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• Фази місяця на цілий рік: місячний календар на 2018 рік
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Ще одна жертва: серед білого дня бродячі тварини 
напали на жінку. Її врятував випадковий перехожий, 
який подолав свій страх і допоміг уникнути рваних ран
в'ячеслав гончарук

На території колишньої ра-
йонної лікарні стався прикрий 
випадок з молодою жінкою-
інвалідом. На неї серед білого 
дня напали безпритульні соба-
ки. Сталося це 15 січня. 

— Ідучи у своїх справах в 
медичний заклад, мене обігнав 
чоловік, — розповіла вона га-
зеті “RIA-Козятин”. — За ним 
плентались троє здоровенних 
чотирилапих. Порівнявшись, 
вони всі троє накинулись на 
мене. Я почала кричати. Чоло-
вік, який обігнав мене, повер-
нувся. Він намагався відігнати 
від мене собак та відчувалося, 
що він і сам їх трохи боїться. 
Та згодом собаки таки відста-
ли. Стою я, куртка біля кишень 
порвана, з ноги тече кров. За-
йшла в медичний заклад, звер-
нулася до медпрацівників, щоб 
обробили рану. А там і раді 
допомогти та тільки знизують 
плечима і кажуть, у нас крім 
цвілі немає більше нічого. Так 
і пішла я з того медичного за-
кладу з необробленою раною. 

— А вакцина від сказу в 
медичній установі є? — запи-
туємо.

— Мені таке щеплення при-
ймати не можна, я лікуюсь 
медикаментами не сумісними з 
іншими препаратами.

Розповівши про свою не дуже 
приємну пригоду з бродячими 
псами, жінка пішла в міську 

раду, щоб вислухали її й там. 
Хоча мала б іти в суд і пода-
вати заяву на міську владу, яка 
не дбає про нашу небезпеку на 
вулицях міста.

Мені пригадалося засідан-
ня позачергової сесії міської 
ради. Саме там розглядалося 
питання медицини. І, як запев-
нив у своєму виступі начальник 
фінансового управління Павло 
Холковський, гроші на заку-
півлю медикаментів в бюджеті 
передбачені.  

Що є гроші в бюджеті, це до-
бре, тільки, чому в медустанові 
порожньо? Щоб не було навіть 
вати і йоду, мабуть, недопус-
тимо.

З лікарем, яка оглядала по-
терпілу від собачих укусів жін-
ку, поспілкуватися не вдалося 
за її відсутності у службових 
справах. Та інші працівники 
медзакладу підтвердили, що 
потерпіла зверталася саме в 
їхню установу. 

За їх свідченням, слідів від 
собачих укусів у потерпілої не 
було. Там було тільки натискан-
ня зубами на тіло людини. 

— Ран не було, — кажуть 
медики. —  Тому й не було що 
обробляти. 

Може, у журналістів кращий 
зір, ніж у медиків? Як можна не 
помітити того, що є очевидним 
(слідів від зубів собаки). Навіть, 
якщо потерпіла звернулась не 
до фахового лікаря, то чому її 
не направили до лікаря травма-

толога? Адже саме він повинен 
був приймати рішення, адже 
травматолог є фахівцем у цій 

справі. Ми не повідомляємо ім’я 
лікаря, яка проявила халатність 
відносно пацієнта, тільки тому, 

що вона користується великою 
повагою серед населення на-
шого міста.

ніхто не застрахований
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про всетема тижня

Це не 
ексПеримент, 
а реальність, 
з якою нам 
доведеться жити

Голова села 3 роки не платить жодної копійки за газ і він правий

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

до річниці трагедії в донецькому аеропорту

вони приєднались до акції

їх життя забрала віЙна 

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

артьом сичевський 11 
років школі №1 6-в клас

андрощук Юлія 6-г клас  12 років 
та андрощук анна 9-г клас 15 років 
принесли 1000 кришечок та речі.

кирил турляк школа №5 4-а 
клас приніс 2400 кришечок

валентина іванівна 
козакевич пенсіонер 
принесла 390 кришечок

галина середина 
принесла 110 кришечок і 2 
бутля

дяк анастасія  4-а клас 
1 школа, принесла 300 
кришечок

ковальчук карина сергіївна 10 років 
флор'янівська школа, принесла 1270 
кришечок

Патріот — не обов’язково воїн зсУ

Мільйони українців випали із зони 
юриспруденції та права на захист. 
Тепер наблизиться ще більш трагіч-
на подія, коли саме ці мільйони ви-
падуть з зони дії висококваліфіко-
ваної первинної медичної допомоги. 
Єдине місце, де буде безплатна 
медична допомога для громадян, 
так це, вдумайтесь, у реанімації. 
Потрапити до спеціаліста нам не 
вдасться. Адже чекати доведеться 
тиждень, місяць, можливо, рік. Ря-
тувати нас будуть парамедики, як 
на фронті, які там в екстремальних 
умовах рятують воїнів тисячами, а 
кого не врятували — статистики 
немає. Везтиме нас медичне таксі 
без лікаря.

Маючи більшість населення за 
межею бідності, успадкувавши купу 
всяких хронічних хвороб, пере-
живши Чорнобиль… Одна четверта 
частка людей вимре в реанімації, 
або ж під нею, якщо там не буде 
місця. Проживаючі близько кор-
дону, імігрують в медичні заклади 
Польщі, Росії, Словаччини, Румунії. 
Будуть правдами і неправдами на-
бувати інше громадянство, відмов-
ляючись від України та її медицини. 
А ось, хто живе в центральних 
регіонах України, їх доля печальна 
і більш трагічна, як емігрантська. 
Зникнуть за декілька років тисячі 
сіл, містечок. Опустошаться навіть

великі стотисячні міста. Вітер 
буде гуляти по виораних засадже-
них полях всякими інноваційними 
культурами. Не буде вільного жод-
ного клаптика землі.

Українця там теж не буде. 
З чим порівняти Україну, так це, 

як не дивно, зі штатом Айова США. 
Площа, як п’ять наших областей, а 
населення 2,9 мільйона осіб. Годує 
або продукує 50 відсотків хліба 
всього світу. Зі слів українців, що 
там мешкають, можливо їхати, йти 
не одну добу і не зустріти жодної 
людини. Жодного автомобіля, або 
населеного пункту. Ніяких фер-
мерів, хуторів, зон відпочинку — 
100-відсоткова індустріалізація з 
повним знищенням місцевого насе-
лення. Ось до чого готовлять тере-
ни України з реформами медицини, 
юриспруденції силових структур.

Елементами гібридної війни 
знищують Українську націю. Обе-
скровлюють її здатність чинити 
опір та мати фінансовий ресурс 
для відтворення нації. Українці, 
знову, як в 33 році, опинились на 
межі позбавлення права на життя. 
Стоїть реально питання, як вижити 
та зберегти націю.

Нам не потрібно шукати про-
років в інших державах. Українка 
за походженням, знана в усьому 
світі. Нині жива пані Ліна Костенко 
вказує, як, доповнюючи Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесю 
Українку, Богдана Хмельницького, 
Степана Бандеру, Степана Хмару — 
маємо будувати єдину національну 
державу Україну. Опиратись по-
трібно тільки на власних національ-
них фахівців та кадрів управління 
державою.

...І хтось напевно враз би 
з'їхав з глузду.
Вони ж "нагнули" цю війну безглузду
І падав їм до ніг нестримний бою шал.
Підступні вороги не вірили очам,
Така відвага цих "гієн" вражала —
Не можуть поціновувачі сала,
Стояти, як стіна, зі смертю сам-на-сам
І... вижити. Їх ворог кіборгами звав
Та все ж вони були не із заліза...
Ця війна змінила багатьох,
Ця війна змінила Україну.
Кіборги. Донецьк. Аеропорт,
Що перетворився на руїну.
Трупний запах, порох і вогонь,
Смерть приносять гради, міни, танки.
Піт із чорних, випалених скронь…
Глина, гільзи, попіл і уламки…
Та стоять:
Дев̀ ятий, Ворон, Гном,
Абрикос, Богема, Маршал, Цезар...
А над ними – небо полотном,
А у них життя на вістрі леза.
То чиїсь батьки, брати, сини
З Харкова, із Києва, зі Львова.
Шахтарі, таксисти… В час війни
Кіборгами стали тимчасово.
Каска, бронник, берці, автомат,
Друг надійний, що прикриє спину.
Доброволець, патріот, солдат,
Наш Герой і гордість України!

зі сторінки у феЙсбуці едуарда Шевчука — кіборга, 
воїна зброЙних сил україни, наШого захисника, 
МеШканця села Марківці

кришився там бетон і Плавився метал…

ігор зінич, позивний псих. (80-та оамбр, 3 бат., тепер 122-й оамдб) 
знято зі сторони виходу з терміналу. за спиною у мене барикада, за 
нею спалена Мтлб, в якій загинув володя трух. справа під стіною 
десь лежить поранений сєвєр. далі ще хлопці, 300-ті 

зліва стасян стовбан (живий, полон, ампутація, продовжує службу) 
і вадим демчук, позивний дим. загинув. обоє 80-та оамбр, 3 
бат., 9 рота, тепер 122-й оамдб. наш закуток. Ймовірно саме 
безпечне місце в терміналі, в останні дні. трішки лівіше за спинами 
вхід у підвал, звідки сепари нас пробували ображати. але ми не 
ображались, ми кидали їм гранати…
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30-річчя:
- Бадуненко Сергій Іванович. 

Солдат, 41-й окремий мотопіхот-
ний батальйон (1-а окрема тан-
кова бригада). Загинув 30 квітня 
2015 р. http://memorybook.org.
ua/2/badunenko.htm

- Котовий Сергій Феліксо-
вич ("Кот"). Молодший сержант, 
93-я окрема механізована бри-
гада. Загинув 21 серпня 2014 р. 
http://memorybook.org.ua/14/
kotovsergiy.htm

32-річчя:
- Щокін Сергій Григорович. 

Старшина міліції, Управління 
оперативної служби ГУМВСУ у 
Луганський області. Загинув 9 
червня 2014 р. http://memorybook.
org.ua/29/shokin.htm

33-річчя:
- Гаврилко Василь Миколайович. 

Солдат, 39-й окремий мотопіхот-
ний батальйон (55-а окрема арти-
лерійська бригада). Загинув 9 лис-
топада 2014 р. http://memorybook.

org.ua/4/gavrilko.htm
34-річчя:
- Захаров Андрій Володимиро-

вич ("Захар"). , Українська Добро-
вольча Армія. Загинув 12 квітня 
2016 р. http://memorybook.org.
ua/9/zaharov.htm

- Коноплев Павло Костянтино-
вич. Солдат, 80-а окрема десант-
но-штурмова бригада. Загинув 13 
липня 2014 р. http://memorybook.
org.ua/14/konoplev.htm

- Красько В'ячеслав Леонідо-
вич. Старший солдат, 93-я окрема 
механізована бригада. Загинув 26 
червня 2015 р. http://memorybook.
org.ua/14/krasko.htm

36-річчя:
- Простяков Сергій Сергійович. 

Матрос, 36-а окрема бригада мор-
ської піхоти. Помер 8 серпня 2016 
р. http://memorybook.org.ua/19/
prostyakov.htm

39-річчя:
- Арсієнко Руслан Леонідович. 

Старший сержант, 81-а окрема ае-
ромобільна бригада (122-й окре-
мий аеромобільний батальйон). 

Загинув 24 липня 2016 р. http://
memorybook.org.ua/1/arsienko.htm

41-річчя:
-  Б о й к о  О л е к с а н д р 

В'ячеславович. Сержант, 93-я 
окрема механізована бригада. 
Загинув 12 лютого 2015 р. http://
memorybook.org.ua/2/boykooleks.
htm

- Копиця Олександр Вікторович 
("Дадді"). Солдат резерву, 2-й 
батальйон спеціального призна-
чення НГУ "Донбас". Загинув 31 
січня 2015 р. http://memorybook.
org.ua/14/kopica.htm

42-річчя:
- Старіковський Микола Васи-

льович. Солдат, 43-й окремий мо-
топіхотний батальйон (53-я окрема 
механізована бригада). Помер 22 
червня 2017 р. http://memorybook.
org.ua/21/starikovski.htm

43-річчя:
- Стельмах Тарас Іванович. 

Молодший сержант, 24-а окрема 
механізована бригада. Загинув 7 
серпня 2014 р. http://memorybook.
org.ua/21/stelmah.htm

46-річчя:
- Бондаренко 

Микола Микола-
йович. Солдат, 
28 -а окрема 
механізована 
бригада. По-
мер 12 травня 
2015 р. http://
memor ybook .
o r g . u a / 2 /
bondarenkomyk.
htm

- Демчук Ва-
силь Гервасієвич. Сержант, 30-а 
окрема механізована бригада. 
Загинув 9 лютого 2015 р. http://
memorybook.org.ua/5/demchuk.
htm

51-річчя:
- Вахула Іван Васильович. 

Старший сержант, 24-а окрема 
механізована бригада. Загинув 28 
серпня 2014 р. http://memorybook.
org.ua/3/vahula.htm

Але, на жаль, не судилося... Їх 
життя забрала ВІЙНА.

Пам'ятаємо кожного!

15 січня, могли би в колі рідних та друзів святкувати своє… Пасивна влада 
у Флоріанівці 
гальмує ремонт 
клубу

хутори, де жили пани табенський, талімон, мацькевич 
відносились до села талимонівка

влад повх

Міністерство енергетики та 
вугільної промисловості України 
несподівано підтвердило правову 
позицію Максима Голосного — 
голови Єлизаветівської сільради. 
Це найбільш повний сюжет по 
газовому питанню з причетністю 
співробітників СБУ.

Складові потенційної перемоги 
очільника сільради:

1. Відсутність договору, та 
будь-якої підписаної додатко-
вої угоди між Єлизаветівською 
сільрадою та газопостачальною 
компанією «кіпрського походжен-
ня» (голова свідомо не укладав 
договору з цією компанією і 
принципово нічого не підписував, 
тому що “має право на вільний 
вибір газопостачальника”)

2. Відсутність у «кіпріотів» 
правових підстав для газопоста-
чання (уважно читайте ліцензійні 
умови між НАК Нафтогазом та 
будь-яким газопостачальником: 
будь-якому ліцензованому газо-
постачальнику категорично забо-
ронено постачати природний газ 

без належним чином укладеного 
договору).

3. Відсутність показників лі-
чильників (якщо справді поста-
чали газ, а не газову суміш, або 
повітря, то де показники?).

4. Відсутність збитків, тому як 
за період 2015-2017 років по лінії 
податкової офіційно відсутня 
будь-яка заборгованість, що пря-
мо вказує на відсутність збитків.

5. Відсутність власних газо-
вих родовищ або свердловин, та 
відсутність власних газосховищ 
або доказів їх використання за 
відповідним контрактом (навіщо 
такі складнощі, коли продаєш 
довірливим українцям повітря за 
захмарними тарифами?).

6. Проведена “фейкова екс-
пертиза”, яка подавалася, як до-
каз в суді першої інстанції, має 
сприйматися критично, тому як 
в суді другої інстанції остаточно 
встановлено, що експерт на місце 
не виїжджав, лічильників в очі не 
бачив. Так само, як і їх показни-
ків, єдиний папір, який «кіпріоти» 
видають за доказ, це не підписа-
ний акт. Не підписаний акт!!! Не 

підписаний акт є невід’ємною час-
тиною непідписаного договору!!!! 
Оскільки договір принципово не 
підписувався, так само як і будь-
які акти до цього договору, — 
такий акт не може бути доказом 
по своїй суті

7. Чий газ споживала Єлизаве-
тівка, нехай це встановить суд. 
Адже сільрада діяла виключно 
відповідно до Конституції Украї-
ни, бюджетного кодексу України, 
та згідно з постановою Кабміну 
№1729 від 27.12.2001, яка втра-
тила чинність 16 липня 2016 року 
(невдовзі після скандалу). При-
лади обліку спожитого газу не 
пошкоджені, пломби не зірвані, 
самовільної врізки не було. Про 
яку компенсацію вартості без-
підставно набутого майна може 
йти мова?

