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Про владу всерйоз 
і жартома 
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тетяна єгорівна (63), молодша мед.
сестра:

— Не треба перейменовувати, навіщо.

василь (58), слюсар:
— Позитивно відно-

шусь до перейменування.

олександр (50), слюсар:
— Я — за. Пора щось 

змінювати.

таня (29), у декреті:
— Я вважаю, 

що не треба.

в’ячеслав (64), Пенсіонер:
— Пушкін нам нічого по-

ганого не зробив. Не треба.

таня (35), менеджер:
— Можна перейменувати і по-

ставити пам’ятник Шевченку.

ми заПитали у козятинчан чи варто перейменовувати парк Пушкіна на парк шевченка?

Ініціативна група громадян, які постійно 
проживають в місті Козятині, пропонує 

знести напівзруйноване, не маюче естетич-
ного вигляду, погруддя російського поета 

Пушкіна у міському центральному парку. 
Воно являє собою хаотичне нагромаджен-
ня будматеріалів, не являється оригіналом, 
а камуфляжем, впливає негативно на ви-
ховання молодого покоління. Нагадаємо, 
що поет у своїй поемі «Полтава» ганьбив 

українського гетьмана Мазепу і зневажли-
во паплюжив Українців, людей, що стали 
за свободу, називав зрадниками. Пропо-
нується парк назвати на честь батька Укра-
їнської нації Тараса Григоровича Шевченка 
і встановити його бюст. 
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ситуаціятема тижня

“не зможемо забути” — таке оголошення про заходи до 31 річниці дня ліквідатора

Під стінами райдержадміністрації Продовжила 
акцію Протесту Пенсіонерка з самгородка

дім відкладеного щастя. зібрались не байдужі

у школи, як і у 
людей є свій вік. 
школі №5 — 65!

Гальма розвитку держави і суспільства — велика 
кількість байдужих інертних громадян, які 
становлять 70 відсотків населення України

Феєрверк для сепарів 
зробить Українська армія

вона передала на редакцію черговий відкритий лист

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

не кидайте гроші 
на вітер

молодій мамі потрібно допомогти 

Принесені речі знаходять нових господарів

били, коли ті ще сПали

гарна новина: 17 грудня обіцяють 
встановити на Прб сміттєві баки!

зустріч чорнобильців 14 грудня

віктор (59), охоронник:
— Нікого не можу 

назвати. Проблеми: 
нема освітлення, по-
гані дороги.

людмила (56), домогосПодарка:
— Ніхто нічого не робить. 

Собаки — проблема номер 
один. Гральні автомати. Не було 
вбраної ялинки на минулий Но-
вий рік...

олена іванівна (45), 
домогосПодарка, мар’ян (8), 
школяр і ангеліна (5):

— Євген Малащук. Нема нор-
мального дитячого майданчика.

світлана (33), залізничниця, галина (25), у 
декреті і анжела (29), модератор:

— У нас нема активного громадсько-
го діяча. Проблем дуже багато: сміття, 
собаки, вода на тротуарі… Живемо, як 
“отшельники”!

сергій (57), 
охоронник:

— Тетяна Лозін-
ська. Погані дороги, 
багато наркоманів і 
алкоголиків.

станіслав (81), 
Пенсіонер:

— Євген Бурав-
ський. Погані дороги 
і освітлення.

ми заПитали мешканців ПрБ якого громадського діяча вашого мікрорайону ви знаєте 
і які проблеми є на ПрБ?

“козятинська Поліція з на-
родом!!! У цьому я переконалась 
21 листопада 2017 року в День 
гідності і свободи, коли була зму-
шена оголосити і почати протестне 
голодування біля стін Козятинської 
райдержадміністрації з причини 
крадіжки у мене Козятинським 
райвідділом соцзахисту частини 
субсидії, а влада на це — не ре-
агувала.

“слугам народу” з козятин-
ської райдержадміністрації 
дуже “не сПодоБався” мій 
Протест. Викликали до мене на-
ряд поліції, щоб ті мене вигнали. 
Натомість, приїхавши і підійшов-
ши до мене, наші поліцейські 

тільки запитували, чи ніхто не 
ображає мене, чи все у мене 
добре, як здоров’я. Приносили 
гарячий чай. А коли через деякий 
час підійшов чоловік у цивільному 
і поставив ті ж запитання, я не 
втрималась і запитала, хто він 
такий і яке йому до цього діло (я 
ж думала, що це якійсь “черго-
вий князьок” з райадміністрації). 
Цей молодий чоловік назвався 
начальником Козятинської поліції 
Олегом Петровичем Швецем. 
Він запросив приходити в примі-
щення поліції погрітися і навіть 
ночувати.

Якщо чесно, то таке запро-
шення мене шокувало. Поду-
мала, що це якась “підстава”. 

Жіноча цікавість — перемогла. 
І щоб багато не переповідати 
— на час мого протесту ночую 
в Козятинській поліції, де нада-
ють мені прихисток працівники 
нашої народної Козятинської 
поліції.

а з ким ти, владо козятин-
ська???!!! Покриваєш шахраїв 
(так, саме — шахраїв, так, саме 
— покриваєш), адже ніякої реак-
ції на мої звернення, протест. 
Де ваші вила, мітли, з якими 
“дефілюєте” перед виборами і 
б’єте себе в груди, показуючи 
і розказуючи, як вболіваєте за 
народ???! Ага, скажете, що час 
виборів ще не настав. Там ви і на 

трактор вилізите, і вилами по-
махаєте, і… А можливо (тепер 
же все “по-новому”), “виграєте в 
лотерею” солідний “виграш” — і 
“бачили ви в гробу та й в білих 
тапочках” той народ.

Як казав Сталін: “Нет че-
ловека — нет проблем”. Бачу 
— ви на щось надієтесь… Не 
діждетесь!!! Не залякали мене 
і “попередження” від “пере-
січних доброзичливців”, що 
можете знайти у мене зброю, 
“зрывчатку” (мовою оригіналу), 
наркотики… “Невже вам, жінці 
у віці, такій “великій патріот-
ці” хочеться, щоб в Інтернеті 
“гриміло”, що ви — наркоди-
лер?”, — це майже дослівне 

“співчуття-попередження”, 
висловлене мені молодим, не-
знайомим чоловіком неподалік 
мого дому. Що це за “добро-
зичливість”, я відчула з тієї 
цинічної інтонації, з якою було 
сказано “великій патріотці”.

То з чого почнеш, владо?

галина демчук, Пенсіонерка, 
мешканка самгородка”

маргарита греБінь

Кожен район міста має свої 
плюси та мінуси. Коли наша газе-
та проводила опитування жителів 
ПРБ, складалось враження, що 
тут суцільний негатив.

Поспілкувавшись з приблизно 
30 людьми, ми виділили найголо-

вніші проблеми цього району.
Найбільш потерпають тут від 

бродячих собак. Один чоловік 
розповів, що до нього приїжджали 
родичі з Києва та з-за кордону і їх 
на ПРБ покусали бездомні собаки. 

— Це треба було їм їхати в Ко-
зятин, щоб потім уколи від сказу 
робити?! — обурюється він.

Дійсно, собаки в районі ПРБ 
всюди. Навіть на території школи 
великі пси ходять і лякають дітей.

Друга проблема, яку згадали 
всі опитані, — сміття. Як відомо, 
комунальне підприємство “Чисте 
місто” встановило нові сміттєві 
баки тыльки в центрі Козятина. 
Коли дійде черга й до цього ра-

йону, ми запитали у директора 
підприємства Олександра Квас-
невського.

— Ми отримаємо нові сміттєві 
баки 17 грудня, — запевнив він. 
— До кінця місяця ПРБ вже буде 
обслуговуватися нашим підпри-
ємством. 

Ще неодноразово згадували 

погане освітлення на вулицях, 
жахливий стан доріг, відсут-
ність дитячих майданчиків. Од-
нією з проблем на ПРБ вважають 
появу закладу з гральними 
автоматами, на що поліція за-
криває очі. Взагалі, кажуть, про-
блем море. А чиновники нічого не 
роблять для їх вирішення. 

влад Повх

Кооператив ”Вишенька”, що 
на околиці Козятина, без сумні-
ву — об’єкт незвичайний. Осно-
ви його закладені ще п’ятдесят 
з гаком років тому. Це була 
вершина успішності розвинутого 
соціалізму. Хто ближче до тіла, 
ті отримували шість сотих. Щас-
ливі, бо саме тут чотири сотих. 
Це просто бомба місцевого зна-
чення. Стецюк був нарозхват, 
бо “лахматі” тут мали дачі і їм 
раби-студенти училища копали, 
рили, садили, викопували, ко-
сили, пололи, палили, рівняли, 
білили на шару. Але не для 
всіх. САМ там також має дачу і 
цим не гребував ніколи. Чомусь, 
особливо в шані були колишні 

голови суду та інші чиновники 
районного залізничного управ-
ління та міста. Сам факт, що і 
сьогодні ділянка коштує мінімум 
25 тисяч гривень, а то є і по 10 
тисяч баксів, свідчить про одне 
- це здорове багатство, що має 
цінність, або ліквідне.

Маючи приблизно 209 спів-
власників, кооператив є акту-
альним і сьогодні. Там про-
ходять свої процеси. Велика 
кількість дач закинута. Для 
більшості власників вони втра-
тили свою актуальність, ви-
глядають, як тягар. А ще пред-
ставники цієї більшості тупо 
збайдужились і тягнуть активну 
меншість (а це приблизно 70 
осіб) в нікуди. 

Саме це засвідчили звітно-ви-

борчі збори, 
що відбулись 
в “кінотеатрі” 
минулої неді-
лі. Без сум-
н і в у,  а к ти в 
є. Він ініціа-
тивний. Люди 
бачать успіш-
ність викорис-
тання дач як 
для себе, так 
і для всієї родини. За фактом 
— оселились на дачах. Хто за 
станом здоров’я, хто поступився 
житлом дітям в місті. Ця кате-
горія людей за розвиток коо-
перативу переймається щиро, 
як ніхто. Але серед активістів 
склали меншість, тому в нові 
вибрані органи не потрапили.

Як підсумок, через малу ак-
тивність управління та органі-
зації підготовчого процесу до 
зборів,  вони вважаються як 
такі, що не відбулися (згідно з 
статутом, не менше 50 відсо-
тків). Байдужа більшість здо-
лала активну меншість. 

Активісти після зборів при-

були в редакцію “RIA-Козятин”, 
де за кавою продовжувались 
дебати під сленгом “як з не-
правди відкрити двері в прав-
ду”: що цього разу не вдалось. 
Але вже відпрацьована тактика, 
як досягти успіху в правовому 
полі. Залишилось мале: втілити 
це в життя.

Завтра, 8 грудня, в актово-
му залі училища залізничного 
транспорту відбудеться велике 
шкільне свято. Шістдесят п’ять 
років тому була побудована і 
наповнилась дитячими голо-
сами рідна мені школа №5. 
У цьому вулику, в гарному 
розумінні цього слова, я отри-
мала знання. Тут почалося моє 
юнацьке життя. Щось притихло 
в спогадах, а дещо врізалось в 
мою свідомість на все життя. 
Пам’ятаю, як у третьому класі 
мені була доручена місія уро-
чистого покладання військової 
каски до пам’ятника на ПРБ з 
студентами училища. Батьки 
вдома, а в школі вчителі тоді 
заклали в мені і розвинули 
лідерські якості. Так я стала 
старостою класу, я шліфувала 
науку спілкування з вчителями, 
ровесниками, старшокласни-
ками, всіма людьми. Тож на 
святкуванні 65-річного ювілею 
рідної школи, з радістю зу-
стрінусь з вчителями, які мали 
дар любити нас, учнів, які дали 
нам путівку в життя, з опорою 
на знання та здорові життєві 
цінності. Очікую зустрітися зі 
своїми однокласниками. Адже 
наш клас був дружнім колекти-
вом і прагнув до пізнань чогось 
нового.

Хочеш смійся, а хочеш плач, 
що вже пройшло стільки років 
з тієї пори, коли старшоклас-
ник взяв на плечі першоклас-
ницю. Це була я. Він проніс 
мене по колу двором школи, 
і маленька школярка, розма-
хуючи учнівським дзвіночком, 
сповістила про початок нового 
навчального року і мого шкіль-
ного та вже зрілого нинішнього 
віку. Пам’ятаю і останній дзво-
ник, коли випускники стали не 
учнями школи, а тільки майбут-
німи гостями. Я зберегла цей 
статус і до сьогодення. Тож 
завтрашній шкільний ювілей 
- велике свято в моєму житті. 
Бо у кожного із нас є своя 
світлина, а в громаді кажуть: 
школа, в яку завжди є бажання 
заглянути в двері. Пройти по 
коридору. Піднятися сходами, 
бо тільки там збереглось все 
так, як колись. Беззаперечно, 
у сучасних учнів більше розви-
нута інформатика, інша комуні-
кабельність, але все зводиться 
до того самого формування 
особистості, яка потім зможе 
організувати своє життя і се-
редовище. 

Зі святом рідної школи, на 
жаль, не зможу привітати тих, 
хто формував мене, своїх най-
дорожчих вчителів, душі яких 
вже пішли до Бога. Це Аліна 
Вікторівна Домбровська та Іван 
Оксентійович Островщук. Від 
них набутий досвід і сьогодні 
мені допомагає в житті. За що 
не втомлююся завжди з щирою 
вдячністю згадувати.

вероніка люБіч

У редакцію “RIA-Козятин” при-
несли оголошення наступного 
змісту:“31 рік віддаляють нас 
від трагічної події техногенної 
катастрофи на Чорнобиль-
ський атомній електростанції 
(26 квітня 1986 р.), наслідки 
якої відчуватиме ще не одне 
покоління українців.

З метою вшанування пам’яті 
ліквідаторів та постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС та 
забезпечення патріотичного 
виховання молоді, 14 грудня 
о 9.30 в залі засідань відбу-
дуться заходи, пов’язані із 31 
річницею Дня ліквідатора.

Взяти участь у намічених за-
ходах запрошуються учасники 
ліквідації аварії та постраж-
далі, громадяни міста.

Оргкомітет.”

чому в грудні. 14 грудня в Укра-
їні відзначається День вшануван-
ня учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС. 
Указ про установу цієї пам’ятної 
дати підписаний президентом 10 

листопада 2006 року. У багатьох 
можуть виникнути сумніви, навіщо 
потрібно це свято, якщо є 26 квітня 
- Міжнародний день пам’яті жертв 
радіаційних аварій і катастроф, і 
чому саме 14 грудня вибрано для 
вшановування учасників ліквідації.

Справа в тому, що 30 лис-
топада 1986 р. було закінчено 
будівництво саркофага над зруй-
нованим четвертим енергоблоком 
Чорнобильської АЕС, а 14 грудня 
в газеті «Правда» надруковане 
повідомлення про те, що держко-
місією був прийнятий в експлуа-
тацію комплекс захисних споруд.

