виходить
піти в церкву і приклонитися до Хреста. Люди це сприймають позитивно. Я
буваю в різних установах чи в магазинах, і бачу, що мені раді — всі ж
християни хочуть, щоб їм було добре
працювати на роботі, щоб священик
прийшов і очистилася оселя.
— Що саме ви маєте на увазі під
словом “очистилася”?
— Є люди, які не вірують в Бога.
Коли вони заходять у вашу домівку,
вони приносять негативну енергію,
негативне відчуття того, що немає
такого доброго життя. Потім кажуть,
що хтось зурочив або ще щось. Що
ж насправді? Ми самі себе можемо
зурочити, тоді коли ми не молимося,
не дотримуємось заповідей, не сповідаємось, не причащаємось. Одні
кажуть люди: “Ми є християни, нам
не потрібно в церкву ходити, краще
по радіо послухаю службу Божу або
по телевізору подивлюся”. Це неправильно. Коли ти приходиш в храм
Божий і дійсно відкладаєш свою душу
під час служби в молитві, ти себе підтримуєш, своїми молитвами просиш за
дітей, онуків, за самого себе. Просиш
здоров'я, доброї справи, щоб Господь
благословив.
— Чи платна це процедура?
— Коли ми ходимо, освячуємо домівки, ми приносимо людям радість.
І це головне. Деякі вважають, що свя-

щеник прийшов аби зібрати гроші. Ні.
Більшість людей, до яких я ходжу, не
мають великого достатку. Хтось пачку
печива дасть, хтось “дякую” скаже, а
хто хоче, той пожертвує на храм скільки може коштів.
— До якого періоду триває освячення домівок?
— До 15 лютого. Де маленьке село,
то священик за день-два обходить. У
місті священик може і не встигнути.

сидій”, — радили відвідувачам.
Було принаймні дивно почути
таку пораду від працівників, уповноважених державою захищати
та допомагати у скруті.
Отож користувачі державної
допомоги у вигляді субсидії з
пересторогою ставляться до
цього “благого діяння”. Особливо люди старшого віку, які
ще змолоду, коли працювали і
заробляли, звикли за все сплачувати особисто, сплачувати
повністю, вчасно, а то ще й наперед. Дехто побоюється, що
колись, у майбутньому, дітям чи
онукам доведеться повертати оці
“бабусині” субсидії. Тому варто
наголосити і звернути увагу
тих, хто має сумніви: на кожному аркуші-повідомленні про
призначення субсидії на житлово-комунальні послуги після
назв підприємств, послуг, норм
споживання та стовпчиків цифр
дається пояснення, де у першому рядку зазначено: “Субсидія є
безповоротною…”

про все

RIA-К, Четвер, 1 лютого 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
Журналістське життя

Таксисти ставлять свічки,
щоб Бог уберіг дітей на
козятинських дорогах
Немає жодного відводу для дощових і
талих вод на центральних трасах міста
Влад ПОВХ

Зоною підвищеної небезпеки
для пішоходів стали центральні
вулиці Козятина, які найбільше
завантажені автомобільним транспортом.
Пішоходи абсолютно позбавлені права рухатися тротуарами,
не уникнувши печальної участі
— бути ушкодженим та облитими багнюкою, що вилітає з-під
коліс машин. Навіть, якщо вони
рухаються зі швидкістю 40 км на
годину.
— Ніби літом поремонтували
дороги, — каже таксист Олександр. — Всипали мільйони

гривень “на вітер”. Дороги —
гірше нікуди! Дурість повна! З
ганьбою для мера та тих, хто
їх ремонтував. Ну який дебіл
покладе асфальт, не зробивши
жодного відводу для дощових та
талих вод? Так ми і поливаємо
пішоходів і це при рухові до 40
км. Мені соромно перед людьми,
але це не водії винні. Особливо
печально за дітей, які по дитячому це сприймають. Тікають, як
котики. А так недалеко до горя:
водія, дитини, батьків. Піду в
церкву, поставлю свічку, щоб Бог
уберіг дітей від травматизму під
колесами авто на козятинських
дорогах.

Коли переводять дітей до
іншої школи...

Живіть
так, щоб
було кому
поховати
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У міському моргу більше 10
днів лежить тіло 54-річного чоловіка, який помер в електричці.
Як виявилося, чоловік їхав на заробітки в Київ. Це було зрозуміло
з його сумки. Родом він з села
Немерче Мурованокуриловецького району. Причина смерті встановлена - серцева недостатність.
Як повідомив газеті міжрайонний судмедексперт Олександр
Шевчук, родичі відмовилися
приїхати забрати тіло і поховати
його. Тепер діло за Козятинською
міською радою.
— Щоб було кому ховати,
потрібно за життя гарно жити
з родиною, берегти близьких
людей, ходити в церкву, — каже
пан Олександр. — На жаль, це
не перший випадок, коли міська
влада вимушена займатися похованням людей.

блог
Лідія АЛІЄВА, мати
третьокласника вже ліцеюшколи

Останньою краплею в перебуванні мого сина в школі №1 стала
розмова з людиною, якій я сильно довіряла.
Мені було сказано, що “ситуацію з проблемою у харчуванні дітей у цій школі я дуже
сильно перебільшую”.
У свій час (вересень-жовтень-2016) я два
місяці роздавала дітям ці обіди. Повірте
мені, я знаю їх якість. І не я одна була свідком негараздів у харчуванні, а й інші люди,
причетні до кухні.
Отож людина, про яку йде мова, мені
сказала, що ніхто з батьків мене не підтримає, що всі задоволенні харчуванням дітей.
Окрім мене (!?).
Але моя дитина сама ходить у їдальню,
знає про якість цих обідів. Не можна сказати: “Їж, бо воно смачне”. Не можна вчити
дитину, що біле то є чорне, а чорне — біле.
На превеликий жаль, ніхто з батьків не
хоче захищати права своїх дітей. Але цим
вони підкреслюють свою готовність захищати незрозумілі “оборудки” директора
школи?
Так от шановні, бажаю вам всього доброго! Щасливо залишатися! Якщо вам подобається, як ваших дітей харчують в школі
№1, то на здоров’я. Я ж буду шукати тільки
кращого для своєї дитини!
P. S. У 2016 році, до влади прийшов новий
мер, почалися зміни. У школі №1 оголосили,
що харчування дітей тепер буде платним.
Уже і списки складали, хто буде їсти, а хто
буде голодним. Усі готувалися здавати гроші. Я відвідала міського голову і висловила
свою позицію відносно цього. Суть була такою: якщо фінансово не спроможна родина
не може доплачувати 5-4 гривні щодня до
виділених міськрадою коштів, то це несправедливо по відношенню до дітей. Дітей не
можна ділити на тих, які будуть голодними,
і ситих. На що мені мер сказав, що я забагато хочу, грошей на всіх немає.
Я зустрілася з міським депутатом мого
округу Вадимом Рожуком, попросила допомоги. Він озвучив це питання на сесії, було
вирішено годувати всіх дітей. За таку подію
директорка школи привселюдно висловила
своє обурення. Але, завдяки розумному депутату, виграли діти з бідніших родин.
Отож, не живіть ілюзіями! Директор
школи, міський голова — нічого хорошого
не зробили для ваших дітей і не зроблять!
Тільки ви можете змінити життя своїх дітей!
Усього доброго! Бажаю всім завжди оставатися людьми!

Скажений директор
небезпечний для оточуючих
Іван Остапчук

У вівторок,
30 січня, журналіст газети
“RIA-Козятин”
в межах своїх
повноважень і
закону України
щодо на дання пу блічної
інформації,
приніс запит
в освітній заклад. У даному Таким керівникам місце тільки тут
випадку в приймальню Козятинського училища вала директору про його непризалізничного транспорту. Узяла стойну поведінку. Та “головний
запит секретар і тут же заявила, педагог” училища й надалі сипав
що “це до директора!”
у бік представника преси обвиДиректор взяв обидва екземп- нуваченнями, до яких медійник
ляри. Та замість того, щоб поста- ніякого стосунку не має.
вити підпис на копії документа,
Виникає питання, як такий
він з нападками та в підвищеному горе-фахівець освіти виховує дітоні, нічого не пояснюючи по тей? Адже випадки непристойної
суті, відмовився прийняти за- поведінки директора мали місце
пит. Представник преси зробив й раніше. Був випадок, коли цей
зауваження неврівноваженому керівник в грубій формі виховудиректору. Тільки витримки після вав співробітницю цього учбового
зауваження в представника педа- закладу, пошкодивши їй руку. Ми
гогічного закладу вистачило, хіба звертаємося до відповідних пещо, на декілька миттєвостей. Він дагогічних інстанцій: приструніть
переставав контролювати свої випадкову людину в освіті. Або
дії в ситуації, коли інша сторона хоча б проведіть йому психоломовчала та час від часу поясню- гічну експертизу.

