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Голова райради вимагає 300
тисяч від бійців АТО. Чому?
Продовжується конфлікт між головою районної ради і
АТОвцями. З останніх чиновник вимагає 300 тисяч гривень
компенсації за те, що вони кинули його у сміттєвий бак
Ця історія починається у 2016
році. Тоді АТОшники прийшли
влаштувати мітинг під районною
радою, вимагаючи вирішити питання з виділенням землі. Наче
голова Козятинської ради Віктор
Слободянюк не хотів, щоб бійці
отримали належну їм землю.
Але чому?
З чого розпочався конфлікт? — За листом звернення
від організацій ми звернулись до
облдержгеокадастру, — каже голова Козятинської Асоціації
учасників АТО Олег Пявка. —
На території Махнівецької сільради нам виділили 35 гектарів землі.
Ця земля мала б поділитись серед
17 чоловіків. Нам сказали, куди
йти, як робити. Хлопці написали
звернення і клопотання, зібрали
документи для отримання цієї
землі. І ці документи я передав
начальнику районного державного
земкадастру. Вона їх прийняла,
сказала мені зачекати і вийшла.
Через хвилин п’ять вона повернулась і сказала, щоб я передав ці
документи через прозорий офіс
і вони надійдуть до неї вже увечері. Заспокоїла, що все зробить.
По дорозі до Центру адмінпослуг
я зустрів Віктора Слободянюка,
який мене вже підчікував на тротуарі. Між нами виникла словесна
суперечка. Виявилося, що земля,
яка мала б відійти бійцям АТО,

належить йому. І він її незаконно обробляв. Я б цього не знав,
але він сам мені це сказав. Ну
і пригрозив, що жоден учасник
АТО взагалі не отримає землю.
Говорив, що він у Козятині все
вирішує. Але ми не перейшли на
більш високий тон. Якось так ми
тоді і розійшлися.
Олег Пявка розповідає, що
після розмови з головою райради він пішов у прозорий офіс і
хотів подати документи.
— У той самий час до прозорого офісу подзвонили з
районної ради і попросили
притримати документи. Як вже
потім дізнались, Слободянюк
попрямував до поліції. Він прийшов і сказав поліцейським, що у
нього для них є земля, що вони
її заслужили. Ну хлопці з поліції
і понаписували заяви, щоб отримати наділ землі. Їх документи
провели в прозорому офісі, а
наші залишилися в стороні. Так
нас хотіли звести лобами (бійців
АТО і полійцейських, - авт.), —
каже Олег.
Олег розповідає, що він і бійці
дуже були здивовані таким вчинком голови райради. Тоді вирішили сходити до нього в гості.
Укинули в сміттєвий бак
П’яте вересня 2016 року. Кілька десятків бійців АТО, серед
яких був і Олег Пявка, підійшли
до районної ради. Вимагали,
щоб Слободянюк приїхав до