Ті, хто вважають 14 грудня сво-
їм святом, вже давно називають 
цей день Днем ліквідатора. Ще 
в 1986 р. учасники ліквідації зі-
бралися разом, щоб відзначити 
свою першу перемогу. У 1994 
р. громадські організації чор-
нобильців України звернулися з 
листом до керівників держави, у 
якому запропонували заснувати в 
календарі день учасників ліквіда-
ції Чорнобильської катастрофи. 
Тоді офіційне рішення не було 
прийнято, але ліквідатори само-
стійно почали відзначати цю 

дату. Святкування 
було офіційно до-
зволено, від різних 
силових структур 
виділялася почесна 
варта, покладалися 
вінки від керівників 
держави, іноземних 
посольств і громад-
ських організацій, 
але було відсут-
нє визнання цього 
дня на державному 
рівні.

Додання держав-
ного статусу Дню 
ліквідатора ще раз 
нагадує суспільству 
про проблеми лік-
відаторів-чорнобильців, найваж-
ливіша з яких - недостатній для 
нормального життя розмір пенсії. 
Безпосередньо з цією пробле-
мою пов’язана і інша - проблема 
статусу ліквідаторів аварії на 
ЧАЕС. Тільки перші 5 тисяч з тих, 
хто ліквідовував аварію, офіційно 
стали називатися ліквідаторами, 
отримавши відповідні посвідчен-
ня, а з 1992 р. всім іншим ви-
давали «корочки» постраждалих 

від Чорнобильської катастрофи.
Незважаючи на всі труднощі і 

проблеми, самі ліквідатори на-
зивають 14 грудня святом. 

У ліквідації катастрофи на 
ЧАЕС брали участь більше 
650000 людей з усього колиш-
нього Радянського Союзу, з яких 
більше половини представляли 
тодішню УРСР. Можливо, Україна 
стане автором доброго почину, 
і День ліквідатора з’явиться в 
інших країнах.

в'ячеслав гончарук

Третій день поспіль країна 
спостерігає за арештом Михайла 
Саакашвілі: прихід підрозділу 
“Альфа” в помешкання політи-
ка; “кіно” на даху будинку, де 
проживає колишній Президент 
Грузії; його арешт та визволен-
ня активістами; виступ політика 
біля стін Верховної Ради; заява 
генпрокурора Юрія Луценка про 
зв’язки Михайла Саакашвілі з 
олігархом втікачем Курченком; 
заготівка бруківки на вулиці Гру-
шевського і укладка її на місце 

нацгвардійцями.  
Учора о шостій ранку спів-

робітниками підрозділу “Корд” 
була спроба зачистити наметове 
містечко. З трьох сторін стражі 
порядку, яких за приблизними 
підрахунками було біля 200 
осіб, намагалися проникнути в 
наметове містечко. З двох сто-
рін їм дали відсіч. А в третьому 
місці вони таки проникли в на-
метове містечко. Там і відбулася 
сутичка з активістами, які відпо-
чивали. За словами активістів, 
їх почали бити, коли ті ще спа-
ли. Постраждалі є з обох боків. 

Розбиті голови і маса синців. 
Питання: “Чому правоохоронці 

знову б’ють протестувальників? 
Хіба вимоги мітингуючих не на 
часі? Антикорупційний суд, за-
міна членів ЦВК, Голова ЦВК 
Охендовський вже приріс до 
крісла? Вимоги протестантів: 
закон про імпічмент президен-
та, зняття необмеженої недо-
торканності, закон про вибори. 
Замість того, щоб прийняти ви-
важене рішення, знову ллється 
кров українців. Хіба є більші 
агенти Кремля, ніж нинішня 
влада? 

тетяна лозінська

Юлія Власова навчался у шко-
лі №3 на відмінно, закінчила уні-
верситет міжнародних відносин 
у Києві, вийшла заміж і пере-
бралася жити в Білорусію, наро-
джувати приїхала в рідне місто. 
Народила донечку Єву. Коли їй 
було три місяці, мама захворіла. 
Лікарі поставили страшний діа-

гноз. Зробили операцію. Стала 
інвалідом.

Зараз, коли дитині два з по-
ловиною рочки, хвороба знову 
почала підступати. На сьогодні 
Юлія почувається погано. Кожен 
день ставлять крапельниці. Лі-
карі кажуть, що допоможе опе-
рація. Потрібно їхати в Харків 
до професора і залишатися на 
обстеження.

Коли Юля почала хворіти, 
грошима допомагали їй всією 
родиною, долучились і небай-
дужі люди. Зараз молодій мамі 
знову потрібна допомога. За-
кликаю всіх милосердних людей 
долучитися до акції милосердя 
і допомогти Юлії Власовій по-
долати хворобу. Розрахунковий 
рахунок у ПриватБанку 4731 
2191 0302 8837

катерина чекай
У редакції газети “RIA-Козятин” в 

рамках благодійної акції проходить 
збір речей. Він відсортовується в 
зону бойових дій, нужденним, бага-
тодітним сім’ям.

Цього тижня до нас завітали дві 
жительки району: Галина (мати сімох 
дітей) і Юлія з сином Тимуром. Жінки 
вибрали взуття й одяг собі та діткам. 
Вони дуже вдячні небайдужим лю-
дям, які приносять до редакції одяг. 

Запрошуємо козятинчан при-
єднуватися до акції — приносьте 
до редакції гуманітарну допомогу 
у вигляді одягу та взуття. А ті, хто 
має скрутне фінансове становище, 
можуть підібрати речі собі та своїм 
рідним.

катерина чекай

У соцмережі Фейсбук на-
бирає популярності заклик: 
“Українець! Плануєш купувати 
салют до Нового року? Пере-
дай ці кошти волонтерам! Не-
хай армія зробить феєрверк 
сепарам”.

Ця акція набирає обертів, 
тому що в зимовий період най-
більше нашим захисникам по-
трібна допомога. Замість того, 
щоб витрачати тисячі гривень 
на петарди і салюти, пропо-
нується придбати на ці гроші 
речі, які необхідні військовим 
на війні з Росією на сході Укра-
їни. Патріоти Жмеринки вже 
приєдналися до цієї акції. 

Не чудить самі, забезпечте 
ЗСУ можливістю почудити з 
сепарами-ворогами Української 
нації, підготувати “салюти” 

У свою чергу, приносьте до 
редакції газети “RIA-Козятин” 
речі, які допоможуть військо-
вим протриматися у холодну 
пору року та прискорити пере-
могу. Їм стануть в нагоді теплі 
і високі військові шкарпетки, 
зимове взуття, цвяхи, свічки, 
сірники, протипростудні ліки, 
засоби гігієни.

Запрошуємо усіх небайдужих 
приєднатися до цієї акції!

Захворіла, коли дитині було три місяці
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влада і миПРО все

життя зажало, а 
сміття дістало

лист в номер

бублик з бульбашкою узаконили рабствогроші як Покарання, або божевілля 
однієї родини і тиХ, Хто за ниХ голосує

Мер налаштовує проти себе навіть дітей

 до редакції звернулися обурені мешканці міста. 

на білій Казармі 
опора може 
наробити біди

тримаємо 
руку на пульсі 
безпеки 
городян

не виховані діти

Мало того, за рахунок рабів утримують свої родини і не 
подавляться, а їх дружини та діти таким чином у шоколаді

трагедія зіткана з ниток лютої ненависті та зверхнього ставлення до людей розігралась у районі заправки 
бсрМ с. Махнівка Козятинського району, що мало місце в  останню неділю листопада 2017 року

кримінальна хроніка

влад лісовий

Так, 1 грудня 2017 року при-
близно в обід біля кочегарки 
училища розвантажились три 
фури лушпиння соняшника. Його 
спалюють у кочегарці училища.

За свідченнями партизан, ди-
ректор училища Стецюк постійно 
бігає в кочегарку, домахується до 
кочегарів, щоб тримали темпера-

туру! А тачка лушпиння згорає 
за 10 секунд. Кочегари як раби, 
без заперечень, цілодобово пере-
лопачують вручну за допомогою 
власного пердячого пару 150 ку-
бів вологих смердючих відходів.

Спроба розговорити і отримати 
у кочегарів інформацію, як, влас-
не, організована праця, резуль-
татів не дала. Але нам вдалося 
розговорити приближених осіб 

Бублика та Лівшиця.
Інформація нас жахає. Ко-

чегари оформлені на роботі з 
окладом три тисячі чотириста 
гривень. Отримують на карточку. 
Мінусують 600 гривень, отож на 
руки 2800. Працюють цілу добу 
через двоє. Безжалісна екс-
плуатація на грані життя та 
смерті. Суперечить здоровому 
глузду та закону України. Право-

вого захисту не існує. Хоча є всі 
контролюючі органи влади, які 

самоусунулись від роботи, але 
чиновницькі оклади отримують.

влад лісовий

Гурт молодих хлопців, очо-
люваний Назаром Рибаком 
(батько якого Микола Рибак — 
депутат Вінницької обласної ради 
від БЮТ, знаний в регіоні госпо-
дарник, родина із фінансовими 
статками) з Жежелева та ще 
двох корешів здійснили нічим не 
мотивований напад на місцевого 
жителя, що був одягнений у фор-
му військового ЗСУ. Потерпілий 
— ветеран війни з Російською 
імперією, що відбувається на 
сході України.

Саме через це нанесли йому 
тілесні ушкодження так, що той 

опинився на лікарняному ліжку 
в травматології. Потерпілий від 
спілкування з пресою відмовив-
ся, заявивши, що допомоги не 
потребує.

Відомо, що подія зареєстро-
вана в поліції і прийнята до 
перевірки слідчим Козятинської 
поліції. В лікарні вказана по-
дія набула розголосу, а один із 
хворих прямо повідав, що потер-
пілий поліції дав свідчення, що 
впав з мотоцикла. Не лишились 
байдужими Махнівські партизани, 
які грузонули Рибака і той враз 
подоївся на три тисячі зелених.

Як розділили кошти, нам не 
відомо, та й не ставимо такої 

цілі. Як на мене, це мізерна 
сума. Партизани ж пояснили, що 
це вступний внесок для початку 
розмови.

Про вказані події ми не писали 
б, щоб не травмувати психіку ве-
терана ЗСУ. Хоча провели власне 
розслідування. Лише після опри-
люднення у Фейсбуці ветеранами 
війни ми вчинили вказані дії.

Остання публічна дія Назара 
Рибака — придбання нерухо-
мості (жилий будинок) за два 
мільйони.

Нами зафіксовано поле, яке 
обробляє родина Рибака, батько 
з сином, не сплативши значні 
суми податків, при тому, що Ми-

кола Рибак, ні більше ні менше, 
член постійної комісії обласної 
ради з питань агропромислового 
комплексу і земельних 
відносин. .

Рибак Микола Ста-
ніславович 

М і с ц е  р о бо -
ти: Кооператив 
,,Маяк”

Посада: голова
Службова адре-

са: Вінницька об-
ласть, Козятинський 
район, смт. Глухівці, 
вул. Верхня Садова,1

Службові телефони: (242)3-14-
24; 3-14-75

Партійність: Всеукраїнське 
об'єднання "Батьківщина"

Фракц і я :  В сеукра їн ське 
об’єднання "Батьківщина"

Член постійної комі-
сії обласної ради з 
питань агропромис-
лового комплексу 
і земельних від-
носин.

Додаткова інфор-
мація: Прийом гро-

мадян: Щовівторка
Години прийому: 

9.00 – 12.00
Адреса прийому: Козятин-

ський район, смт. Глухівці, вул. 
Верхня Садова, 1

тамара шеПелева, смт. залізничне

Брехня й корупція заполонила світ, 
Де люд обкраденний, багато злого.
А правда та, як кучка хмизу,
Спалив, роздув, нема нічого.
Отак роками жили, й живемо,
Де у полоні ми, і наші діти.
А тут ще й втроє ціни підняли, 
Що й не встигаєш дух перехватити.
Ціни скачуть, як шакал на здобич, 
Де панство те, ніколи не пойме.
Плати бабло, бери гроші, де хочеш.
Іначе той шакал на клоччя роздере.
А там сопи, мовчи і слухай,
Бо кажуть краще роблять, 
все для нас.
А ти дивись, держись, не пукай,
Бо ще й за це пани візьмуть у нас.
Сміття роками входило в квартиру,
Платили вчасно, все було гаразд.
Тепер сміття так засмерділо,
Що вже й дістало усіх нас.
Тепер пани хотять, 
щоб всі жили окремо…
Де по Козятину пішов такий тризвон,
Що те сміття, як ВІЗУ оформляють,
Мабуть, піде на Експорт за кордон?
Так що пора нам, земляки, змиритись.
Ми все життя 
у них в боргу і квиті.
Ну що ж поробиш, 
треба жити.
А там хоч плач, 
хоч скач,
Все рівно не поймуть.
І ще на шию 
зашморга знайдуть.

в'ячеслав гончарук

Коли на вулиці Червоної Ка-
лини міняли електролінію, були 
замінені й стовпи. У місцях, де 
дроти міняють напрямок, під 
стовп ставлять опори. Так було 
й на перехресті вулиць Червоної 
Калини та Князів Острозьких. 

З часом, така опора відхили-
лася від стовпа і взяла напрям 
на приватну садибу. За словами 
мешканців вулиці, вона з часом 
все більше і більше має нахил 
відносно землі. От і думають 
люди, чи витримає залізобетонна 
конструкція, коли буде обмерзан-
ня. Адже вага опори, яка відхи-
лилася, за таких обставин значно 
збільшиться, зважаючи, що їх 
закопують на меншу глибину, ніж 
сам стовп. 

Зважаючи, що є загроза, що 
опора може впасти і наробити 
великої шкоди, газета “RIA-
Козятин” звернулась в управління 
козятинських електромереж. Нам 
повідомили, що працівники РЕМу 
виїдуть за вказаною адресою. 
Якщо згадана опора несе якусь 
загрозу для населення, її демон-
тують негайно.

“Шановна редакція газети 
“RIA-Козятин”.

Я завжди купую вашу газету 
і перечитую кожну сторінку. У 
номері від 23.11.2017 в статті “У 
декларації пропали гроші і біз-
нес дружини” мене збудоражила 
інформація, що у 2013 році при-
дбали приміщення друкарні і на-
лежить воно тещі Віктора Слобо-
дянюка Ганні Лікановій. Як так 
можна придбати це приміщення, 
якщо воно не виставлялося на 
аукціон на продаж?

Можливо, мені і моїм колегам, 
котрі працювали у друкарні, не 

відомо, що друкарня вже про-
дана із молотка, а де ж наші ва-
учери і частки, що ми вкладали?

Тоді як я працювала у друкар-
ні, стояло питання викупу дру-
карні і ми всі колеги по роботі 
вносили ваучери і гроші, і наші 
діти теж вносили ваучери, щоб 
бути в долі. Тоді як ми вже ви-
купили, то вже друкарня не була 
“Козятинська друкарня,” а була 
“КП Козятинська друкарня”. А 
на даний час читаю в газеті, що 
друкарня придбана на ім’я Ган-
ни Ліканової. Як так можливо, 
стоїть знак питання? А кому 

ж належить 
“Атлетика”? 
Можливо, у 
“Атле тиц і” 
наші част-
ки, у які ми 
в к л а д а л и 
свої гроші і 
ваучери.