На війні ми стали нацією

ПРОДОВЖЕННЯ. початок ст.2

Підполковник Віталій Баранов: “Ми кошмарили термінали Донецького аеропорту так, що мені забороняли
відкривати вогонь. Сепари просили перемир'я за перемир'ям”
ли всі місця, які нас непокоїли - і
тоді у нас почалося зовсім інше
життя. Сепари зрозуміли, що ми
потужно зміцнилися і грамотно
відповідаємо.
У них бували якісь самотні
спроби завдати шкоди, але кожен
раз ми їх припиняли.
Якщо говорити про втрати
за той період, поки я виконував
обов'язки командира, то в лютому у сепаратистів була спроба
захоплення посадки в районі Метеостанції, це сталося 26 лютого,
тоді загинуло три людини: Олег
Биков, Володимир Гнатюк, Олександр Батенко. 11 бат, який займав ту посадку, почав відступати
- на посилення ми відправили
своїх бійців. І вони відбилися, але
ворожа арта потрапила в окоп,
де сиділи ці троє хлопців. А 20
березня, все в тому ж "Будинку
рибалки" при спробі зупинити
ворожу ДРГ (диверсійно розвідувальна група), яка туди зайшла,
загинув наш боєць Адам, Максим
Рідзаніч. Він був командиром
взводу снайперів. З ним разом
загинув і солдат Євген Рєпін. За
період мого командування - це
були останні втрати.
У цілому, ми кошмарили
термінали так, що в травні
мені по телефону забороняли відкривати вогонь.
Сепари просили перемир'я за
перемир'ям. При цьому наше командування бігом прилітало перевіряти, чи дотримуємося ми його.
Пам'ятна для мене подія наступ на Мар'їнку на початку
червня 15-го року. Тоді бойовики
майже взяли місто, а ми, завдяки
розвідці, розуміли, що щось там
намічається. У нас були координати декількох їх колон в районі
аеропорту, які, як ми зрозуміли,

повинні були як підкріплення
і другого ешелону ворога піти
на Мар'їнку. Тоді разом з 93-ї
бригадою ми кинули арту на той
квадрат, де знаходилася ця ворожа сила, а наші в Мар'їнці пішли
в наступ. Це було найбільша поразка сепаратистів в 15-му році.
У серпні в 90 батальйон
прийшов кадровий комбат Олексій Ліхман. Я вводив
його в курс справи і представляв
хлопцям, як комбата. З Водяного
батальйон виводив він. А я плавно
відходив в сторону. Але на дембель пішов після всіх, - 25 вересня.
Для мене найдивніше і те, що
добре характеризує стан справ
в армії, такий факт: коли ми вийшли з передка, ніхто не приїхав
і не уточнив, як ми воювали, які
бачимо недоліки, який досвід
готові передати і так далі. З
Генштабу приїхали тільки з одним
питанням: чому так мало людей
хочуть залишитися на контракті?
Але щоб там не було, я пишаюся тим, що брав участь в боротьбі за Україну. Ми знаємо
гімн, ми стали нацією.
Зараз, вже маючи бойовий досвід, я впевнений,
що нам треба готувати
армію для всіх видів дій:
наступальних, оборонних, думати, як створити
правильний штат. А ми поки
що творимо той штат, який не потрібен - 250 тисяч людей, половина
з яких незрозуміло чим зайнята.
У військових вузах ми до цього
часу викладаємо з бойового статуту, який розроблений з досвіду
Другої світової війни. Але зараз з
цим треба тільки поверхнево знайомити слухачів військових вузів
і академій, як з одним з періодів

еволюції бойових дій, але не вивчати, як основу. Адже у нас вже
не буде фронтів, а штатні дивізії в
повному складі не будуть вести бойові дії, зараз час локальних воєн
з використанням нових технологій.
Що стосується особисто мене,
то відвоювавши рік, я поміняв
принцип життя - бачачи, що
людини може не стати за секунду, не хочеться поспішати
жити. Я перестав нервувати,
і став по-іншому ставитися
до сім'ї. Я прекрасно розумів,
що їм було дуже важко, поки я
служив в зоні АТО, чекати мого
дзвінка, переживати, як там і що.
Тому зараз я намагаюся приділити їм більше уваги.
Окрім вирішення накопичених проблем ветеранів,
ми намагаємося впливати
на політичну і економічну
ситуацію в країні. На даний
момент Віталій Баранов очолює дві
організації учасників АТО: "Спілка
учасників АТО Оболонського району м. Києва" та "Об'єднані війною.
90-й батальйон". Остання створена
в кінці 2017 року, туди увійшли
бійці 90-го батальйону і члени їх
сімей. Обидві організації займаються допомогою сім'ям загиблих.
— Основна мета цих організацій - об'єднання близьких людей,
для вирішення накопичених проблем, для спілкування, для того,
щоб частіше зустрічатися один
з одним, — говорить він. —. За
рік, проведений на фронті, ці
люди стали більше ніж товариші
по службі, адже воюючи, хлопці
довіряли один одному і ділилися
найпотаємнішим.
І зараз про свої проблеми більшість воліє розповідати тільки
бойовим друзям.
Крім вирішення накопичених

проблем ветеранів, ми намагаємося впливати на політичне та
економічне життя країни, області,
району, міста, села, вулиці, будинку. Багато що краще вирішувати спільно, як кажуть, "гуртом
добре й батька бити". Крім цього,
ми проводимо правові консультації для атошників і їх сімей. До
організації мають право увійти не
тільки учасники АТО, а й усі, кого
об'єднала війна.
Також ми хочемо налагодити
більш тісний зв'язок з сім'ями
ветеранів, які проживають в
селах далеко від великих міст.
Важливо, щоб вони знали, що не
забуті. Я вважаю, що такого роду
організації повинні об'єднуватися,
щоб рішення різних питань виходило на ширші обрії.
15 січня відбувся конкурс
на посаду глави Державної служби у справах ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції, в якому Віталій також
брав участь. . За результатами
конкурсу, дану посаду отримав
екс-боєць "ПС" Валентин Манько, проте його репутація викликала ряд питань серед ветеранів
АТО і представників громадських
організацій. У зв'язку з цим, вже
пройшло кілька зборів, на яких
колишні бійці вимагають не допустити призначення Валентина
Манько, а також провести новий
публічний конкурс. Якщо конкурс
пройде повторно, Віталій ще раз
візьме в ньому участь.
"Я пішов на цей крок, тому що
це дає можливість вирішувати
питання, якими ми і займаємося
в своїх організаціях, на більш високому рівні, а це дуже важливо,
адже їх маса.
Спробую дуже коротко відзна-

чити, все, чим я готовий зайнятися, якщо прийду в Держслужбу,
це відстоювання перед вищими
ешелонами влади прав ветеранів
війни та учасників АТО; взаємодія
та обмін досвідом з ветеранськими організаціями за кордоном;
взаємозв'язок з іншими міністерствами, на яких також покладена
частина захисту і забезпечення
колишніх бійців.
Усе, що я перерахував вище,
можна розглядати як зовнішню
політику. А якщо говорити про
внутрішню, то це - прозорість
і доступність до будь-якої інформації, що стосується роботи
служби; об'єднання і консолідація всіх ветеранських організацій у вирішенні проблем, що
виникли, як соціальних, так і
політичних; вивчення, збір, аналіз проблем ветеранів війни та
учасників АТО для швидкого і
ефективного прийняття рішення;
розробка всебічних державних
програм для цих людей; пошук
інвестицій для програм розвитку
їх бізнесу, із залученням до різних робіт; максимальна допомога
у вирішенні соціальних та інших
проблем.
Також вкрай важливо домагатися, щоб хлопці, які готові йти в
політику, брали участь у виборах
різних рівнів.
Усе це потрібно робити терміново, оскільки якщо нічого не
змінювати, то назва "АТОшник",
що голосно і позитивно звучить
зараз, стане чимось негативним.
І крім усього іншого, є ще одне
дуже важливе завдання - викривати в брехні самозванців: алкоголіків, наркоманів, шахраїв, рейдерів, та й просто продажних людей у формі, які дискредитують
тих хлопців, які по-справжньому
воювали".
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Що позитивного у вас сталося минулого тижня?

Ми запитали у козятинчан

Творча сходинка Євгенії Лукасевич
Дмитро Артемчук

Андрій Ніжельский,
кранівник:

Анастасія Юхимчук,
продавець:

Анатолій Григорович,
пенсіонер:

— Для мене головний
— Коханий поруч, ди— Особливого позитиву непозитив у тому, що моя тинка здорова і росте. Я має. У цьому місяці чомусь не
кохана дівчина поруч.
щаслива, мені більше нічого отримав надбавки до пенсії.
не треба.
Звідки візьметься той позитив?

Юрій Бабак, пенсіонер:

Оксана Прус, залізничник:

— Який до біса позитив? Вчора був у лікарні:
на сто чоловік один лаборант. Куди це годиться? Хіба це нормально?

— Особливого нічого не онука Ольга Рибачук , онука:
— Весь позитив у мене на
сталося, але приємно, що поганого нічого немає. І взагалі: руках. Росте і стала краще
сонце, скоро весна — все спати
добре.

Ігор Рибачук, працюючий та

У Глухівцях з харчуванням дітей
ніколи не виникає проблем
Влад ПОВХ

Повною несподіванкою стала
для мене відповідь хлопців із
зони АТО на пропозицію, написати у газеті “RIA-Козятин” про
їхнє життя.
Дослівно: “...Ти ж знаєш, ми не
генерали, ми солдати. А солдату
про війну розказувати важко.
Ну, місимо тут болото ногами,
руками, інколи — пузом. Не лінуємось, весь час копати. Я карту
глибини грунтів Донецька знаю
краще будь-якого титулованого
геолога та агронома.Так ми землю, що мільйони років ніхто не
чіпав, викопуємо та перемішуємо
з сучасними епохами. Оце і вся
романтика. Ти краще напиши
щось приємне і мирне. Наприклад, про те, як годують дітей в
школі с. Глухівці, мені це приємно
буде читати”.
Дороговказ я сприйняв серйозно. Прискакав у школу зранку.
Бігом до директора школи. Олени
Миклін. Олена Василівна на вид
миловидна файної зовнішності
жінка. Доволі молодого віку. Абсолютно аскетично облаштований
кабінет пасіонарного керівника,
що дуже рідко зустрічається в
Козятинському районі. Зі своїм