них на розмову (у той
час голова райради
наче був на лікарняному, - авт). Через деякий час Слободянюк
все ж таки приїхав. У
спортивних штанях і
футболці. 15-хвилинну
розмову зафільмували журналісти “RIAКозятин”.
Розмова почалася з
того, що Олег Пявка
разом з побратимами
почали вимагати звільнення Віктора Сло- Ліворуч - Олег Пявка. Праворуч - голова Козятинської райради
бодянюка з посади Віктор Слободянюк, який хоче відсудити 300 тисяч у бійців
голови райради. Вручили йому паперову
медаль №0001, на якій
було написано “Від
учасників АТО. Мафіку
(так його називають
у Козятині, - авт.)” І
пішло-поїхало…
На високий
тон перейшли
усі. Бійці закидали Слободянюку питання
по землі, а той
вимагав доказів.
Усе дійшло до
того, що військові вигукнули: “Дістав своїм поводженням
з людьми. В
ктора Слободянюка і поставили ногами. Уже коли всі
смітник!!!”
понесли до смітника почали розходитись, приїхав наПісля цього бійці схопили Ві- за райрадою, куди акуратно і ряд поліції.
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Твоя релігія
— це те, що ти
робиш, коли
проповідь
закінчена
Думаю, що більшість з вас
розуміють, що під словом релігія також може матися на увазі,
або твоє навчання в коледжі,
інституті, університеті і т. д. Або
це може бути прочитана книга, з
якої ти щось почерпнув для себе
і знаєш, як правильно чинити в
тому чи іншому випадку. Або
це переглянутий фільм, або це
тренінг, який ти пройшов. Я можу
довго перераховувати.
Маючи досвід мешкання за
кордоном, я переконалась, що
ціла низка культових вікових споруд, які ми визначаємо церквою,
давно не живуть за церковним
обрядом. У одній половині —
церква, добре, якщо в іншій —
музей абсолютно не релігійної
тематики. Маса приміщень порожні і їх готові безкоштовно вам
передати з одним обтяженням:
не перебудовувати і утримувати в
належному стані. У деяких варять
або виготовлюють пиво, вино,
і там же розпивають. Правда,
дивно? Є шедеври архітектури
абсолютно порожні тому, що
район обжили мусульмани. Християни намагаються туди менше
потрапляти.
Церковні споруди стали символами втраченої віри. Українці
взагалі ніколи особливо не переймались ритуалами релігійної
віри, тому і зараз маса свідчень,
коли священики системно заволодівають у власних інтересах доволі дорогим майном так званих
одиноких, що відійшли в інший
світ. Зверніть увагу, не в дохід
приходу, вірян страждущих, а в
інтересах приватності своїх дітей.
То де тут віра? Інші будують
церкву не вірою, а бюджетними
коштами в сотні тисячі гривень.
Унікальне явище, як молитовне
віче в Козятині, яке організувала
я, як редактор газети та волонтер
добровольчого руху ОУН Влад
Повх, проіснувало лише до тих
пір (півтора року), доки ми його
організовували. Зараз його знову
намагаються відновити. І прапор
їм в руки і дай Бог, щоб вони
його втримали.
Наші фото-відео фіксації свідчать лише про одне, що у священиків закінчується віра і релігія
саме тоді, коли вони перестають
проповідувати, а починають жити.
Найбільшу релігійну вірність
на сьогодні в Європі демонструють румуни в протистоянні
корупції. Демонструють віру в
тих країнах, які страждають від
війни, бідності. У нас — ті ж самі
ознаки, а релігійної вірності не
демонструють масово ні віряни,
ні священики.
Як у Козятині, так і в Києві,
або на фронті сходу України.
Нас мільйони і ми кожний по собі
одинокі.
Як звести мільйони людей?
Тільки на основі розбудови національної держави —
Україна.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),tetyana.
lozinskaya@gmail.com

Війна з російським агресором

Йому виповнилося б 36 років...
Юрій Осавулко загинув на війні з Росією два роки тому

Джерело: сайт музею історії м.
Козятин

Старшина роти 81-ої окремої
аеромобільної бригади, 90-го
окремого аеромобільного батальйону Юрій Леонідович Осавулко
народився 17 лютого 1981року.
Родом він з Самгородка. Посмертно нагороджений орденом
"За мужність" III cт.
21 травня 2015 у Самгородку
провели у потойбічний світ загиблого воїна, якого батьківщина
призвала в серпні 2014 року виконати патріотичний військовий
обов’язок на Сході нашої країни.
Початкову освіту отримав у
Самгородецькій загальноосвітній
школі. У 1999 році закінчив у
Гущинському СПТУ шоферські
курси. З 1999 року по 2001 служив у місті Мукачеве. У 2005 році
одружився. Деякий час працював
у одній із Вінницьких меблевих
фірм. Пізніше створив і очолив
будівельну бригаду і заробляв
гроші будівельними роботами
у різних куточках України. 23