P.S. Жодних конкретних дій 
від гаранта Конституції України, 
представників уряду, депутатів ВР 
та «псевдоправоохоронців всіх 
рівнів», яких ми утримуємо на 
свої податки!!! Протягом 3 років 
жодного офіційного коментаря!!! 
Вони «в кращих традиціях Радян-

ського Союзу» роблять вигляд, 
що не помічають проблеми, за-
хмарних тарифів та унікального 
прецедента, який пішов виключно 
на користь простим людям. Ті, 
хто має захищати безпеку україн-
ського народу, сидять тихо-тихо. 
Коли сільський голова написав 
офіційного листа Порошенку і 
попросив пояснити, яким чином 
гарант Конституції гарантує та 
забезпечує виконання 13 ст. Кон-
ституції в його випадку, надіслали 
відповідь, що гарант Конституції 
не зобов’язаний відповідати. Або 
пояснювати сільському голові, 
як і в який спосіб він гарантує 
і забезпечує Конституцію Украї-
ни!!! Такий папір голова отримав 
за підписом людини з команди 
Кличка.

— Ось таке «жити по-новому» 
ми отримали після революції гід-
ності? — каже голова сільради. 
— Я впевнений, що найбільшу 
небезпеку для мене становлять 
«заплямовані в цій схемі співро-
бітники СБУ, які сьогодні пере-
бувають на значних посадах», 
адже у них багато можливостей. 

Але воно того варте, бо Консти-
туція, це перемога. Якщо вони 
не хочуть відповідати сільському 
голові, так, можливо, вони ви-
мушені будуть відповісти народу 
України на Майдані, коли дужче 
притисне мороз? Ми маємо всі 
шанси перетворити Революцію 
Гідності на революцію бідності, 
яку спровокують захмарні та-
рифи та низький рівень життя у 
переважної більшості населення. 
Спільна біда завжди об’єднувала 
українців — краще, ніж будь-які 
політичні гасла.

іван остапчук

Під час новорічних свят, 
ідучи вулицею Героїв Майдану, 
почув розмову групи жінок 
біля новорічної  ялинки. Об-
говорювали вони, як гарно 
зробили продавці на вулиці 
Пилипа Орлика. Пішов подиви-
тися. Дійсно, красиво. Опитав 
перехожих козятинців, хто з 
господарів торговельних точок 
краще підготувався до зустрі-
чі з покупцем в різдв’яно-

новорічні свята. Найбільше 
відгуків отримав магазин “Ло-
тос”. На друге місце козятинці 
поставали ломбард “Комод”  
і на третьому місці — супер-
маркет “Обжорка” що на ПРБ.  

Узагалі, ломбард не явля-
ється торговельною точкою, 
тому, мабуть, буде справедли-
во друге місце присвоїти “Об-
жорці”, а на її місце поставити 
магазин фруктів ПП Муханова 
, який за відгуками наших 
містян, був четвертим. Верхні 

місця пустими не бувають, тож 
четвертим став магазин “По-
долянка”.

Під час опитування, один чо-
ловік вніс пропозицію відзна-
чити і транспорт громадського 
користування. У цій номінації 
перемогу отримав водій марш-
руту № 4. Він набрав три 
голоси. Це голос того, хто дав 
таку ідею. Голос самого водія, 
хоч і з жартом і голос нашої 
газети. За інші маршрути меш-
канці нашого міста не знають.

в'ячеслав гончарук

Переважна більшість мешканці нашого 
міста знають район Табенки як горби, на 
яких взимку катаються на лижах. А ще 
знають люди, що ці горби розташовані на 
Талимонівці. Сама Талимонівка, це колиш-
нє село трьох хуторів панів. Табенського, 
Талімона та Мацьневича. Усі вони жили  в 
тій місцевості в дореволюційний період. 
Пан Табенський був великим господарем. 
Маєток, де мешкав, міг би претендувати 
на пам’ятник архітектури. Біля будинку був 
величезний льох, в якому, за свідченням 
старожилів, могла розвернутися грабарка 
коней. Внизу був ще один хід. Він вів до 
винного відділення.Тільки замість вина в 
діжках було желе, яким люди смакували. 
Хто запивав желе водою, за свідченням ко-
лишніх дегустаторів, ставали добре п’яними. 
У пана Табенського були ще знамениті сад-
ки — грушевий, абрикосовий, невеликий ви-
шневий та яблуневий. Ставки, що належали 
йому, були з новинкою господаря. Щоб 
корм, яким його прислуга годувала рибу, 
не попадав у грунт, він з дубових дощок ви-
стеляв дно в ставку. Так він зберігав чисту 
воду в водоймах і виготовляв морений дуб, 
який мав велику вартість. Маєток Табен-
ського частково зберігся.і знаходиться він 
на тракторному стані колишньої городньої 
бригади села Махаринець. Не так давно в 

тій місцевості господарював 
ксьондз Юзик.

 Ще одну пам’ятку архітек-
тури залишив пан Талімон. 
Тільки зберегти ту красу на-
ступним поколінням не вдало-
ся. Хоча, можна було маєток 
пана Талімона використову-
вати під шкільні і дошкільні 
установи. Чи з центру міста 
перенести тубдеспансер, чи 
віддати під музей. Та одна 
споруда  пана Талімона збе-
реглася і в теперішній час. Це 
всім відома швейна фабрика. 
Тоді це був пивзавод, на якому 
виготовляли якісне пиво. На 
пивзаводі працювали переважно дорослі. Та 
знаходилась робота й дітям. Один з таких 
дітей, коли вже став дідусем, розповідав 
своєму онуку, як він підлітком заробляв 
гроші на пивзаводі. Пан шикував найманих 
працівників, і гроші роздавав по зросту, за 
принципом, в кого менший зріст, тому мен-
ше грошей. Пиво було класне, добра кварта 
могла звалити дорослого. Оскільки пан 
Талімон мешкав в селі, то земля, на якій по-
будований маєток, належала сільській раді. 
Вони якраз і вчинили “по-господарськи”. 
З маєтку пана зробили курник в повному 
розумінні цього слова. Пізніше, як село 
Талимонівку приєднали до міста Козятин в 

кінці п’ятдесятих, то після курей ні маєтку, 
ні високих колон від нього вже не стало. 
Став той маєток неофіційним пам’ятником 
Талимонівського Бабиного яру, де в роки 
Другої світової війни поховано дев’ять тисяч 
населення. А 11 травня  2012 тут було від-
крито стелу в знак 67-річниці перемоги над 
фашизмом. 

Про пана Мацькевича чогось довідатись 
не вдалося, хіба що один із талимонівських 
ставків названий його ім’ям. Ставок Мацька. 
Відомо тільки, що всі троє були на своїх ху-
торах тільки влітку. На зиму панська трійця 
від’їздила до Італії. Туди ж подалися і після 
колективізації в цьому мікрорайоні.

галина касянівська

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин 
повідомили, що в селі Флоріанівки не 
працює будинок культури, він визна-
ний аварійним. Діти села, які відвідують 
гуртки і  займаються художньою само-
діяльністю, набувають майстерності тепер 
в місті Козятині. 

Так прокоментував ситуацію з флоріа-
нівським будинком культури один батько. 
Його дитя кожен раз в дні занять їздить у 
Козятин електричкою.

Про ситуацію з будинком культури села 
Флоріанівки нам відомо. Улітку минулого 
року журналісти нашого видання приїз-
дили за вказаною адресою. У день, коли 
там були, на сцені дівчатка шліфували 
хореографічну композицію до дня “Купа-
ли”. Виявилося, що весь будинок культури 
аварійним не являється, тільки одна його 
частина.

Сільська рада в минулому році виділила 
20 тисяч гривень на проектну документа-
цію. На даний час проект ремонтних робіт 
готовий. Щодо самих ремонтних робіт, 
кошти не виділені. За словами голови 
сільради Віктора Нагорного, обіцяли з 
коштами допомогти в районі. 

— Та поки позитивного для нас рі-
шення районною радою не прийнято. На 
Новий рік в будинку культури поставили 
новорічну ялинку, там же проходив і свят-
ковий концерт, — каже він. 

Роз’яснив ситуацію керівник відділу 
культури і туризму Козятинської РДА 
Володимир Воронов. 

— За нинішніми законами, щоб виділи-
ти кошти, заінтересована сторона повинна 
написати проект і виграти тендер, — каже 
він. — Тендер це конкурс, який виграють 
не всі. Потрібно так написати проект, щоб 
виграти його. Якщо заінтересована сто-
рона буде вести себе пасивно, то гроші 
не отримає. У селі Флоріанівці на ремонт 
будинку культури потрібні незначні кошти. 
За оцінками фахівців, десь до 250 тисяч 
гривень. 

Проявіть ініціативу — напишіть проект 
і наболіле питання здвинеться з мертвої 
точки. 

на ПершомУ місЦі за новорічним 
оФормленням — “лотос”!
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тема тижняпро все

хабарі не Перестають давати  і брати

затриманомУ адвокатУ Усім миром 
збирали 400 тис. грн застави 

У козятині бУде міська лікарня
з приходом нового року масово ловлять хабарників

Покращення “в інтересах громади”: радіти чи плакати?
чому до козятина не хоче приєднатися ні одна громада

9 січня
У Збаражі чоловік в стані алко-

гольного сп'яніння за місцем спіль-
ного проживання вчинив сварку, 
та в місті жінка на чоловіка, який 
сварився, викликала поліцію. На 
місце події виїжджала слідчо–
оперативна група поліції.

У жительки м. Козятин вкрали 
велосипед, який вона залишила 
без нагляду біля магазину. Про-
веденими заходами працівниками 
поліції було встановлено, що у 
вчиненні крадіжки обґрунтовано 
підозрюється 36-річна жителька 
м. Козятин. Викрадений велоси-
пед вилучено. За даним фактом 
слідчим відділенням поліції розпо-
чато кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаченого 
ст. 185 КК України (Крадіжка). 
Проводиться досудове розсліду-
вання.
10 січня

У с. Махаринці невідомі особи 
поблизу місцевого магазину по-
шкодили бесідку.

Жителька с. Лопатин викликала 
правоохоронців до свого батька, 
який за місцем спільного прожи-
вання вчинив насильство в сім’ї.

У м. Козятин злодії підібрали 
ключ до вхідних дверей одної з 
квартир. Украли гроші та ювелірні 
вироби. Проводяться заходи по 
встановленню особи, причетної до 
скоєння злочину.

Також в місті чоловік побив 
дружину
11 січня

У Титусівці обікрали хату. Від-
жали пластикове вікно, проникли 
до будинку, звідки викрали також 
гроші та ювелірні вироби.

Жителька с. Журбинці поскар-
жилась на свого чоловіка, який 
за місцем спільного проживання 
вчиняє насильство в сім’ї.

У чергову частину Козятинсько-
го відділення поліції надійшло 
повідомлення від жительки м. Ко-
зятин, про те, що її сусід постійно 
вчиняє провокації до сварок.
12 січня

У смт. Бродецьке син за місцем 
спільного проживання вчинив від-
носно матері насильство в сім’ї. 

Надійшло повідомлення від 
жителя м. Козятин, про те, що 
майстер на СТО не віддає заявни-
ку його авто. 

Поскаржилась жителька смт. 
Глухівці на колишнього чоловіка, 
який погрожує їй фізичною роз-
правою
13 січня

 У Сигналі люди поскаржились 
на сусіда, який порушував тишу 
за місцем мешкання в нічний час. 
Під час відвідування 24-річного 
жителя с. Сигнал, Козятинського 
району за місцем проживання 
було виявлено та вилучено суху 
подрібнену речовину рослинного 
походження, зовні схожої на ко-
ноплю. Вилучене направлення до 
НДЕКЦ для проведення експерти-
зи. За даним фактом слідчим від-
діленням поліції розпочато кримі-
нальне провадження за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 309 

КК України (Незаконне зберігання 
наркотичних засобів). Проводить-
ся досудове розслідування.

Мешканцю Сошанська погро-
жували його знайомі фізичною 
розправою.

Житель с. Лопатин заявив у по-
ліцію, що за місцем спільного про-
живання у нього виникла сварка з 
братом. А мешканці Козятина — 
один сварився зі співмешканкою, 
інший із сусідами. На місце події 
виїжджали поліцейські
14 січня

Синець під око поставив жінці 
чоловік, якого вона знає в облич-
чя. Проводиться перевірка.

Пошкодили паркан одній меш-
канці міста.

Житель Поличенець заявив у 
поліцію сам на себе, що за місцем 
свого проживання він вчинив на-
сильство в сім’ї відносно дружини. 

У Лопатині билися два брати.
У Козятині жінка за допомогою 

поліції заспокоювала в п'яного 
чоловіка, який сварився.

15 січня
Жителька Козятина заявила на 

сина, з яким за місцем спільного 
проживання в неї виник конфлікт

Мешканець Марківець 1968 
року народження, пішов з дому 
і його дружина подала в розшук. 
Вжитими заходами працівниками 
поліції місцеперебування зниклого 
встановлено та в подальшому він 
доставлений до місця свого про-
живання.

Надійшла скарга від жительки с. 
Вернигородок, Козятинського ра-
йону, про те, що за місцем спіль-
ного проживання її чоловік вчинив 
відносно неї насильство в сім’ї.

Побили вікна в одному з по-
мешкань в Козятині.

У чергову частину Козятинсько-
го відділення поліції надійшло по-
відомлення від жительки м. Козя-
тин, про те, що в кафе м. Козятин 
чоловік в п'яному вигляді вчиняє 
сварку. На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група поліції.

за інфоМацієЮ прес-центрів 
силових структур

керівництво залізничної 
станції попалося на хабарі 
20 тис грн

Співробітники СБУ спільно з 
прокуратурою та Управлінням 
захисту економіки Нацполіціі 11 
січня викрили на хабарі керівника 
залізничної станції на Житомир-
щині.

Правоохоронці задокументу-
вали, що посадові особи вима-
гали від підлеглого чергового по 
станції 20 тисяч гривень. У разі 
відмови зловмисники погрожували 
"дати хід" сфабрикованому акту 
про нібито порушення працівни-
ком трудового законодавства з 
подальшим звільненням з посади.

Оперативники спецслужби за-
тримали заступника керівника 
станції в Бердичеві біля банкома-
ту. Він контролював перерахуван-
ня всієї суми хабара на банківську 
картку дружини. Зараз в рамках 
кримінального провадження, від-
критого за ч. 1 ст. 14 і ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України, 

тривають обшуки за місцем ро-
боти та проживання фігурантів 
справи.

керівник патологоанато-
Мічного бЮро затриМаниЙ 
при отриМанні 16 тис грн 
"відкату". Прокуратурою Запо-
різької області задокументовано  
факт отримання хабара керівником 
КУ "Запорізьке обласне патолого-
анатомічне бюро".

Досудовим розслідуванням було 
встановлено, що керівник зазначе-
ного комунального закладу потре-
бує від фізичної особи - підпри-
ємця за вирішення питання щодо 
безперешкодного підписання актів 
виконаних робіт та перерахування 
грошових коштів неправомірну 
вигоду в розмірі 16 тисяч гривень, 
що становить 10% від суми укла-
деного договору.

10 січня правоохоронцями за-
документовано факт отримання 
зазначеною посадовою особою 
неправомірної вигоди на загальну 
суму 16 тис. гривень.

при отриМанні 15 тисяч 

доларів хабара затриМа-
но адвоката.  У  Вінницькій 
області 10 січня співробітниками 
прокуратури і СБУ при отриманні 
15 тис. дол. хабара затримали ад-
воката. Про це на своїй сторінці в 
Фейсбук повідомив прес-секретар 
ГПУ Андрій Лисенко. "Вимагав і 
отримав неправомірну вигоду в сумі 
15 тис. доларів за сприяння в не-
притягненні особи до кримінальної 
відповідальності".

"У кримінальному провадженні 
проводяться першочергові слідчі 
(розшукові) та процесуальні дії, 
спрямовані на об'єктивне вста-
новлення обставин кримінального 
правопорушення, в тому числі, 
проводиться ряд оглядів та обшу-
ків, допитуються заявник і свідки", 
- йдеться в повідомленні.

Хабарнику загрожує покарання 
у вигляді позбавлення волі на 
строк від п'яти до десяти років 
з позбавленням права обіймати 
певні посади чи займатися певною 
діяльністю на строк до трьох ро-
ків з конфіскацією майна.

сбу спіЙМала на хабарі в 

$1 тис Митника аеропорту. 
Співробітники Служби безпеки 
України спільно з прокуратурою 
викрили на хабарі головного дер-
жавного інспектора відділу митного 
оформлення митного поста "Запо-
ріжжя-аеропорт".