власним почуттям гумору та поглядом на те, що таке виховання
та для чого дітям школа.
— Читаю, школа 1-3 ступеню. Це що? — запитую.
— Що у нас повний цикл
отримання середньої освіти від
першого до 11 класу, — відповідає вона. — А в цьому році ще й
наберемо дітей, які навчатимуться
12 років. Учимось зараз в одну
зміну. У нас теплі комфортні приміщення. Чудовий педогогічний та
технічний склад колективу. Найрозумніших дітей, гарно вихованих батьками, ми лише удосконалюємо. У нас немає кримінальних
та соціальних потрясінь і я цим
пишаюсь як керівник.
— Поляки кажуть, що їх діти
не доїдають через процес на-

вчання. У Глухівецькій школі,
як це організовано?
— Найперше, професійно і
прозоро для батьків. Нам відділ
освіти виділяє 10 гривень на одну
дитину. Гроші невеликі, але ми їх
витрачаємо раціонально. Лише
на м’ясо, рибу інколи гречку, рис,
фрукти. Крупи та овочі нам надає
місцеве аграрне підприємство, як
благодійну допомогу. Щось не
вистачає — є батьки, які таким
же чином благодійно на кухню
дають всякі овочі на салати. Якщо
аграрне підприємство не надало
цукру, борошна, олії, спецій, допомагають також батьки. Отож,

у нас продуктовий набір учню
якісний, свіжий і смачний. Для
прикладу: присутні навіть тверді
сири, соки, чай.
— А звідки знаєте про
якість напівфабрикатів м’яса,
риби, олії і т. д.?
— Ми ніколи не використовуємо напівфабрикати. Є підприємці,
які виграли тендери в районі на
поставку продуктів. Нам постачають вони сосиски, тушки м’яса,
рибу без будь-якої переробки. З
ними інколи виникають конфлікти,
але ми не спускаємо, змушуємо
добросовісно працювати і ні в
якому разі в шкоду дітям. Взагалі

то роботу постачальників оцінюю
на три з плюсом.
— А хто контролює?
— Медсестра, яка має стаж 17
років успішної роботи в школі.
— Кого ви годуєте і як?
— У нас є спеціальне відведене
приміщення для кухні, де працює
два фахових кухарі і один помічник. Абсолютно добротне обладнання. Спеціальний теплий зал
для дітей. Є де помити руки. Зняти верхній одяг. Спокійно поїсти.
Годуємо школярів: діти від першого по четвертий класи включно
(це 135 дітей), окрему групу дітей з соціально-малозахищених
сімей, дітей-інвалідів, сиріт, дітей
учасників АТО (включно до 11
класу).
— А інші що, свищуть та облизуються?
— Та ні. Є буфет, де все це
саме можна купити за 7 гривень.
Цим діти успішно користуються.
За рік роботи жодних нарікань
від дітей, їх батьків та вчителів. У
нас сталий колектив, тому в цих
питаннях всі успішні.
Наша камера зафіксувала бажання дітей споживати їжу в
шкільній їдальні до блиску в
тарілці. З чим вітаємо громаду,
педколектив та дітей школи.

“Леви” прославляють наше місто
В'ячеслав Гончарук

Минулої суботи в місті Іллінці
відбувся футбольний турнір
з міні-футболу серед дитячих спортивних шкіл Вінницької області. Команду нашого
краю представляли Козятинські
“Леви” (ГО “М.А.К.”).
Забігаючи вперед, скажу, що
команда нашого міста фінішувала другою. Зігравши внічию
з місцевими футболістами з
рахунком 3:3 та перемігши вінничан з рахунком 5:2, наші
стали першими в групі і вийшли
у фінал. Крім них і господарів
турніру, в змаганнях взяли

участь футбольні команди міст
Ладижина, Липовця, Брацлава,
Вінниці.
Спочатку всі учасники змагань були розбиті на дві групи
по три учасники в кожній. Першу трійку утворили спортсмени
з Іллінців, Козятина, та Вінниці.
Другу трійку склали спортивні
колективи Ладижина, Липовця,
Брацлава. Суперниками козятинських “Левів” і “Ниви” з
Вінниці були футболісти на рік
доросліші. Усі учасники турніру
за круговою системою в групах
визначили фінальну четвірку,
де переможці груп зіграли у
фіналі. А команди, які в своїх

групах зайняли другі місця, розіграли між собою третє місце.
Спочатку визначали бронзового
призера.
Ними стали семирічні футболісти Вінницької “Ниви”, які
лиш у післяматчевих пенальті
переграли ладижинців. Основний час між ними закінчився з
рахунком 3:3.
А у фіналі турніру шістьох
команд зустрілися переможці
груп: футболісти Козятина та
Липовця. Зіграли з рахунком
1:3, зайнявши друге місце на
престижному турнірі. Це великий успіх вихованців тренера
Руслана Гуменюка.

Як почався новий рік ?

Ми запитали у козятинчан

Олександр, 57 років, ліквідатор Богдан Ткаченко, 15 років,
учень Білопільської школи:
аварії на ЧАЕС:

Тетяна, 21 рік, продавець:

Дмитро, 16 років, студент Валентина, 58 років,
Козятинського училища: пенсіонерка:

Микола, 68 років, пенсіонер:

— Я завжди перебуваю у
— На щастя, з позитиву,
— Як для пенсіонера, у
— Життя прекрасне, наді- — Ми молоді, то й новий колі друзів, тому у мене все
— Рік розпочався з була у брата в гостях, отрима- мене все добре, бо я заятись потрібно на краще.
рік почався прекрасно.
добре. Бажаю миру Україні! позитиву.
ла багато подарунків.
вжди на позитиві.

З дитячим хоровим колективом «Малі почаївці» Храму Ікони
Почаївської Божої Матері ми
познайомились 15 січня цього
року. Цей диво-гурт був учасником Православного фестивалю
різдвяних колядок «Різдвяні дзвіночки», який проходив у міському Будинку культури. Колектив
унікальний як за віком учасників,
так і тим, що народився він на
Різдво. За такий короткий час
діти підготували захоплюючий
виступ.
Ці артисти не підкорюють поки
що велику сцену, як їхня наставниця, а співають для прихожан
Храму у великі свята. Храм
відвідують з великою любов’ю.
А хор, це - Анюточка, Іринка,
Машуня і Ванюша Рожко, Артем,
Максим і Володичка Хмелевські,
маленька Марусенька – онучка
отця Анатолія, Артем Сичевський
і Ваня Лукасевич.
Щоб дізнатись більше за цих
співочих дітей, ми звернулися
до керівника колективу Євгенії
Лукасевич (учениця 10-го класу).
Через свою скромність, вона
була спочатку небагатослівна:
— А що тут такого, діти, як
діти, — сказала Женя. — Це
звичайні діти, які ходять до
школи, тішаться своїми маленькими досягненнями. У них свої
радощі. Вони піклуються з вели-

кою любов’ю про своїх братиків
та сестричок, шанують батьків
своїх, з особливою повагою
ставляться до старших і кожної
неділі вони відвідують Храм.
Підносять молитву до Бога за
добро, радість і мир в Україні.
Усі вони талановиті, і головне,
з добрими, відкритими серцями.
Виховуються в віруючих родинах.
Батьки з великою любов’ю виховують в них любов до ближнього
і до Бога.
За словами Євгенії, спочатку діти були кожен окремо, їх
об’єднувала лише спільна молитва і було дуже зворушливо
спостерігати, що вони поводять
себе у Храмі, як одна родина, з
великим трепетом підходять до

Причастя.
— Співаючи з дорослим хором, я спостерігала за ними, от
і прийшла така думка, об’єднати
їх разом, — розповідає дівчина.
— І вони дуже цьому зраділи.
Спробували, вийшло. Тепер вони
співаючи в Храмі, вітають прихожан на свята і це доставляє
людям велике задоволення. Діти
вперше виступали, як знаємо, на
фестивалі «Різдвяні дзвіночки»
і мали значний успіх. А найбільшою відзнакою для них є похвала отця Анатолія. Діти тішаться
такій увазі до них. Вони ще такі
маленькі та їхнє ставлення до
справи, як у дорослих. Вони такі
маленькі. Їх вік від 3-ох років.
Такою мене привели колись

сюди, до цього Храму, який став
для мене дуже дорогим. Разом
з Храмом я святкую свій день
народження, бо ж народилася у
День Престольного свята – Ікони
Почаївської Божої Матері, День
Ангела – святкую у Святвечір,
День святої Євгенії, а хрестили
мене на Покрову Богородиці. Це
як Боже благословення і захист.
На Святвечір народилися і «Малі
почаївці».
Зараз ми готуємося до свята
«Стрітення». Діти захоплені підготовкою. Проводять репетиції,
прагнуть, щоб усе вийшло славно.
Євгенія Лукасевич навчається
у музичній школі. Є лауреатом
всеукраїнських та міжнародних

конкурсів. Дуже щиро і вдячливо
говорить про своїх вчителів, з
якими вони створили ансамбль і
є учасниками православних щорічних конкурсів та фестивалів,
його лауреатами та переможцями. Слухати їх професійний спів,
це не просто задоволення, це
справжні ліки для душі. Зараз
ансамбль готується до нового
фестивалю.
Від редакції: Євгенія сьогодні
відправилась на Міжнародний
конкурс молодих виконавців,
хай щастить цій юній, скромній,
добрій душею людині, в якій
зібрано стільки Божого дару.
Бажаємо Євгенії творчої наснаги
і перемог її колективів у всіх
конкурсах.