серпня 2014 року отримав повістку з військкомату. Юрій проходив передвійськову підготовку
з побратимами в місті Житомирі.
З 14 листопада направлений в
зону АТО. Ніс службу, захищаючи кордони України, в селах
Костянтинівка, Водяне, Піски. Напередодні Нового 2015 року приходив у короткочасну відпустку
додому. А вже 5 січня відбув до
місця дислокації його батальйону.
Загинув, захищаючи за наказом,
до останнього подиху від ворога
Донецький аеропорт. Вважався
зниклим безвісти, після важкого бою в аеропорту, з 20 січня
2015 року. Старшина з позивним
"Єсаул" саме того дня востаннє
виходив на зв’язок із родиною.
Згадує про героїзм загиблого товариша командир взводу
Сергій Гуссіді з м. Миколаєва:
— Уже дуже мало було бійців і
утримувати аеропорт ставало все
важче. Ворог так усе влаштував,
що підійти чи під’їхати, забрати
чи допомогти хлопцям не було
можливості. Вони намагалися до

останнього утримувати аеропорт
і вижити, та стався вибух і усе
завалилося...
Юрій Осавулко загинув під завалами аеропорту 20 січня 2015
року. 25 січня співробітниками
МНС самопроголошеної «ДНР»
та полоненими на жахливому
місці під руїнами було виявлено
тіла чотирьох наших військовослужбовців. Полонені української
армії, що використовувалися ворогом, як дармова робоча сила,
упізнали в одному з загиблих
Юрія Осаулка з позивним «Єсаул». Трагічна звістка була підтверджена для рідних експертизою
ДНК та особливою прикметою
– зламаним мізинцем.
У мирному житті наш земляк
працював електриком. Був одружений. Без тата залишилися дві
донечки - Інеса та Віка, втратили
сина батьки.
Указом Президента України "за
особисту мужність та високий
професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та
територіальної цілісності України,

24 січня з полону бойовиків
на Донбасі звільнили старшого
солдата 92-ої бригади Романа
Савкова. Звільнення військовослужбовця відбулося поблизу
пункту пропуску «Майорське».
Савкова взяли у полон просто
на позиціях під Красногорівкою,
влітку 2017-го.
— Там перебили всіх, а він
залишився один, — сказав в
інтерв’ю журналістам ще один
звільнений раніше з полону бойовиків Олександр Олійник.
Роман Савков має підвищений
рівень цукру в крові і в полоні
«практично перестав вставати»,
розповів раніше в інтерв'ю українським ЗМІ звільнений раніше

вірність військовій присязі" нагорожений орденом "За мужність"
III ступеня. Також нагороджений
нагрудним знаком "За оборону
Донецького аеропорту", медаллю
УПЦ КП "За жертовність і любов
до України", нагрудним знаком
"Гідність та честь", почесною
відзнакою Козятинської міської
ради "За героїзм та патріотизм"
(посмертно).
На честь загиблого земляка на
будівлі Самгородоцької школи
встановлено меморіальну дошку.
Церемонія відкриття пам'ятного
знаку відбулася 17 січня 2016
року за участі батьків та рідних
героя.

Микола Герасименко.
— У нього підвищений цукор
знайшли. Він різко худнути став.
У санчастину не звертався. Потім практично перестав вставати,
хлопці почали бити на сполох,
прийшли медики, на носилках
вивезли його в санчастину. Аналізи показали високий цукор. І
я чув, що говорили головному в
медсанчастині, що поки його не
вилікують — на обмін не віддадуть, — сказав Герасименко.
Звільнені з полону військові
говорили про нього Президенту
України Петру Порошенку, коли
вони летіли у військовому літаку
до Києва в день обміну, 27 грудня. Наразі президент доручив
провести необхідне медичне обстеження та лікування Романа.

Посол розповів, як ООН
ігнорує війну на Донбасі

Вони приєднались до акції

Де штучно створювалися
“шанхаївські” райони
Дуже давно частину окремого мікрорайону нашого краю
назвали “Шанхай”. Ця назва
виникла зовсім недавно і стосувалася вона деяких вулиць
у центрі міста. Центром “Шанхаю” була ділянка вулиці Героїв
Майдану, де зараз побудований
меблевий магазин і двоповер-

хівка сантехніки та будівельних
матеріалів, що в народі охрестили “магазин Шубовича”.
У “Шанхаї” були будиночки
у вигляді бараків. Мешканці
тих бараків знали, що їхні помешкання будуть зносити. Тому,
розраховуючи на пільгове житло, господарі тих будиночків
приписували в свої оселі всіх
близьких і далеких родичів.