Установлено, що радник по-
даткової та митної справи створив 
корупційну схему отримання хаба-
рів від підприємців і фізичних осіб 
за нестворення штучних перешкод 
при розмитненні товарів.

Правоохоронці, зокрема, за-
документували черговий факт 
вимагання посадовою особою 
тисячі доларів США від місцевого 
жителя за безперешкодне про-
ходження митного контролю та 
розмитнення товару.

Оперативники спецслужби за-
тримали зловмисника в центрі 
міста під час отримання другої 
частини хабара в розмірі п'ятисот 
американських доларів.

сбу спіЙМала на хабарі в 
40 тисяч гривень поліцеЙ-
ського в дніпрі. Капітан поліції 
вимагав сорок тисяч гривень

У Дніпрі співробітники Служби 
безпеки України спільно з військо-
вою прокуратурою і внутрішньою 
безпекою Нацполіціі викрили на 
хабарі старшого слідчого облас-
ного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що 
капітан поліції вимагав сорок ти-
сяч гривень від місцевого жителя 
за закриття кримінального прова-
дження за фактом вчинення ДТП.

Оперативники спецслужби за-
тримали зловмисника в центрі міс-
та під час отримання другої части-
ни неправомірної вигоди в розмірі 
однієї тисячі доларів США.

Триває досудове розслідування 
в рамках кримінального прова-
дження, відкритого за ч. 3 ст. 368 
Кримінального кодексу України.

наталія гончарук

Щойно його запроторили у СІЗО, 
колеги кинули клич в соцмережах: 
скинутися по кілька тисяч на сплату 
застави. Під арештом за хабар опи-
нився 38-річний Тарас Гук

Тривають слідчі дії і проводиться 
низка обшуків у справі хабара, 
із яким «узяли» минулого тижня 
вінницького адвоката. Мережу 
облетіла коротка інформація про 
вимагання грошей адвокатом у 
свідка кримінального провадження 
про наркотики. Її розповсюджува-
ли з фотографіями, на яких було 
затушоване обличчя затриманого. 
Ще на знімках – повний багажник 
доларів. Гроші для фотозвіту роз-
клали співробітники СБУ, які й про-
вели операцію із затримання. Їхня 
прес-служба поінформувала:

«...адвокат вимагав 15 тисяч до-
ларів США від свідка у криміналь-
ному провадженні, відкритому за 
статтею 307 Кримінального кодексу 
України, фігурантом якого був його 
підзахисний. У випадку відмови 
сплачувати кошти, зловмисник по-
грожував через «зв’язки» серед 
суддівського корпусу змінити про-
цесуальний статус чоловіка на 
підозрюваного у цій справі. Спів-
робітники спецслужби затримали 
адвоката під час отримання всієї 
суми хабара».

Хіба можна не службовій особі 
інкримінувати неправомірну вигоду? 
А може, то гонорар був, до чого 
тут хабарництво? Ось так реагували 
вінничани на це затримання. 

А колеги-адвокати дивувалися: 
якщо їх колега обманював жертву, 
то чому не в шахрайстві його обви-
нувачують? А якщо гроші вимагав, 
як посередник, для судді чи яко-
гось іншого впливового посадовця, 
то чому про третю особу ні слова? 

Ось один із адвокатських комен-
тарів:

«Якщо адвокат "вимагав 15 тисяч 
доларів хабара", то мав їх передати 
якійсь особі, від якої залежить при-

тягнення чи не притягнення людини 
до кримінальної відповідальності 
(адвокат не уповноважений при-
ймати такі рішення, а тому не може 
отримувати хабара навіть теоре-
тично). Чому нічого не говориться 
про ту особу? Якщо ж адвокат, 
обіцяючи ці гроші передати комусь 
в якості хабара, бажав отримати їх 
сам, то він обманув людину. Тоді 
це шахрайство, а не хабарництво. 
Якщо ж ці гроші передавалися в 
якості гонорару, але клієнт вважає 
його розмір завищеним, то до чого 
тут кримінальна відповідальність? 
Так можна будь-якого адвоката 
притягнути».

«Просто нам пора зрозуміти, що 
з клієнтом без договору працювати 
не можна і гонорар отримувати 
краще на банківський рахунок. 
Інакше в ролі цього нещасного 
може опинитись кожен», – це ще 
один коментар адвоката.

Як «рішають» питання
А от громадські активісти реагу-

вали на факт затримання інакше. 
Хвалили правоохоронців за реа-
лізацію оперативної інформації, 
співчували потерпілому від вимагань 
свідку та обпльовували всю адвока-
ту братію.

«Молодці! Крім того що у люди-
ни неприємності, в які вона потра-
пила по своїй чи не своїй вині, так 
ще й "оборотні-рішали" адвокатські 
наживаються на ситуації! Знайомий 
особисто з такими "праведниками-
захистниками", гнилі люди, – про-
коментував новину голова «Ревізії 
влади» Віталій Павловський. – Де-
які адвокати навіть клікухи мають 
відповідні! Це вже просто ганьба їм 
як професіоналам!».

– Одиниці адвокатів, які дійсно 
можуть іти по закону та здійсню-
вати захист прав громадян, не боя-
чись наслідків. А більшість бояться. 
І цей приклад доводить, що адво-
кати у переважній більшості стають 
просто «прокладкою» і носять 
хабарі, – думає правозахисниця 
Наталя Покиньчереда. 

– Це затримання більше для 
статистики та імітації боротьби з ко-
рупцією, – упевнений правозахис-
ник Станіслав Нижник-Оскольський. 
– Судової перспективи не бачу. 
Думаю, кримінальне провадження 
розвалиться, як і більшість гучних 
справ, про які рапортувало СБУ.

батько не в курсі. Затримання 
адвоката було 10 січня, а 12-го – 
йому обрали запобіжний захід на 
час слідства – тримання під вартою 
з правом внести заставу в розмірі 
400 тисяч гривень.  

Із власних джерел редакція 
дізналася, що інкримінують вима-
гання і отримання неправомірної 
вигоди 38-річному Тарасу Гуку, чий 
батько, Григорій Гук, також працює 
адвокатом. Телефонуємо йому, щоб 
запитати, чи можна звинувачувати 
адвоката у хабарництві. Григорій Гук 
каже, – так.

 – Ще не знаю нічого по справі, 
але хабар інкримінувати можна 
і адвокатові. Як пособництво чи 
організацію схеми, – говорить він. 
– Але такого «хабара» я за свої 37 
років практики ще не бачив…

 Ця розмова відбулася ще до 
того, як сину співрозмовника при-
значили 60 діб тримання під вартою 
з правом внести заставу. 

колеги скидаЮться . А щойно  
слідчий суддя прийняв таке рішення, 
колеги арештованого, інші вінницькі 
адвокати, почали розповсюджувати у 
Фейсбуку номер карткового рахунку 
дружини Тараса Гука з пропозицією 
скинутися по кілька тисяч гривень, 
аби назбирати 400.

«Кожен з нас, враховуючи сьо-
годнішній безпредел з боку пра-
воохоронних органів, не може 
сподіватися, що надання правової 
допомоги та захист клієнтів, не 
призведуть до нашого затримання, 
нібито за вимагання, – писали у 
адвокатській спільноті у Фейсбу-
ку. – У такій ситуації ми повинні 
об'єднатися та довести всім, що 

винагорода адвоката не має меж 
і лише обмежується домовленістю 
між адвокатом та клієнтом...»

Адвокат Сергій Тишковський за 
реєстром тільки у Вінниці нарахував 
419 адвокатів й написав на своїй 
сторінці пост із заголовком «Ад-
вокатам адресується». Ось уривок 
з нього:

«Якщо хоча б 200 здадуть по 2 
тисячі гривень для внесення заста-
ви колезі, то Тарас зможе вийти зі 
слідчого ізолятора (погодьтеся, не 
найкраще місце для перебування 
адвоката). Для реально бажаючих 
допомогти – реквізити карти При-
ватБанка дружини адвоката: 4149 
4991 0670 6300, Гук Ірина Анатолі-
ївна. І пам’ятайте дві речі: від тюрми 
й суми ніхто не зарікається та вза-
ємовиручка і підтримка – реальний 
засіб виживання в цьому безумному 
світі».

Правоохоронці кажуть, що про-
довжують розслідування, проводять 
обшуки і опитування свідків. А 
прес-служба прокуратури області 
зазначила: за злочин, який дово-
дять адвокату, загрожує від 5 до 10 
років тюрми з конфіскацією майна.

«Нестандартна ситуація»
Олександр Білошкурський, екс-

перт з права: 
– Адвокат не може бути притяг-

нутий до відповідальності за хабар. 
Він не службова особа. Може бути 
лише посередником у дачі хабара. 
Тоді гроші мають вилучатися у 
службової особи (судді, прокурора, 
іншого держслужбовця). А гоно-
рари адвокатів "за сприяння у не 
притягненні особи до кримінальної 

відповідальності" можуть складати 
і більші суми, ніж вилучили. Це до-
мовленість між сторонами. Гонорар 
адвоката може сягати 20-ти і 50-ти 
тисяч доларів. Це його дохід, який 
має бути відображений у податко-
вій звітності, та з якого сплачені 
податки.

Наскільки мені відомо, то гроші 
бралися не з клієнта, а зі свідка 
по справі. З боку адвоката було 
вимагання, погрози свідку про 
притягнення до кримінальної від-
повідальності. Якщо так було, тоді 
це трохи інші обставини, і повинна 
бути інша кваліфікація. 

Нестандартна ситуація. Тут усе 
залежить від того, які є у правоохо-
ронців докази – фіксації вимог, обі-
цянок тощо. Нестандартна вимога 
"передачі чужого майна чи права на 
майно або вчинення будь-яких дій 
майнового характеру з погрозою 
обмеження прав, свобод або закон-
них інтересів потерпілого або його 
близьких родичів" і сума для квалі-
фікації нежартівлива. Сприймалася 
погроза, мабуть, як реальна. 

А от, крім погроз, чи були якісь 
реальні дії чи підтвердження цих 
дій зі сторони суддів, прокурорів!? 
Судді та прокурори могли поперед-
жати (без злочинного наміру), а 
адвокат – скористався ситуацією. 
Щоб робити висновки, треба 
бачити обставини. Вони поки що 
таємниця слідства. 

Разом з тим наголошую: ніхто не 
заважав зі свідком укласти угоду, 
навіть в цій справі, якщо ризики 
притягнення такого свідка до відпо-
відальності були високі.

в’ячеслав гончарук

Депутати вирішили це на поза-
черговій сесії. Вони розглянули пи-
тання “про прийняття в комунальну 
власність територіальної громади 
м. Козятин цілісного майнового 
комплексу та комунальної установи 
«Козятинська лікарня відновного 
лікування» та про реорганізацію 
комунальної установи «Козятин-
ська лікарня відновного лікування» 
шляхом перетворення в комунальне 
підприємство «Міська лікарня» 
Козятинської міської ради». Були 
внесені зміни до міського бюджету 
на 2018 рік

У вівторок, 16 січня, в залі за-
сідань міської ради відбулася 24 
(позачергова) сесія міської ради 
сьомого скликання. З тридцяти 
чотирьох депутатів присутніми на 
сесії було тільки дев’ятнадцять. І 
така кількість депутатів дозволила 

розпочати сесію.  
Народні обранці розглянули 

питання про прийняття в комуналь-
ну власність цілісного майнового 
комплексу та комунальної установи 
“Козятинська лікарня відновного 
лікування” та про реорганізацію 
комунальної установи”Козятинська 
лікарня відновного лікування шля-
хом перетворення в комунальне 
підприємство ”Міська лікарня Ко-
зятинської міської ради”. 

Якщо хтось з написаного мало 
що зрозумів, не переймайтеся — 
реформатори з центру самі не ро-
зуміють, що вони нареформували. 
Міська рада в цьому питанні ні до 
чого. Вони прописують ці два пунк-
ти законодавчо. 

По перших двох питання порядку 
денного про стан справ доповів 
головний лікар Олександр Євтушок. 
Він повідомив, скільки знаходиться 
на стаціонарі хворих і який ще 

впроваджується ремонт. У цьому 
питанні народні обранці  були всі 
19 “за” в цілому. А щодо статуту 
комунальної установи “Козятин-
ська лікарня відновного лікування”, 
то не всі депутати були одностайні. 
У документі йшлося, що підприєм-
ство може прописувати та встанов-
лювати ціни на тарифи послуг. За 
зверненням до головуючого депутат 
Синюшко вніс поправку в пункт 
статуту. І за підтримкою інших де-
путатів слово “встановлювати ціни” 
було скасовано.

По третьому питанню змін до 
бюджету на 2018 рік доповідав на-
чальник управління Павло Холков-
ський  Він повідомив, що на зарпла-
ти медперсоналу, на закупівлю ме-
блів в медичній установі та на заку-
півлю ліків коштів вистачає. Тільки 
в даний час лікарня знаходиться в 
районному підпорядкуванні. За сло-
вами міського голови, місяців два 

буде перехідний період. Будуть 
вестись перемовини відносно місь-
кої лікарні між міською радою та 
районним керівництвом. Коли поря-
док денний було вичерпано, слово 
взяла депутат Якімова. Її обурюва-
ла відсутність багатьох депутатів. З 
юридичної точки зору, Надія Іванів-
на права. Та що вирішили депутати 
на позачерговій сесії для громади? 
Вінниця зрозуміла, що їм лікарня 
третього ступеня не потрібна. І як 
зайве вони віддали назад Козятину. 

Це не здобуток влади. Це, розі-

бравшись при такій реформі, вже 
ніхто медичну установу на баланс 
міста брати не хоче. Хворих якось 
можна буде спихнути на плечі 
рідних і родичів. Та ніякі родичі не 
будуть фінансувати меблі і зарплати 
медичних працівників. 

Фінансуючи лікарню з бюджету, 
не вистачить коштів на інші про-
грами розвитку міста. Та ще й після 
Революції гідності до влади по-
приходили хлопці з думкою, що з 
бюджету можна брати так, щоб на 
все життя вистачило.

інокентіЙ гук

Олів’є з мандаринами з’їли, шам-
пусік випили, Новий рік за обома 
стилями зустріли, пора на тверезу 
до нових покращень готуватися. 
Хто сказав «Жах», у момент мозок 
промиє відділ внутрішньої політики! 
Це ще той відділ! Кажуть, САМ має 
особливу слабкість до нього, тому 
ледь не щотижня там за закритими 
дверима дозволяє собі творчий чи 
то “дєвішник”, чи то «мальчишник». 
Зрозуміло, щодня ж треба в поті 
чола  описувати небачені досяг-
нення міської влади! У міського 
ж голови голова має бути ого! Не 
тільки, щоб нею їсти. 

Ну і пити. Нею ще думати треба! І 
тут НАШ поза конкуренцією. Уявля-
єте, який неймовірний інтелект тре-
ба мати, щоб  бюджет, спроможний 
за три-чотири роки профінансувати 
будівництво водогону, розтринькати  
“на те, на се”!

розчистка снігу перШа біля 
голови. А чого  вартий “рік до-
ріг”! Дванадцять мільйонів гривень 
витратити на ремонт так, щоб  цьо-
го ніхто не відчув! Ремонту нема і 
грошей нема! 

Узагалі в нашому місті цікаво 
жити. Коли випадає сніг, то одразу 
можна відстежити місце проживан-

ня мера і його родини — найперше 
дорогу і двір розчищають там.  
Одразу за цим на кишеньковому 
радіо повідомляють, що “все окей”. 
І терпляче чекають відлиги. 

А яка котельна працює найкра-
ще? Правильно, та, що обігріває 
міськраду. Чиновники на чолі з 
мером, на відміну від деяких садків, 
кілька разів на день відкривають 
вікна, щоб провітрити приміщення.

Міська лікарня . До речі, місцеву 
політику можна передбачати, відсте-
жуючи події в зірковій родині. Поки 
всі медики в сім'ї мера були працев-
лаштовані, міський голова спокійно 
«зливав» залізничну лікарню і від-
кидав ідею міської лікарні, точніше, 
ліквідовував створену попередником. 
Як тільки маман отримала на руки 
трудову, терміново знадобилася своя 
лікарня! І як зручно, коли найдорож-
че в історії міста працевлаштування 
можна подати під соусом захисту 
інтересів громади! 