Даниїл Годлевський Чемпіон з боротьби
прагне бути першим дзюдо — Саша Мельник
В'ячеслав Гончарук

В'ячеслав Гончарук

У кожної людини є свій життєвий шлях. І
правду кажуть - у житті, як на довгій ниві.
І буває так, що якийсь епізод, якась зустріч змінює долю людини. Тільки сьогодні
ми познайомимо читача не з особистістю,
яка пройшла великий життєвий шлях, а з
підлітком, який тільки цей шлях починає.
З семикласником школи № 2 Даниїлом
Годлевським ми познайомились в школіінтернат-гімназії під час урочистостей до
Міжнародного дня людей з інвалідністю.
Тоді він брав участь у спортивних конкурсах і перемагав своїх суперників. Від
тренера школяра Володимира Шульги
стало відомо, що це триразовий чемпіон
України серед спортсменів з обмеженими
можливостями організації “Повір у себе”.
У той день поспілкуватися з чемпіоном не
вдалося. Урочистості затягнулись і діти
могли бути втомленими. Та про зустріч зі
спортсменом попередньо домовилися. І у
вівторок, 30 січня, така зустріч відбулася.
Те що Даниїл став спортсменом, в цьому
він дякує своїм батькам, тренеру і долі.
Одного дня, ідучи зі школи, учень зустрівся з тренером. Спортивний фахівець
запропонував займатися спортом в його
групі. Та дев’ятирічний Даниїл не міг вирішувати складне питання без дорослих.
Батьки ж віднеслися з розумінням до візиту тренера і погодилися, щоб їхній син
займався спортом на вищому рівні.
З тієї пори й почалися перші кроки до
великого спорту. У Даниїла є мрія стати
учасником Олімпійських ігор. У себе він вірить. Вірить у нього тренер, вірять батьки,
вірять друзі. Адже на змаганнях Даниїл завжди прагне бути першим у чесній боротьбі. Якось мені пригадався випадок, коли
в одному неофіційному змаганні Даниїл
поступився супернику, який вкоротив собі
дистанцію. Судді це помітили і перемогу
віддали йому. Вручаючи приз справжньому
переможцю, суддя Валерій Швець мовив:
“У спорті перемагають чесно, тож нагоро-

да твоя.”
З наступного року в чемпіона збільшиться кількість тренувань. І з дворазових занять на тиждень вони з тренером
перейдуть на щоденні тренування. До
звичних на змаганнях бігу і метання м’яча
додадуться такі дисципліни, як метання
списа, диску, штовхання ядра, а також настільного тенісу.
Крім спорту, в семикласника Даниїла є
ще багато позитиву. Він має хороші здібності до навчання. У шкільному колективі
має багато друзів. Серед однокласників
користується повагою. Із шкільних предметів каже, що всі потрібні. Та уроки
біології і української літератури сприймає
з великим задоволенням. У вільний час,
якого не так багато, любить побути на природі чи поспілкуватися з друзями. Любить
подорожувати. По особливому сприймає
поїздки на змагання в міста, де ще не був.
Прагне відкрити для себе щось нове. Це
спортсмен, який розвинений всебічно. І не
відомо, чи зустрілися б ми з триразовим
чемпіоном України 2015-2017 років, якби
школяр не зустрівся з тренером і не став
спортсменом. Тож шановні батьки, в кого є
схожа ситуація, повірте у своїх дітей.

У нашому краї, я маю на увазі не політичну партію, а рідну землю, є багато
обдарованих дітей. Комусь поталанило
з батьками. Декому пощастило в школі, в
спортивній секції чи в гуртку мистецтв, де
їх помітили. Хтось проявив себе сам. Та є
ще багато дітей, в яких той талант не розкритий і він дрімає. І, може, так і залишитись не поміченим, якщо той талант ніхто
не розкриє. Я розповім вам про школяра
нашого міста, якому пощастило не тільки
з батьками, а й з тренерами.
Учня п’ятої школи, дев’ятикласника Олександра Мельника знають тепер, як чемпіона Вінницької області з боротьби дзюдо
серед звичайних спортсменів. Цю нагороду
він отримав зовсім недавно, саме 20 січня
2018 року. Найбільш пам’ятною для нього
була перемога у фіналі. Адже Олександр
змагається зі звичайними спортсменами,
хоча бере участь як спортсмен з обмеженими можливостями.
Деякі суперники вдаються до провокацій та не розуміють, що коли провокувати
Олександра, то, крім швидкої поразки провокатора, нічим хорошим не закінчується.
Саме так сталося у фіналі 20 січня. Тільки
від перших кроків у спорті до гучної перемоги пройшло довгих вісім років...
Коли маленького Сашу батьки привели
в секцію інваспорту при організації “Повір
у себе”, то не бачили в ньому майбутнього чемпіона. Вони просто хотіли, щоб їх
син був фізично сильним. Цього хотів і
тренер їхнього чада Володимир Шульга.
Займаючись з ним різними видами спорту,
тренер за три роки тренувань помітив, що
в Олександра сильний жим у руках. І вирішив показати хлопця заслуженому тренеру
України з боротьби Миколі Костенку. Той
подивився одинадцятирічного Сашу і сказав: “Я беру його!”
Так з 2013 року Олександр Мельник став
учнем двох тренерів. Тож курсувати між
Козятином і Вінницею для нього звична
справа.

За чотири роки, що спортсмен тренується у Вінниці, він пройшов шість сходинок.
Від третього дитячого до першого дорослого спортивного розряду. Не будемо
забігати наперед, та до вершини в спорті
залишилось менше сходинок, ніж тих, що
вже пройдені. Юний борець кожен рік стабільно стає переможцем змагань і турнірів,
в яких бере участь. Винятком був тільки
2016 рік, де дзюдоїст отримав бронзову
нагороду.
Микола Костенко виховав не одного
дефлімпійця (спортсмена-олімпійця з вадами слуху).
У Олександра Мельника все ще попереду. Він займається в групі з восьми
спортсменів. Двоє із них є учасниками
дефлімпійських ігор. Те, що дев’ятикласник
з Козятина доб’ється вищих результатів,
досвідчений тренер не сумнівається.
— Ледачих людей немає, є брак мотивації, — каже він.
За словами тренера, якщо його вихованці дозволяють собі розслабитись, потрібно
шукати причину. У таких випадках спортсмен розчарувався в собі, чи не впевнено
почувається в колективі. У Олександра є
мотивація. Він добре почувається в колективі. Тож високі результати не за горами.
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416814

417478

412681

416017

416668

417477

Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95

417480

416556

48-32, 063-598-85-90
 Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè.
063-143-61-18
 Áóðÿêè. 097-318-91-22
 Âàãîí÷èê æèëèé 3 õ 9, ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé,
êîðîáêà ïåðåäà÷ Âîëãà, êðèëà ïåðåäí³: Âîëãà, ÃÀÇ-24
24/10, äâåð³ ïåðåäí³ ÃÀÇ-21 íîâ³. 067-300-27-77
 Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé 80 ãðí., ä³òêè 50 ãðí,
ñ³ÿíö³ 25 ãðí., íàñ³ííÿ 10 øò./20 ãðí., íàñ³ííÿ ê³ìíàòíèõ
ïîì³äîð³â 10 øò./5 ãðí. 093-109-83-83, 097-556-89-47
 Âàííà ÷àâóííà á/ó 1.70 ãàðíèé ñòàí. 097-690-98-02
 Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Âåðõí³ øêàôè ³ òóìáî÷êó ç 4-ìà øóõëÿäàìè â³ä êóõí³
«Îëüãà» â õîðîøîìó ñòàí³, 70 õ 40 - 2 øò., 70 õ 80
(ñåðâàíò) -1 øò., 40 õ 60 øêàô ï³ä âèòÿæêó, òóìáî÷êè 85
õ 40 õ 55. 093-024-07-25
 Â³ç - ñàí³. 098-291-77-54, 097-307-51-64, 063-607-1622, 063-346-24-62
 Âóã³ëëÿ. 067-430-40-65
 Ãàçîâà êîëîíêà Ïðîòîí 3 - 1000 ãðí., ãàðàæ
ìåòàëåâèé 500 ãðí./ì³ñ âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 097-515-5592, 063-694-56-92
 Ãàçîâà êîëîíêà Ïðîòîí-3. 2-53-43, 097-515-55-92,
063-694-56—92
 Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè.
073-793-55-95
 Ãàðàæ âèñîêèé 4 õ 6 +2 ì, âèñîòà 3 ì., âîäà, â³äëèâ, 2
ïîâ. â ïîäàðóíîê. 098-701-76-16, 068-157-02-33
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïîðîâàðêà «Â³òåê», âàçîíè
«Çîëîòîãî âóñà». 063-736-47-19
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18

 Äåðåâ’ÿí³ ô³ëîí÷àò³ äâåð³ ³ç çàìêîì (âð³çíèì
Á³ëîðóñüêèì) òà ãëàçêîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 067-261-63-19
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby, êîë³ð çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³.
063-178-74-18, 096-699-69-95
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äî àâòî Êàìàç òîðìîçí³ êîëîäêè á/ó â äîáðîìó ñòàí³.
093-050-15-50
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
 Äðîâà äîìàøí³ 1 400 ãðí., ñàìîâèâ³ç, ³íäîêà÷óð³ 250
ãðí./øò. 068-044-24-68
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ÿñåí ðóáàí³. 093-017-49-94, 067-455-43-47 Þð³é
 Äðîâà. 067-430-40-65
 Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ, ñ.Áðîäåöüêå. 068-622-84-52
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³. 097-859-45-37
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69,
093-189-77-54
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64, òåðì³íîâî.
093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ.
àêò. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò., ð-í âóë.Ñóâîðîâà. 067129-82-31, 063-293-14-06
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1, ì.Êîçÿòèí,