З великою 
повагою для 
вас і до ва-
шої газети я 
і мої колеги, Головач Людмила 
Миколаївна.

Від редакції: з даного приводу 

ми проведемо журналістське 
розслідування, про його резуль-
тати повідомимо.

тетяна лозінська

До редакції звернулася жи-
телька міста Надія Шайдюк з 
відкритим листом-обуренням:

“Дійшла черга неповаги і 
до наших дітей, які відвідують 
школу-інтернат. Вранці діток з 
міста, а їх чимало, везе автобус 
№ 3 і №6. Хоча часто і густо їх 
можна і не дочекатися. Мерз-
нуть діти на зупинках і ні в кого 
душа не болить, бо це ж не їхні 
діти. Недовіра козятинчан до 
міської і районної ради — то 
дуже м’яко сказано. Але у чому 
винуваті діти?

Після закінчення уроків по-
чинається у цих учнів цілий 
колапс. Перевізники, у яких, 
мабуть, діти не чекають і не 
мерзнуть на тій зупинці біля 
інтернату, роблять підлість їм та 
батькам.

Раніше маршрут №3 відправ-
лявся від інтернату в 13.30, а 
потім о 14.00. Діти після п’ятого 
уроку встигали раніше, а після 
шостого на 14.00. Але переві-
зник відмінив рейс о 14.00, а 
їздить тільки о 13.35. То багато 
дітей не встигають і чекати на-
ступний потрібно до 15.30. 

Що робити дітям на тій зупин-
ці біля інтернату, де проходить 
траса і хто відповість за, не дай 
Боже, якусь трагедію?

Моя внучка ходить четвертий 
рік в інтернат і ми дуже задово-
лені цим навчальним закладом, 
яким керує дійсно господар, 
фахівець і взагалі чудова люди-
на Зіновій Москалевський. Дуже 
багато дітей з міста відвідують 
цей навчальний заклад.

Я хочу особисто від себе і 
всіх батьків, діти яких відвід-
ують школу-інтернат, просити 
мера, а також керівника район-
ного відділу освіти Аліну Діден-
ко допомогти у вирішенні під-
возу дітей після уроків у місто. 

Багато дітей відвідують гуртки 
в будинку піонерів, але доїхати 
не мають змоги. Маршрут №7, 
який відправляється від депо о 
14.00, міг би заїхати до інтер-
нату і забрати дітей в місто. Це 
ж не безкоштовно, діти платять 
кошти за проїзд.

Шановний мер Олександр 
Дмитрович, не налаштовуйте 
проти себе навіть дітей. Бо ми, 
дорослі, які вам так повірили, 
розчарувались давно.”

Редакція перевірила ситуацію. 
Дійсно, маршрути змінили час 
курсування і потерпають від 
цього школярики. Скоріш за 
все, ця проблема надумана. Ко-
мусь вигідно, щоб діти відчували 
дискомфорт з незручним рухом 
автобусів? Може хтось в міській 

раді показати листа від “не бай-
дужих мешканців”, які ставили 
таку вимогу? 

Директор закладу Зіновій 
Москалевський повідомив газе-
ту, що, мабуть, щоб вирішити 
цю проблему, закладу доведеть-
ся придбати власний автобус.

знущання над школярами

у людей вкрали друкарню

дмитро артемчук

Минулого тижня став свідком 
такого випадку. Дівчата поверта-
лися зі школи, раптом одна каже 
своїй подрузі: “Дивись, наші 
хлопці смітник перевернули”. 
Повернувся і я в бік, куди диви-
лися школярки. Там ще гойдався 
маятником сміттєвий бачок, що 
перевертається, а під ним було 

висипане сміття. Від місця по-
дії відходили п’ять усміхнених 
фізіономій школярів. Поруч про-
ходили дорослі люди та ніхто не 
став з’ясовувати причину такої 
дитячої забави.  

Виховувати дітей можуть тіль-
ки батьки і це, мабуть, правиль-
но. Навіть зауваження зробити 
— не відомо, як сприйме його 
чуже дитя. У деякій мірі допо-

магати батькам у вихованні їхніх 
чад може долучатися тільки 
школа. Ми ж про хороших дітей. 
Не за тих, що стоять на обліку. 
Тільки в цьому випадку дивує 
інше: як серед п’яти однолітків 
не знайшлося хоч одного, хто б 
зупинив активного однокласника 
від недостойного вчинку свого 
товариша.

Чогось страшного в цій ситуа-

ції не сталося, сміття приберуть, 
якщо його вітром не рознесе. 
Тільки потрібно пам’ятати, що 
поганий вчинок може перейти у 
погану звичку. Шановні батьки, 
у яких на виховання дітей не за-
вжди є час, якщо ви хочете, щоб 
ваші діти не мали в дорослому 
житті поганих звичок, то вихо-
вуйте їх так, щоб вони не робили 
поганих вчинків тепер. 

29 листоПада
У майстерні в Іванківцях неві-

домі пошкодили вікно і вкрали 
звідти редуктор, електронасос, 
ліхтар типу “Шахтар”, дошку 
для креслення, старі деталі до 
електротехніки.

З нежилого будинку в Мах-
нівці поцупили металеву ванну 
та п’ять чавунних батарей.

30 листоПада 
Козятинчанин повідомив по-

ліцію, що його син програв 500 
гривень в незаконних гральних 
автоматах “Дукан”.

З території ТОВ “Поділля” 
викрали два металевих швелери 
та дві залізобетонні електро-

опори.
У лісосмузі біля Збаража 

знайшли снаряд часів Другої 
світової війни 88 мм калібру.

1 грудня
З господарської будівлі в 

Жежелеві вкрали п’ять мішків 
пшениці.

У козятинчанки в потязі Ки-
їв-Козятин невідомі поцупили 
мобільний телефон.

2 грудня
На Білоцерківській “поцілу-

вались” “Лада” та “Ауді”. Водії 
склали європротокол.

У жительки нашого міста 
шахраї виманили 20 тисяч гри-

вень, 3 тисячі доларів, вироби 
з золота та комплект постільної 
білизни. А в іншої — невідомі 
поцупили з подвір’я ковдру, яка 
сушилася на дроті.

Повідомили правоохоронців, 
що біля пам’ятника на ПРБ 
працюють ігрові автомати. Полі-
ція опитала адміністратора ПП 
“Українська Національна ло-
терея”, яка пояснила, що вони 
діють на підставі договору.

На Грушевського біля офісу 
нотаріуса знаходилась людина 
в неадекватному стані. Про це 
повідомили правоохоронців. 
Чоловіка доставили до відді-
лу поліції для складання ад-
мінпротоколу за перебування 

в громадському місці в стані 
алкогольного сп’яніння.

3 грудня 
У 19-річного непрацюючого 

козятинчанина при поверхнево-
му огляді в кишені куртки ви-
явили два згортки з коноплею.

Поліцію знову повідомили 
про ігрові автомати на ПРБ біля 
пам’ятника.

4 грудня
На автодорозі Житомир - 

Могилів-Подільський біля Тучі 
сталася ДТП без постражда-
лих. Водій автомобіля ВАЗ, 
23-річний вінничанин, не впо-
рався з керуванням та виїхав 

на зустрічну смугу, де зіткнувся 
з автомобілем “Тойота Прадо”, 
яким керував 57-річний житель 
Коростишева. Останньому зго-
дом стало погано і його госпі-
талізували у лікарню. Обидва 
керманичі були тверезі.

З території домоволодіння 
56-річного козятинчанина по-
цупили 15 метрів двожильного 
кабелю.

Жительці Великого Степу 
нанесла тілесні ушкодження 
односельчанка.

У Козятинській ЦРЛ так беш-
кетував хворий з розладами 
психіки та поведінки, що ліка-
рям довелося кликати на допо-
могу поліцію.

школа №5 без актової зали

такі вчинки неможливо замаскувати
Застосовує терор, бакланить, пробиває шини, ображає ветеранів війни з росією, залякує підприємців

Завгосп обіцяє, що новорічні свята діти 
відзначать у відремонтованому приміщенні
катерина чекай

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин” 
звернулися батьки дітей, які навчають-
ся в школі №5. Вони обурені тим, що 
актову залу цього навчального закладу 
затопила батарея і адміністрація школи 
нічого не робить для виправлення ситуа-
ції. За їх словами, ремонт тягнеться вже 
не один місяць і ніяких результатів.

Ми побували в школі. Як розповів га-
зеті “RIA-Козятин” завгосп школи Євген 
Ласкін, ремонт актової зали знаходить-

ся у фінальній стадії.
— Залишились косметичні робо-

ти — пофарбувати труби і підлогу, 
— каже він і демонструє світлу 
кімнату з побіленою стелею.

Тут тепло, але ще трохи відчу-
вається запах вологи. По стінах 
йдуть нові труби опалення. Їх, за 
словами пана Євгена, перенесли 
з-під підлоги. 

—  Діти відсвяткують Святого Мико-
лая та Новий рік в гарному приміщенні, 
— пообіцяв завгосп. — Ремонт зали 

був пов’язаний з капітальним ремонтом 
центральної системи теплопостачання. 
Деякі затримки були через відсутність 
необхідних будівельних матеріалів.

влад лісовий

Наші публікації про заборону 
писати та здійснювати профе-
сійну журналістську діяльність 
набули розголосу. З метою за-
безпечення особистої безпеки, 
використовуючи професійний 
досвід роботи в поліції Украї-
ни, журналістами точно вста-
новлено, що словесні погрози 
заборонити писати здійснено 
в інтересах держпосадовця, го-
лови райради (в народі Мафік). 
Зваживши всі “за” і “проти”, ми 
подали офіційний запит вказаній 
особі “уповноважував він, чи ні 
залякувати журналістів за міс-

цем проживання”.
А щоб не спокушати душу, 

гарантуємо більше не писати 
про Мафіка. Тепер будемо пи-
сати про рижого.

У своїй звітності на шпальтах 
газети, що належить Юрчиши-
ну, він опублікував статистику 
про зібрані волонтерські кошти 
в сумі 12 мільйонів гривень. 
Відзвітував лише за чотириста 
тисяч, де зникли інші кошти, 
невідомо. 

Закликаю ветеранів війни з 
Російською імперією долучи-
тись і змусити голову райради 
прозвітувати, куди він “впулив” 
волонтерські кошти.
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тоП-7 Посадовців, які мають 
заможниХ матерів

оцінка роботи органів місцевої влади 
ексПертом з місцевого самоврядування

наші інтерв’ю

валерій стахов: “те, що відбувається сьогодні, прикро коментувати”

через три роки влади відкрилася справжня сутність народних обранців - вони переродилися у «фантомасів»

росія офіційно відсторонена від олімпіади-2018 

на наступну сесію депутати  міськради, певно, вдягнуть протигази

іван остаПчук

Те, що цукор 
вже не такий со-

лодкий, як був ра-
ніше, відомо всім. У 

гонитві за прибутками цукровари 
змінили технологію виробництва. 
Тобто на одиницю сировини 
стали більше виробляти солод-
кого продукту, втративши в його 
якості. У результаті кондитери 
перейшли на цукрозамінники, чим 
спричинили на державному рівні 
кількість зайвого цукру. Якщо на 
ринку такого продукту більше від 
потреби — ціна на нього буде 
падати.

 Є ще одна причина, з якої 
з’являється на ринку зайвий цу-
кор  Ціна на нього падає, коли 
починають копати цукровий бу-
ряк, і населення про це також 

знає не перший рік. Причин 
такого здешевлення є декілька. 
Збільшення площ під посівом, 
що сприяє в підсумку появі цукру 
на ринку більше, ніж його спо-
живає населення. Як результат 
- є нереалізований товар мину-
лого року. А ще буває, що сам 
підприємець зменшує ціну, щоб 
швидше продати продукцію. У 
них свої заморочки: погасити 
кредити, закупити пальне, бо 
навесні воно може здорожчати. 
Причин здешевлення білого зо-
лота є багато Але основною при-
чиною появи на ринку зайвого 
цукру є схема, за якою солодкі 
корені стають землею. Як це від-
бувається? Візьмемо за приклад 
фуру сировини 10 тонн. Якщо в 
товаро-транспортній накладній 
зафіксувати, що забрудненість 
товару становить 30 відсотків, 

це означає що в транспортному 
засобі міститься трохи менше 7 
тонн буряків і трохи більше трьох 
тонн землі. У теорії - вмісту такої 
кількості землі не можливе. На 
практиці таке явище трапляється. 
Тож зайвий цукор можна виро-
бляти з землі, яка насправді не є 
солодкою. А насправді, це солод-
кі корені з якогось дива в руках 
ділків перетворилися на землю. 

Реальна забрудненість при 
таких погодних умовах може 
становити від 13 до 16 відсотків.  
Вона може бути більшою лиш за 
умови, коли буряк будуть копати 
екскаватором. Та копають його 
комбайном. Якщо забрудненість 
при копці продукту становить 
більше 16 відсотків, то то вже не 
комбайн. Так що третина землі 
в тонні буряка, то вже занадто. 
І тим підприємцям, які не по-

годжувались з таким процентом 
вмісту землі в сировині могли й 
показати на двері. 

Як тільки “солодкий грунт” 
збалансують з реальною зем-
лею, що потрапила з буряками 
на склади цукрових заводів, тоді 
й ціна на цукор піде вгору. А 
поки що з кожним днем ціна на 
природний солод буде падати. 
Мається на увазі ціна виробника. 
Станом на 12 листопада вона 
становить 10 гривень 60 копійок 
за кілограм найбільш якісного 
продукту Юзефо-Миколаївського 
цукрового заводу. Заради спра-
ведливості хочеться відзначити, 
що й на цьому цукровому заводі 
якість товару впала і є не такою, 
якою була ще в 2015 році. При-
чина - вказана на початку статті. 
Оптова ціна того ж найбільш 
якісного цукру становить 12.60 

за кілограм. Ціна для споживача 
вроздріб становить 14 гривень 
за кілограм. Скоріш за все такі 
ціни на ринку протримаються до 
Нового року. Після Нового року 
солодкий продукт додасть у ціні. 
Які будуть ціни, залежатиме від 
кількості цукру на ринку. Ціна 
на нього може залежати й від 
населення. Якщо люди питимуть 
солодкий чай, який пили раніше. 
Кондитерські фабрики перейшли 
на цукрозамінники не з добро-
го дива. Вони є солодшими за 
теперішній цукор. До наступної 
осені великих перемін на ринку 
цукроварів, мабуть, не відбу-
деться. Та, зважаючи на те, що в 
році наступному будуть зменшені 
площі під цукрові буряки, то нас 
може чекати значне здорожчання 
цього товару в середині наступ-
ної осені.    

не той нині цукор — не такий солодкий. чому?
Блог

Якщо у Італії керують «хре-
щені» батьки, то в Україні іс-
торично склалося, що жінка 
має значно більший вплив. І 
згідно з деклараціями та інши-
ми офіційними документами, 
без рідних мам багато хто з 
впливових посадовців не зміг би 
жити. Нардепи позичають в них 
мільйони, міністри приймають у 
дарунок дороге житло, а про-
курори їздять на їхніх дорогих 
іномарках. Матері за докумен-
тами раптом стали власницями 
великих та середніх бізнес-ім-
перій, хоча ще кілька років тому 
працювали оператором котель-
ні, вчителем у музичній школі 
чи власкором у місцевій газеті. 
Кому ж з літніх жінок вдався 
стрімкий зліт у пенсійному віці 
– читайте далі.