У деяких будино чка х було
прописаних до 18 осіб. Чим
не Шанхай, чим не китайське
населення? Від того й пішла
така назва. Трохи меншими за
чисельністю шанхаївців вулиці
Героїв Майдану були шанхаївці
вулиці Винниченка (колишня
Куйбишева) і мешканці вулиці
Пилипа Орлика (колишня вулиця Воровського).

Онуки Мацкевича доповнили
історію Талимонівки
Наталія Іванівна ОБОЗНОВА
(дівоче прізвище Мацкевич),
мешканка міста

Наш дід Тимофій Іванович
Мацкевич не був паном, як зазначили свідки у публікації про
Талимонівку. Він був роботягою.
На хуторі мав 6 десятин землі.
Там був садок, ставок і старенька
хатина. Його сусідами були Брянський, Лосіцький, Сорочинський,
Шевчук. Кожен господарював
на своїх землях і взимку нікуди
не виїжджали. З розповідей очевидців, “ця трійця подалася після
колективізації до Італії”? Хочу
зауважити, що наш дід і не знав,
де та Італія!
А коли влада забрала їхні
хутори, діда забрала жити до
себе дочка — Вікця Кондаревич.
Вона жила в Козятині на вулиці,
що сьогодні називається Богдана
Хмельницького. Потім він жив з
іншою дочкою — Мані Бернадович у провулку Гребальова.
А садок і став залишився, і дід
там сторожував. У 1942 році моя
сестра, якій в цьому році буде

Меморіальна плита похованих на старому кладовищі
біля костелу в Козятині

Свідоцтво про народження одного з
синів: Івана — батька онуки Наталії

80, пам’ятає, що ходила з мамою
туди до нього по черешні...
То як же він міг після колективізації податися до Італії? У 1944
році наш дід Тимофій Іванович
Мацкевич помер. Він похований
на кладовищі біля костелу в центрі міста.
Онуки і правнуки не хочуть,
щоб діда після стількох років по
його смерті згадували як пана.
Він був роботягою і чесною
людиною. До речі, мав шестеро

дітей: Оршуля,
Вікторія (Вікця), Станіслав (Стасік),
Маня, Нарциз
і Яник. Саме
у мого батька
Яника (Івана),
який народився у 1916 році,
було 5 дітей,
які живі і на Свідоцтво про народження онуки
даний ча

Сучасна проблема
мешканців Капітанки

Влад ЛІСОВИЙ

Конфлікт на Донбасі – чи не єдиний у світі в післявоєнний
період, де ООН не бере взагалі ніякої участі. Про це заявив
Надзвичайний і Повноважний Посол України Роман Безсмертний в ефірі одного з українських телеканалів. Він зазначив,
для нинішньої ситуації на Донбасі Україна має виконувати чинні
закони. Зокрема, закон про оборону та закон про правовий
режим воєнного стану. Це дозволить чітко визначити статус
військовополоненого, статус мирного населення тощо.
— Тож давайте виконаємо закон, а якщо потрібно коригувати, давайте будемо це робити. І це означає, що ми повернемося у своє правове поле, зрозуміємо, що нам треба робити далі
та ввійдемо у міжнародне. Тоді буде зрозумілим статус військовополонених, умови забезпечення, статус мирного населення
на території, де ведуться бойові дії. Тобто, стане зрозуміло,
хто відповідатиме за все це, – підкреслив Безсмертний.
Також це дозволить визначити, хто в якій позиції знаходиться: Україна – жертва, Росія – агресор. Нині ж уся юридична
відповідальність за те, що відбувається в АТО, лежить тільки
на Україні.
Далі дипломат зауважив, що Україні необхідно визначити
роль та місце ООН у війні на Донбасі.
— Але в чому парадоксальність ситуації? Це чи не єдиний
конфлікт у світі в післявоєнний період, де ООН взагалі ніякої
участі не бере. Та ООН, суть якої було не допустити війни,
вона сьогодні дивиться, як два учасники, два фундатори ООН
воюють!
Більше того, увесь рік Україна в Раді Безпеки як непостій
ний член, але Росія – постійний, рік йде війна, а ООН дивиться
на все це і не має навіть програми щодо енергоресурсів, щодо
військовополонених, бо їх же там немає! Чому до нас так ставляться? – запитує Роман Безсмертний.
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В'ячеслав Гончарук