íåäîðîãî. 097-131-99-14, 096-124-94-49
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-92593-81
 Çåì. ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó, ð-í ÏÒÓ, âóë. Ñêîâîðîäè. 09647-99-566
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñèãíàë, öåíòð 25 ñîò. 098-300-63-28
 ²íäèêè íà ðîçâ³ä. 096-832-03-21
 Êàìåðà ìîðîçèëüíà (Í³ìåöüêà) á/ó. 098-321-57-51
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã. 098-928-08-41
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./êã., Ìàõàðèíö³, ìîæëèâà äîñòàâêà.
097-752-83-48
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà, ñîðòà: Ñàíòå,
Áåëëàðîçà ³ Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí. 063-886-13-39, 066-62431-99
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ïîñàäêîâà, äð³áíà, ñ³íî. 096-295-27-64,
096-443-32-02
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 15 ãðí./â³äðî. 096-846-87-64
 Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà äîêóìåíòàìè,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À. 093457-18-48, 098-888-21-88
 Êë³òêà çîëîòà 400 ãðí., ãîäèííèêè ìåõàí³÷í³ íàñò³íí³ 150 ãðí.
òà 300 ãðí., êîëîíêè äî íîóòáóêà, êð³ñëî ðîçêëàäíå, òåëåâ³çîð
Ñîí³, òåëåôîí «Nokia» 750 ãðí. 093-724-28-38, 096-414-00-43
Òåðåçà

 Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè,
ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 098-00784-33
 Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190 õ 90,
â êîìïëåêò³: òðè ïîäóøêè, äâà âàëèêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³.
096-160-11-85, 063-541-10-96
 Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³
âàçîíè, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 068-334-66-72
 Íîâ³ ìåáë³: ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñïàëüíèé ãàðí³òóð, ñò³íêà
ê³ìíàòíà, ïðèõîæà, ñò³ë - òðàíñôîðìåð, êèëèì 2 õ 1.5 063629-49-24
 Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
 Íóòð³¿. 067-855-28-35
 Îïòîì ö³ë³ ãîð³õè, íåäîðîãî. 097-793-55-95
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-09122-38, 096-467-88-94
 Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., ðàìêè êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê. 096-364-80-30
 Ïåðåäíÿ áàëêà, äâåð³ â çáîð³ òà ³í. çàï÷àñòèíè Ìîñêâè÷
2141, ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³ ïåðåêëþ÷àòåëåì, ðàä³àòîð
ç åë. âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ 2110, êîë³íâàë ÂÀÇ 2101. 067345-41-77
 Ïèëîñîñ Ñàìñóíã 1600 îáîðîò³â 1 000 ãðí. 093-291-9646 Ëàð³ñà
 Ï³àí³íî 700 ãðí. 098-995-16-90
 Ïîðîñÿòà âàãîþ 10 êã. 067-163-28-26
 Ïîðîñÿòà ìàë³, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü íà ïîñ³â. 067-429-73-29,
098-587-31-69
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073-060-44-73
 Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Ïîðîñÿòà. 068-821-74-20
 Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 20 ë.,
ïðàñêà ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, ñîêîâèæèìàëêà. 096364-80-30
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063684-23-83, 096-559-83-23
 Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà,
ê³ìàíî, òà çàõèñò íà êàðàòå 5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
 Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò Ñàëþò,
êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé. 096-364-80-30
 Ðàêîâèíà ìîéêè í/æ 60 õ 60 ñì. 097-321-62-03
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñàíêè äèòÿ÷³ áåç ñïèíêè. 097-321-62-03

4242

4242

продам

 2 ôàðè Ãàçåëü, êîìóòàòîð, êàòóøêè, ïðåðèâàòåëü Ã-24
(êîíòàêòíèé) íîâèé, ïîðøíåâà ãðóïà ÓÀÇ ðîçòî÷êà 0.5 ìì.,
êîë³ñí³ äèñêè Ã-24 íîâ³. 096-314-47-20
 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áàíêè 0.5 2.50 ãðí., øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà (êîëèøíÿ). 097436-56-60
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, òàãàíîê,
åëåêòðîïëèòà âñå íîâå, ìëèí, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí, ßâà,
êîìïðåñîð. 068-216-34-20
 Á³äîí àëþì³í³ºâèé, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëåâ³çîð,
ê³ìíàòíà ñò³íêà (Ïîëüñüêà). 063-344-14-45, 098-600-82-43,
063-649-90-85
 Á³ëüÿðä - ñíóêåð. 096-078-57-11
 Áëîê äâèãóíà Ã-53, ãîëîâêè, êîë³í÷àòèé âàë, ïðîêëàäêè
äâèãóíà, ê³ëüö³ äâèãóíà 1-1.5 ðîçì³ð, âêëàäèø³, êîìóòàòîð.
096-314-47-20
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíè) çàã. äîâæ. 7.20 - 6 øò. 097690-98-02
 Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí. 063-29313-29, 098-974-57-77
 Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé,
ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
 Áóðæóéêà ñàìîðîáíà - 1 000 ãðí, êë³òêè äëÿ êðîë³â, ãàçîâ³
áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè.
063-346-24-22, 067-137-87-38
 Áóðæóéêà, âð³çàíà ãàç. ïëèòà, ìîéêà í/æ ç çì³øóâà÷åì,
äîìàøíå âèíî ç âèíîãðàäà ²çàáåëëà áåç êîíöåðâàíò³â. 098-225-

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43
Продам кухонну стінку довж.
4м35см з витяжкою в хорошому
стані, недорого. 067-783-63-17

417440

 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76
ï³ñëÿ 17:00
 Êîæóõ íàòóðàëüíèé, íîâèé ð-ð 52-54, 067-727-83-26
 Êîçî÷êà ùå íåãóëÿëà. 063-736-47-68, 097-236-62-80
 Êîìîä 73 õ 50 õ 85. 063-741-30-90
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-675-92-89, 063-382-46-94
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-512-12-29
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-608-05-91
 Êîðîâà, ê³íü, ñ.Ïóçèðêè. 097-246-80-04, 097-169-44-41
 Êîðîâà. 097-682-51-48
 Êîòåë ãàç. Áàð 2-õ êîíòóðíèé, ì’ÿêèé êóòî÷îê íîâèé
(Ìàëþòêà), òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106.
097-380-23-63
 Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» á/ó, ðîáî÷èé, â ãàðíîìó ñòàí³.
068-519-07-18
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëèæ³, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò,
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-510-45-63
 Êðîë³ ìîëîäíÿê òà ³íø³. 093-786-38-07
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-67167-65
 Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí
äîáîâ³. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³
îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü,
ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
 Ë³æêî äåðåâ’ÿíå, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó àâòîìàò, äðåëü
åëåêòðè÷íà á/ó, øàïêà íîðêîâà æ³íî÷à, òåëåôîí «Panasonic».
096-352-40-11, 093-291-43-90
 Ëüîøêà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáë³ á/ó, íåäîðîãî, êàõåëü. 2-52-31, 098-521-10-48
 Ìåáë³ á/ó: 2 ï³íàëà, 2 òóìáè, êð³ñëî êîìï’þòåðíå, ãàçîâèé
áàëîí âåëèêèé, õîëîäèëüíèé, ñàìîâàð 3 øò. 063-359-40-27,
067-433-39-14
 Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà «Êàëèíà», ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî
âñå îêðåìî), òðèëÿæ, ë³æêî ïîëóòîðíå, ñò³ë ïèñüìîâèé, äèâàí,
ñò³ëüö³. 063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìèñëèâñüêèé ñåéô òà øòàíãà à ñàìå ãð³ô, äâà áë³íà ïî 5
êã. òà äâà áë³íà ïî 10 êã. 097-136-45-50
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 068-762-90-33
 Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-62901-49

Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15
7-й поверх без євро ремонту
093-370-60-46

 Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó
äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî.
097-147-84-88
 Ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿, êàðòîïëÿ
íàñ³íüîâà - Áåëà Ðîñà, Ì³íåâðà, Ñëîâÿíêà, Íåâñüêà 20 ãðí./
â³äðî. 068-216-34-20
 Ñ³íî ëþöåðíè. 067-852-60-52, 073-109-51-79
 Ñ³íî ñàäêîâå. 098-788-01-99 Ñâºòà
 Ñ³÷êàðíþ ÑÑÕ. ñ. Ïèêîâåöü. 098-783-87-22
 Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 300 ìì
õ 10 ìì., ñ³òêà äëÿ ïðîö³äæóâàííÿ ìåäó, öåãëÿíèé ãàðàæ â
êîîï. «Ñîê³ëåöü». 099-294-82-38
 Ñò³ë äåðåâ’ÿíèé, äîáðîòíèé á/ó ç ëàâêàìè â êàðêàñ³,
ìåòàëåâà ðîçïàøêà íà êîëåñàõ ïîñàäêà - êîïàííÿ êàðòîïë³
äëÿ êîíÿ. 067-462-89-96
 Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíà, âèðîáíèê ²òàë³ÿ. 098597-08-99
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè,øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð»,
àêñåñóàðè äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88

Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä:
êàë³ôîðí³éñüêèõ, ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå ñð³áëî,
í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé âåëåòåíü, ðàäÿíñüêà øèíøèëà,
ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé, ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-55-95
 Òåëåâ³çîð Samsung 22« 500 ãðí. 068-839-79-33
 Òåëåâ³çîð SHARP 1 000 ãðí., DVD-500 ãðí. 067-646-72-63
 Òåëåâ³çîð SONY 750 ãðí., ïðàëüíà ìàøèíêà íàï³âàâòîìàò
1 000 ãðí., êð³ñëî ç âèñîêîþ ñïèíêîþ íà êîëåñàõ 650 ãðí.
073-061-28-20, 2-75-39
 Òåëåâ³çîð íà êóõíþ, ïëàíøåò. 067-422-36-17
 Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà. 096-326-56-91, 063-640-31-72
 Òèòàíîâ³ äèñêè R-13 ç ãóìîþ «Contenintal» â â³äì³ííîìó
ñòàí³. 098-132-22-28
 Ò³ëüíó òåëèöþ ÷îðíî-ðÿáà 4 ì³ñÿö³.096-47-99-566
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, áàòàðå¿
îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Òþêè, ïøåíèöÿ ÿðà, äðîâà, âàííà, áîéëåð, êîëåñà ÌÒÇ â
çáîð³ çàäí³, áåíçîïèëà Øò³ëü 180. 068-024-27-05
 Ôóñ ñîíÿøíèêîâèé íà êîðì, ìóêà âèùèé ñîðò. 097-70380-96, 063-187-81-19
 Õîëîäèëüíèé Àòëàíò, 2-õ êàìåðíèé, á/ó â õîðîøîìó
ñòàí³. 063-749-37-31
 Öàïôè Ç²Ë-130, ïîðøíåâà ãðóïà Ç²Ë-130, ïðîêëàäêè
äâèãóíà, ïîðøí³ íîâ³, ê³ëüöÿ 100,0, áëîê ÊÏÏ Ç²Ë-130,
øåñòåðí³. 096-314-47-20
 Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
 Öóöåíÿ Àëàáàÿ. 067-366-50-14