Найбільше вразив журналістів 
нардеп Сергій Льовочкін. У 
декларації він вказав контроль 
над сімома офшорними компа-
ніями, сплату понад чотирьох 
мільйонів податків та благодійні 
внески. Це вже не кажучи про 
квартиру у Києві та частину 
апартаментів у Греції. А от з 
майже восьми мільйонів гривень 
доходів п’ять Сергій Льовочкін 
позичив у матері, повідомляє 
censor.net. Причому позичені 
у Євгенії Льовочкіної п’ять 
мільйонів гривень нардеп три-
має готівкою.

Другий нардеп, мати якого 
має неабиякі статки – Олег 
Ляшко. Це його мати працю-
вала оператором котельні на 
Чернігівщині. Та це – колись, 
до виходу на пенсію. Тепер же 

Любов Ляшко володіє 13 зе-
мельними ділянками під Києвом. 
Хоча жінка і отримує пенсію 
у 1600 грн, це не завадило їй 
придбати на початку цього року 
трикімнатну квартиру ринковою 
вартістю 1,5 мільйона гривень. 
Про це розповідає видання 
bihus.info. 

Третій парадокс, який помі-
тили журналісти порталу kurs з 
Івано-Франківська – статки ма-
тері народного депутата Юрія 
Бабія від «Народного фрон-
ту». Жінка, яка є викладачем 
у музичному училищі, згідно 
з декларацією посадовця ще 
за 2015 рік має 373 тисячі до-
ларів. Сам же нардеп зберігає 
готівкою майже вп’ятеро менше 
– 72 тисячі доларів. При цьому 
річна зарплата матері нардепа 
становить менше 50000 гривень, 
а пенсія за 12 місяців не сягає й 
17000 гривень.

Матусі мерів Одеси та Пол-
тави теж не бідують. Згідно з 
деклараціями синів. Так, мати 
міського голови Полтави Олек-
сандра Мамая згідно з по-
датковим звітом має 870 тисяч 
доларів та три мільйони 840 ти-
сяч гривень. Ще пенсіонерка є 
власницею нежитлового будинку 
площею майже 1000 кв. м, зе-
мельної ділянки у 1500 кв. м та 
квартири у Полтаві. Олександр 
Мамай згідно з електронним 
звітом взагалі не має власного 
житла.

Мати ж мера Одеси Геннадія 
Труханова має 70 відсотків 
будинку у приморському місті 
площею 250 кв. м, понад 26 

тисяч квадратних метрів землі 
на Одещині, тисячі акцій під-
приємства «Комуненерготранс», 
коштовний годинник та кілька 
ювелірних виробів.

Мають претензійні іномарки 
та будинки не лише матусі мерів 
та депутатів. Мама начальника 
відділу  прокуратури Черні-
вецької області Павла Огро-
дюка теж  може похвалитися 
статками. Журналіст районної 
газети Марія Мазепа має 
«Порш Панамера», та ділянку 
зі збудованим на ній маєтком. 
Декларація ж її сина за мину-
лий рік – порожня. Він лише 
вказав, що безоплатно корис-
тується квартирою своєї сестри. 
А зарплата його становила 179 
тисяч гривень.

Але і це не все. Завершує 
рейтинг мати головного лікаря 
Львівської комунальної стомато-
логічної клініки №5 Юрія Олій-
ника. Журналісти встановили, 
що матуся стоматолога має три 
офіси у центрі міста загальною 
площею більше 300 квадратних 
метрів. Сам же Юрій Іларійович 
задекларував всього 75 тис. грн 
доходу за минулий рік, тобто 
близько 7 тис. грн на місяць.

«Можна пройти крізь пустелі і 
хащі, тільки без мами не можна 
нізащо», - йдеться у дитячо-
му віршику. Бачимо, що для 
багатьох посадовців ці рядки 
актуальні й у дорослому житті. 
Особливо, коли вони заповню-
ють декларації. 

Підготовлено ГО «Інтерньюз-
Україна» в рамках проекту 
«Декларації» 

тетяна лозінська

Голова Козятинської районної 
ради 4, 5, 6 скликань, магістр 
державного управління Валерій 
Стахов має найбільший безпе-

рервний стаж в органах місцево-
го самоврядування — 12 років! 
У екслюзивному інтерв’ю газеті 
“RIA-Козятин” експерт з само-
врядування напередодні Дня міс-
цевого самоврядування (сьогодні, 
7 грудня) дав оцінку роботи ра-
йонної та міської влади.

— Валерію Івановичу, що ви 
можете розповісти про День 
місцевого самоврядування?

— Це одне з найважливіших 
свят держави. Свято, яке вша-
новує людей, які представляють 
сьогодні владу в державі. Місце-
ве самоврядування без перебіль-
шень є наріжним каменем основ 
держави в країні. Ті повноважен-
ня, які повинно виконувати міс-
цеве самоврядування, покликані 
забезпечувати комфортне життя 
людей, які проживають на тій чи 
іншій території. Чому я кажу, що 
свято є чи не найбільшим, тому 
що воно насамперед стосується, 
на моє глибоке переконання, 
сільських і селищних голів, пра-
цівників сільських і селищних 
рад, працівників міської ради і 
міськвиконкому. Тобто тих людей, 
які працюють безпосередньо на 
відповідних територіях і працю-

ють з жителями цих територій. 
Що стосується районної чи 

обласної ланки, то це, без пере-
більшення, є пережиток Радян-
ського Союзу. Впевнений, що 
абсолютно сьогодні не доречні 
такі структури на рівні району 
та області. У всьому світі про-
цедура в стосунках відбувається 
так: сільська, селищна рада — 
кабінет міністрів тієї чи іншої 
держави. Так без заперечень 
мало б бути і в Україні. Упро-
довж багатьох років, коли люди 
обираються до органів централь-
ної влади держави, обіцяють, 
що саме вони, прийшовши до 
влади, передадуть повноваження 
органам місцевого самовряду-
вання. Але, починаючи з Кучми 
і закінчуючи Порошенком, після 
перемоги на виборах відразу 
про це все забувають. Сьогодні є 
спроби прем’єр-міністра сказати, 
що звернута увага до органів 
місцевого самоврядування, але 
хочу нагадати, що для того, аби 
передавати повноваження, також 
ще мали би бути передані фінан-
сові ресурси.

— Як людина, яка має най-
більший стаж в органах місце-
вого самоврядування, ви мо-
гли б сьогодні дати оцінку ва-
ших наступників — районної 
ради, райдержадміністрації?

— Вибори, то така річ, яка дає 
оцінку тій чи іншій особі. Якщо 
вона обирається один раз і біль-
ше, люди її не обирають, то, без-
умовно, випадково потрапляє на 
ту чи іншу виборну посаду. Мене 
на посаді змінював Сергій Лано-
вик. Він декілька місяців пропра-
цював, і з незрозумілої для мене 
причини більше не балотувався. 
Мабуть, або відчув, що в нього 
нема потенціалу для обрання 
керівником, можливо якісь інші 
причини, але я не вважаю його 

наступником. 
Те, що відбувається сьогодні, 

прикро безумовно коментувати. 
Оскільки людина, яка пропра-
цювала декілька років, встигла 
покупатися в сміттєвому баку, 
зуміла без перебільшення зава-
лити п’ять лікарень на території 
Козятинського району. Власне 
все, що відбувається сьогодні, 
всі ці склоки, скандали, розбірки 
в Козятинському районі — без 
перебільшення заслуга сьогод-
нішнього посадовця районної 
ради. Прикро в цій ситуації те, 
що цю людину знають на Козя-
тинщині від малого до старого, 
знають, на що він здатний, тому 
там говорити абсолютно немає 
про кого. У свято хочеться на-
гадати жителям Козятинського 
краю, що в даному випадку мали 
би нести політичну і моральну 
відповідальність саме ті, хто, як 
писало ваше видання, “впихнули 
невпихуєме”. Це Шубовичі, Бар-
чуки і компанія. Саме вони по-
винні були б вибачитися сьогодні 
перед населенням Козятинського 
краю за те, що відбувається. 

Що стосується районної дер-
жавної адміністрації, в силу 
тих чи інших причин, я як такої 
роботи взагалі не бачу. Чи є ад-
міністрація, чи немає? За останні 
роки взагалі не знаю ні однієї 
події, ні одного будівництва, або 
кардинальних змін, які були б 
пов’язані з роботою райдержад-
міністрації. Безперечно, це дуже 
прикро і хотілося, щоби були 
зміни на краще, проведена ре-
форма державної служби. Але, 
за класиком, маємо на сьогодні 
те, що маємо.

— Як експерт місцевого са-
моврядування чи можете дати 
оцінку роботі міської влади.

— Мені не зовсім коректно да-
вати оцінку, оскільки я не є жи-

телем Козя-
тина, ніколи 
не працював 
в  органах 
влади міс-
та, але мені 
безперечно 
не байдужа 
його доля. 
А дже  т у т 
проживають мої батьки. Оцінюва-
ти владу Козятина сьогодні дуже 
важко. Я хотів би тільки привер-
нути увагу одним — скільки йде 
дискусій на тему задимленості. 
Як так можна збиткуватися над 
населенням міста? Якщо сьогод-
ні не розуміє міський голова, те 
що він робить, чим займається у 
цьому напрямку, то в мене про-
сте запитання: Для чого тоді 32 
депутати в міській раді? Я з за-
собів масової інформації тільки 
і дізнаюсь, що один Панчук ніби 
там намагається підняти людей 
і змусити владу зробити якісь 
дії. Можна було б зрозуміти цю 
проблему, якби енергогенеруюча 
компанія перший сезон зайшла 
працювати. Але сьогодні вже 
другий сезон і така біда на те-
риторії міста. Ну це просто не 
правильно, не красиво. Це один 
з прикладів. Але справа в тім, 
що є низка проблем, які можна 
озвучувати до вечора без зупин-
ки. Це стосується освіти, охорони 
здоров’я, наведення порядку з 
дорогами, бродячі собаки та 
інше. Робота оцінюється тоді, 
коли вона робиться, а тут нема 
чого оцінювати.

— Які будуть ваші побажан-
ня працівникам місцевого са-
моврядування Козятинщини?

— Насамперед хотів би звер-
нутися сьогодні до сільських і 
селищних голів, тому що без 
перебільшення, то є найсклад-
ніший шматок хліба, оскільки 

кожний мало-мальський чиновник 
на рівні району хоче керувати, 
кожен житель громади хоче ро-
бити зауваження, але не маючи 
фінансового ресурсу, не маючи 
необхідних повноважень без-
перечно важко вирішити всі про-
блеми. Я все-таки вірю в найкра-
ще, вірю, що настане час, коли 
сільський голова зможе впливати 
на процеси, які відбуваються на 
території. Тож  в день свята ба-
жаю терпіння, терпіння і ще раз 
терпіння і великі слова подяки 
всім працівникам органів місце-
вого самоврядування і депутатам 
місцевих рад.

—  І чим ви сьогодні займа-
єтеся?

— Як я і обіцяв на своїй 
прес-конференції, коли полишив 
державну службу, займаюсь 
бізнесом. Маю власне аграрне 
підприємство. Дякую Богові, що 
маю можливість працювати з 
гарними добрими людьми, гор-
дий тим, що моє підприємство 
ТОВ “Бродецьке МГП” визнане 
найкращим в області по вирощу-
ванню цукрового буряка.

 Мені приємно, що моє під-
приємство отримало найкращі 
врожаї зернових культур і пла-
тить надзвичайно добру, гарну 
заробітну плату за оренду і за 
паї людям. 

— Ми в свою чергу бажаємо 
вам всіляких гараздів і дякуємо 
за експертну оцінку нашого міс-
цевого самоврядування.

 ганна шрот
 
   Існує декілька версій, чому 

вони будуть намагатися прихова-
ти свої обличчя.

 Перша - це тому, що ці особи 
добре псують повітря у приміщен-
ні і таким чином  спробують за-
хистити свої  легені від вихлопів 
із сусідських дуп. Друга - вони 
давно  розучилися розмовляти 
і тепер будуть тільки «булька-
ти» один до одного, пояснюючи 
щось на мигах. Нарешті ще одна, 
найбільш жахлива. Ми маємо не 
депутатів, а монстрів, які довго 
ховалися у міськраді, нарешті 
визріли і повилазили з яєць. У 
народі кажуть, що цьому дуже 
сприяло задимлення, штучно 
створене ними у місті. Головна 
мета – труїти городян, не давати 
їм дихати. Чим більше їх потра-
пить до лікарень або на кладови-
ще, тим краще для «істот». 

Вони патякають на сесіях про 
благоустрій, про турботу за 
мешканців, б’ють себе у груди і 
обіцяють тепле і охайне місто, а 
насправді роблять усе навпаки, 
з ненавистю до простих людей. 
Таке враження, що у Козятині 

на вулиці Героїв Майдану зна-
ходиться не міськрада, а дурдом 
«Веселка». Там зібралося декіль-
ка десятків пустоголових людей, 
які не мають жодної уяви про те, 
як керувати містом, що робити, 
як діяти в тій чи іншій ситуації. 
Ліплять накази, рішення, посила-
ють їх один одному, а потім тими 
наказами щось витирають. До 
того ж, у цьому мороці, що охо-
пив місто, вигідно робити темні 
справи. Депутати «народжують» 
по три-чотири комунальні підпри-
ємства, потім швидко  їх лікві-
довують, а гроші з міського бю-
джету, тобто з людських кишень 
«крутять» на якихось рахунках. 
Дякуючи такій «копіткій, впертій» 
праці мера «Пухиря», посадовців 
типу Лівшиців, Ясних та їм по-
дібних, підприємців Бубликів, 
Іщенків, Козятин став схожим 
на свинарник. Місто потопає у 
суцільних калюжах, тротуарів 
немає, освітлення  нормального 
немає. Усюди баюри, канави, 
купи щебеню після незавершених 
робіт. 

Біля центрального скверу во-
дяники щось рили, рили, а потім 
висипали гравій і навіть не стали 

розгортати. Понаставлено сміттє-
вих баків на кожному кутку, але 
чистіше від того не стало. Літом 
буде сморід і мухи розміром з 
кулак, адже ніхто не піддаватиме 
оті баки санітарній обробці?  

Про каналізаційні люки краще 
мовчати: або гілки якісь стирчать 
з дірок, або цей люк уже так вліз 
у асфальт, що тримається «на 
шмарклях» і чекає того, хто туди 
влетить. Було б добре, якби туди 
влетів хтось з цих посадовців або 
й сам голова. Може, пішло б на 
користь. 