З полону бойовиків звільнили бійця
Софія ШЕВЧУК

3

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

наша історія

Інна Песецька принесла
300 шт. кришечок

Констянтин Кальноокий та син
Роман принесли речі

Вдячні за речі Станіслава і Володимир

В редакцію зносять речі,
які дуже потрібні іншим

Вдячні за речі батьки двох діток

Звідки пішла її назва, і чим став відділ матеріальнотеїхнічного забезпечення залізниці для цього мікрорайону
В’ячеслав Гончарук

Після публікації в газеті
“RIA-Козятин”, в якій ми розповідали про район Капітанка,
відгукнулися мешканці нашого
міста. За твердженнями пані
Тетяни Іванівни (мешканки цього мікрорайону), назва “Капітанка” пішла від того, що в тій
місцевості було багато води. Її
було стільки, що можна було
плавати на ночвах, автомобільних камерах, човнах.
— Бракувало тільки капітана, — каже вона. — Від того й
пішла “Капітанка”.
Така версія також має право на життя. А ще люди розповідають, що
“Капітанка”, це не тільки трикутник між
Шепетівським, Західним парком та “луговою
колією”. Вона розкинулась через “лугову”
колію та парк залізничників і де раніше були
велетенські гойдалки. У той період, коли на
“Капітанці” не було “матеріальних складів”,

води було багато та вона з часом знаходила
своє місце, стікаючи в річку.
Після того, як “Капітанку засипали, вода
знаходить своє місце у льохах і погребах
мешканців “Капітанки”, які там живуть досі.
Засипали не тільки дитячий майданчик, а й
відтік дощової та талої води.

Онучка Тимофія Мицкевича
Наталія

Телеграми вже не в моді
Вероніка ЛЮБІЧ

Укрте л e ко м
прийняв рішення
припинити з 1
б ер е зня 2 018
року надання послуг телеграфного зв'язку
загального користування для
в сі х к ате го р ій
споживачів. “Будуть припинені
прийом, обробка
та передача на
доставку телеграм усіх видів і
категорій."
Послуга передачі телеграм
швидко втрачає
свою популярність. Її надання є збитковим для компанії. Крім того, зношене обладнання, через відсутністю
підтримки з боку виробників.
До 1 березня 2018 року, бажаючим
надіслати звичайну чи термінову телеграму в межах України доведеться
сплатити 5 грн за слово. Звичайна
міжнародна телеграма коштує 10 грн
за слово, термінова — 20 грн. Максимальний розмір телеграми, включаючи

адресу, обмежується 300 словами.
З 1 січня 2018 року Укртелеком
збільшив тарифи на загальнодоступні
телеком послуги. Для абонентів міст
зв'язок подорожчає на 7,3%, абонентів села - на 14,5%. Тариф "Домашній
безліміт" коштуватиме близько 74 грн
для містян, для жителів села - 70 грн.
Тариф "Домашній базовий" становитиме близько 67 грн для міських жителів
і близько 63 грн для сільських.
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Ламають ноги на шляху до електрички
Жінка перелазила через вантажний потяг
Дмитро Артемчук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” повідомили, що на
залізничній станції села Кордишівки 65-річна мешканка Флоріанівки травмувала обидві ноги.
За словами сина постраждалої,
сталася така пригода, коли постраждала добиралась до електрички через нерухомий склад
вантажного потяга.
За технікою безпеки склад
нерухомого потяга залізничники
повинні були роз’єднати в місці
переходу пасажирів до поїздів.
Але в цьому випадку за відсутності в штаті станції Кордишівка
складача вагонів, це зробити