Продам дрова. 067-430-40-65
Продам вугілля. 067-430-40-65
Адміністрація КП "Козятинська
ЦРЛ" інформує, що на прийом до
лікаря спеціаліста в районну поліклініку можна записатись по тел.
2-42-07 за наявності направлення
від сімейного лікаря.
 Öóöåíÿ Ìîïñà, êàáåëü 4 ì³ñ., ñâ³òëî - êîðè÷íåâèé,
ðîäîñëîâíèé, ïàñïîðò, ïðèâèâêè, ¿ñòü âñå. 093-907-35-78
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 067-945-41-16
 Øêàô ç àíòðèñîëÿìè (äëÿ âåðõíüîãî îäÿãó òà á³ëèçíè) ³
òóìáî÷êà. 067-224-08-52
 Øóáà íîðêîâà íîâà ðð.48-50, êîë³ð ÷îðíèé, òåðì³íîâî.
093-225-43-41
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ, 3 ïîâ. ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà. 093-70431-57
 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-58485-58
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàá. òåëåáà÷åííÿ, ÷àñòêîâî
ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè,
òåðì³íîâî. 093-751-63-21, 097-643-30-01, 093-87832-10
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,. áàëêîí
çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàáåëüíå TV, ó äâîð³ ñàðàé,
ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî. 097-643-30-01,
093-878-32-10
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., (ìàã. «Ãðîø»), âóë.Ã.Ìàéäàíó
18, 5/5, ç ìåáëÿìè, æèòëîâèé ñòàí, ³íòåðíåò, êàáåëüíå
òåëåáà÷åííÿ, ì³ñüêèé òåëåôîí, ³íä. îïàëåííÿ. 098584-71-50
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè ìàãàçèíà
«Ãðîø»), ïëîùà 38 êâ.ì., îïàëåííÿ ³íä., ÷àñòêîâî
ìåáë³. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì.,
º âåëèêà ëîäæ³ÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àïòåêà,
àâòîáóñ. çóïèíêè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ ï³ä îô³ñ ÷è
ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
067-710-75-08
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робота та оголошення
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Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15
7-й поверх без євро ремонту
093-370-60-46

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Ватутiна, поверх: 2/2/-, площа: 56/-/-. Цiна: 902579, тел.: (098) 351-63-95

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

ремонт, послуги

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096115-18-11, 093-596-40-46
В Armato Pizza на постійну роботу потрібні: кухірі
- піцайоло (хлопець та дівчина) графік 2/2; прибиральниця (неповний робочий день) графік 2/2.
063-157-59-96
На роботу в дитячий розважальний центр потрібна
дівчина. 093-875-71-67
На роботу потрібна працівниця - для виготовлення
та жарки пиріжків. 067-776-70-00
На роботу плотрібні водії категорії Е та автосюсарі
вантажних автомобілів. 097-896-45-15
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на оформление и проезд за наш счет. Очень большой выбор
вакансий.т. 099-095-20-20, 068-095-20-20
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду

роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. Робота в м. Київ.
066-636-26-55, 093-497-58-08
Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п
+ аванс. Оплата від 350 грн/доба. 099-513-14-22
Прибиральники (чоловіки та жінки) потрібні в
торгові центри в м. Київ. Робота позмінна. Допомога з житлом і оплата проїзду до м. Київ. З/п
5000-8000 грн. 067-526-84-35, 066-061-15-20,
073-030-74-24
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апаратника борошномельного виробництва та
різноробочих. Оплата висока. 097-364-4650520,22
На постійну роботу порібен пекар, кухар, помічник
кухаря, водій ЗІЛ - 130, різноробочий, продавець
зі знанням ПК. Висока заробітна плата. 067-43002-80
На роботу потрібен кабельник та монтер. Звертатись в Укртелеком, вул. Незалежності, 39. 068951-95-78
Домогосподиня Київська обл., 25 км від Києва,
з/п- 8000 грн., надаємо житло.Тел.: 0503306480,
0676564002
Агроном для роботи продавцем-консультантом у
садовому центрі недалеко від Києва, з/п - від 9000
грн, надаємо житло. 0503306480, 0676564002
На роботу запрошується дівчина від 21 року,
успішна, самодостатня, з чітко визначеними
пріорітетами, цілями та життєвою позицією на посаду менеджера - консультанта.Бажано ВО.Висока
оплата праці.Гарантований розвиток. 098-58658-68

 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, ºâðîáàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, áåç ðåìîíòó,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 5\9, áåç ðåìîíòà, íåäîðîãî. 093704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. ãàðíà ïëàí³ðîâêà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç
ðåìîíòó, 9 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 093-949-32-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-77236-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1 (Øåâ÷åíêà Ï³äãîðáóíñüêîãî). 093-279-47-80
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó

(öåíòð), ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, çîâí³øíº
óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1.
097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë,
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45/11. 096-568-81-36, 063-696-39-90
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ì/ï â³êíà, ³íä.
îïàëåííÿ, 2 ïîâ. 068-512-67-88
 2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, âóë.Êàòóêîâà. 063-321-40-44,
063-736-44-69
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ.
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó,
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3,
äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ð-í Äåïî. 093-

Виконуємо внутрішні роботи (штукатурка,
шпаклівка) мілкі роботи по електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д... 093-20-51-266
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо.
Доставка кілець по району та області. Швидко та
якісно. 096-298-53-52
Ремонт квартир під ключ. Установка вікон,
дверей, балконів. Внутрішні роботи. Якість
гарантуємо. 0632697525
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784

робота

8. Автомобiлi

Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю

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

9. Робота

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

25. Загальнi оголошення
25.3. Рiзне

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
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд,
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60
Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт.
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00
Стати медсестрою в Польщi. Польсько-укр. програма стажування та розв. Iнформацiя Тел.:(098) 842-91-48

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

299-59-13, 068-042-03-34
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27.
063-452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî
ãàðàæ, çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., íåäîðîãî. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,
ðåìîíò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîíòåéíåð.
098-585-28-33, 050-417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ïëîùà 48 êâ.ì., 2 ïîâ.,
îïàëåííÿ ³íä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 063-406-22-13,
097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé,
ïîãð³á, ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå),
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç.
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, âóë.
Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15

Театр "Золотий Ключик" пропонує вистави: "Чарiвне Дзеркало",
"Новi Вуха Короля", 20-22 лютого, 4-6квiтня. Вiнниця, область,
р-ни. На замовлення. Тел.:(096) 458-97-54

 3-õ ê³ìí. êâ. 2,4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî ç
îïàëåííÿì. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ.
25. 097-682-51-34, 095-659-89-10
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è
ìàãàçèí. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 61 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. 093-732-42-02
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿),
ïëîùà 55 êâ.ì., îïàëåííÿ ³íä. 063-406-22-13, 097590-77-08
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ., óãëîâà.
067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà), 3 ïîâ.,
64 êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-0184, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò.
063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2 âóë.Âåñíÿíà 2/16, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî
çàëèøàºìî, äî êâàðòèðè º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç
ïîãð³áîì, òà 10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-79517-07 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., íåäîðîãî. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, ì/ï â³êíà,
áàëêîíè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 7
ïîâ., íå óãëîâà. 067-811-07-23, 063-349-51-27
 Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ
ì.Áåðøàäü íà Êîçÿòèí. 068-512-83-43
 Áóäèíîê 110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà
ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³
ÿìè, ïëîäîâ³ äåðåâà, áóä. çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³
ç âñåñåçîííèì ï³ä¿çäîì, ïîðó÷ àâòîáóñ. çóïèíêà,
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12

Шукаю вчителя для виконання дамашнього завдання, з учнем 5-го
класу. 067-933-47-05
Прохання небайдужих людей повідомити за собачку пекінес, яку у
нас украли біла з чорними вушками. Собачкі 1 р.2міс., можливо хто
бачив чи знає де вона знаходиться
зателефонуйте. Винагорода гарантована 500 грн, чесно і відверто. 063-108-77-57
Шукаю доглядальницю за хворою
жінкою похилого віку, м.Козятин,
терміново. 093-864-79-40
 Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-502-6313, 050-821-49-53
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., öåãëÿíèé, ñ.Êîçÿòèí (ð-í
Öåðêâè), ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, çåì.
ä³ë-êà 33 ñîò. 097-909-24-46, 073-060-44-42
 Áóäèíîê â öåíòð³, êàï. ðåìîíò, 5 ñîò. çåì. ä³ë-êà.
093-704-31-57
 Áóäèíîê âåëèêà ïëîùà ñ.Êîðäèø³âêà àáî îáì³íÿþ
íà Êîçÿòèí. 067-844-11-47
 Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3
ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé
ïîãð³á. 198 òèñ. ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, îïàëåííÿ,
âàííà ³ òóàëåò, âîäà, áîéëåð, ³íòåðíåò, íà âóëèö³ º
ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 097-905-37-10,
063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 60, êðèíèöÿ 3 ì. â³ä áóäèíêó,
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä ð³âíèé, õîðîøà
àóðà. 063-386-14-76
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê,
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-80449-88
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 067997-19-18 Â³êòîð
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå,
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067966-19-14
 Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38