Підняли плату за воду - вона як 
була брудною, так і залишилась. 
Патякали-мекали про водогін, а 
де той водогін? У якому місці? 
Збільшили тарифи на житло - а 
прибудинкову територію хтось 
прибирає? Де і коли у Козятині 
бачили двірників? Чи ремонтує 
хтось під’їзди? Ціна у маршрут-
ках підскочила на гривню. Хоч 
один з тих панів їздив нашими  
маршрутами, вивчав, як ходять 
автобуси, доцільність розкладу, 
стан зупинок? Хтось ставив собі 
питання, як це молодій мамі з 
коляскою влізти у той жовтий ав-
тобус № 7?  Він, вибачте, схожий 

на кишківник. Якщо 
впхався, то не розвер-
нешся і ледве випха-
єшся. Якому дурню 
прийшло на розум 
змінити нормальні 
місткі маршрутки 
на вузенькі шкільні 
автобуси, призначені 
для дітей? Гадаємо, 
що чиновнику з місь-
кради. Але ані голова, 
ані його посіпаки не пере-
ймаються цими питаннями. А 
навіщо? У них повний комфорт і 
все добре! 

Для чиновників, окрім цен-
тральної вулиці Героїв Майдану, 
де стоїть їхня «Веселка», не іс-
нує сотень далеких і маленьких 
вулиць у суцільній темряві і баг-
нюці, де людина може впасти і 
покалічитись. А на носі вже зима, 
ожеледиця! Узяв би пан голова 
та й пройшовся увечері вулицею 
Джерельною, там де темрява 
така, що хоч очі виймай, а калю-
жі (зовсім не джерела) по коліна. 

Ні, не цікавлять чиновників 
проблеми, з якими живуть люди, 
що їх турбує? Вони «працюють»,  
щоб створити ще одне «кому-

нальне підприємство», щоб 
знову підняти тарифи чи 
щось подібне. Вони, ві-
рні раби системи, яка їх 

добре годує, будуть 
натхненно виконувати 
свої обов’язки, визна-
чені цією системою.
Зрозуміло, що винна 

у людських бідах і гро-
мада міста - дуже слабка і 

інертна, яка покірно терпить 
і спостерігає, що виробляють 

«фантомаси». Та потрібно щось 
змінювати. Громада не може 
бути у заручниках жалюгідної 
купки пройдисвітів, що рохкають 
біля корита. Колись-таки терпець 
лінивим і доброзичливим меш-
канцям урветься. Поки ж вони 
лише щодень посилають лайки і 
прокльони на адресу посадовців. 
Та все, що йде до неба – ма-
теріалізується. Тому існує ще 
одна версія,  чому депутати та 
чиновники збираються натягнути 
протигази. Ці істоти «рознюха-
ли»,  що їх будуть бити, і хочуть 
заховати свої «фейси» під гумою 
зі скельцями, як у 2014 р. це 
робили «тітушки» під каптурами. 
Але це їм не допоможе!   

галина касянівська

МОК прийняв рішення про 
відсторонення збірної Росії від 
участі в Олімпіаді 2018 року, 
зробивши виняток для "чис-
тих" спортсменів. В вівторок, 5 
грудня, у швейцарській Лозанні 
відбулося засідання комісії 
Міжнародного олімпійського 
комітету (МОК), на якій було 
прийнято рішення про недопуск 
збірної Росії до Олімпіади 2018 

року в Пхенчхані. Комісія МОК 
за результатами розслідування 
прийняла рішення призупинити 
статус Олімпійського комітету 
Росії. При цьому чисті російські 
спортсмени, у пробах яких не 
був виявлений допінг, зможуть 
виступити в Пхенчхані під олім-
пійським прапором. Якщо чис-
тий від допінг-спроб російський 
спортсмен отримає перемогу, 
то церемонія нагородження 
буде  відбуватися під гімн 

Міжнародного Олімпійського 
комітету.

Колишній міністр спорту Росії 
Віталій Мутко і його заступник 
Юрій Нагорних відсторонені від 
участі у всіх майбутніх Іграх. 
Дмитро Чернишенко, колишній 
гендиректор Оргкомітету "Сочі 
2014", виведений з Координа-
ційної комісії Олімпіади-2022 
в Пекіні. Олімпійський комітет 
Росії буде зобов'язаний від-
шкодувати витрати МОК, які 

організація зазнала в процесі 
розслідування. Також Росія 
зробить внесок у створення 
"Незалежного органу з тес-
тування" на суму 15 мільйонів 
доларів. Нагадаємо, згідно з 
доповіддю Річарда Макларена, 
Росію звинувачують у дер-
жавній системі застосування 
заборонених препаратів, мані-
пуляціях і підміні допінг-проб, у 
тому числі на зимовій Олімпіаді 
2014 року в Сочі.
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ПРО все ПОтРібнО знати

як вберегтися від «їдючої» солі

майбутнє україни — дівчата з махнівки

У школі-інтернат-гімназії пройшли 
урочистості до Міжнародного дня людей 
з інвалідністю 

волонтер не тільки той, що возить, 
а той, що ділиться

особливий день для особливиХ 
людей

за здоровий сПосіб життя юрій ярун Проти 
гімну, який несе 
негатив 

Поради для гарного самопочуття

5 грудня «Міжнародний день волонтерів в ім'я
економічного і соціального розвитку» 

в’ячеслав гончарук

Саме в третій день зими, 3 
грудня, 25 років тому на Гене-
ральній Асамблеї ООН було про-
голошено такий захід. І від того 
дня це стало подією всесвітнього 
масштабу. Відзначення цієї дати 
спрямоване на посилення уваги 
до проблем людей з інвалідніс-
тю, захисту їх гідності, прав і 
самореалізація в суспільстві. 

Є такі люди і в нашому Козя-
тинському районі. Їх під дружні 
тривалі оплески привітали  ор-
ганізатори заходу та запрошені. 
Серед присутніх були голова 
Козятинського міськрайонного 
клубу людей з інвалідністю ”По-
вір у себе” Володимир Шульга, 
депутат попередніх скликань 
Козятинської міськради Олексій 
Франчук, завсектору молоді та 
спорту РДА Валерій Швець, 
психолог районного центру 
соцслужб сім’ї, дітей та молоді 
Юлія Поліщук, вчитель музики 
та художнього мистецтва школи-
інтернат-гімназії Сергій Лещук, 
викладач фортепіано музшколи 
Ілона Галінська. 

Представили лауреатів інвас-
порту, яких було  на урочис-
тостях 16 осіб. Прозвучав Дер-
жавний гімн України, замайорів 
жовто-блакитний прапор.

До присутніх з вітальним сло-
вом звернулися старші друзі, 
які наголошували на досягнен-
нях спортсменів. Клуб “Повір у 
себе”, який функціонує вже де-
сять років, не ставить завдання, 
щоб кожен учасник став парао-
лімпійським чемпіоном. Основне 
завдання цієї організації — реа-
білітація дітей після інвалідності. 

Серед присутніх лауреатів 
інваспорту - три спортсмени, 
на чиїх грудях не вміщуються 
медалі зі змагань різного рів-
ня. Це Олександр Мельник,  
який в греко-римській боротьбі 
та в дзюдо отримує нагороди 
в поєдинках з найсильнішими 

атлетами області серед звичай-
них спортсменів. Це триразовий 
чемпіон України серед учасників 
клубу “Повір у себе” Даніїл 
Годлевський. Це легкоатлет і 
спортсмен з пауерліфтингу (си-
лове триборство) Олександр 
Плахотнюк. 

Після привітань спортсменів з 
обмеженими можливостями наго-
родили грамотами від управління 
молоді та спорту Козятинської 
РДА та Клубу “Повір у себе”. Не 
забули й про солодощі.

До привітань долучилися ар-
тисти. Першою на сцену вийшла 
відома співачка нашого краю 
Віталіна Бальшанек. У її вико-
нанні прозвучало дві пісні. Зміни-
ла її на сцені Даша Волошина. 
Вона виконала пісню одна та в 
дуеті з Аліною Шморгун. Ще 
одне музичне вітання подарував 
спортсменам депутат попередніх 
скликань Олексій Франчук. 
Пісня у його виконанні щодо 
артистичності, то він поступився 
знаній майстрині сцени, школярці 
з Миколаївки Віталіні, а щодо 
вокалу, то співав він добре і в 
багатьох знаних, мабуть, був би 
ще один привід залишити велику  
сцену.

Після музичних вітань пере-
йшли до спортивно-розважаль-
них конкурсів. Їх в програмі було 
вісім. У кожному конкурсі було 
тільки два учасники. “Біг з куль-
ками” (перемагає той, хто пер-
ший фінішує), “Перенести яйце 
на пательні” (замість яйця теніс-
ний м’ячик, якого потрібно пере-
нести тенісною ракеткою, щоб 
спортивний снаряд не звалився 
з ракетки), “Боксер з цукеркою” 
(перемагає той, хто швидше роз-
горне цукерку в рукавичках бок-
сера і з’їсть). “Гривня на мізинці” 
(перемагає той, хто перший фіні-
шує з монетою на нігті), “Вкуси 
яблуко” (перемагає, хто вкусить 
яблуко, прив’язане на нитці).

До речі, в цьому конкурсі була 
зафіксована бойова нічия. Тут 

організатори конкурсу не проду-
мали, що меншим дітям потрібно 
було приготувати яблука менші 
за розміром.  А вони виявилися 
втричі більші від розмірів рота 
учасників конкурсу. І яблуко не 
вдалось вкусити обом конкур-
сантам...

Наступні конкурси “Апельсин 
під щокою” (перемагає той, в 
кого апельсин не вилетить під 
час руху і хто швидше дістанеть-
ся фінішу), “Розкрути рулон туа-
летного паперу” (перемагає, хто 
їх перший розкрутить), “Влучний 
метальник” (перемагає винахід-
ливий) (кручений поліетилен в 
кульку летить далі і прицільніше). 

Не повідомляємо переможців, 
адже в дитячих спортивних за-
бавах перемагає дружба. Але 
хочеться відзначити Дашу Вой-
тову, яка перемогла в трьох кон-
курсах і Даніїла Годлевського, 

який перемагав два рази. З 
радощів чемпіон України Даніїл 
сказав: ”Я, мабуть, щасливий!” 
Як добре, що в семикласника 
така думка.

Після останнього конкурсу 
недавні суперники, а нині друзі, 
зібралися за святковим солодким 
столом, який накрили їм орга-

нізатори урочистого заходу в 
шкільній їдальні. Це той випадок, 
коли діти не викинуті на узбіччя 
долі. І вони можуть сказати: 
“Слава Україні! Слава нації!”

Слава організаторам, спонсо-
рам, меценатам. Слава всім, хто 
підтримує дітей, яким потрібна 
реабілітація.

в'ячеслав гончарук 

Розпитали ремонтників взуття 
про те, як краще доглядати за 
взуттям, щоб ходити взимку з 
сухими ногами. У кожного з них 
— свої думки з цього приводу. 

Олександр (майстерня на 
вулиці Незалежності в старому 
будинку культури) каже:

— Від того, чим посипають 
тротуари і дороги, ліків, мабуть, 
немає. До мене в майстерню при-
носять взуття з поліуретановою 
підошвою. Така підошва висока 
і практична, та вона слизька. Я 
на цю підошву наклеюю ще одну 
підошву з матеріалу, який мен-
ше ковзається на льоду. Людям 
подобається. А щодо самого 
взуття, то раджу обробляти його 
гліцерином. 

Катерина (продавець магазину 
взуття) вважає, що взимку краще 

обробляти взуття водовідштовху-
ючим спреєм “Саламандра”.

—  Крем-фарби  в таку погоду, 
як сльота, мало ефективні. 

Ольга (приватний підприємець, 
продавець) каже, що взуття по-
винно бути завжди сухим. Його 
потрібно завжди висушувати. 
Мокре взуття обробляти крем-
фарбою не бажано, тому що 
технічна сіль всмоктується в 
шкіру і вона твердіє. Наслідки не 
дуже веселі.      

Євген (продавець взуття) ра-
дить обробити взуття силіконо-
вою емульсією.   

Іван (житель міста) радить на 
мокрий сніг взувати щось прості-
ше, а не дороге шкіряне взуття.

— А якщо вже вирішили взути 
гарні чоботи, то краще обробити 
їх «Саламандрою» чи «Блис-
кавкою». Розрекламовані креми 
мало ефективні, вони скоріше 

псують шкіру, ніж її зберігають. 
Щоб взуття менше мокріло і 
нога була сухою, поверх панчох 
та шкарпеток одягти раджу це-
лофанові мішечки. Правда, нога 
ковзається та на душі приємно: 
взуття — хоч викручуй, а нога в 
теплі. Зараз продають симпатичні 
утеплені калоші, є й гарні  гумові 
чоботи. У них можна ходити на-
віть взимку. Щодо догляду за 
взуттям, то радив  би  купувати 
тільки ті креми, в яких є вміст 
воску .     

Оксана (продавець магазину) 
вважає, що для захисту від не-
годи краще для шкіряного взуття 
брати натуральний віск. Він від-
штовхує воду і не пропускає її 
всередину. 

— Можна використовувати 
інші водовідштовхуючі спреї, але 
скільки я розмовляла з фахів-
цями цього напрямку, вони не 

радять користуватися “Саламан-
дрою”. 

Анатолій (мешканець міста) 

впевнений, що від солі, якою 
щедро посипають дороги і  тро-
туари, захисту практично немає.

влад Повх
На сьогодні необхідність во-

лонтерства значно стихла, на-
була маловираженого характеру 
і звузилась до десятка осіб. На 
Козятинщині волонтерів відзна-
чили на публічних заходах в 
актовому залі райдержадміні-
страції. Подяки, відзнаки і по-
дарунки вручали голова райдер-
жадміністрації, міський голова 
та заступник голови райради. 
Приємно, що відмічено і наш во-
лонтерський колектив при газеті 
“RIA-Козятин”.

як у канаді. Уже в період війни 
на прохання українців в Канаді до  
них відбула група молодих лю-
дей з метою порозумітись і мак-
симально ефективно скористатись 
допомогою від діаспори для до-
бровольчих батальйонів. Оскільки 
делегати молоді, їх зустріли ро-
весники. Наших хлопців вразило 
те, що в Канаді, щоб поступити 
на будь-яке конкурентне робоче 
місце чи в учбовий заклад, за-
питають: “В яких волонтерських 
програмах, акціях брав участь? 
Скільки є відпрацьованих годин і 
чи можеш довести, що це відпо-

відає дійсності?”

Практично всі світові бренди 
Канади взагалі відмовляються 
мати справу з фаховим спеціа-
лістом, якщо він не доведе, що 
волонтер. А діти публічних осіб, 
якщо ухилились, або зневажливо 
відгукнулися про волонтерство, 
то їх батьки йдуть з роботи на-
повнені повною зневагою від 
суспільства.

Що ж у нас в україні. Біда на 
сході, а саме війни з Московською 
імперією, в тому, що мати з батьком 
при мізерних доходах вдягали з 
ніг до  голови солдата за майже 
дворічний грошовий дохід. Від-
правляли боронити територіальну 
цілісність України. Багато жертов-
но полягли воїнами на полі битви, 
пропали безвісти, покалічились. 
А як свідчить світовий досвід, з 
війни ніхто ніколи не вертається. 