не можливо. Тому вагони там
не розчіпляються ніколи. Перелізаючи через площадку вагона,
пенсіонерка опустилась при приземленні на обидві ноги, які не
витримали маси її тіла. Діставши
перелом обох ніг, постраждала
впала на землю. Травми ніг виявились важкими. Вона доїхала
до Вінниці в кареті швидкої допомоги.
Процедури, які довелось відчути постраждалій, вона отримала
й у фінансовому вимірі. Тридцять
три тисячі гривень поки обійшлося лікування в обласному центрі
за два тижні стаціонару. А попереду ще зима і майже всю весну
вона не стане на свої власні ноги.

Роздуми про
незаконні
вирубки
Галина Касянівська

У кишеньковій газеті прочитала замітку небайдужого читача про незаконну вирубку дерев у лісосмузі
під Махарицями. Те, що у нас є небайдужі люди, це
радує. От тільки такий собі не байдужий читач знає
всі подробиці такої вирубки? Коли голова села Наталя
Вікторівна брала дозвіл на розширення дороги? І
коли її завершили? Складається враження, що невідомий добродій разом з головою села перебирають в її
кабінеті папери того лісосмугового злочину. От тільки,
чому мовчав він, коли пиляли ту посадку, що поле затіняла. Тоді, як в нашій редакції з тривожними повідомленнями про вирубку дерев зашкалювало, в газетці
мера і не натякали за незаконну вирубку. Зате тоді у
відповідь на критичну статтю в газеті “RIA-Козятин”
відносно вирубки дерев ще один добродій в газетці
розповів, які гарні і смачні голова села пече короваї.
Короваї, дійсно хороші. Та здоба — то одне, а незаконна вирубка за участі Наталії Вікторівни — вже
інше.
Як хтось собі уявляє, що невідомі вирізали цілу
посадку? Тоді потрібно поїхати в село Тучу і запитати одного такого лісоруба, скільки йому обійшовся
всього один зрубаний ясен. Можемо завірити всіх, з
тих, хто попався, хоч в лісосмузі, хоч у лісі — більше
пиляти не піде.
Зараз цей злочин хочуть повісити на невідомих
крадіїв. Тоді виникає запитання, а кримінальне провадження відкрите? Звичайно, ні, тому що фігуранти
цього злочину відомі. А замітку в газету, що за гривню
— написав не небайдужий читач, а хороший покровитель сільського голови.
Ще хочеться окремо сказати автору статті: Поки будуть такі видання і такі борці з незаконними вирубками як ваша газета, то ситуація не зміниться. Звичайно,
за смачний коровай писати простіше. Тільки вирубані
куби деревини від цього не поменшають.

У той день травмувалася тільки
жінка, якій не під силу виявилася
така переправа. А є ж випадки,
коли пасажири, добираючись до
електрички, пролазять під вагонами. Як пояснюють самі пасажири
станції Кордишівка, такі перепони до електричок на цій станції
явище майже постійне. Одні, в
кого є час, товарняк обходять. А
інші долають по всякому вагонні
з’єднання. Що також небезпечно.
Нерідко такі перешкоди долають
і діти. У них енергії і завзяття
вистачає, а от продуманих безпечних ходів майже немає.
Від редакції: Взагалі то електричку потрібно приймати на
бокову колію в Кордишівку, щоб