Ви ніколи не звертали увагу, що в 
нашому місті інтереси громади – як 
опіум для народу. Ними задурманю-
ють, спекулюють, прикривають ма-
хінації, непродумані і невиправдані 
рішення, непрофесіоналізм. Діяти 
«в інтересах громади» набагато 
легше, ніж в конкретних інтересах. 
Збудувати притулок для бродячих 

собак, наприклад, було б в інтер-
есах безпеки мешканців міста і 
гуманного ставлення до тварин. 
Добитися перегляду тарифів на 
воду було б в інтересах справед-
ливості. Та й самого мера, бо ж він 
це обіцяв. 

Збільшити штат двірників і зарп-
лату для них було б в інтересах 
чистоти міста і соціального захисту 
цієї категорії працюючих. Розв’язати 
проблему диму з котельних було б 
в інтересах здоров’я громадян. А у 
нас в інтересах громади збільшують 
штат чиновників, купляють штучні 
ялинки, «кришують» приватний те-
плопостачальний бізнес. От якщо ви 
медсестра, няня в садочку, перукар, 
техпрацівник – як часто отримуєте 
премії? У кращому випадку раз на 
рік? А чиновники на чолі з мером 
кожного місяця: від 50 до 100 
відсотків посадового окладу. А 
все чому? Правильно, в інтересах 
громади!

з гарячки МаЙданчики. І зна-
єте, прикриваючись аморфними ін-
тересами громади, можна непогано  
влаштуватися. Неважко знайти де-
сяток-другий «однодумців» з таким 
самим спотвореним уявленням про 
пріоритети і примітивним баченням 
вирішення проблем. У результаті – 
навіть хороші справи робляться, ви-

бачте за прямоту, через дупу.  Візьме-
мо, для прикладу, дитячі майданчики, 
які на даний момент є найуспішнішим 
проектом міського, прости Господи, 
голови. О-о-о, за кілометр чути, як 
засичали радники! Ша, прийміть 
заспокійливе, ніхто не ставить під 
сумнів необхідність облаштування 
зон відпочинку для малюків. Справа 
дійсно потрібна, і в очах мера на-
стільки першочергова, що він ставить 
майданчики, як з гарячки. Правда, 
якщо він вірить, що цього буде до-
статньо для наступних виборів, то 
йому самому варто ще погратися в 
пісочниці. Але зараз не про те. 

Один з останніх майданчиків 
морозом і снігом ставили на вулиці 
Незалежності біля «військового» 
будинку. Робили це, без сумнівів, 
в інтересах громади, хоча було б 
краще, якби це робилося в інтер-
есах здоров’я дітей. Люди зі здоро-
вим глуздом, безперечно, задалися 
питанням, який, в біса, розумник 
додумався розмістити майданчик 
в кількох метрах від дороги з на-
сиченим рухом транспорту? Хіба 
що той, кому важливіше виставити 
напоказ «турботу» мера про ді-
тей, ніж подумати про здоров’я 
тих самих дітей. Дихайте, дітки, 
вихлопними газами, у нас все най-
краще – дітям!

чисте Місто. А щоб ви під час про-
гулянки не вступили в собаче лайно, 
комунальному підприємству  «Чисте 
місто» доручено укласти договір з 
бродячими собаками щодо нерозмі-
щення ними продуктів життєдіяльнос-
ті на території дитячих майданчиків.

Ой, а ви звернули увагу, наскіль-
ки делікатно наша міська влада 
рухається в напрямі євроінтеграції! 
Як? Ви ще не оцінили вигляд нової 
труби котельної на території лікар-
ні? Та це ж Ейфелева вежа в міні-
атюрі! Відтепер штанцям міського 
голови вже не треба буде підсихати 
після візитів розлючених місцевих 
активістів, бо на всі закиди: «Чому 
обіцяне на початок опалювального 
сезону досі не працює і чадить із 
старої труби?» - буде аргументова-
на відповідь: «Зате яка оригінальна 
конструкція! Хіба не варто було 
почекати?» 

Одне дивує: чому при таких 
«грандіозних успіхах» і «прогре-
сивних покращеннях» громади 
прилеглих сіл категорично проти 
приєднання до Козятина? Тут же 
все робиться в інтересах громади! 
Ну дійсно, дивні якісь! Це нібито 
тобі пропонують стати 51-м штатом 
Америки або, на крайняк, членом 
Євросоюзу, а ти відмовляєшся. А 
може, все-таки їм зі сторони ви-
дніше?

кримінальна хроніка
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еПідемія в Україні: як Уберегти 
дитинУ від корУ

відбУлося Політичне банкрУтство 
юрія лУЦенка на Посаді генПрокУрора

влад повх

Не так важливо, що якийсь священик вчинив непорядно, важливо, як на 
його дії відреагувала вся організація. Про це в ефірі “Радіо Свобода” сказав 

керівник штабу партії Національний Корпус Назарій Кравченко, коментуючи си-
туацію, яка трапилась у Запоріжжі. Коли священик Московського патріархату під 

час похорону відмовився відспівувати хлопчика, хрещеного у церкві Київського патріархату.
Кравченко нагадав, що митрополит Запорізький і Мелітопольський Лука підтримав свя-

щеника у відмові відспівувати малюка.
 — Тобто, вони його не засудили, а підтримали (інші представники УПЦ МП). Відповідно, 

я вважаю Московський патріархат ворожою організацією, це організація, яка ненавидить 
Україну і повинна бути тут заборонена, - сказав він.

Крім того, за словами Кравченка, існує проблема, що представники УПЦ МП наймають 
для свого захисту силові угрупування, пов’язані з кримінальним світом, що фінансуються 
Росією.

— Існування такої організації, як Московський патріархат і якихось кримінальних угру-
пувань, "казачеств" тощо, що працюють за російські гроші, виконують кримінальні замов-
лення УПЦ МП - це недопустимо, — підсумував Кравченко.

блог
московський патріархат має бути заборонений в Україні

дМитро артеМчук

Одні священики електроопори автівками збивають, інші духо-
вний карман зі своїм плутають. Тільки хреста зі священиків, які 
провинилися, ніхто не забирає. От і думають люди, що такого 

зробив батюшка села над Гуйвою, що вищестоящі представники 
церкви хотіли позбавити його церковного звання? Та чоловік, який 

встановлював у церкві свої неписані правила, не розгубився і з ключами від 
церкви десь зник. Кажуть, що вищі церковні чини приходили до його домівки. 
Та матушка не могла сказати, де він. Та за пару днів блудний син повернувся 
і хреста з його рук вже не забирають. То що ж робити людям? Коли на рівні 
області чи району є “рішали” в рясах? Усе простіше тим, хто думає не ходити 
в ту церкву, тому що Бога в ній нема.

Багато людей церкву вважають Божим храмом. Хтось іде туди просто по-
молитися. Хтось, хто вважає себе грішним і поспішає до сповіді. Головне, що в 
Храмі є представник від Бога — священик, який від імені Бога виконує службу 
Божу для людей. З віруючими людьми все зрозуміло — їм є до кого йти. А 
що робити, коли священик грішний?

Ганьбу церковника на козятинщині “порішали”
блог

і за таке треба з ганьбою виганяти з роботи

лабораторні дослідження 
на кір безкоштовні

Це не ліки, це фуфло

Цукерберг повідомив про зміни 

Перевірки, як у сізо

Коли його призначали на цю 
посаду, ніхто не очікував від 
нього виконання ролі головного 
законника - просто тому, що він 
не мав профільних знань. Але 
деякі переконували, що як по-
літик Луценко проведе реформу 
прокуратури і доб'ється покаран-
ня корупціонерів. І ось результат: 
реформа виявилася профанацією 
і вилилася в розмазування слід-
ства по всіх закутках Генпроку-
ратури - відділ створили навіть 
в департаменті прокуратури з 
міжнародних відносин. А пока-
рання перетворилося на фарс. 
Тепер видно, що рішення суду, 
яке сором'язливо ховав Луценко, 
піарячись на ньому цілий рік, 
саме по собі фількіна грамота. 
Мильна бульбашка луснула. І за 
таке треба з ганьбою виганяти з 
роботи.

Що не так з поверненням у 
бюджет $1,5 млрд “грошей Яну-
ковича”

“Українська правда” та Центр 
протидії корупції отримали від 
телеканалу Al Jazeera текст “се-
кретного” судового рішення, яким 
в оточення Януковича конфіску-
вали рекордну для України суму 
— 1,5 мільярда доларів.

Епопея з поверненням аре-
штованих мільярдів Януковича 
тривала три роки. Про судове 
рішення вперше стало відомо від 
генпрокурора Юрія Луценка на 
прес-конференції у квітні 2017 
року. Тоді він повідомив, що 
заарештовані кошти оточення 
Януковича “в повному обсязі по-
вернулись українському народу”.  

Проте, через віднесення ін-
формації в згаданому судовому 
рішенні до “державної таємниці”, 
досі не було зрозуміло похо-
дження арештованих грошей — 
як їх було вкрадено, кому реаль-
но належали, хто є виконавцями 
цих злочинів та хто поніс реальне 
покарання.

Рішення суду про спецконфіс-
кацію, прикриваючись національ-
ними інтересами, засекретили, 
чим порушили незліченну кіль-
кість юридичних процедур.

Секретний документ, що опи-
нився в розпорядженні авторів, 
має обсяг близько 100 сторінок. 
На них описується діяльність 
“злочинної організації Януковича” 
та її “підрозділу” — так званої 

“групи компаній “СЄПЕК”, якою, 
за версією слідства, керував 
Сергій Курченко, маскуючи її під 
фінансову корпорацію.

“СЄПЕК” створював фіктивні 
підприємства для ухилення від 
сплати податків та відмивання 
коштів. Вони працювали в офісах 
“Арена Сіті” в Києві, у “Москва 
Сіті” в Москві, у Харкові та в До-
нецьку.

У вироку описано вісім схем 
розкрадання державних коштів 
у паливно-енергетичній та бан-
ківській сферах, які реалізував 
“СЄПЕК”.

Йдеться про такі епізоди:
 “Скраплений газ”. Незаконне 

заволодіння скрапленим газом 
ПАТ “Укргазвидобування” та ПАТ 
“Укранафта” на загальну суму 
2,196 мільярда гривень.

 Незаконне заволодіння гро-
шовими коштами “Нафтогазу” на 
суму 449 мільйонів гривень.

 Незаконне заволодіння ко-
штами НБУ на загальну суму 
787 мільйонів гривень, наданих у 
вигляді стабілізаційного кредиту 
ПАТ “Реал Банку”, яким володів 
Курченко.  

 Незаконне заволодіння кошта-
ми “Брокбізнесбанку” на суму 
836 мільйонів гривень шляхом 
протиправного надання міжбан-
ківських кредитів уже згаданому 
“Реал Банку”.

 Незаконне заволодіння ко-
штами “Брокбізнесбанку” на за-
гальну суму 1,4 мільярда гривень 
шляхом видачі кредитів фіктив-
ним підприємствам.

 Незаконне заволодіння грошо-
вими коштами “Укргазбанку” на 
суму 499 мільйонів гривень шля-
хом укладання договорів купівлі-
продажу облігацій Державної 
іпотечної установи.

 Незаконне заволодіння кошта-
ми ПАТ “Аграрний фонд” на суму 
понад 2 мільярди гривень — че-
рез укладення договорів купівлі-
продажу ОВДП з “Укргазбанком” 
та договорів прямого РЕПО з 
Національним банком.

 “Вишки Бойка”. Незаконне 
заволодіння грошовими кошта-
ми ПАТ “Нафтогаз України” на 
загальну суму 4,966 мільярда 
гривень.

По жодному з організаторів 
цих схем вироків судів немає. 

Нам відомо про лише два виро-
ки — щодо Олександра Кацуби 
та Аркадія Кашкіна. Перший  у 
справі “Вишок Бойка” пішов на 
угоду зі слідством і дав цінні 
свідчення. Однак його покази так 
і не привели до висунення під-
озри самому Юрію Бойку.

Загалом за допомогою цих 
схем “злочинне угруповання” 
заволоділо коштами на суму 
понад 13 мільярдів гривень. Од-
нак як саме акумулювалися ці 
кошти, хто здійснював або стояв 
за всіма оборудками, яким був 
ланцюжок фінансових операцій 
для кожної конкретної схеми — у 
вироку не йдеться.

Натомість, документ містить 
детальний опис лише одного з 
етапів легалізації здобутих у зло-
чинний спосіб грошей. Так, згідно 
з вироком, кошти відмивали че-
рез створені для цього приблиз-
но 400 українських та іноземних 
компаній.

З рішення випливає, що зло-
чинці використовували реєстра-
ційні документи, печатки, систему 
клієнт-банкінгу для переведення 
коштів з українських компаній 
на підконтрольні фірми на Кіпрі, 
Панамі та Белізі.

У кінцевому рахунку гроші 
“осіли” на рахунках 10 офшорів: 
Foxtron networks limited, Katiema 
enterprises limited, Loricom 
holding limited, Wonderbliss LTD, 
Quickpace LTD, Sabulong trading 
LTD, Kviten solution limited, 
Baleingate finance ltd, Akemi 
management LTD, Opalcore LTD.

Протягом листопада-грудня 
2013 року, йдеться у вироку, 
ці офшорні фірми  переказали 
гроші на рахунки “Ощадбанку” і 
згодом за них купили валютні об-
лігації внутрішньої державної по-
зики (ОВДП) — цінні папери, які 
держава випускає для залучення 
коштів всередині країни.

Людина, яка купує ОВДП, фак-
тично стає кредитором держави, 
а також отримує високоякісний 
актив, на який нараховуються 
відсотки, і який можна так само 
продати іншим особам.

Тут є один делікатний момент: 
офшорні компанії купували ОВДП 
через фінансову компанію ICU. 
Це описано в рішенні суду.

Чому це важливо? Засновника-
ми ICU є голова НБУ Валерія Гон-

тарева, яка продала свою частку 
в компанії партнерам у червні 
2014-го, та Макар Пасенюк, якого 
характеризують як  “фінансиста 
Порошенка”.

Ще один факт — свого часу 
ICU супроводжувала процес 
передачі корпорації Roshen у 
“сліпий траст”.

З того самого рішення суду, 
яке сховали за грифом “держав-
на таємниця”, випливає, що ICU 
обслуговувала значний потік ко-
штів, здобутих від реалізації ви-
щезазначених схем “злочинного 
угруповання”.

Так, згідно з документом, 8 з 
10 вищезазначених офшорних 
компаній уклали договори на 
брокерське обслуговування з 
компанією ICU. Вона у свою чер-
гу і придбала для компаній з ор-
біти Курченка облігації за кошти, 
вкрадені раніше з державних 
підприємств.

Договори укладено приблизно 
в той самий час, а деякі навіть в 
один і той же день. Усі брокер-
ські угоди за участю ICU суд та 
слідство називають фіктивними. 
Очевидно, з огляду на фіктив-
ність іноземних компаній.

Як встановило слідство, всі їх 
документи, печатки та факсиміле 
підписів директорів централізова-
но зберігали в офісах “злочинно-
го угруповання СЄПЕК”.

За словами народних депутатів 
з оточення президента Порошен-
ка, саме через участь компанії 
ICU в згаданих операціях затя-
гували розслідування виведення 
“коштів Януковича”.

Проте, якщо говорити про 
конкретний приклад, то роль ICU 
в згаданих вище схемах слідчі, 
ймовірно, не досліджували.

У вироку суду навіть не за-
значається розмір винагороди, 
яку отримувала компанія. Хоча 
оплата послуг компанії, ймовір-
но, здійснювалася зі злочинних 

грошей. Якщо це так, то ця 
винагорода теж має злочинне 
походження і також підлягає 
конфіскації.

Водночас, якби в ГПУ виріши-
ли конфіскувати 1,2 мільярда в 
інший спосіб, а не той, у який 
це було зроблено, то прокуро-
ри повинні були провести низку 
першочергових слідчих дій щодо 
компанії ICU.  Річ у тім, що, за-
стосовуючи цю спецконфіскацію, 
ні суд, ні прокурор не займалися 
доведенням незаконності коштів 
та дослідженні ролі решти спі-
вучасників, що є обов’язковою  
вимогою.

З одного боку, цей погано 
зрежисований процес дозволив 
повернути країні вкрадені кошти. 
З іншого — не було покарано 
десятки злочинців, причетних до 
виведення коштів.