ПотріБно визначитися, до 
чого лежить душа. Хто  пра-
цює з нашим колективом? Найпер-
ше, діти і їх сотні. Вони малюють, 
пишуть, ліплять сувеніри під опі-
кою вчителів шкіл, громадських 
формувань. А чого варта постійно 

діюча акція “збір кри-
шечок. Це також сотні 
людей. Ми прийняли від 
громади тонни одягу 
різного призначення 
та передали тим, хто 
потребував допомоги. 
Тільки волонтерською 
діяльністю по журна-
лістським розслідуван-
ням нам вдалось аку-
мулювати значні кошти 
до ста тисяч гривень та 
придбати і передати на 
передову 8 комплектів 
засобів зв'язку. Мор-
ській піхоті — автомо-
більні скати тощо.

Виходить ,  що в 
Україні і тим більше Козятині та 
районі, віддавати частину свого 
часу на добровільних засадах 
престижно. І удостоїтися цієї 
честі може ще й не кожен! Щоб 
розібратися, варто звернутись 
за допомогою до всемогутнього 
інтернету. Можливостей маса, 
головне - визначитися, до чого 
лежить душа.

Якщо ви хочете рятувати люд-
ство, то краще «Червоного Хрес-
та» нічого не знайдете.

 Люди їм потрібні завжди: 
починаючи від тих, хто готовий 
сидіти в офісі, і закінчуючи 
тими, хто буде надавати реаль-
ну фізичну допомогу. Вимоги 
мінімальні: витривалий характер 
і висока мотивація. Графік не-
складний - 4 години один раз в 
тиждень, проте ви повинні бути 
впевнені, що пропрацюєте там, 
як мінімум 6 місяців.

Для всіх інших рекомендуємо 
не чекати чуда, а чудити самим. 

Туризм, робота в лікарнях або 
дошкільних установах, організа-
ція заходів всілякого характеру 
— політ фантазії безмежний! 
Наприклад, якщо ви знаєте 
іноземні мови і в потоці людей 
відчуваєте себе, як риба у воді, 
то міжнародні конференції, ви-
ставки, спортивні змагання або 
фестивалі стануть ідеальною 
платформою для застосування 
всіх ваших навичок і особистіс-
них якостей. 

володимир симоненко, 
Пенсіонер.

Я протягом трьох років 
вживаю перекис водню Н2О2  
за методом професора Івана 
Павловича Неумивакіна. Пе-
рекис водню, маючи у своїй 
складовій атомарний кисень, 
благотворно діє на людський 
організм, вбиває все вороже. 
Тому попереджує розвиток 
багатьох хвороб, особливо, 
простудного характеру.

Як пише професор Неуми-
вакін, щоб знищити симптоми 
хвороби, варто взяти 50 мм 
теплої води, додати туди 20 
крапель перекису і при до-
помозі шприцу (без голки) 
ввести рідину в ніс почергово 
в дві ніздрі. 

Не видаляючи це відразу 
прополоскати горло цим роз-
чином і ви гарантовані від 
захворювання.

Для вживання перекису в 
середину, потрібно взяти один 
стакан теплої  води, влити 
туди 10 крапель перекису. 
Вживати за півгодини до їди, 
або через 2 години після їжі.

Професор - великий при-
хильник лікування багатьох 
недугів харчовою содою.

Ще у древньому Єгипті вона 
вважалася Божественним по-
пелом. На зорі зародження 
християнства монахи будува-
ли монастирі та оздоровчі бу-
дівлі біля содових копалень, 
де зцілювали прихожан цим 
даром природи. Олена Реріх, 
супутниця художника Реріха, 
все своє життя пила соду і 
прожила досить довге життя.

Я вживаю соду здебільшого 
зранку. Одна неповна чайна 

ложечка, попередньо погаше-
на окропом, на один стакан 
води. Вживати добре теплою 
водою великими ковтками. 
Сода натуральний антибіотик.

Для лікування суглобів, а 
також очищення судин бе-
ремо 4 лимони, 4 головки 
часнику, перемелюємо через 
м’ясорубку чи в блендері і за-
сипаємо в 3-літрову ємність. 
Туди заливаємо 2 літри ви-
студженої кип’яченої води, 
ставимо в холодильник на 5 
діб. Відціджуємо і вживаємо 
по 50 мм за 15 хвилин до їди.

Куркума — природній аспі-

рин. Від артритів та парази-
тів. Куркуму додають в каші, 
салати або просто п’ють роз-
чинену в теплій воді.

Бальзам молодості: 1 ста-
кан соку моркви, 1 стакан 
червоного буряка (соку), 1 
стакан редьки (соку), 1 літр 
горілки, 1 стакан меду, 3 ли-
мони. Приймати по 1-2 столо-
ві ложки двічі на день.

Для відновлення зору по-
трібно робити не менше 200 
моргань в день, чергуючи їх 
з вправами для очей. Зір від-
новлюється протягом місяця і 
окуляри не потрібні.

тетяна лозінська

Відомий поет, виходець із села 
Козятин, Юрій Кирилович Мотронюк 
(псевдонім Ярун) знову став гостем 
редакції газети “RIA-Козятин”. Він  
— один із перших пробуджених 
співців національно-релігійного від-
родження. Його твори друкувалися 
в різноманітних часописах і видан-
нях а також зібрані в одній книзі 
— “Струмені серця”.  

На думку Юрія Кириловича, наш 
існуючий Гімн України притягує зло 
і смерть.

— Вважається, що кожна річ 
повинна мати вагу в космосі, — 
розповідає Юрій Ярун. — При всій 
повазі до автора існуючого гімну 
України, текст не зовсім позитив-
ний. Його редагували після смерті 
автора. Тому слова, що були опу-
бліковані раніше, не співпадають з 
теперішніми. А оригінал відсутній. 
Не позитивний початок “Ще не 
вмерла України”, де зразу йдеться 
про смерть. А в словах “Душу й 
тіло ми положим…” наче запрогра-
мована загибель, а ворогів назива-
ють вороженьками. 

Юрій Мотронюк пропонує свою 
версію Гімну України більш пози-
тивну, з побажаннями мирного та 
щасливого майбутнього. Він готує 
звернення до комісії Верховної 
Ради по затвердженню символів 
державної влади, про можливу за-
міну існуючого гімну на складений 
ним текст:

Слався, рідна Україно!
І героям слава!
Будь соборна і єдина

Вкраїнська держава!
Хай же сяє над тобою
Прапор Сонця і Неба!
Будь готова стать до бою,
Як буде потреба!
Захищаймо від чужинців
Гідність і свободу
І плекаймо, українці,
Честь та пам’ять роду.
Щоб майбутні покоління
Силу і волю мали!
Предків щоб — своє коріння
Вони шанували!
Слава рідному народу!
Його не зламати!
Слався, вільна Україно —
Наша рідна мати!
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продам 
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-
615-33-70
  Äðîâà ðóáàí³, äóá, ãðàá, ÿñåí. 097-505-70-72
  Øâåéíó ìàøèíêó ðó÷íó, çåðíî êóêóðóäçè 1,5 ò. 
093-677-47-25
  Øèíè çèìîâ³, á\â Pireli 185x65 R15, Gygier 215x65 
R15. 067-128-89-32
  Äà÷ó â ð-í³ Òàë³ìîí³âêè (òðàñà), 9 ñîò. çåìë³, áåç 
çàáóäîâ, äåðåâ, óãíîºíà, íå ïóñòîâàëà. 063-80-10-295
  Öóöåíÿòà ñèá³ðñüêî¿ Õàñêè (õëîï÷èêè) ãàðí³, 
àêòèâí³, ãàðíèé ïîäàðóíîê äî Íîâîð³÷íèõ ñâÿò. 097-
483-42-09
  Ïîðîñÿòà 12-14 êã. 068-941-44-47
  Áàðàí³â ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-941-44-47
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç 
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-

83-23
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Òåëåâèçîð JVC 54ñì, åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  ßãíè÷îê 098-222-98-86
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ 
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-
64, 067-442-17-71
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-
971-15-31
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-
974-29-35, 063-392-93-20
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79

  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-
20-46, 063-629-01-49
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé 
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, 
Êàë³ôîðí³éñüê³, Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, 
Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 
097-793-55-95
  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-
442-17-71
  ß÷ì³íü. 097-524-76-96
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 
093-925-93-81
  Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä, ðàäÿíñüêà 
øèíøèëà, ïîëòàâñüêå ñð³áëî, ôðàíöóçüêèé áàðàí, 
ôëàíäåðè, ñ³ðî - çàÿ÷à, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷ òà ³íø³. 
063-671-67-65
  Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18

  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, 2 ðåôëüîííèõ êîðè÷íåâèõ 
äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-207-01-18
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, 
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-
510-45-63
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-
21-76 ï³ñëÿ 17:00 
  Êóêóðóäçà 1 ò./3 000 ãðí. 097-149-12-94
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-
26-80, 068-077-20-37
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 
093-189-77-54
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Âàçîí öèêëàìåí, äîðîñëèé, äåòêà, ñ³ÿíö³. 093-109-
83-83, 097-556-89-47
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â. 
068-334-66-72, 093-940-96-11
  Êðàñèâ³ âàçîíè ð³çíèõ ñîðò³â âèñîòîþ 1-2 ì. 068-
334-66-72, 093-940-96-11

  Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 
068-334-66-72, 093-940-96-11
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, 
øàôà ç àíòðèñîëÿìè 3-õ äâåðíà, ñâ³òëèé êîë³ð, ìàéæå 
íîâà. 097-329-25-97
  Ê³ííèé ïëóã, áîðîíà, ãàçîâèé áàëîí, ñ³÷êàðíÿ. 096-
295-09-54, 098-959-41-55
  Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 25 Êâò-200 
êâ.ì, òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîä., äèñêè ìåòàëåâ³ ÂÀÇ 
2108-09 á/ó â â³äì³ííîìó ñòàí³. 097-327-27-34, 063-
293-14-22
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 
380 Â, 5 Êâò,  àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, 
åëåêòðîäâèãóíè á/ó ð³çí³. 093-375-06-61
  Áîðñó÷èé æèð. 097-734-42-99
  Ïàëüòî æ³íî÷å íîâå íà ñèíòåïîí³, êóðòêà ÷îë. íà 
ì³õó ç íîðêè âîðîòí³ê, êîæóõ íàòóðàëüíà îâ÷èíà ìîæíà 
îáì³í íà ñàõàð. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-892-89-06
  Àáî çäàì â îðåíäó ãàðàæ (ð-í ó÷èëèùà - 
Êîñìîíàâò³â 56), öåãëÿíèé, ç âåëèêèì ï³äâàëîì. 097-
352-95-36, 063-286-35-15
  Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëüñê, êèëèì á/ó 2 õ 3, áàíêè 
ñêëÿí³ ð³çí³. 097-773-32-72
  Âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ ìàëà êàðòîïëÿ ñîðòè - 
Áåëëàðîçà (Áåëà ðîñà), Ñàíòå, Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí, 

íåäîðîãî. 063-886-13-39, 066-624-31-99
  Ãîð³õè ö³ë³ â âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 063-143-61-18
  Ãàðíåíüêà ÷èñòîêðîâíà ùå îäíà ä³â÷èíêà 
àíãë³éñüêèé êîêåð - ñïàí³åëü 3 ì³ñ. 400 ãðí. àáî 
îáì³í íà çåðíî. 097-793-55-95
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., òà ãàç. áàëîíè. 093-297-
19-24
  ×èñòî ÷îðíó øîòëàíäñüêó êèöþ òà êîòèêà ç 
àïåëüñèíîâèìè î÷èìà, äåøåâî. 097-793-55-95
  Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 8 ì³ñ., àáî ïîì³íÿþ íà 
çåðíî. 097-793-55-95
  Ãèð³ 16 êã. - 300 ãðí., 24 êã. - 360 ãðí. 097-793-
55-95
  Ïðåêðàñíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà 3 õëîï÷èêà òà 4 
ä³â÷èíêè. 063-671-67-65
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Ö³ë³ ãîð³õè. 093-297-19-24
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè, áóðæóéêó. 063-
143-61-18
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
  Äèâàí ó äîáðîìó ñòàí³, ìåáë³ 2 ñåðâàíòà ç 
äçåðêàëàìè, øâåéíà ìàøèíêà âñå á/ó. 067-647-48-
11, 093-906-82-04
  Òþêè, äðîâà, êîëåñà ÌÒÇ âóçüê³, êóëüòèâàòîð äî 
ìîòîáëîêà, ïøåíèöÿ ÿðà, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240, 
âô³ÿëêà äëÿ çåðíà. 068-024-27-05

  Êîáèëêà ìîëîäà 4 ðîêè. 067-293-07-73
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, 
áî÷êà àëþì. 300 ë., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ò²ÊÊÀ 
(Ô³íëÿíä³ÿ), ñºòêà(6 ìì.) - 12 ì., òåëüôåð ñâàðêà 
ñàìîðîáíà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, òåëåâ³çîð 
Panasonic TC 2119R á/ó, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. çèìîâà 
ð.48-50. 063-695-30-20, 063-689-36-37
  Ãàðàæ ð-í Òîíåëÿ, 2-õ ïîâ. ï³ä 2 áóñà 6 õ 9 íà 
2 áðàìè, º âîäà, ä³ëÿíêà ïðèâàòèç., âåñü ïàêåò 
äîêóìåíò³â. 063-054-39-57
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ - 4 øò., 1.20 õ 6 ì., 1 800 ãðí./1 
øò. 063-054-39-57
  Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà 
äîêóìåíòàìè, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.
Âàñüêîâñüêîãî 60À.  093-457-18-48, 098-888-21-88
  Ìóêà âèùèé òà ² ñò. 097-703-80-96, 063-187-
81-19
  Ïîäêðèëêè Îïåëü«Àñòðà» - «Îìåãà». 067-949-
69-91
  Äèâàí, äâà êð³ñëà, ïóôèê â õîðîøîìó ñòàí³. 096-
999-24-61
  Êîòåë ÊÑ á/ó ï³ä òâåðäå ïàëèâî. 067-152-15-70
  Ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³ ïåðåêëþ÷., ðàä³àòîð ç 
åë. âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ 2110-2112, ñèä³ííÿ ÂÀÇ 2101, 
ãîëîâêà ³ êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, äâåð³, ïå÷êà, áàëêà 
òà ³íø³ ç/÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 2141. 067-345-41-77
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé «Ñàìñóíã», êðîâàòü 
ïîëóòîðíà 1.90 õ 80. 097-750-22-13
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ð-í êîëèøíüîíî 
ÑÒÎ (ÏÐÁ). 063-293-14-06, 067-129-82-31
  Ó÷àñòîê 8 ñîò., ì.Êîçÿòèí ï³ä çàáóäîâó. 093-187-
80-57 Ìàêñèì
  Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå 
ìåõàí³÷íå, äèâàí - êðîâàòü ðîçêëàäíèé, ñòàðèé 
ñåðâàíò, êèëèì íàñò³ííèé. 093-588-66-17
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ADAMEX - MARS êîë³ð ãîëóáèé, 
ç/ë. 096-702-36-93, 097-264-60-52
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Çåðíî ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçà. 097-417-10-79
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» 2-õ êîíòóðíèé á/ó, â 
ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷èé. 068-519-07-18
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Ìåáë³: äâ³ øàôè, êîìîä, äâ³ òóìáî÷êè, êîñìåò. 
ñò³ë - òóìáî÷êà ç äçåðêàëàìè, ïóô³ê, âñå â äîáðîìó 
ñòàí³. 093-632-67-42, 096-068-22-73
  Áóðæóéêà ç ãàçîâîãî áàëîíà. 093-038-33-86, 
098-400-91-10
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./êã. 097-752-83-48
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, 
äîìàøíþ êîïò³ëíþ, çèìîâå ïàëüòî. 2-12-24, 093-
884-86-66