Пропав собачка хлопчик породи
пекінес біленький з темними
вушками. Прохання повідомити за
винагороду будь-ласка. 073-793-5595, 097-793-55-95
Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42
Продам дрова. 067-430-40-65
Продам вугілля. 067-430-40-65
Адміністрація КП "Козятинська
ЦРЛ" інформує, що на прийом до
лікаря спеціаліста в районну поліклініку можна записатись по тел.
2-42-07 за наявності направлення
від сімейного лікаря.
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå +
ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063714-27-83
 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³,
12 000 ó.å. 096-772-27-55
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã.
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò,
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà
82.3 êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì,
ïîãð³á, ãàðàæåì, äâîìà ñàðàÿìè. 067-300-19-06
 Áóäèíîê ïðîâóëîê Ê³ðîâà, 8. 096-10-7-00-47
 Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç. 097-768-80-55
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò.
097-495-89-61
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà, ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., îïàëåííÿ
ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, º êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ñàðàé. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ,
îáêëàäåíèé öåãëîþ, âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³,
íåäîðîãî. 097-690-98-02
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43
Продам кухонну стінку довж.
4м35см з витяжкою в хорошому
стані, недорого. 067-783-63-17
Демонтаж зданий любой сложности. На выгодных условиях.
Наличие техники - эскаватор с
гидромолотами. Опыт работы 10
лет. Фирма "Монтаж Буд.". 099029-84-73

Здам в оренду приміщення та робочі місця з: перуки, манікюрний,
педикюрні, нарощування вій, татуаж, центр міста ТОЦ "Україна",
недорого і тепло. 097-796-70-05,
063-774-54-74

Продам цуценят сибірської Хаскі
недорого, хлопчики 4 міс., привиті,
проглистовані. 097-483-42-09

Здам в оренду магазин з торгівельним обладнанням у
с.Титусівка. 096-372-03-80,
093-884-69-74

îïàëåííÿ, âîäà, ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé,
ïðèáóäîâè äî ñàðàÿ, íåïîäàë³ê ñòàâîê, ïîðó÷ çóïèíêà
- 55 000 ãðí. 097-029-91-70
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà,
ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,

ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè, áåç ãàçó, âîäà - çàãàëüíà
êðèíèöÿ, ñòàð³ ïðèáóäîâè, íà çåìëþ º êàäàñòðîâèé
íîìåð. 097-469-64-85
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, êðèíèöÿ,

4242

417589

415965

417483

Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95

До уваги членів гаражного колперативу "Жигулі", розташованного по вул. Кондрацького, 26а, які
мають заборгованність по сплаті
внесків 2 і більше років. Вам необхідно протягом 1 кварталу 2018
року погасити існуючу заборгованність. У випадку не сплати боргу
в призначенний термін згідно з
положенням діючого "Статуту
гаражного кооперативу "Жигулі"
боржники будуть виключені з
членів кооперативу, а їх гаражі
перейдуть у власність кооперативу з подальшою здачу їх в оренду.
Правління кооп "Жигулі"
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реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 1 лютого 2018

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

RIA-К, Четвер, 1 лютого 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Пропав собачка хлопчик породи
пекінес біленький з темними
вушками. Прохання повідомити за
винагороду будь-ласка. 073-793-5595, 097-793-55-95
1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Ватутiна, поверх: 2/2/-, площа: 56/-/-. Цiна: 902579, тел.: (098) 351-63-95

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

8. Автомобiлi
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги
Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також

є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10,
проїзд, житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60
Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт.
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00
Стати медсестрою в Польщi. Польсько-укр. програма стажування та розв. Iнформацiя Тел.:(098) 842-91-48

îçåðà. 063-854-94-76
 Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè îáÒºäíàí³ ç æèëèì áóäèíîêîì,
ñàäîê, ñàðàé, êðèíèöÿ ñò. Ïëàíîâèé, ÒÎÂ Ñàäîâèé
«ßáëóíüêà». 097-519-78-13, 093-017-50-05
 Ï³â áóäèíêó âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò. çåìë³,
ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
 Ï³â áóäèíêó âóë.Ëèñåíêà, â áóäèíêó º ãàç, âîäà
òà ãàçîâà êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³ òà ðåìîíò, ñàðàé,
øìàòî÷îê ãîðîäó. 063-727-42-74
 Ï³â áóäèíêó ïî âóë. Î. Êîøîâîãî, 14. 063-89405-34
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40
ñîò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä îêðåìî. 096550-32-57
 ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ë³òíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäà, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063386-02-00, 068-586-53-92
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí,
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4
063-279-93-99

4242

ïîãð³á, çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 90 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 38 ñîò.
ãîðîäó. 097-718-75-83
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-75582-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê öåãë. â ð-í³ Ìàòðîñîâà, îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç, âîäà, öåíòð ñåëà, ãîñï.
áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-278-43-14
 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, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ

Здам в оренду приміщення та робочі місця з: перуки, манікюрний,
педикюрні, нарощування вій, татуаж, центр міста ТОЦ "Україна",
недорого і тепло. 097-796-70-05,
063-774-54-74

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ №
830-188-Р
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

1 лютого 2018р.

№5 (977)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

Прохання небайдужих людей повідомити за собачку пекінес, яку у
нас украли біла з чорними вушками. Собачкі 1 р.2міс., можливо хто
бачив чи знає де вона знаходиться
зателефонуйте. Винагорода гарантована 500 грн, чесно і відверто. 063-108-77-57
11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³ áåç ðåìîíòó ç ³íä.
îïàëåííÿì. 093-704-31-57
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ùîðñà, 45 êâ.ì., 2 ê³ìí.,
êóõíÿ, ñàðàé, º çåìëÿ ï³ç çàáóäîâó. 063-197-03-45
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068786-06-18
 Àóä³ - À6 1998 ð.â., îá. 1.8, êîë³ð ìåòàë³ê,
òèòàíè, êë³ìàò, åë. ï³äéîìíèêè, ãàç-áåíçèí, ñòàí
õîðîøèé. 097-369-60-59, 063-829-40-41
 ÂÀÇ 2101 âñòàíîâëåíî ãàçîâå îáëàäíàííÿ,
òåðì³íîâî. 063-145-03-28
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, çèìíÿ ðåçèíà, äîáðèé
ñòàí. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 21013 â äîáðîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097=48807-54
 ÂÀÇ 21014 ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 82 000 ãðí. 093679-43-84
 ÂÀÇ 2105 â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå
ïîòðåáóº, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2106 1978 ð.â., êîë³ð ñâ³òëî - ñ³ðèé,
òåðì³íîâî ó çâ’ÿçêó ç ïîêóïêîþ íîâîãî àâòî. 097558-47-91
 ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., äâ. 1.3, ãàç-áåíçèí, ó
â³äì³ííîìó ñòàí³, êîë³ð æîâòèé, ð³äíÿ ôàðáà,
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097-324-88-02
 ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., íà ïîâíîìó õîäó, ãàçáåíçèí, õîðîøèé ñòàí. 097-152-49-22
 ÂÀÇ 2106 1991 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî.
096-264-75-92
 ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá. 1.6, ãàç-áåíçèí. 093002-64-21
 ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., 1.5, â äîáðîìó ñòàí³. 067302-07-95
 ÂÀÇ 2108 1996 ð.â., ãàç-áåíçèí, îðèã³íàë. 067407-62-92
 ÂÀÇ 2109 1993 ð.â., ñòàí â³äì³ííèé. 093-941-5308, 096-771-08-57
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 ÇÀÇ - Ëàíîñ 2010 ð.â., äâèãóí 1.5 ë., ãàðíèé
ñòàí. 067-430-38-41 Ìèêîëà
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-264-75-92
 Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2101 âñ³ íîâ³, ïåðåøèòèé
ñàëîí, íîâèé. 067-302-07-95
 Êóëüòèâàòîð äî Ò-25, íà 9 ëàï 27 ñì., 4 ìàë³
áîðîíè. 096-762-82-24
 Ëàíîñ 2010 ð.â., ïðîá³ã 69 òèñ., êîíäèö³îíåð,
ñêëîï³äéîìíèêè, ðåçèíà çèìà, ë³òî íîâ³. 067-50748-36

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55

25. Загальнi оголошення
25.3. Рiзне
Театр "Золотий Ключик" пропонує вистави: "Чарiвне Дзеркало", "Новi Вуха Короля", 20-22 лютого, 4-6квiтня. Вiнниця, область, р-ни. На замовлення. Тел.:(096) 458-97-54

 Ìîïåä Àëüôà òà Ñ³ìñîí. 067-345-41-77
 Ìîñêâè÷ 2040 â äîáðîìó ñòàí³, ìîòîð çðîáëåíèé,
êîðîáêà ïîì³íÿíà. 096-706-90-11
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â.
097-577-26-86
 Òðàêòîð Ò-40 ç âåäó÷èì ìîñòîì àáî îáì³íÿþ íà
³íîìàðêó õîðîøó. 068-025-47-76
 ÓÀÇ 1987 ð.â. 093-735-18-30 Îëÿã
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ôîðä Ñ³ºðà 1.8, áåíçèí, â ïîäàðóíîê íîâèé
ìîòîð 2.0 067-838-81-21
 Øåâðîëå Àâåî 2008 ð.â., ãàç 4 ïîêîë³ííÿ,
êîíäèö³îíåð. 093-095-17-57, 098-600-83-18
 ßâà-638 â õîðîøîìó ñòàí³ 20 000 ãðí. 068-02259-12