Друга вагома проблема — ри-
зики для державного бюджету.  
Уже сьогодні 7 з 10 офшорних 
компаній, у яких конфіскували 
ОВДП та гроші, оскаржують ці 
рішення в судах. Не виключено, 
що в майбутньому європейські 
судові інстанції ухвалять рішення, 
за якими Україна буде вимушена 
повернути кошти на рахунки оф-
шорних компаній.  

Про такий сценарій розвитку 
подій опосередковано свідчить 
той факт, що вже після арешту 
коштів відбувались угоди з пере-
уступки офшорних компаній, які 
були формальними власниками 
“коштів Януковича”.

Враховуючи інтереси олігархів, 
задіяних в угодах з переуступки 
офшорних компаній, таких як, 
наприклад, Павло Фукс та Олек-
сандр Онищенко,  цей сценарій 
виглядає цілком імовірним.

олександр МоЙсеєнко, дМитро 
дєнков, севгіль Мусаєва, 
“українська правда”
дар’я каленЮк, тата пеклун, центр 
протидії корупції

софія Шевчук

Кір - одне з найбільш заразних 
вірусних захворювань, що пере-
дається від людини до людини 
повітряно-крапельним шляхом. Це 
інфекційна хвороба, яку викликає 
вірус з роду Morbillivirus.

Уже близько трьох тисяч осіб 
захворіло на кір по всіх Україні. 
Також зафіксовані кілька смер-
тей від ускладнень після вірусу. 
Епідемія кору поширюється на 
Запоріжжя, Дніпро, Київ, Одесу 
та Івано-Франківськ. Лікарі за-
являють, що в домашніх умовах 
з інфекцією боротися марно. Це 
дуже небезпечно, оскільки вірус є 
однією з основних причин дитячої 
смертності в світі.

Як відомо, кір вражає всі вікові 
групи, незважаючи на те, що най-

частіше нею хворіють саме діти. У 
віці від 1 до 6 років інфекція пере-
носиться набагато легше. Чим лю-
дина стає дорослішою, тим вірус 
переноситься важче. У основному, 
першими вірус підхоплюють діти, а 
слідом і дорослі, якщо вчасно не 
було зроблено щеплення.

Симптоми
Спочатку кір можна сплутати 

зі звичайною застудою, так як 
симптоми однакові - кашель і 
нежить. Однак на другий-третій 
день підвищується температура, 
з'являються відчуття нездужання і 
головний біль. Слідом температура 
проходить, але кашель і нежить 
посилюються. Після з'являється 
набряклість обличчя і запалюються 
очі. На четвертий-п'ятий вискакує 
перший висип у роті і на внутріш-
ній стороні щік. Пізніше знову 

піднімається температура, обсипає 
все тіло.

Крім того, кір характеризується 
вираженою інтоксикацією, лихо-
манкою, запальними процесами з 
боку дихальних шляхів, нерідко 
кон'юнктивітом. У цілому, людина, 
у якої фіксуються лихоманка, ви-
сип і один з таких симптомів як 
кашель, нежить або кон'юнктивіт, 
знаходиться в зоні ризику.

Крім цього, кір дуже небезпеч-
ний своїми наслідками, оскільки 
сильно знижує імунітет. Хвороба 
може продовжитися запаленням 
дихальних шляхів - бронхітом або 
пневмонією, а також запаленням 
середнього вуха. Вірус також за-
вдає відбиток і на нервову систему, 
що може привести до запалення 
головного мозку - енцефаліту. У 
рідкісних випадках ускладнення 

кору призводять до довічної інва-
лідності.

Що робити, щоб не заразитися
Захворювання дуже швидко по-

ширюється при кашлі, чханні або 
тісному контакті з хворим. Інкуба-
ційний період зазвичай триває до 
20 днів. При перших проявах хво-
роби людина вже стає заразною. 
Інфекція настільки легко поширю-
ється, що з потоком повітря може 

потрапити навіть у сусідню кімнату.
Якщо ви помітили будь-які з 

симптомів - терміново біжіть до 
лікаря. Після огляду і підтверджен-
ня діагнозу потрібен постільний 
режим. При важких випадках хворі 
госпіталізуються. Для лікування 
призначаються симптоматичні і 
антигістамінні ліки. У рідкісних 
випадках необхідний прийом анти-
біотиків.

леонід яЩук, завідувач всп 
козятинськиЙ Мвлд ду “волц 
Мозу”                       

Погіршення епідеміологічної 
ситуації з кору розпочалось в 
2017 році в Закарпатській та 
Одеській областях, згодом ін-
фекція поширилась серед інших 
регіонів України.

На Вінничині в минулому році 
зареєстровано 106 випадків кору, 
із них захворіло 78 дітей.

В Козятинському районі за-
хворіло 18 осіб,  із них  дітей - 8, 
дорослих - 10. Із 18 осіб, що 
захворіли, щеплення проти кору 
мали 3 особи, в інших дані за 
щеплення відсутні, а одна дити-
на віком 5 років не щеплена в 
зв’язку з відмовою батьків.

По області діагноз кору під-
тверджено лабораторно тільки у 
42 хворих із 106 в зв’язку з тим, 
що такі аналізи були платними. 
На сьогодні в зв’язку з поширен-
ням кору серед жителів України 
такі лабораторні дослідження 
безкоштовні.

Епідеміологи очікували  по-
гіршення епідситуації по кору в 
зв’язку припиненням закупівлі 
вакцин з 2012 року до 2014 року.

Дещо покращилось забез-
печення вакцинами в 2016 році, 
коли план щеплень було викона-
но на 96,7% і на сьогодні вакци-
нами лікувально-профілактичні 
заклади забезпечені. 

Однак великий відсоток на-
селення не щепленого за пері-
од з 2011 по 2015 роки, коли 
щеплювалось від 62% до 88% 
осіб від запланованих. Не знімає 
загрози виникнення епідемії кору 
по Україні.

Ми прогнозуємо подальше 
погіршення епідеміологічної си-
туації та зростання показників 
захворюваності. наприклад перші 
випадки хвороби до нас завезли 
приїжджі із Закарпаття і хворі 
реєструвались  в с. Сокілець, 
Титусівка, Сигнал, Йосипівка, 
Пиківець, Білопілля та в місті 
Козятині.

Головне в проведенні проти-
епідемічних заходів своєчасна 
діагностика та ізоляція хворого, 
призначене лікування та подаль-
ше проведення щеплень населен-
ню. Якщо людина щеплена проти 
кору і все ж таки захворіла, то 
хвороба протікає в легкій формі 
і не дає ускладнень.

іван сМолич, лікар ветеран праці.

У журналі “Добрий лікар” №23 від 21.12.2017 року, 
який я читаю і вивчаю, прочитав сенсаційну інформа-
цію. Як нас дурять аптеки і реклами по телебаченню. 
Ліки не лікують, навіть за великі гроші. Реклама вже 
давно “прописала” ліки майже проти всього! Багато 
хто так і робить - іде в аптеку й просить дати “таку 
мазь” чи “такі таблетки”, як у рекламі. І погодьтеся, 
рідко який провізор у такому проханні відмовляє... 

Це катастрофа, це жах! 
Ліки повинен виписувати лікар. Він для цього 

вчився. При тому вчився 6 років, фармацевт вчиться 
4 роки. Лікар вчиться і працює. Кожні 4-5 роки про-
ходить курси підвищення своєї кваліфікації. Здає 
екзамени на категорії.

А реклама по радіо, телебаченню забрала у ліка-
ря право виписувати ліки, а якщо відкрито - право 
лікувати.

Аптеки стали бізнес-магазинами. Інтернет став 
універмагом ліків, їх рекламою. До 1980-90 рр. в Ко-
зятині було дві аптеки, сьогодні 32

Ви, шановні козятинці не задавали собі запитання: 
Чому це так сталося? А відповідь проста - ліки, при 
тому не якісні стали бізнесом, бідою для кожного з 
нас.

І ось вам приклад, як пишуть експерти. Раїса Ар-
тюх та Ольга Степаніщина. Список ліків, які насправді 
нічого не лікують Арбідол, Есенціале, Корвалол, Піра-
цетам, Мезімфорте, Цінаривізин, Цалідол, Новопасит, 
Гліцин, Синупрет, Проксевазин, їх десятки…

А такі ліки як Пробіотики, де діюча речовина - живі 
мікроорганізми. Популярні препарати: Хілак форте, 
Апіцлакт, Біфіфарм, Ентерол, Споробактерин та інші.

Процес пакетування, а це велика температура бак-
терій і спор, знищує всіх корисних живих мікробів.

З таким самим успіхом можна випити склянку ке-
фіру, простокваші або кислого молока (кисляку). Що 
дешевше в рази і головне - корисніше.

І будь ласка, запам’ятайте раз і назавжди: гомеопа-
тичні засоби не містять ніяких діючих речовин. Це такі 
ліки: Афлубін, Пумпан, Ременс та інші.

Їх, як пишуть експерти, тисячі.
А в таких країнах як США, Ізраїль та, Європі їх 

через це не призначають
При зустрічі 04.01.2018 р. на 112 телеканалі Дмитра 

Гордона з Євгенієм Комаровським була інформація, 
що 50% ліків в аптеках України не якісні.

Державний експертний центр (ДЕЦ), який 
зобов’язаний контролювати якість ліків, не виконує 
своїх обов'язків. 

Оце вам корупція на рівні державного органу. І щас-
ливі ті українці, які привозять якісні ліки з-за кордону 
(Білорусія, Польща, Німеччина, Австрія).

Знаменитий лікар Галлен писав, що людина помирає 
не від хвороб, а від ліків, бо ліки (хімія) заважають 
людині боротися з хворобами.

І ще скажу про замінники дорогих імпортних на-
шими дешевими (генерикати)

Про це таблиця. Будьте здорові, лікуйтесь якісно.

софія Шевчук

Засновник Facebook Марк 
Цукерберг пояснив, чому знову 
вирішив поміняти алгоритм фор-
мування стрічки соцмережі. Про 
це він повідомив на своїй сторін-
ці. За його словами, в Facebook 
надходило безліч звернень про 
те, що контент від публічних сто-
рінок компаній і ЗМІ практично 
повністю заповнив стрічку. Також 
засновник соцмережі додав, що, 
згідно з дослідженнями, контент 
від близьких людей краще позна-
чається на стані користувачів, ніж 
інші публікації.

"Як тільки ми представимо ці 
зміни, ви побачите менше... по-
стів від бізнесів, брендів та медіа. 
І публічний контент, який ви бу-
дете бачити частіше, повинен від-
повідати тому ж стандарту — він 
повинен спонукати до значущої 

взаємодії між людьми", — напи-
сав Цукерберг.

При цьому він не став прихову-
вати, що такі нововведення змен-
шать час, який користувачі про-
водять в соцмережі. Тим не менш 
Цукерберг впевнений, що цей час 
зможе стати більш цінним.

вероніка лЮбіч

Більшість із заробітчан не пам'ятають таких суворих 
заходів за весь час своїх поїздок за кордон. До сусід-
ньої Польщі з початку року змінили правила в'їзду для 
українських трудових мігрантів. Відтепер потрапити 
туди можна винятково за запрошенням роботодавця. 
Утім, більшість з них не мають подібних документів, 
тому просто на кордоні їх повертають назад, і це сто-
сується не тільки наших співвітчизників.

Один із мешканців Вінниці Сергій Данилюк, котрий 
сам вже давно виконує будівельні роботи за кордо-
ном, розповідає:  

— Усіх виводять з автобуса та перевіряють сумки. 
Спочатку на металошукачі, потім просять вивернути 
всі речі. Причім, якщо раніше прикордонник просто 
переглядав, що у торбі, то тепер просить усе викласти 

та знову скласти. Навіть дно перевіряють. 
Сергій перебував у Польщі за офіційним договором, 

але тепер цього не достатньо. Повертають просто з 
прикордонної зони і тих чоловіків, котрі не досягли 27 
років – забирають на службу до армії.

— Хто має зв'язок з роботодавцем, може подзво-
нити йому. Роботодавець дзвонить на митницю та дає 
підтвердження, що працює з такою людиною. Також 
має прислати запрошення в електронному вигляді. Це 
години очікувань. Якщо зазвичай дорога до Гданська 
забирала 18 годин, то цього разу їхав понад 40, а 
вартість квитка ніхто не повернув. Мені довелося за-
платити ще й польським перевізникам, щоб доїхати 
до Варшави, а потім ще й за електричку до Гданська. 
Насамкінець ще й за таксі, бо в місто я потрапив пізно 
вночі. Уся поїздка обійшлася в 3 тисячі гривень за-
мість 1100, як планувалося, — підсумував Данилюк.



8 RIA-К, Четвер, 18 січня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 9 RIA-К, Четвер, 18 січня 2018    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
Календар свято

віряни організУвали 
Фестиваль колядок і щедрівок

який місяЦь і коли
календар стане хорошим помічником для кожного, якщо вміло ним користуватися

молодийПовний 
місяць

Місяць є супутником планети 
Землі і відповідає за безліч 
процесів і функцій, що відбу-
ваються у нас. Саме тому вже 
протягом багатьох десятиліть і 
навіть століть велике значення 
приділяється вченню про фази 
Місяця, так як саме ці стани 
Місяця часом є вирішальним 
у вирішенні багатьох життєвих 
питань і проблем. Фази Місяця 
2018 року являють собою ін-
формацію, яку завжди можна 
знайти в місячному календарі. 
Як правило, місячний календар 
складається з 29-30 місячних 
днів, причому кількість днів 
безпосередньо залежить від 
тривалості одного світлового 
дня, а також від близькості 
розташування Місяця по відно-
шенню до горизонту в період 
молодого місяця. 

Залежно від місцезнахо-
дження Місяця прийнято ви-
діляти і розрізняти вісім фаз, 
для кожної з яких характерні 
і властиві свої певні особли-
вості. 

Молодик. Ця фаза, в якій Мі-
сяця поки ще не видно. Ні для 
кого не є секретом той факт, 
що молодик негативно позна-
чається і відображається на 
людському здоров'ї. Іншими 
словами, люди стають більш 
агресивними, дратівливими, до 
всього відчувають апатію. Ось 
чому в цей період не рекомен-
дується починати щось нове.

перШа Місячна фаза. Мі-
сяць проявляє себе у вигляді 
тонкого  серпа. Як правило, це 
найкращий час для будь-яких 
починань, так як всі справи 
обов'язково увінчаються успі-
хом. Також у цей час рекоменду-
ється більше займатися спортом, 
домашніми справами, бізнесом і 
цікавими речами та проектами.

перШа чверть Місяця, тоб-
то друга фаза. Саме тоді ми 
бачимо  вже половину Місяця на 
небі. Саме в цей час людський 
організм схильний до великої 
кількості захворювань, тому ре-
комендується в цей період нама-
гатися знизити набрані оберти.

повня. Місяць знаходиться на 
піку свого  зростання. Як прави-
ло, він дуже сильно впливає на 
людину й усі природні ресурси. 
У основному людина завжди 
відчуває великий прилив сил 
і енергії, навіть не дивлячись 
на те, що часом буває занадто 
емоційною.

третя фаза. Простіше кажучи, 
Місяць починає йти на спад. У  
цей час кожна людина зможе 
в повній силі і мірі відчути на 
собі вплив небесного світила. 
Пам'ятайте, що в першу поло-
вину необхідно по максимуму 
накопичити позитивну енергію 
і сили, для того щоб відчувати 
себе комфортно і сприятливо 
в цей час.

ЩербатиЙ. Це не дуже гарний 
час, тому найбільш правильним 
буде зайнятися своїм здоров'ям 
і красою.

четверта фаза. Небесне 
світило  представлено  у вигля-

ді тонкого  серпа. Особливістю 
цього часу є те, що людина біль-
ше часу приділяє міркуванню 
і роздумам. Причому, багато 
астрологів вважають, що це 
оптимальний час для позбав-
лення від старих і непотрібних 
речей.

стариЙ Місяць. Астрологи 
характеризують цей час пере-
падами настрою, апатією. Інши-
ми словами, людині необхідно 
навчитися контролювати себе і 
свої емоції та почуття.

Календар місячних фаз по 
місяцях.

Астрологами вже докладно 
складений місячний календар 
фаз місяця на 2018 рік. Він 
стане хорошим помічником 
для кожного, якщо вміло ним 
користуватися. 