  Ïîëîñà ñòàëüíà 37.5 õ 18 ìì; 45 õ 16 ìì., êðóã 
ñòàëüíèé Ä30 õ 1380 ìì., ïîêîâêà ñòàë. Ä190 õ 82 ìì., 
ëèñòîâà ñòàëü 43.5 ìì õ 175 ìì õ 610 ìì, êðóã ñò. 3 
Ä.48 õ 920 ìì., êîíòóð çàçåìëåííÿ, àðìàòóðà À Ä18 
õ 1480 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., òðóáà Ä 20 á/ó óñèëåíà 
òîâù. ñòåíêè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Øòàõåòíèé á/ó çàáîð 8 ì., íîâ³ ñîñíîâ³ øòàõåòè 85 
ñì. õ 2.5 ñì., êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ 
í/æ øëàíãè Ä15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, 
ìåòàëåâèé ñò³ë Ä.850 õ 3 ìì., òðóáà í/æ Ä.38 ìì, 
ìåò³çè ð³çí³, 2 øò. ìåòàëåâèõ ñòîâï÷èêè êâàäðàòí³ 30 õ 
30 õ 1540 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Âñå äëÿ ãàçîçâàðêè 1 àïàðàò íîâèé, 1 àïàðàò á/ó, 
øëàíãè, ðåçàêè, êîðîáêà ïåðåäà÷ äëÿ «Æèãóë³». 063-
774-02-46
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà, 
òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó 
äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî. 
097-147-84-88
  Òèòàí, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», àêñåñóàðè 
äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü - 
ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, 
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. 
(òîðñ). 097-643-40-14
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 063-628-83-21
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 10 ãðí./â³äðî. 097-225-46-10
  Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190 
õ 90, ïðóæèííèé áëîê â êîìïëåêò³, òðè ïîäóøêè, äâà 
âàëèêà â õîðîøîìó ñòàí³. 063-541-10-94, 096-160-
11-85
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ремонт, послуги
Виконую всі види ремонтних робіт: плитка, 
гіпсокартон, шпаклівка, покраска, ламінат та 
інше. 097-609-25-57, 063-320-98-90
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні   роботи. 093-76-76-784
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робота
На роботу в "Укртелеком" потрібен монтер, ка-
бельник та фахівець зі знанням комп’ютера. Звер-
татись за адресою м. Козятин, вул. Незалежності, 
39. 068-951-95-78, 2-38-38
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Запрошуємо працівника з мед. освітою для роботи 
Косметологом з подальшим навчанням. 097-759-
18-66
На роботу потрібні столяри та складальники кор-
пусних меблів. 097-941-73-18
На роботу на шиномонтаж потрібні працівники, 
кухар. 067-586-56-26
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15, 
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба 
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул. 
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073-
003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
В кафе "Княгиня Ольга" требуется бармен, офи-
циант с опытом работы  з/п от 150 грн./день. 
093-870-73-22
Додатковий заробіток. Вантажник та збірник 
меблів з досвідом роботи. Прохання телефонувати 
з 9:00 до 17:00. 096-222-04-70, 093-810-93-73
Запрошуємо на роботу кваліфікованих викладачів 
англійської та німецької мови. 098-975-37-60, 
093-017-69-77
На роботу потрібен продавець в шкільний буфет та 
працівник який вміє працювати з тістом. 093-990-
82-62, 096-158-41-22
Потрібна дівчина в дитячий розважальний центр. 
093-875-71-67
Ветеринарна аптека запрошує на роботу 
працівника з відповідною освітою. Спеціалістам 
з інших міст чи сіл, надається безкоштовне житло 
067-264-80-25
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відрядження 
по ближньому зарубіжжю. Д/р на автомобілях 
іноземного виробництва від 2-х років. Наявність 
діючого закордонного паспорта, медичної довідки. 
З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10. 
Тел .: 0445374337, 0675475326, 0675373464, Во-
лодимир, Оксана
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка 
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.: 
0952872944; 0677869928
Резчики(-ци) грибов с опытом работы. Вахтовый 
метод. Предоставляется жилье. Заработная плата 
от 5000 грн. Тел.: 063-036-27-02
Монолитчики срочно требуются на постоянное 
место работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную компа-
нию. Зароботная плата высокая. Предоставляем 
жилье. т. (067)5081459
Электрики срочно требуются на постоянное место 
работы в г.Киев в строительную компанию. За-
роботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)508-14-59 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное ме-
сто работы в г.Киев в строительную компанию. 
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Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15 
7-й поверх без ремонту 

093-370-60-46

Куплю стартер МАЗ, КамАЗ б/у 
можна не комплектні. 

067-937-45-39

Продам або здам в оренду цегля-
ний будинок в селі Козятинського 

р-ну, є погріб, два хліва, біля будин-
ку 60 тсот. городу. 093-947-43-61

Продам магазинчик 15 кв.м. на 
автостанції. 093-767-69-07

Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та 
проживання за рахунок підпри-

ємства. З/п висока та своєчасна. 
098-315-50-59
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Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)508-14-59 Ирина
Магазин з продажу господарських товарів про-
водить конкурс на посаду керуючий магазином. 
Резюме: NewBud25@gmail.com Тел.073-410-51-81
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50 
На постійну роботу потрібен водій ЗИЛ - 130, 
помічник кухаря. Висока заробітна плата, 
соціальний пакет. 067-430-02-80
В ресторан "Катрін" запрошується повар та бар-
мен. 067-791-11-73
На постійну роботу запрошується фармацевт 2\2 
зп висока. 097-877-97-33
На постійну роботу потрібен помічник кухаря, 
оператор-касир, водій а\м ЗІЛ - 130. Висока 
заробітна плата. 067-430-02-80
Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та проживання за 
рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна. 
098-315-50-59
Запрошується менеджер, продавець, секретар-
помічник, оператор комп"ютерного набору, 
системний адміністратор (можна без диплому), 
працівник на склад. Бажано в.о. 063-366-49-50
На роботу требуется официант, ночной сторож без 
вредных привычек 093-911-81-10
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу барменів, 
офіціантів, помічника повара. Досвіт роботи не 
обовязковий. 067-264-95-70, 093-145-82-34

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

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

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

 3-х км кв. вул Г. Майдану 15 7-й поверх без ре-
монту 093-370-60-46

1.6. Будинки 
, с.Микуличин, поверх: 2/-, Iванофранкiвська обл, 
м.Яремче. Цiна: 4076087, тел.: (044) 227-47-07 

, смт.Стрижавка, поверх: 1/-. Цiна: 648649, тел.: 
(093) 771-22-72 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Пiдземний паркiнг, 20 кв.м, Подiлля, вул.Зодчих, 
10А. Цiна: 367847, тел.:(063) 352-28-68 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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

7.3. Товари для дiтей продам 

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

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391.  Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

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

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Êîçåíÿòà 4 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè, äîãëÿíóò³. 096-
335-10-67
  Êîðîâà äîáðà ç 3 òåëÿì. 097-807-33-60
  Äèñêè àâòî á/ó Ôîëüñêâàãåí. 097-807-33-60
  Ãí³é - ïåðåãí³é, â³ç, ñàí³. 063-607-16-22, 097-307-
51-64
  Íîñêè â’ÿçàí³, ð³çí³ ðîçì³ðè ïî 25 ãðí. 063-684-
21-43
  Öåãëà á/ó 1000 øò. - 600 ãðí.. â³äðî ç êëàïàíîì - 
50 ãðí., áóðæóéêà - ïëèòà - 500 ãðí. 068-683-81-70
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì òà áàëäàõ³íîì. 097-
436-56-60
  Ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà. 097-436-56-60
  Íîóòáóê Acer - 17« åêðàí, 4-õ ÿäåðíèé ïðîöåñîð + 
4 Ãáò ÎÇÓ + HDD - 1 Òðáò. 6 500 ãðí. 096-797-90-53
  Äðîâà ôðóêòîâèõ äåðåâ 1 500 ãðí, êîçëèê òà 

êîçî÷êà íåäîðîãî, êóðòêà ÷îë. íîâà ð.46 - 500 ãðí, 
³íäîêà÷óðè. 068-044-24-68
  Íîâîð³÷í³ êîñòþìè (Ãàðð³ Ïîòåð, ÷îðíî - á³ëèé ê³ò) 
íåäîðîãî, äâ³ ãàðíèõ çèìîâèõ øàïî÷êè äëÿ õëîï., ðå÷³ 
â õîðîøîìó ñòàí³ äëÿ õëîï÷èêà âèøèâàíêà. 093-548-
53-84, 2-23-29
  Óãîëîê  ìåòàëåâèé, äóáîâèé ïàðêåò, ôàíåðà, 
ëàì³íàò, ðàä³àòîðè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. 096-258-75-
22, 073-052-93-37
  Øêàô, ñò³ë, äèâàí, ñåðâàíò, íåäîðîãî â õîðîøîìó 
ñòàí³.  093-206-66-31
  Íîâîð³÷íèé êîñòþì äèòÿ÷èé òà äîðîñëèé. 063-
623-13-57
  Ïîðîñÿòà ìàë³. 097-739-31-39
  Ãîëîñåìåííó ãàðáóçîâó ñåìå÷êó, êîðèñíà äëÿ 
ñåðöÿ, ñóäèí ïðîô³ëàêòèêà â³ä ïðîñòàòèïó, çíèæåííÿ 
ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³. 097-272-31-98
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 
300 ìì., ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-
456-22-41
  Äðîâà - äîñêè, ãîð³õ òà øïàëè. 063-353-58-16
  Ïíåâìàòè÷íèé ï³ñòîëåò íîâèé Ìàêàðîâ, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 13-15 êã. 
Óêðà¿íñüêà Á³ëà, âåëèêà + Ìàêñòåð. 073-060-52-11, 
067-462-87-83, 073-060-52-16, 067-657-39-03
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà» â ãàðíîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî. 097-046-11-75
  Àéôîí 4 S. 063-767-96-45
  Ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 067-366-50-14
  Êîðìîâèé áóðÿê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì. 
098-090-95-32
  Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå á/ó. 098-321-57-51
  Êîæóõ òà êóðòêà ç íàòóðàëüíî¿ îâ÷èíè. 067-727-
83-26
  Ñò³ë ðîçêëàäíèé, øàôà ñòàðà, õîëîäèëüíèê 
ðîáî÷èé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-
45-99
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè 
ïøåíè÷íî¿ ìàë³. 068-216-34-20
  Ñåéô ìåòàëåâèé 100 õ 70 õ 40. 093-018-89-70
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 
500 Âò âñå íîâå, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí 
çàâîäñüêèé, ßÂÓ-350, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí, 
åëåêòðîïëèòà, òàãàíîê. 068-216-34-20
  Ãàðáóçè, ìîðêâà, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-680-02-29
  Îá³ãð³âà÷³ - 2 øò., ïðàñêà 2 øò., íî÷âè, áàë³ÿ - 
äîâãà, êàñòðþëÿ ìåòàë., ºìàë. ïî 10, 20 ë., â³äðî 
ºìàë., ñóë³ÿ 30 ë., êîñòþì ÷îë. íîâèé. 096-364-80-30
  DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ôîòîàïàðàò 
Ñàëþò, ñîêîâèæèìàëêà, ìàòðàö 2-õ ñïàëüíèé âàòíèé, 
îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-364-80-30
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè 2 øò. ä/ðàìîê, 
ðàìêè - êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷, ë³òåðàòóðà ïî 
áäæ³ëüíèöòâó. 096-364-80-30
  Êîíÿ ³ êîáèëó ïî 2 ðîêè. 068-962-60-64
  Êàâêàçüêà â³â÷àðêà. 068-962-60-64
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³íî÷èé âèð-òâà ²íä³ÿ, ïîâí³ñòþ 
óêîìïëåêòîâàíèé. 067-775-33-74, 095-185-81-44 
Ñåðã³é
  2 ëîøèö³. 097-736-54-29
 Áåíçèíîâèé ãåíåðàòîð ÕîíÄà îðèã³íàë 220 - 380 â, 
íîâèé íåÄîðîãî. 097-527-03-20
 ²íâàë³Äíèé â³çîê Á/ó, êð³ñëî - òóàëåò íîâå. 097-527-
03-20
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè, âàãà 13-18 êã. 098-025-
28-78
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ 
ïîðó÷. 063-462-61-20
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ 
äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 
063-462-61-20
  Ìàëåíüê³ ñâèí³ ç 12 -18 êã. 093-411-05-52
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84

 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  3-õ ê³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì., 2-é ïîâ. òðèïîâåðõîâîãî 
áóä. ³íèâ³ä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à âîäà, ñàíâóçîë 
îêðåìèé, äâà ïîãðåáà, ñàðàé, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, 
àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. (067) 501Ö16Ö20
  ×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
  3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â 
Ìàéäàíó, 27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.

êâ., æèëà-41,1, êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  Ì/ï 
â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé 
æèëèé ñòàí.  Â äâîð³ ÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé 
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü 
äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ 
äîì.æèâíîñò³. Òåðì³íîâî ó çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì. 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ 093-58-99-782
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí 
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-
42-92

  Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 
4 ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, 
çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 êâ.ì., 
ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067-181-05-28
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 
20:00
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé 
ñòàí, çðîáëåíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà êîíòåéíåð. 
050-417-79-70, 098-585-28-33
  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 (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 

75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. 
çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 
067-948-83-38
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-
01, 098-626-97-13
  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ, 
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-
917-81-85
  Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
äðîâà, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, 
ãàðàæ, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 
097-029-91-70
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. 
ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
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РеКлама та ОгОлОшення Пам'ятаємО, любимО, сумуємО

7 грудня 2017р.