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093767-69-07
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà
çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
 Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä»
Ò4. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ãîäèííèêè, ³ãðàøêè, íàãîðîäè, äîêóìåíòè
ïåð³îäó ÑÐÑÐ. 093-266-20-13
 Äîðîãî áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè,
ìàêóëàòóðó, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-143-61-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî ÿéöÿ êóðÿ÷³, êà÷èí³, ãóñèí³ íà ³íêóáàö³þ.
067-173-31-50, 063-608-92-55
 Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà ïåðåãîð³âøèé,

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

АВТОМОТО

До уваги членів гаражного колперативу "Жигулі", розташованного по вул. Кондрацького, 26а, які
мають заборгованність по сплаті
внесків 2 і більше років. Вам необхідно протягом 1 кварталу 2018
року погасити існуючу заборгованність. У випадку не сплати боргу
в призначенний термін згідно з
положенням діючого "Статуту
гаражного кооперативу "Жигулі"
боржники будуть виключені з
членів кооперативу, а їх гаражі
перейдуть у власність кооперативу з подальшою здачу їх в оренду.
Правління кооп "Жигулі"
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м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення № 180305

ìîòîáëîê ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàíèé àáî íåðîáî÷èé,
ìëèí ïåðåãîð³âøèé, åëåêòðîçâàðêó, êîìïðåñîð. 068216-34-20
 Çåì. ä³ë-êó â ì.Êîçÿòèí, ñ.Êîçÿòèí, Ñèãíàë. 093679-43-84
 Êóêóðóäçó ñóõó, êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ
ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43,
097-255-51-60
 Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
 Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
 Ìîïåäè òà ñêóòåðà â ðîáî÷îìó ³ íåðîáî÷îìó ñòàí³.
093-679-43-84
 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. 097-52910-20
 Òîêàðíèé ñòàíîê ïî ìåòàëó. 093-407-27-64, 097477-05-06
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-56007-98
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34

 Ö³ëèé ãîð³õ äîðîãî, áåçêîøòîâíèé ñàìîâèâ³ç.
096-979-21-18, 063-828-27-30
 ×îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàë äîðîãî,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-465-31-67
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098959-76-08
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà
- â áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³,
íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. Ñòð³ëüö³â, 13 34,3 êâ.ì. òà
áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ
57 êâ. ì. íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88,
097-955-65-90
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí,
Ìàòðîñîâà â ê³íö³ âóëèö³. 068-519-07-04, 063289-24-74

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
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ìàëåíüêî¿
ïîðîäè. 063-744-64-82
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà Áîíäàð÷óê Þð³é

Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî îðèã³íàë äåðæàâíîãî àêòó, íà ïðàâî
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 3.59 ãà
äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî
âèðîáíèöòâà íà òåðèòîð³¿ Ñàìãîðîäîöüêî¿ ñ/ð, ñåð³ÿ
ÂÍ ¹216368, âèäàíèé 09 âåðåñíÿ 2004 ð. ¹262
íà ³ì’ÿ Ïåðåÿñëàâñüêî¿ Ëþáîâ³ Âàñèë³âíè ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÀ ¹793125 âèäàíèé
Êîçÿòèíñüêèì ÐÂ ÓÌÂÑ íà ³ì’ÿ Äçþáà Âîëîäèìèð
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì áóäèíîê ãàç. ñ³ìåéí³é ïàð³, âóë.Ùîðñà 67.
098-073-76-85
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-736-47-19
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ç òîðã³âåëüíèì îáëàäíàííÿì
ó ñ.Òèòóñ³âêà. 096-372-03-80, 093-884-69-74
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20 êâ.ì.
063-342-67-53
 Çäàì â îðåíäó ìåòàëåâèé ãàðàæ âóë.Ãðóøåâñüêîãî
23. 2-53-43, 097-515-55-92, 063-694-56—92
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-

96-34, 063-624-35-39
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-17096-34, 063-624-35-39
 Çäàì ï³â áóäèíêó, îäí³é ëþäèí³. 068-839-99-60
 Çäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 20 êâ.ì., íà
íîâîìó ðèíêó, äåøåâî íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-25889-10, 097-690-30-42
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-05215-74
 Çí³ìó êâàðòèðó àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê ç
ïîäàëüøèì âèêóïîì, àáî â³çüìó íà âèïëàòó. Ñåëà íå
ïðîïîíóâàòè. 067-681-63-69, 093-010-63-30
 Çí³ìó ê³ìíàòó àáî áóäèíîê â ì.Êîçÿòèí. 098-62049-65
 Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó
äëÿ ñîâìåñíîé æèçíè, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - áàÿí. 099-134-34-06,
063-2918-967
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà õâîðîþ æ³íêîþ ïîõèëîãî
â³êó, ì.Êîçÿòèí, òåðì³íîâî. 093-864-79-40

4242

Здам в оренду магазин з торгівельним обладнанням у
с.Титусівка. 096-372-03-80,
093-884-69-74

417483

417472

416977

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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415767
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Розміщення Реклами
417620

(093) 437 22 16; (093) 872 56 66

P

Визначилися півфіналісти у міні-футболі
У минулі вихідні проходили 26 районні
сільські спортивні ігри з міні-футболу. Або
ще, як його називають, футзал. Присвячені
вони 95-й річниці утворення Козятинщини.
Як повідомив газеті “RIA-Козятин” завідуючий районним козятинським сектором
молоді і спорту Валерій Швець, в змаганнях взяли участь 17 сільських футбольних колективів. Вони були розбиті на чотири групи. До групи А ввійшли Самгородок,
Пляхова, Махаринці, с. Козятин, Перемога.
До групи В — Глухівці, Сокілець, Михайлин, Білопілля. Групу С склали Сестринівка, Бродецьке, Кашперівка, Йосипівка. І
до групи D ввійшли команди Махнівки,
Зозулинець, Кордишівки, Безименної.

Подяка за
освітлений
шматочок
вулиці
Матросова
У редакцію “RIA-Козятин” завітала мешканка вулиці Матросова
(від поля) Галина Коломієць.
Пенсіонерка розповіла, що з
1958 року живе на цій вулиці.
Уперше освітлена дорога біля її
помешкання в цьому році. Вона
не знає, кому дякувати, але через газету хоче побажати благодійнику щастя, миру та Божого
благословення.

За результатами зональних змагань
у групах А, В, до півфінальної частини
змагань пройшли команди Самгордка, с.
Козятин, Глухівець і Білопілля. У групах
С і D до півфінальної частини змагань
пройшли команди Сестринівки, Бродецького, Махнівки та Безіменної. Отже, до
першої четвірки півфіналістів потрапили
Самгородок, Білопілля, Сестринівка і
Безіменне. Друга четвірка півфіналістів
складатиметься із команд с. Козятин,
Глуховець, Бродецького та Махнівки.

скануй#

+ 2 Ñ	
+ 2 0Ñ	
0

+1 Ñ
+ 1 0Ñ
0

Овен

Поставте мету та наближайтесь
до неї. Ваші реальні можливості
можуть прояснитися до кінця тижня.

Телець

Результати ваших зусиль будуть залежати від вашої розсудливості та вміння миттєво
реагувати на раптові зміни.

Ігри відбудуться 3 лютого, початок
матчів о 9.30 у спортзалі залізничного училища.

Близнюки

Старі проблеми знайдуть своє
рішення, а непорозуміння залишаться в минулому . Можете розраховувати на фінансову вигоду.

Бюро знахідок

Рак

Можуть загостритися питання
кар'єри та влади, але на роботі
вас підтримають.

У редакцію завітав
відомий виноградар
Петро Чогло. Він
приніс загублені кимось ключі в районі
музичної школи в
понеділок, 29 січня.
На зв’язці 8 ключів і два металевих
брелока. Знахідка
чекає на господаря!
Прохання до всіх,
хто щось загубив чи
знайшов, відвідувати
редакцію. Допоможемо разом знаходити речам своїх
власників!

Лев

На вас очікує великий успіх у
реалізації сміливих ідей та планів.
Відкиньте дрібні деталі, сконцентруйтеся на найголовнішому для себе.

Діва

На роботі можливі перевантаження та завищені вимоги до
вас з боку начальства. Але вас усі
будуть любити, поважати та слухати.

терези

Саме час реалізовувати свої задуми. Менше про це говоріть. Ймовірні труднощі, для подолання
яких доведеться докласти певних зусиль.

Скорпіон

Найбільш сприятливий період для
професійних і кар'єрних справ. Ваші
знання та ідеї будуть затребувані, а
гумор – доречний.

Стрілець

Постарайтеся вирішувати лише доступні для вас завдання, не перенапружуйтеся. Небажано міняти роботу
або переїжджати.

понеділок, 29 січня

- 4 0Ñ	
+ 2 0Ñ	

- 4 0Ñ
+ 5 0Ñ

п'ятниця, 26 січня

-2 Ñ
+ 3 0Ñ
0

-2 Ñ
0 0Ñ
0

вівторок, 30 січня

- 7 Ñ -9 Ñ
- 3 0Ñ - 6 0Ñ
0

F

ГОРОСКОП
з 01.02 по 7.02

Козеріг

Прогноз погоди
четвер, 25 січня

D

0

субота, 27 січня

неділя, 28 січня

0 0Ñ
+ 5 0Ñ

+ 2 0Ñ	
0 0Ñ	

0 0Ñ
+ 3 0Ñ

середа, 31 січня

- 7 0Ñ - 7 0Ñ
- 3 0Ñ - 5 0Ñ

- 1 0Ñ
- 2 0Ñ

Ваш час. Ви привертаєте до себе увагу
та навіть захоплені погляди. Вдасться
одержати допомогу й звільнитися від
деяких боргів.

Водолій

Нескінченні турботи на роботі й удома здатні втомити й роздратувати. За
цей час ви не раз будете готові вийти
з себе, тримайтесь.

Риби

Остерігайтеся квапливих непродуманих рішень. Будьте уважні.
Утримайтеся від великих починань і не
плануйте важливих зустрічей.