Січень
Зростаючий Місяць – 1 січ-

ня, повний місяць – 1 січня, 
щербатий місяць – з 3 по 16, 
молодик – 17, зростаючий 
місяць – з 18 по 30 січня, по-
вний – 31. 

Лютий
Щербатий Місяць – з 1 по 

15, молодик – 16, місяць – з 
17 по 28. 

Березень
Зростаючий 1, повня – 2, 

щербатий – з 3 по 16, моло-
дик – 17, місяць – з 18 по 30, 
повня – 31 березня. 

Квітень
Щербатий – з 1 по 15 квітня, 

молодик – 16, місяць – з 17 
по 29, повний місяць – 30. 

Травень
Щербатий – з 1 по 14, моло-

дик – 15, місяць – з 16 по 28, 
повний місяць – 29, щербатий 
– з 30 по 31. 

Червень
Щербатий – з 1 по 12, моло-

дик – 13, місяць – з 14 по 27, 
повний місяць – 28, щербатий 
– з 29 по 30. 

Липень
Щербатий – з 1 по 12, мо-

лодик – 13, місяць – з 14 по 
26, повний – 27, щербатий – з 
28 по 31. 

Серпень
Щербатий – з 1 по 10, мо-

лодик – 11, місяць – з 12 по 
25, повний – 26, щербатий – з 
27 по 31. 

Вересень
Щербатий – з 1 по 8 верес-

ня, молодий місяць – 9, місяць 
– з 10 по 24, повний місяць 
– 25, щербатий – з 26 по 30. 

Жовтень
Щербатий – з 1 по 8, моло-

дик – 9, зростаючий з 10 по 
23, повний – 24, щербатий – з 
25 по 31. 

Листопад
Щербатий – з 1 по 6, моло-

дик – 7, місяць – з 8 по 22, 
повний – 23, щербатий – з 24 
по 30. 

Грудень. Щербатий – з 1 
по 6, молодик – 7, місяць – з 
8 по 21, повний місяць – 22, 
щербатий – з 23 по 31. 

Саме таким чином виглядає 
місячний календар фаз на 
2018 рік. Погодьтеся, якщо він 
завжди буде знаходитися на 
видному місці і під рукою, то 
це допоможе правильному роз-
поділу сил і енергії.

Гарних ВАМ днів у новому 
2018 році!

С Л Б К Т Ч Л C В Ж Л Г

в’ячеслав гончарук 

Уже третій рік поспіль в місь-
кому будинку культури проводять 
свято колядок та щедрівок. 15 
січня тут провели III-й Право-
славний районний фестиваль 
різдвяних колядок і щедрівок 
”Різдвяні дзвіночки”. Започатку-
вав цей фестиваль на Поділлі у 
Вінницькій Єпархії митрополит 
Вінницький і Барський Семион, 
з благословення якого і почався 
цей фестиваль. До присутніх в 
залі звернувся настоятель Храму 
протоієрей отець Анатолій (Во-
лохатий). Він привітав присутніх 
і запевнив, що в цьому році 
Фестиваль пройде краще, ніж в 
році минулому. Забігаючи вперед, 
отець Анатолій мав рацію.

Розпочала це святкове дійство 
солістка хору Храму Ікони Божої 
Матері “Почаївська” Євгенія Лука-
севич. Вона виконала пісню “Хай 
Ісус, мале дитя”. А народний 
аматорський хор ветеранів “Про-
метей” заспівав колядки. Хор 
вчителів та учнів Козятинської 
музичної школи проспівали “Ще-
дрик”, “Меланка”, Будьте здо-
рові”. Ще раз на сцену вийшли 
аматори ветерани, тільки жіноча 
його група ”Подоляни”. Свої ко-
лядки, щедрівки і пісні дарували 
присутнім хор Свято-Миколаїв-
ського Храму села Йосипівки та 
постійний учасник найчисельні-
ший хор Храму Святого Апостола 
Іоанна Богослова села Самгоро-
док. Вони виконали пісню “Бог 
Предвічний”. А композиція “Спи, 
Ісусе, спи” у виконанні хору і ді-
тей прихожан нікого не оставили 
байдужими. На сцену винесли 
фігуру маленького Ісуса якого 
старші дітки, співаючи колискову, 
присипали.

Великою любов'ю прихожан і 
великою силою віри славиться 
Храм Святої Мучениці Параскеви, 
що є найстаріший храм благо-
чиння (Глухівці). Представники 
цієї церкви виконали дві колядки. 
“Різдвяна” і” Христос народився”. 
А далі на фестивалі прозвучали 
слова ведучої і постановника за-
ходу Тетяни Лукасевич. 

— Щира наша Православна 
Україна у радощах і святах,— 
сказала вона. — Уміє радіти, 
співати, частувати гостей і під-
носити велику молитву Богу. Та 
випали на долю нашої держави і 
лихі часи. Коли огорнуті родини 
болем, сирітством. За рік, що ми-
нув, наше благочиння і в цілому 
Єпархія не втомлюється в наданні 
благодійної допомоги постраж-
далим родинам, дітям-сиротам, 
вдовам. 

Молимося за воїнів-захисників, 
за повернення живими в рідні 
домівки. Колядуємо для них, та 
їхніх родин.

Для них  співала Євгенія Лу-
касевич. На сцені стояв стіл, 
накритий скатертиною, на ньому 
коровай і свічка, біля столу — 
лавка, на ній сидять дітки. Женя 
співає пісню, а дітки її розуміють, 
про що йдеться...

Зустріли ще хористів з Свято-
Михайлівського храму села Кор-
дишівка і один з наймолодших 
Храмів Козятинщини Храм Свя-
того Апостола Іоанна Богослова 
села Флоріанівки. 

Дошкільнята дитячого садочка 
“Лелека” заспівали колядку. Їхній 

виступ присутні в залі зустріли 
гучними оплесками. За ними 
виступили дитячий колектив Сам-
городоцької музичної школи. Та 
наймолодший дитячий хор Храму 
Ікони Почаївської Божої Матері 
міста Козятина, учні недільної 
школи “Малі почаївці” (створений 
колектив на Різдво цього року 
лауреатом православних конкур-
сів православної та патріотичної 
пісні Євгенією Лукасевич).

Ще колядки виконували хорис-
ти храмів Святого Апостола Луки 
села Козятина, Свято-Миколаїв-

ського села Непедівки, Святителя 
Миколая села Жежелів, Святого 
Апостола Іоанна Богослова села 
Журбинець, Зачаття Праведної 
Анни села Пляхова, Покрова 
Богородиці села Бродецьке, Різд-
во-Богородничного Села Мах-
нівки Преподобного Серафима 
Сваровського “Оріон”. Вітав всіх 
і настоятель Храму протоієрей 
отець Романом Асафов. 

Завершили святкове дійство 
хор Храму Почаївської ікони 
Божої матері. Всіх присутніх при-
гостили короваєм та цукерками.

15 січня 2018 року в міському 
будинку культури м. козятин 
відбувся Фестиваль «різдвя-
ні дзвіночки», в якому взяли 
участь церковні хори району 
та запрошені аматорські хори. 
Величаво звучали різні колядки. 
У Фестивалі брав участь і наш 
церковний хор, с. самгородок 
козятинського району, церк-
ва іоанна-Богослова, в якому 
брали участь  підопічні відді-
лення денного перебування 
с.самгородок  кУ територі-
ального центру козятинського 

району. Хор представляв своє 
село, свою церкву.
я дякую учасникам хору за гарні 
колядки.
я дякую завідувачці відді-
лення денного перебування 
с.самгородок Тетяні Писаренко.
я дякую нашій парафіянці, ке-
рівнику хору Валентині Гарназі.
я дякую діткам,  нашим янго-
ляткам, на чолі з працівником 
дитячого садочка людмилоюі 
марчук. Божого Вам благо-
словення, Отець андрій церква 
іоанна-Богослова с. самгородок 

дякую за гарні колядки!
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на позитиві вітання

вірУючі Приймали сПортсменів, що 
Повірили в себе
вероніка лЮбіч

До спортсменів-інвалідів організації “По-
вір у себе” в нашому місті останнім часом 
неабиякий інтерес. Щоб привітати дітей з 
обмеженими можливостями, підключаються 
все нові і нові колективи та організації. От 
і на свято щедрівки вихованці Володимира 
Шульги та Олексія Франука були запрошені 
в один з Домів молитви, що у Козятині.

Спочатку в опікунів “Повір у себе” була 
пересторога, а чи можна дітей ще зовсім 
юного віку вести в релігійну общину? Адже 
серед релігійних угрупувань бувають і за-
боронені в Україні. Ще в пам'яті “Біле брат-
ство” Марини Цвігун та Юрія Кривоногова, 
пастора Сандея Аделаджі і нині діючого 
апостола Володимира Мунтяна. Хоча сама 
релігія — річ потрібна і не страшна. Як 
жити без віри? Страшним у ній буває на-
сильницька  пропаганда. 

Серед дітей з обмеженими можливостями 
є багато школярів, які під час новорічних 
канікул перебувають в гостях у родичів. 
Тому в дім молитви прийшли тільки тринад-
цять спортсменів, що повірили в себе.

Біля входу на них чекали господарі дому 

молитви. Вони запросили дітей  до ново-
річно вбраної зали. Розмістившись в за-
тишному куточку релігійної общини, гості 
за допомогою ведучої розбились на дві ко-
манди. Вони змагалися, хто першим складе 
композицію картинки з відрізків від неї. Гра 
полягала в тому, що її учасники не шукали 
роздріблені частини картини, а давали 
відповідь на поставлене запитання. Хто з 
дітей давав правильну відповідь, отримував 
відповідну частину картини. Таких ігрових 
конкурсів господарі для запрошених під-
готували з половину десятка. 

Після кожного конкурсу його учасники в 
подарунок отримували заохочувальні призи 
— солодощі.

Між конкурсами були музичні вітання. 
Найбільш мелодійною була колядка “Ой у 
Віфлеємі весела новина”. Непомітно сплинув 
час зустрічі. Гостей привітали зі святом ще-
дрого вечора подарунками. Але в залі, де 
проходила зустріч, лежали пакунки в при-
вабливій упаковці. І дехто з дітей думав, що 
це подарунки для них і багато хто розчару-
вався. Мораль така — ховати те, що не має 
даруватися. Діти є діти, вони все бачать.

продам 
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ 
ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-
61-20
  Àáî çäàì êîíòåéíåð íà öåíòð. ðèíêó. 093-612-95-75
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-
462-61-20
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
  Àêâàð³óì. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, 
òàãàíîê, åëåêòðîïëèòà âñå íîâå, ìëèí, åëåêòðîçâàðêà, 
àâòîãåí, ßâà, êîìïðåñîð. 068-216-34-20
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíè) çàã. äîâæ. 7.20 - 6 
øò. 097-690-98-02
  Áîðñóêîâèé æèð. 096-693-84-83
  Áî÷êà ìåòàëåâà íà 200 ë. á/ó, á³äîí àëþì. íà 25 ë., 
âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-691-85-12
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé, 
ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Áóìàãó ôîðìàò À-4 áàãàòî, äåøåâî. 097-628-49-71, 
073-422-08-14 Çîÿ
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 
063-143-61-18
  Áóðÿê. 097-318-91-22
  Âàííà ÷àâóííà á/ó 1.70 ãàðíèé ñòàí. 097-690-98-02
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Âðîäëèâ³ öóöåíÿòà ïåê³íåñà, íåäîðîãî. 068-591-
62-77
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 
073-793-55-95
  Ãàçîñâàðî÷í³ àïàðàòè, 1 àïàðàò íîãâèé,  1àïàðàò á/ó, 
êîðîáêà ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
  Ãàðàæ â öåíòð³. 063-676-63-02, 067-927-15-58

  Ãàðàæ âèñîêèé 4 õ 6 +2 ì, âèñîòà 3 ì., âîäà, 
â³äëèâ, 2 ïîâ. â ïîäàðóíîê. 098-701-76-16, 068-157-
02-33
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé áåç âîð³ò 6 õ 3.20 õ 3.20 âàãîþ, 
13 000 ãðí. 096-854-65-07
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
   Ãîð ³ õ  çð ³ çàòè  íà  äðîâà , çï /÷àñòèíè 
«Âîëãà»,«Ìîñêâè÷»,«ÓÀÇ»; ïðîâîä ñòàëüíèé, ì³äíèé 
097-282-13-43
  Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
  Äâ³ êðîâàò³ òà äâà øêàôà ç àíòðèñîëÿìè, êð³ñëî 
êîìïþòîðíå. 067-224-08-52
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê, ñàìîðîáíèé. 097-149-
37-52
  Äèòÿ÷å 2-õ ïîâåðõîâå ë³æêî, äóõîâèé øêàô, 
ïèñüìîâèé ñò³ë. 068-825-46-27
  Äèòÿ÷³ õîäóíêè â äîáðîìó ñòàí³. 067-657-39-15
  Äèõàëüíèé àïàðàò Ôðîëîâà, êðàñêà ñåðåáðÿíêà 
â ïîðîøêó äî 10 êã., ï³ðÿ ç ïîäóøîê. 068-334-79-28
  Äðîâà ÿñåí. 067-369-13-23
  Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ, ñ.Áðîäåöüêå. 068-622-84-52
  Åëåêòðîñîêîâèæèìàëêà «Ðîäíè÷îê» á/ó, 
åëåêòðîñîêîâèæèìàëêà íà 1 ë. á/ó. 0698-210-77-01, 
093-786-38-21
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç 
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-
83-23
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-
69, 093-189-77-54
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64. 093-
600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1, 
ì.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-131-99-14, 096-124-94-49
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º 
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-
971-15-31
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 
093-925-93-81
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-
89-49
  Çèìîâ³ øàïî÷êè ãàðí³ äëÿ õëîï., âèøèâàíêà õëîï., 

ðå÷³ â õîðîøîìó ñòàí³ äëÿ õëîï÷èêà, âçóòòÿ ð³çíå. 
093-548-53-84
  Çîëîòèé ÷îëîâ³÷éé ïåðñòåíü, ÷îáîòè ÷îë. ðîáî÷³ 
íà ì³õó, õàëàòè ðîáî÷³, æåëåòêè. 097-575-60-55, 
093-013-65-24
  ²íäèêè íà ðîçâ³ä òà ìÿñî. 066-767-88-07
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà, ñîðòà: 
Ñàíòå, Áåëëàðîçà ³ Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí. 063-886-
13-39, 066-624-31-99
  Êàðòîïëÿ äð³áíà.  093-153-21-72
  Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-
10-42
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-
442-17-71
  Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà 
äîêóìåíòàìè, ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà 
âóë.Âàñüêîâñüêîãî 60À.  093-457-18-48, 098-888-
21-88
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-
007-21-76 ï³ñëÿ 17:00
  Êîæóõ íàòóðàëüíèé, íîâèé ð-ð 52-54, 067-727-
83-26
  Êîçè ê³òí³. 096-632-10-40
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Êîðìîâèé áóðÿê ³ ì³ëêà êàðòîïëÿ â Êîçÿòèí³ 
093-418-02-39
  Êîðìîâèé áóðÿê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñºäîâà. 067-
796-13-43
  Êîðìîâèé áóðÿê, êë³òêè äëÿ ïàïóãè ³ øèíøèëè, 
çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³. 093-857-61-41, 096-
193-65-18
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
  Êîðîâà ç 7 òåëÿì ò³ëüíà 3 ì³ñ., òåëèöÿ ò³ëüíà 8 
ì³ñ. 068-762-82-45 Ãàëèíà
  Êîðîâà ç òðåò³ì òåëÿì, ñïîê³éíà, ÷åðâîíî - 
ðÿáà. 096-038-15-23
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ïåðâ³ñòêà. 063-733-27-95
  Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ïåðâ³ñòêà, ñ.Ëîç³âêà. 098-
031-38-70
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëèæ³, ñòóëà, äèò. 

êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-
512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé 
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-
31-44
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ 
ïîð³ä. 063-671-67-61
  Êóêóðóäçó áèòó 10 ì³øê³â, íåäîðîãî. 097-
436-73-95
  Êóðè öèñàðêè, êóðè äåêîðàòèâí³, êà÷êè 
øèïóíè. 067-492-89-78
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, 
ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³. 063-293-13-29, 098-
974-57-77
  Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, 
äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ 
ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, 
ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14 
  Ëàíäðàñ+ Ïåòðåí ëüîøêà 35 êã 097-555-10-
06; 068-216-70-39
  Ë³æêî 90 õ 190 á/ó ç äâîìà øóõëÿäàìè 1 000 
ãðí. 096-565-62-36, 063-781-08-16
  Ë³æêî ïîëóòîðíå, äèòÿ÷à ñò³íêà âñå á/ó â 
ãàðíîìó ñòàí³. 063-315-21-51
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
  Ìëèíîê (çåðíîäðîáèëêó), ñ.Ïèêîâåöü. 097-
878-11-96, 073-463-75-40
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-
46, 063-629-01-49
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-
3110, ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð 
òîìàñåòî íîâèé. 098-007-84-33
  Ì’ÿêà ìåáåëü «Áåðåçêà», äèâàí (äâîéêà), 
äâà êð³ñëà (íîâà îááèâêà). 068-210-77-01, 
093-786-38-21
  Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 
õ 190 õ 90, â êîìïëåêò³: òðè ïîäóøêè, äâà 
âàëèêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 
063-541-10-96
  Íîâ³ ìåáë³: ì’ÿêèé êóòî÷îê, ñïàëüíèé 
ãàðí³òóð, ñò³íêà ê³ìíàòíà, ïðèõîæà, ñò³ë - 
òðàíñôîðìåð, êèëèì 2 õ 1.5 063-629-49-24
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робота та оголошення реКлама та оголошення

ремонт, послуги
Виконуємо ремонтні роботи всередині і зовні 
оселі. Деталі по телефону. Максим. 0637165569
В и к о н у є м о  в н у т р і ш н і  р о б о -
ти (штукатурка,шпаклівка) мілкі роботи по 
електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д... 
093-20-51-266
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець по району та області. Швидко та 
якісно. 096-298-53-52
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні роботи. 063-352-42-01
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робота
На роботу потрібен водій на автомобіль ГАЗ-4301 
асенізатор,  викачка каналізацій. 050-706-82-77 
до 18:00
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 продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
115-18-11, 093-596-40-46
На роботу в продуктовий магазин потрібен про-
давець, бажано зі стажем роботи. 073-124-23-63
На роботу в Кав'ярню запрошуються відповідальні 
люди. 063-187-41-52 Максим
На работу в кафе  требуется офицыант, высокая 
оплата 093-599-68-33
На работу в кафе  требуется повар (квалифициро-
ванный). Высокая оплата 067-707-95-82
В магазин "Обжорка" ПРБ потрібен касир-опера-
тор. 068-212-87-42
На роботу потрібен автомийник з гідною зп. Досвід 
роботи необов’язковий, але вітається. 063-299-
47-90
На роботу плотрібні водії категорії Е та автосюсарі 
вантажних автомобілів. 097-896-45-15
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой выбор 
вакансий.т. 099-095-20-20, 068-095-20-20
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду 
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. Робота в м. Київ.  
066-636-26-55, 093-497-58-08
На постійну роботу порібен пекар, кухар, помічник 
кухаря, водій ЗІЛ - 130, різноробочий, продавець 
зі знанням ПК, касир-оператор. Висока заробітна 
плата. 067-430-02-80
На постійну роботу в Козятині потрібен касир-
оператор та охоронник. Зп 3-5 тис. 063-299-33-35
В магазин "Обжорка" ПРБ потрібен касир-опера-
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Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15 
7-й поверх без євро ремонту 

093-370-60-46

Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов. 

700 000 грн. 067-430-23-00

Загублено паспорт серія АВ 
№538755 та документи на авто 

Газель, прохання повернути за ви-
нагороду. 093-942-21-07

Куплю чорний метал, мідь, алюмі-
ній, латунь - дорого, макулатуру 

та картон. 073-793-55-95

Прохання небайдужих людей по-
відомити за собачку пекінес, яку у 
нас украли біла з чорними вушка-

ми. Собачкі 1 р.2міс., можливо хто 
бачив чи знає де вона знаходиться 

зателефонуйте. Винагорода га-
рантована 500 грн, чесно і відвер-

то. 063-108-77-57
Дорого куплю металобрухт чорно-
го та кольорового металу. Мож-

ливий самовивіз.097-904-20-43

Продам кухонну стінку довж. 4м 
35см з витяжкою в хорошому 
стані, недорого. 067-783-63-17

Дорогі однокласники школи № 9 
села Козятина, 1988р. випуску, 

класний керівник того часу була 
Орловська Надія Константинівна. 

Зателефонуйте будь ласка 098-
222-98-86, 063-108-20-87 Олена.

Охранники на вахту. Вахта 20/10 
или 30/15. Питание и проживание 

предоставляются бесплатно. 
067-420-64-49, 095-285-81-19

Пропав собачка хлопчик породи 
пекінес біленький з темними 

вушками. Прохання повідомити за 
винагороду будь-ласка. 

073-793-55-95, 097-793-55-95

В зв’зку з крадіжками кабелю по 
вул. Склярова,30, Шевченко-Під-

горбунського, 1\43, Білоцерківська, 
3А, Грушевсько, 88. СЛД №2 м. Ко-

зятин ПАТ "Укртелеком" зверта-
ється до громадян та випадкових 

свідків про надання інформації 
причетних осіб за грощову винаго-
роду. Звертатись за тел. 068-951-
95-78, або за адресою м. Козятин, 

вул. Незалежності, 39
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тор. 068-212-87-42
На роботу потрібен автомийник з гідною зп. Досвід 
роботи необов’язковий, але вітається. 063-299-
47-90
Охоронники для охорони обєктів в м. Києві. Вах-
товий метод. Місце для проживання та форма 
за рахунок фірми.Офіційне працевлаштування, 
заробітна плата від 5000 грн (виплачується  
своєчасно). Тел.: 0667268628, 0961598110, 
0509923940
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6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

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

Автомийка "Дача" шукає мийникiв з досвiдом роботи. З/п 7000. 
Тел.:(096) 552-27-22 

Автомийка "Нокаут" набирає мийникiв на роботу. З/п 7000. 
Дзвонiть: Тел.:(096) 552-27-22 

Консультацiї. Робота на заводi Denso Угорщина. Чоловiки, 
жiнки, сiмейнi пари. Тел.:(098) 979-85-83 

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

Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт. 
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.2. Куплю 

Чоботи вiйськовi вир-ва СРСР - хромовi, яловi. Дров'янi само-
вари. Статуетки. Тел.:(067)431-63-68, (063)503-51-71 

  Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Íóòð³¿. 067-855-28-35
  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âîð³ò òà çàáîð³â. 
097-369-60-59
  Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
  Îäíîê³ííÿ óïðàæ øê³ðÿíà, öèãàíñüêà øëåÿ 
ïë³âøîðîê, ãíóçäå÷êî, â³æêè, ïîñòîðîíêè. 097-526-

76-16
  Îïòîì ö³ë³ ãîð³õè, íåäîðîãî. 097-793-55-95
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., 
ðàìêè - êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê. 096-364-80-30
  Ïèëîñîñ Ñàìñóíã 1600 îáîðîò³â 1 000 ãðí. 093-
291-96-46 Ëàð³ñà
  Ïëåìåííèõ êðîë³â. 093-786-38-07
  Ïîêðèøêè 185 õ 65 ë³òí³ íà 15 â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü íà ïîñ³â. 067-
429-73-29, 098-587-31-69
  Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 
20 ë., ïðàñêà  ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, 
ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
   Ïðàëüíà  ìàøèíà Wh i r lpoo l  âåðõíÿ 
çàãðóçêà,ïðîâåäåíà ÷èñòêà â³ä íàêèïó òà 
âñòàíîâëåíèé íîâèé òåí.2200 ãðí. 097-643-16-14
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Â³ðïóë á/ó, íåäîðîãî. 
063-259-17-79
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò 
Ñàëþò, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé. 096-364-80-30
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, 
íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò 
á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, 
íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð) 1 000 ãðí., 
â³äåîêàìåðà Panasonic (ì³í³-êàñåòè) 800 ãðí., 
ïèëîñîñ Samsung 600 ãðí. 096-797-90-53
  Ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè ïøåíè÷íî¿, êàðòîïëÿ 
íàñ³íüîâà - Áåëà Ðîñà, Ì³íåâðà, Ñëîâÿíêà, Íåâñüêà 
20 ãðí./â³äðî. 068-216-34-20
  Ñ³íî ëþöåðíè. 073-109-51-79, 067-852-60-52
  Ñîáàêà ïîðîäè Õàñê³, åëåêòðî äåðåâîîáðîáíèé 
ñòàíîê. 096-634-43-45
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ñêîáè 300 ìì. 
ïî 10 ìì., åìàë. êàñòðþëÿ 40 ë., ãàçîâèé áàëîí 
âåëèêèé, öåãëÿíèé ãàðàæ íà øâåéí³é ôàáðèö³. 099-
294-82-38    
  Ñò³ë äåðåâ’ÿíèé, äîáðîòíèé á/ó ç ëàâêàìè â 
êàðêàñ³, ìåòàëåâà ðîçïàøêà íà êîëåñàõ ïîñàäêà - 
êîïàííÿ êàðòîïë³ äëÿ êîíÿ. 067-462-89-96
  Ñò³ë óãëîâèé êîìïþòåðíèé ç òóìáîþ. 093-917-
10-43, 093-917-10-42
  Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíà, âèðîáíèê ²òàë³ÿ. 
098-597-08-99
  Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: 
êàë³ôîðí³éñüêèõ, ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå 
ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé âåëåòåíü, 
ðàäÿíñüêà øèíøèëà, ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé, 
ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-
55-95
  Òàãàíîê ãàçîâèé äâóõêîìôîðî÷íèé íàñòîëüíèé 
íîâèé, çðó÷íèé äëÿ äà÷íèõ áóäèíê³â íåäîðîãî. 

068-753-33-53
  Òåëåâ³çîð SHARP 1 000 ãðí., DVD-500 ãðí. 067-
646-72-63
  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
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
  Òþêè, ïøåíèöÿ ÿðà, äðîâà, âàííà, áîéëåð, 
êîëåñà ÌÒÇ â çáîð³ çàäí³, áåíçîïèëà Øò³ëü 180. 
068-024-27-05
  Ó âçâÿçêó ç ïåðå¿çäîì ïðîäàºòüñÿ  íîâà ñò³íêà 
â ê³ìíàòó ìîäåðí  êîë³ð âåíãå, äîâæèíà 3ì. çà ï³â 
ö³íè.Çà âèìîãîþ ìîæó ñêèíóòè ôîòî   0638141652 
  Õîëîäèëüíèé Àòëàíò, 2-õ êàìåðíèé, á/ó â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-749-37-31
  Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
  Öóöåíÿò Õàñê³ 3,5 ì³ñ. (õëîï÷èêè) ,äóæå ãàðí³.097-
483-42-09
  Öóöåíÿòà Àëàáàÿ. 067-366-50-14
  Öóöåíÿòêà ïåê³íåñà øóêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â. 
063-671-67-65
  Öóöèêè ï³ê³íåñ 093-589-61-17
  ×àñíèê, êíèãè, ìàêóëàòóðà. 097-624-12-00 ï³ñëÿ 
17:00
  Øàôà3-õ ñòâîð÷àòà ç äçåðêàëîì ñòàðà, ñò³ë 
ðîçêëàäíèé ñòàðèé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 
096-969-45-99
  Øàôè, äåðåâÒÿí³ äâåð³, ðàä³îòåëåôîí Ïàíàñîí³ê, 
òåðìîðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà, äèòÿ÷å ê³ìàíî òà çàõèñò 
äëÿ êàðàòå. óñå á/â. 063-46-26-120
  Øâåéíà ìàøèíêà «Îðøà», îâåðëîê áèòîâèé 4-õ 
íèòêà. 097-046-11-75, 063-502-68-94
  Øóáêà ç êîçëèêà ð.52-54 ç êàïþøîíîì 800 ãðí. 
Âçóòòÿ æ³íî÷å ð.38 âñå â ãàðíîìó ñòàí³ 067-592-43-
32,093-020-23-02
  Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097-029-93-
77, 096-263-89-67
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-
559-83-23
 Êð³ñëà íåðîçÊëàäí³ 2 øò., 2 ïóôèÊà, æóðíàëüíèé 
ñòîëèÊ, ñò³ë ðîçÊëàäíèé âåëèÊèé, äåøåâî. 093-115-
87-05
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84

 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí 
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-
584-85-58
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 
(ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,. 
áàëêîí çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàáåëüíå TV, ó äâîð³ 
ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî. 097-
643-30-01, 093-878-32-10
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
(ìàã.«Ãðîø»), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, 
ìåáë³, ì³ñüêèé òåëåôîí, ³íòåðíåò, êàáåëüíå 
òåëåáà÷åííÿ. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. 
îïàëåííÿ. 067-745-00-20
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 35. 063-676-63-02, 
067-927-15-58
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 
068-760-51-03, 063-231-59-64
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-08-82
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-
36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1 (Øåâ÷åíêà 
- Ï³äãîðáóíñüêîãî). 093-279-47-80
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 
(öåíòð), ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, 

çîâí³øíº óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 
7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, 
ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-
14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé 
êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45/11. 096-568-81-36, 
063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, 
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà 
¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 
063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 
êâ. 27. 063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
ðåìîíò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ, êîíòåéíåð. 
098-585-28-33, 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç 
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. 
ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 
093-509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñàìãîðîäîê (öåíòð ñåëà), ïîðÿä 
øêîëà, äèò. ñàäîê. 098-931-32-11
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ âóë.Øê³ëüíà 23-Á, 2 
ïîâ./5 ïîâ. áóä. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-
29-96
   3 - õ  ê ³ìí .  ê â .  â  öåí òð ³  ,æèëèé 
ñòàí,ë³÷èëüíèêè,³íòåðíåò, òåðì³íîâî,íåäîðîãî 

098-632-99-07;063-026-45-34
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., îïàëåííÿ. áåç ðåìîíòó. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 61 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà, 
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. 093-
732-42-02
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ 
íà ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, íå óãëîâà, 3 
ïîâ., íåäîðîãî. 093-018-91-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-
ðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì., 
ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51

  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-
ðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2 âóë.Âåñíÿíà 2/16, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî 
çàëèøàºìî, äî êâàðòèðè º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç 
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ïîãð³áîì, òà 10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-
795-17-07 Àíäð³é
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-
207-01-18
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, ì/ï â³êíà, 
áàëêîíè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 
23, 7 ïîâ., íå óãëîâà. 067-811-07-23, 063-349-
51-27
  Àáî 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
  Áóäèíîê â ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè 067-
440-26-37; 093-979-47-27
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, îïàëåííÿ, 
âàííà ³ òóàëåò, âîäà, áîéëåð, ³íòåðíåò, íà âóëèö³ º 
ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 097-905-37-10, 
063-406-82-39
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, 
10 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á àáî îáì³íÿþ íà 
ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, 
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08 
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. 
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-
804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 
067-997-19-18 Â³êòîð
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, 
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 
067-966-19-14
  Áóäèíîê ãàç., 15 ñîò. â öåíòð³, º ïîãð³á, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïðèâàòèç. 093-153-21-77, 093-153-21-72
  Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  
+ ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 
063-714-27-83
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñàäîê, êðèíèöÿ, 5 ñîò. 
çåìë³ ï³ä ãîðîä íà ñò. Ïëàíîâèé, ÒÎÂ Ñàäîâèé 