№49 (969)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ № 
830-188-Р  
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
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  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ íà 
ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé 
ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, 
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-
966-19-14
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-
ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 
27. 063-452-00-00, 067-753-45-35
  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 âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-
588-55-29, 063-539-61-83
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, 
êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., îïàëåííÿ ãàçîâå 
òà ï³÷íå, âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé êîòåë, 
òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³ íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 098-229-02-52
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-14-57
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â 
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè àáî îáì³íÿþ íà äâà 
æèòëà â òîìó ÷èñë³ ì.Áåðäè÷³â. 063-733-28-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-
01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., â 5 êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, 
ïëîùà 53.3 êâ.ì., º çåì. äë³-êà 3.24 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó 
àáî îáì³í - ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 068-003-51-09, 
097-775-61-94

  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 068-127-32-
90, 093-411-26-88
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-
20-37
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ 
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 
15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23 
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ïîãð³á, ñàðàé, àáî 
îáì³í. 093-878-32-10, 097-643-30-01
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 
1/5, çàã. ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ê³ìíàòè îêðåì³, ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî 
ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
  Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò. çåì. 
ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 5/9, îïàëåííÿ, ì/ï 
â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íå óãëîâà, ïëîùà 
52 êâ.ì. 068-334-47-65, 073-134-59-01
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, ïëîùà áóä. 62 
êâ.ì., º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà, ñàä, 
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò. 097-905-37-
10, 063-406-82-39
  ×àñòèíà áóäèíêó ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-
786-06-18
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãîñï. 
áóä³âë³, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. 2-33-98, 063-773-
28-96
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 55 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 
073-044-16-65
  Çåì. ä³ë-êà 0.58 ñîò. ç áóäèíêîì, õë³â, ïîãð³á. 
096-717-96-77
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòà, 
àáî â³çüìó íà êâàðòèðó ñ³ìåéíó ïàðó. 067-902-94-38, 
063-019-00-79
  3-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 67/42/8, 2 áàëêîíà, áåç 
ðåìîíòà, ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
  Áóäèíîê íîâèé âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 

18 ñîò. çåìë³, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé. 096-541-
31-09, 093-513-32-66 Òàíÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., êóõíÿ 8 
êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè. 
093-875-71-85
  Áóäèíîê ïëîùà 85 êâ.ì., ñ.Ìåäâåä³âêà 
Êîçÿòèíñüêèé ð-í, çåì. ä³ë-êà 64 ñîò., 5 õâ. äî 
òðàíñïîðòó, º ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êîìîðà, ñàðàé, ïîãð³á, 2 æîìîâ³ ÿìè, êðèíèöÿ â 
äâîð³, ïîðó÷ ë³ñ òà ð³÷êà. 068-839-02-91, 093-299-
30-97
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â 4-õ ïîâ./áóäèíêó, 2 ïîâ., 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò. 067-411-
14-21
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 
2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, 
äî öåíòðó 1.5 êì. 097-753-65-54
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì., çðó÷íå 
ðîçì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 
067-581-77-73
  Áóäèíîê ãàç., ð-í ÏÐÁ. 063-386-14-76
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëüîâà 15, 82 êâ.ì., 
á/ãàçó, çåìëÿ á³ëÿ áóäèíêó ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 
067-994-99-34
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 3/8, 36 êâ.ì., 
íåäîðîãî. 093-566-23-14
  1-ê³ìí. êâ., 3/5, öåíòð, çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., 
æèòëîâà 17, êóõíÿ 7, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 096-745-
00-20, 093-767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 097-354-76-66
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74. 093-
248-69-03
  Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-
77, 097-264-46-76
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08

  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ñòàí 
æèëèé, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 7 
ïîâ., íå óãëîâà. 063-349-51-27, 067-811-07-23
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âóë.Ìàòðîñîâà 68, ì/ï â³êíà, ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ â äâîð³, ñàä, çåì. ä³ë-êà 14 
ñîò. 096-346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-31 Ñàøà
  Áóäèíîê ð-í ó÷èëèùà 0.5 ñîò., äåðåâà, êóù³, äåøåâî. 
097-341-00-58
  Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà ç çåì. ä³ë-êîþ 
35 ñîò., ñàäîê, 5 õâ. äî àâòî. òà çàë. çóïèíêè, 
àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, äàíà ïðîïîçèö³ÿ ìîæå 
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äëÿ ïðîæèâàííÿ òàê ³ äëÿ äà÷íîãî 
âàð³àíòà. 063-109-81-06, 2-51-13
  3-õ ê³ìí. êâ. âåëèêà, êîìôîðòíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
ðåìîíò, íåäîðîãî. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, íå óãëîâà, 5/9, ë³ôò, ñòàí 
æèëèé, äåøåâî. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ âåëèêîãî áàçàðó, íå óãëîâà. 063-
621-66-72
  Áóäèíîê 59.8 êâ., âóë.Êîíäðàöüêîãî 29, 8 ñîò. 
çåìë³ ïðèâàòèç., ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ. 097-170-33-88
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-
85-58
  Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, ï³ä êîðèäîðîì º ïîãð³á, âîäîïðîâ³ä çàâåäåíèé 
â êóõíþ, îïàëåííÿ ãàçîâå, º ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 
6.5 ñîò. 098-466-44-27, 050-705-41-75, 068-007-21-00
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð, ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, 
õîðîøèé æèëèé ñòàí, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ìàëåíüêà 
çåì. ä³ë-êà, áëèçüêî äî áàçàðà ³ äî ìàãàçèíó 
«Ðîìàøêà». 093-630-62-05
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 
28. 063-065-73-23 Àíÿ
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-750-77-77
  Àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê â ñåë³ Êîçÿòèíñüêîãî 
ð-íó, áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, º êàì³ííèé ïîãð³á, 
öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ êóõíÿ òà ³íø³ ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ 
áóäèíêó 60 òñîò. ãîðîäó. 093-947-43-61
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-885-32-80
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 64 
êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí, 8 ñîò. ãîðîäà, îêðåìèé âõ³ä, 
êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-
896-03-78, 093-017-87-05
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà») âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà, íåäîðîãî. 093-579-46-93

  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 063-231-59-64, 
068-760-51-03
  Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á, äâà ñàðà¿, 
ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè, öåíòð. 067-
440-26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 
18 ñîò. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093-732-76-11
  Áóäèíîê îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. 
îïàëåííÿ, ñàäîê, çåìëÿ, ð³÷êà â ê³íö³, íåäîðîãî. 096-
364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñîøàíñê. 068-964-70-88 Îëåã
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìåíäåëººâà, çåì. ä³ë-êà 6 
ñîò. 068-369-18-48

  аВтомото
  ÂÀÇ 2105 1996 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-646-72-63
  KIO RIO 2010 ð.â., äâ.1.4 îáºì, 16 êë., îäèí 
âëàñíèê. 097-537-53-35, 063-303-18-03
  Ñëàâóòà 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí â äîáðîìó ñòàí³, 
³íæåêòîð. 098-763-03-69
  Ô³àò Äîáëî 2002 ð.â. 093-885-32-70
  Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097-488-
07-54
  ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá’ºì äâ. 1.6 ñì. êóá., íå 
áèòà, íå ôàðáîâàíà, íîâà çèìîâà ðåçèíà, íîâèé 
àêóìóëÿòîð. 097-485-61-78
  Ô³àò 2005 ð.â., 2.0 ë. 096-466-07-82
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., êîë³ð âèøíÿ, ñòàí â³äì³ííèé. 
097-426-63-34
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî. 067-
937-45-39 
  ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 067-915-29-96
  ÂÀÇ 2104 íà çàï÷àñòèíè. 073-315-24-35
  Ëàíîñ 1.5 2006 ð.â., ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, êîíäèö³îíåð, 
ã³äðîï³äñèëþâà÷, åë. ïàêåò, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
607-34-60
  ÂÀÇ 04 â äîáðîìó ñòàí³, íå ïîòðåáóº ðåìîíòó. 
096-255-35-86
  Ñêóòåð ßìàõà - Mint 49 êóá. 6 200 ãðí. 098-215-
36-08
  ÂÀÇ 2103 â ãàðíîìó ñòàí³, ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó. 096-

682-92-67 Âîëîäèìèð
  Ìîòîöèêë Ê-70 òà ÌÒ. 093-411-05-52

  КуплЮ
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â ÁóÄü 
ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîÁëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 
098-682-50-85
  Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ 
â³ä íàñåëåííÿ. 067-982-68-38 
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-
793-55-95
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ 
óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ 
áàëîíè. 097-793-55-95
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-
67-65, 098-500-10-54
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65, 098-500-10-54 
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-
256-59-52
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, 
êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, 
àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-
10-20
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 
067-456-66-51
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-
368-01-68
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-
01-49
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65

  Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, 
äîðîãî. 063-143-61-18
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 097-793-55-95
  Ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. êîëîíêè. 098-918-03-40
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. áàëîíè, ðàä³àòîðè 
îïàëåííÿ òà àâòî àêóìóëÿòîðè êèñëîòí³ òà ÒÍÆ. 063-
143-61-18
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ð’ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ 
àïàðàòè, åë. ìîòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. 
ïëèòè, ãàç. êîëîíêè, ñàìîâàðè. 098-918-03-40
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ð’ÿ, åë.çâàðþâàëüí³ 
àïàðàòè, åë. ìîòîðè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. 
ïëèòè, ãàç. êîëîíêè, ñàìîâàðè. 097-756-72-13
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, 
êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43, 097-
255-51-60
  Ïíåâìàòè÷íó ãâèíò³âêó «Hatsan» á/ó â äîáðîìó ñòàí³. 
098-132-22-28
 ñòàðòåð Ìàç, êàÌàç Á/ó Ìîæíà íå êîÌïëåêòí³. 067-
937-45-39
  Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà íåðîáî÷èé, 
êîìïðåñîðà, ìëèí áóäü-ÿêèé, ìîòîáëîê íåðîáî÷èé 
àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé, åëåêòðîçâàðêó íåðîáî÷ó. 
068-216-34-20

  мінЯЮ
  Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ããîñï. áóä³âë³ íà 2-õ ê³ìí. 
êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³ 068-519-07-04, 
063-289-24-74

  ріЗне
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-
170-96-34, 063-624-35-39
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ îäí³¿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè, âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ º. 097-762-17-87, 093-
732-60-43
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 
093-488-78-48
  Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³, áîéëåð, äóø, 
õîëîäèëüíèê, òóàëåò, òåëåâ³çîð, åëåêòðî îïàëåííÿ, 
áàëîííèé ãàç, äî äâóõ ÷îëîâ³ê (áåç ìàëèõ ä³òåé). 096-
544-46-74
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. 
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì ãàðàæ êîîï. «Æèãóë³». 067-277-16-73
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìèé, çðó÷íîñò³ íà 
äâîð³, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-278-28-56, 063-419-00-38
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó íà òðèâàëèé òåðì³í, 
ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57 Ìàêñèì
  Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó â öåíòð³ íà òðèâàëèé 
òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-502-00-36 
Îëåêñàíäð
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 
2-12-24, 093-884-86-66, 097-517-36-53 
  ×îëîâ³ê ñåðåäí³õ ë³ò áàæàº ïîçíàéîìèòèñÿ  ç 
æ³íêîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà ñåðéîçíèõ â³äíîñèí, 
ïðî ñåáå: íå ï’þ, ïðàöþþ, ñïîê³éíèé, àäåêâàòíèé. 
067-457-32-71

  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà íà òåðèòîð³¿ 
Áåç³ìåíñüêî¿ ñ/ð íà ³ì’ÿ Òêà÷óê Ìàð³ÿ Âàñèë³âíà, 
ñåð³ÿ ßÄ ¹380320 ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí. 097-263-47-53, 093-
485-01-72
  Çíàéäåíî ïðàâà íà ³ì’ÿ Ñòåïàíþê Îëåêñàíäð 
Þð³éîâè÷. 068-040-01-28
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ëàñêàâîãî êîòèêà (êîë³ð 
á³ëåíüêèé). 063-280-18-63
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï.«Òóíåëü». 050-874-27-
23, 068-380-76-71
  Çàãóáëåíèé îðèã³íàë äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî 
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 2.3723 
ãà, äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
âèðîáíèöòâà, íà òåðèòîð³¿ Ìàõàðèíåöüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ 
ðàäè, ñåð³ÿ ßÀ ¹803886, âèäàíîãî íà ï³äñòàâ³ 
ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
â³ä 18 áåðåçíÿ 2005 ð. ¹129 íà ³ì’ÿ Ïðîöþê Çî¿ 
Ïåòð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Íåãàéòå ÷àñó íà ïðèáèðàííÿ, ïîäçâîí³òü íàì! 
068-519-07-04, 063-289-24-74
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ ðîáîòè ç âàãîíêîþ, ïëèòêîþ. 
093-206-66-31
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ãàëÿñ Â³êòîð 
Ñòàí³ñëàâîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çí³ìó ãàðàæ çà ïðèºìíó ö³íó, ð-í ó÷èëèùà 
(Ãîñïîäàðî÷êà 1). 063-635-09-56, 097-704-97-81
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é íà 
³ì’ÿ Ñèíÿâñüêèé Àíäð³é Âîëîäèìèðîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, â öåíòð³ 62 
êâ.ì. 098-116-16-17
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî ÷óäîâèõ 2-õ ì³ñ. êîøåíÿò, 
ïðèâàáëèâ³ ³ íåñëóõíÿí³, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå 
ì³ñöå. 093-459-21-36
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ 
ä³é ñåð³ÿ ÀÀ ¹142588 íà ³ì’ÿ Áóðáàí Âàñèëü 
Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Â³çüìó â îðåíäó ðàêóøêó â ð-í³ ðèíêó «Õë³áîäàð» 
çà àäåêâàòíó ö³íó. 063-882-92-28 Êîñòÿ
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овен 
непогані перспективи на роботі, 
але для цього мусите докласти 
максимум зусиль.
телець 
цього тижня варто розібра-
тися з паперами, оформлен-
ням важливих документів. 

не намагайтеся нікому нав'язувати 
свою думку. 

Близнюки 
Щось зміниться, жити стане легше. 
результативність вашої роботи 

залежатиме від самовладання та само-
дисципліни.

 рак 
Заплановані справи можуть зі-
рватися, зате з несподіванками 

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

лев 
досить складний і напружений 
період. водночас настає сприят-

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

діва
на вас очікує успіх, але для цього 
треба буде добре постаратись. У 

вихідні у справах затишшя, тож добре 
відпочиньте і розважтесь.

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

одночасно. У вихідні порадують приємні 
новини особистого характеру.

скорПіон 
цього тижня маєте шанс опини-
тись у центрі подій та показати 

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

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

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

водолій
 Отримаєте декілька пропозицій, 
однак не поспішайте з остаточним 

рішенням. не ображайтеся на критику, робіть 
правильні висновки.

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

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

ГОРОСКОП
з 1.12 по 29.12
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Переможців олімпіади 
чекають призи і слава!

збираємо інтелектуалів 
позмагатися

малюємо на конкурс!

тетяна лозінська

Інноваційний центр розвитку 
дитини готується до проведення 
міні-олімпіади знавців англійської 
мови “Розумне совеня” для учнів 
3-4 класів.

 Змагання пройдуть 14 груд-

ня о 15.00 
в редакції 
газети “RIA-
Козятин” (вул. 
Незалежності, 39, 
вхід з двору, 2 поверх, ліво-
руч). Запис учасників за теле-
фоном (093)454-74-13.

тетяна лозінська

Громадська організація “Рідне 
місто” до Дня Святого Миколая 
розпочинає конкурс малюнків 
та поробок “Зимова казка”. Вік 
учасників не обмежений.

Роботи можна приноси-
ти в редакцію газети “RIA-
Козятиин” або в офіс Центру 
інноваційного розвитку ди-
тини на вулиці Перемоги, 41 
(м-н “Абсолют”, р-н Училища, 
2 поверх).

Урочисте підведення підсумків 
конкурсу 18 грудня в редакції.