«ßáëóíüêà». 097-519-78-13, 093-017-50-05 
  Áóäèíîê ç ³íä. îïàëåííÿì òà âîäîþ, ïîãð³á, 
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ñ.Ñîê³ëåöü âóë.Øåâ÷åíêà 1, 
íåäîðîãî. 095-801-60-85 Âàëåíòèíà
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 
ñîòêè çåìë³, 12 000 ó.å. 096-772-27-55 
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. 
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 
098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ 
ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, 
³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, öåãëÿíèé, îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, öåíòð ñåëà., 2 ñàðà¿, 
ãàðàæ, ïîãð³á. 073-060-45-08, 063-294-75-82
  Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç. 097-768-80-55
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093-732-
76-11
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, á³ëÿ ë³ñíèöòâà, ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., 
îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, ñâ³òëî, êðèíèöÿ, 
îáêëàäåíèé öåãëîþ, âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, 
íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäà, ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ãàðàæ, 
ñàðàé, ïðèáóäîâè äî ñàðàÿ, íåïîäàë³ê ñòàâîê, 
ïîðó÷ çóïèíêà - 55 000 ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü ïðîâ.Ìèðó, ÷óäîâèé 
êðàºâèä, ñàðàé, ïîãð³á, ñ³ííèê, êðèíèöÿ, 60 ñîò., 
ãîðîäó ÿêèé âèõîäèòü äî öåíòð./ñòàâó 60 000 ãðí. 
097-878-11-96, 073-463-75-40
  Áóäèíîê ñ.Ïóçèðêè, áåç ãàçó, âîäà - 
çàãàëüíà êðèíèöÿ, ñòàð³ ïðèáóäîâè, íà çåìëþ º 
êàäàñòðîâèé íîìåð. 097-469-64-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë. 90 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 38 
ñîò. ãîðîäà. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, 
íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
  Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. 
ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 
20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 
063-296-30-12, 067-948-83-38
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç, âîäà, öåíòð ñåëà, ãîñï. 
áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-278-43-14
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ 
ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ 
îçåðà. 063-854-94-76

  Áóäèíîê öåíòð, ç ðåìîíòîì, öåãëÿíèé, çåì. 
ä³ë-êà 5 ñîò. 093-704-31-57
  Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á, äâà 
ñàðà¿, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-
969-45-99
  Ï³â áóäèíêó âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò. 
çåìë³, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó âóë.Ëèñåíêà, â áóäèíêó º ãàç, 
âîäà òà ãàçîâà êîëîíêà, ÷àñòêîâî ìåáë³ òà 
ðåìîíò, ñàðàé, øìàòî÷îê ãîðîäó. 063-727-42-74
  Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
8 ñîò. ãîðîäó, êðèíèöÿ. 093-896-03-78, 098-938-
69-79, 093-017-87-05
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, 
ãîðîä 40 ñîò., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä 
îêðåìî. 096-550-32-57
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, 
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 
063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ 
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 
068-786-06-18

  аВтомото
  Audi 80, 1987 ð.â., 1.8,Þ ãàç-áåíçèí, òèòàíè, 
ñàëîí ïåðåøèòèé, äîáðèé ñòàí êóçîâ zzz 
îöèíêîâàíèé. 068-766-05-18, 063-887-35-85

  ÂÀÇ 2103 êîë³ð ñèí³é, ó ãàðíîìó ñòàí³. 093-
942-20-35 Ä³ìà, 096-682-92-67 Âîëîäèìèð
  ÂÀÇ 2104 â ãàðíîìó ñòàí³. 096-255-35-86
  ÂÀÇ 2104 íà çàï÷àñòèíè.  096-255-35-86
  ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, 
çèìîâà ðåçèíà. 098-007-84-33
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  ÇÀÇ - Ëàíîñ 2010 ð.â., äâèãóí 1.5 ë., ãàðíèé 
ñòàí. 067-430-38-41 Ìèêîëà
  Êóëüòèâàòîð äî Ò-25, íà 9 ëàï 27 ñì., 4 ìàë³ 
áîðîíè. 096-762-82-24
  Ëàíîñ 2010 ð.â., ïðîá³ã 69 òèñ., êîíäèö³îíåð, 
ñêëîï³äéîìíèêè, ðåçèíà çèìà, ë³òî íîâ³. 067-
507-48-36
  Ìîñêâè÷ 2040 â äîáðîìó ñòàí³, ìîòîð 
çðîáëåíèé, êîðîáêà ïîì³íÿíà. 096-706-90-11
  Ìîòîáëîê ZUBR 8 ê.ñ. â ÷óäîâîìó ñòàí³, â 
êîìïëåêò³: ïðèöåï, ôðèçà, ïëóã äëÿ îðàíêè, 
îêó÷íèêè, ïëóã äëÿ êîïêè êàðòîïë³ ñ.Ïèêîâåöü. 24 
000 ãðí. 097-878-11-96, 073-463-75-40
  Ñóçóê³ Ñâ³ôò 1997 ð.â. â õîðîøîìó ñòàí³, äâ. 
1.6, ìîíî ³íæåêòîð. 068-170-47-89
  Òîéîòà Êîðîëà 1985 ð.â., ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 
âñå ïðàöþº. 063-354-38-99
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 
097-577-26-86
  Òðàêòîð Ò-25. 097-871-79-33 Îëåí
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38

 çàï÷àñòèíè äî æèãóë³â âàç 2101 âñ³ íîâ³. 067-
302-07-95, 099-938-55-87
 ôîðä ñ³ºððà 1989 ð.â., 1.8 + ìîòîð 2.0. 067-
302-07-95, 099-938-55-87

  КуплЮ
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, 
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-
55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
067-502-79-12
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» 
Ò4. 063-684-23-83, 096-559-83-23 
  Ãîð³õè ö³ë³. 098-32-92-016
  Ãîð³õè, ï³ðÿ, àêóìóëÿòîðè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, åëåêòðî ìîòîðè, ³ò.ä. 098-
833-44-13, 098-918-03-40
  Ãîð³õè, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, åë. ìîòîðè, íàñ³ííÿ 
ãàðáóçîâå. 098-833-44-13
  Äîðîãî áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, 
ìàêóëàòóðó, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-143-61-18
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà ïåðåãîð³âøèé, 
ìîòîáëîê ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàíèé àáî íåðîáî÷èé, 
ìëèí ïåðåãîð³âøèé, åëåêòðîçâàðêó, êîìïðåñîð. 068-
216-34-20

  Êàðòîïëþ äð³áíó òà êîðìîâ³ áóðÿêè. 097-793-
55-95
  Êóêóðóäçó ñóõó, êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ 
ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè 
ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-
42-72
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ 
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ 
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, 
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ðîñëèíè äëÿ àêâàð³óìíèõ ðèáîê, îñîáëèâî ð³÷³þ. 
063-316-28-84 ç 06:00 äî 21:00
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  ×îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàë äîðîãî, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 096-465-31-67
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-
629-01-49
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñÊâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿÊîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 

098-682-50-85

  раЗное
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, 
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò, 
áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 
097-904-20-43
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì æâàâèõ, âåñåëèõ 2-õ ì³ñ. 
êîøåíÿò, îêðàñ á³ë³ â ðèæ³ ³ òåìí³ ïëÿìè, ¿äÿòü óñå, 
õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Âòðà÷åíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàä÷èíó 
çà çàêîíîì â³ä 11 ëþòîãî 2016ð.âèäàíîãî 
Êîçÿòèíñüêîþ ðàéîííîþ íàòîð³àëüíîþ êîíòîðîþ  
íà ³ì’ÿ Æóë³íñüêî¿ Àë³íè Îëåã³âíî¿ ðåºñòð ¹60 
ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíèé â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÌÎ ¹103197 
íà ³ì’ÿ Ãóöàëî Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Âòðà÷åí³ äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó òà 
2 çåìåëüíèõ ïà¿ ñ. Ìàðê³âö³ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó 
íà ³ìÒÿ Ñàâ÷óê Ëþäìèëè Ôåäîð³âíè ââàæàòè 
íåä³éñíèìè
  Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÂ ¹782191 íà ³ìÿ 
Êëèì÷óê Àííè Îëåã³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
  Æ³íêà 37/166/88 ïîçíàéîìèòüñÿ ç ÷îëîâ³êîì äëÿ 
ñòâîðåííÿ ñ³ì¿, ì.Êîçÿòèí. 067-192-67-78
  Çàãóáëåíî â ð-í³ ñ. Ìàõàðèíö³ ìèñëèâñüêîãî 
ïñà åñòîíñüêèé ãîí÷àê, ëêðàñ ðèæèæîãî ç á³ëèì 

ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 096-930-56-28, 
063-69-63-971
  Çäàì 1 ê³ìí. êâ. â öåíòð³, íåäîðîãî áåç ðåìîíòó. 
097-354-76-66
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., âñ³ çðó÷íîñò³, öåíòð, 2 ïîâ. 093-
767-13-95 ï³ñëÿ 16:00
  Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 093-006-08-60
  Çäàì áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí. 093-485-01-72, 097-
263-47-53
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20 êâ.ì. 
063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó îô³ñíå ïðèì³ùåííÿ öåíòð, âóë.
Ïèëèïà Îðëèêà 21, îêðåìèé âèõ³ä, ïëîùà 43 êâ.ì. 
093-751-64-04
  Çäàì æèëèé áóäèíîê ãàç, âîäà. 073-052-93-37
  Çäàì êâàðòèðó íà ÏÐÁ ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà 
ìåáëÿìè, äëÿ ïðîæèâàííÿ ñ³ì’¿ àáî ñ³ìåéí³é ïàð³ áåç 
ìàëîë³òí³õ ä³òåé, íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. 099-043-04-
98 ç 10:00 äî 20:00
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çí³ìó ãàðàæ 097-112-13-09
  Ìîëîäà ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ - 3-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ÏÐÁ 
ï³ä âèïëàòó, òåðì³í âèïëàòè 3-4 ðîêè. 073-057-64-03
  Ïðîïàëà ñîáàêà ïåí³íåñ, õëîï÷èê 6 ì³ñ., âåëèêå 
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-783-71-23, 
063-190-91-67
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-íî ê³ìí.êâàðòèðó .Ïîðÿäí³ñòü òà 
ñâîº÷àñíó ïëàòíþ ãàðàíòóºìî 068-437-00-76
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овен 
Ви сповнені сил та енергії. збе-
рігайте спокій та позитивний 

настрій, не нервуйте і не метушіться, 
якщо доведеться щось міняти.

телець 
можуть виникнути малень-
кі Постарайтесь зробити 

якомога більше корисного, навіть 
якщо виникатимуть труднощі. 

близнЮки 
Попереду чимало різноманітних, 
цікавих подій та поїздок. можете 

розраховувати на швидке вирішення 
проблем на вашу користь.

 рак 
непогані перспективи, але не 
виключено, що доведеться про-

йти якесь випробування. У вихідні 
відпочиньте у комфортній 
обстановці.
лев 

спрямуйте свої сили та енергію 
на налагодження нових ділових 

зв'язків. У родині в новорічно-різдвяні 
дні - мир, спокій і благополуччя.
діва
на початку року небажано по-

чинати нові справи, обмежте ділові 
контакти до мінімуму.
терези 
Усе залежатиме від вашої ціле-

спрямованості. Більше спілкуйтеся з 
небайдужими вам людьми, даруйте їм 

презенти й компліменти.
скорпіон 
Вас не полишатиме гарний настрій, 
який прагнете передати навколиш-
нім, але сили бережіть.
стрілець 
Вдасться нарешті розібратися у собі 

та минулих помилках. У вихідні не хапайтеся 
за сотню справ одночасно, зосередьтесь.

козеріг 
Вдалий час для відпочинку та впо-
рядкування домашнього побуту. 

друзі залюбки допоможуть вирішити всі 
складні проблеми.

водоліЙ
чудова можливість поспілкуватися і 
проявити свої ділові та творчі якості.
риби 
можна порадіти вашим успіхам у 
кар'єрі та в особистому житті. Ви 
оточені людьми, які багато чого 
роблять для вас і навіть за вас.

ГОРОСКОП
з 17.02 по 24.02

середа,  24 сІчня

  - 11 0Ñ   - 9 0Ñ
  - 7 0Ñ   - 9 0Ñ

вІвторок, 23 сІчня

 -  10 0Ñ   - 8 0Ñ
 -  6 0Ñ   - 8 0Ñ

  понедІЛок, 22 сІчня

  - 7 0Ñ     -  8 0Ñ
  - 2 0Ñ     -  8 0Ñ

субота,  20 сІчня

 - 3 0Ñ    - 6 0Ñ
 - 1 0Ñ    - 6 0Ñ

п'ятниця,  19 сІчня

   - 7 0Ñ    - 3 0Ñ
  + 2 0Ñ   + 1 0Ñ

недІЛя, 21 сІчня

- 5 0Ñ   - 6 0Ñ 
- 1 0Ñ   - 7 0Ñ

четвер,   18 сІчня

- 3 0Ñ   - 3 0Ñ
- 2 0Ñ   - 2 0Ñ

Прогноз погоди 

вихідні-2018 з редакційної пошти

храм в душі
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скануй#

(068) 308-01-25
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козятинські щедрУвальники

41
61

51

41
57

67

дМитро артеМчук

Минулої суботи в нашому місті 
відзначали свято щедрівки. Ще-
дрівка пішла від Щедрого вечора 
перед Старим новим роком. 

Десь ближче до вечора на ву-
лицях Козятина з’явилося багато 
дітей в звичайному одязі. Вони 
тримали в руках пакетики. З 
ними вони підходили до домівок 
щедрих господарів і питали їх, 
чи можна защедрувати. Рідко 
хто відмовляє щедрівникам. А 
щедрі господарі в пакетики дітям 
кидають цукерки, горіхи, яблука 

і, звичайно, гроші.  
У нашому краї щедрівка сильно 

помолоділа. Крім дітей, вже мало 
хто ходить з дорослих. Рідко 
можна зустріти перевдягнутих. 
Але, як настали сутінки, на ву-
лицях міста з’явилися “ряжені”, 
як на “Меланку”, підлітки. Тільки 
вони вважали себе звичайними 
щедрівниками. 

— Ми знали, що на щедрівку 
переодягаються в костюми різних 
героїв, та думали, що так тільки 
щедрують, — кажуть вони. — За 
Меланку чули, та то справа до-
рослих.   

Пройде розчищення 
трас ліній електропере-
дач 0,4 кВ від порослих 
дерев, які знаходяться в 
охоронній зоні повітряних 
ліній. У цей період буде 
знеструмлення повітряної 
лінії.

світла не буде:
23 січня з 8.30 до 16.30 

год. - вул. Шевченка, 
вул. Підгорбунського, вул. 

Шмідта
24 січня з 8.30 до 
16.30 год. - вул. 
Героїв Майдану, 
вул. Грушевсько-
го, вул. Дани-
ла Галицького,  
вул. Підгорбун-
ського

25 січня з 
8.30 до 16.30 
год . - вул. 
Ше в ч е н к а , 
вул. Підгор-
бунсько го , 
вул. Шмідта, 
вул .  Героїв 

Майдану, вул. 
Грушевського, вул. Дани-
ла Галицького. 

софія Шевчук

У четвер, 11 січня, Кабінет міністрів України на своєму за-
сіданні затвердив перенесення робочих днів у 2018 році.

Низку робочих днів перенесли для забезпечення раціональ-
ного використання робочого часу та створення сприятливих 
умов для святкування Міжнародного жіночого дня (8 березня), 
Дня праці (1 травня), Дня Конституції України (28 червня), 
Різдва християн західного обряду (25 грудня) і Нового року 
(1 січня 2019 року).

Рекомендовано перенести для працівників, яким встановле-
но п'ятиденний робочий тиждень, робочий день із п'ятниці 9 
березня на суботу 3 березня; понеділка 30 квітня – на суботу 
5 травня; п'ятниці 29 червня – на суботу 23 червня; понеділка 
24 грудня – на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня – на 
суботу 29 грудня.

де 
сидітимуть 
в козятині 
без світла

кабмін затвердив 
перенесення робочих днів

не чисте місто з 
“чистим містом”

народна притча

Про ділянку дороги вулиці Грушевського, 
що потопає в масових калюжах, газета “RIA-
Козятин” вже повідомляла. Влада там не їздить. 
Отож, коли її відремонтують, поки не відомо. З 
освітленням на цій ділянці дороги також поки 
ніяк. 

Та 10 січня на  мешканців цієї ділянки дороги 
чекала ще одна неприємна несподіванка. Сміття, 
що винесли жильці домівок, ко- му-
нальники завантажили на 
автівку і при транспортуванні 
розсипали. Тож  поки від роз-
рекламованого підприємства 
“Чисте місто” одна лише 
назва. Адже місто в районі 
вулиці Грушевського чистішим 
не стало.

Троє чоловіків у горах збирали ка-
міння. Люди бачили цих робітників 
і через тиждень запитали кожно-
го з них, що вони роблять? 

Перший відповів: “Я сортую каміння”.
“Я так заробляю на життя”, — відповів 

другий чоловік. 
Коли запитали третього, він сказав: “Я 

будую храм”. 
Як бачимо, троє чоловіків виконували 

одну і ту саму роботу, тільки кожен із 
них ставив собі різні завдання. 

Люди, що б ви не робили, будуйте храм 
в душі своїй.