Коли гості приходять з подарунком,
господарям завжди приємно. Та як
приходить міська влада в гості — іноді шокує. Про трійню, що народилася
в Козятині, знають всі — від малого
до великого. Тільки навіщо моральної
шкоди сімейству приносити більше,
ніж ціна подарунка. Читаю і дивуюся
із написаного в газетці мера: “...в
середу 10 січня міський голова та начальник управління сімейної, дитячої
та молодіжної політики завітали до
багатодітної родини. Аби вручити
їм подарунок. Візочок для трійні та
дитяче харчування. Памперси, суміші,
подарунки — невід'ємна складова постійної турботи та опіки міської влади
про дану сім'ю.”
Хтось уявляє ситуацію, що коли
хтось щось дарує, то треба, щоб
про це знав весь Козятин. Весь
цинізм такого гучного подарункового
привітання полягає в словах “постійна
турбота”.
Постійна турбота, я так розумію,
що це турбота без перебоїв, тобто
щоденна турбота. А є вона там? Та
не смішіть. Щоб не було в цій родині
телебачення з телеканалу “Інтер”, то
не відомо, знали б у владній верхівці
імена цих трьох малят.
Інакше, як пояснити такий подарунок
з таким запізненням? Новонародженим
вже майже півтора місяці. Коли б такий візочок міська влада подарувала
б в день виписки малят, це виглядало
б переконливо. І влада виглядала б
щирою.
Тепер спробуємо розібратися з опікою цієї сім’ї. Скажу відверто, знаючи
думку сусідів цієї родини, можливо

був вільний доступ для посадки і
висадки у вагони. Можливо, за-

влада й права. Та коли назвалися опікунами, то, як же ви так опікали, що
багатодітна мати запила та ще й так,
що її потрібно було кодувати? Що це
за опіка, коли діти ходять такі, що
кожен в окрузі скаже, чиї вони?
Звичайно, те, що в нашій державі
з’являються подібні родини, винна не
міська влада, а попереднє українське
керівництво? Тоді приймалися недієві
закони, лиш би сподобатись населенню. І численність населення України
не збільшили, тільки в черговий раз
в щось вляпались. Багато стали народжувати не за материнськими почуттями, а за шелестом купюр.
І заклик виконувати свої батьківські
обов’язки — не для тих, хто народжує
заради заробітку. Держава повинна давати дотації тим батькам, які виховують
не багато дітей, та їхні діти, як виростуть, займуть гідне місце в суспільстві.
Та повернімося до згаданої родини.
Про турботу і опіку вже почули. Залишилося почути про надійне плече від
міської ради. Виявляється, станеться
така підтримка лише в тому випадку,
коли батьки багатодітної родини свої
обов’язки будуть виконувати в повному
обсязі. Значить, для цієї родини могутнього плеча від влади не буде? Та хто
може дати такий висновок? Виконують
батьки свої обов’язки в повному обсязі, чи ні. У нашій сім’ї виросли двоє
хороших синів. Та я не маю гарантії,
що виконала свої обов’язки в повному
обсязі.
За подарунок (візочок для трійні)
родина, звичайно, подякує. Та вказувати прізвища і займатися вихованням
батьків з великим стажем, мабуть, всетаки зайве. А може в цьому і полягає
надійне плече від влади?

лізничники дослухаються, не дочікуючись інших жертв і трагедій?

Б'є - значить сяде!
Вероніка ЛЮБІЧ

Позаминулого четверга, 11 січня, в
Україні набув чинності закон, згідно з
яким домашнє насильство і примус до
шлюбу передбачає кримінальну відповідальність. Щоправда, повноцінно він діяти почне тільки в наступному році. Так,
на любителів насильства в сім'ї (умисне
систематичне вчинення фізичного, психологічного або економічного насильства по відношенню до теперішнього
або колишнього чоловіка або дружини)
чекають громадські роботи на строк від
150 до 240 годин або арешт до півроку.
У важких випадках - позбавлення волі
на строк до 2 років або обмеження такої терміном до 5 років.
За примус до шлюбу або заманювання в іншу країну для цієї мети людині
загрожує арешт на строк до 6 місяців,
обмеження або позбавлення волі на
три роки.

Кримінальна хроніка
16 січня
З горища однієї з мешканок
міста викрали продукти харчування та господарські речі. Потрапили туди злодії за допомогою
підбору ключа.
У козятинчанки шляхом зловживання довірою один чоловік
заволодів її мобільним телефоном.
До жительки с. Сестринівка чоловік вчиняв за місцем спільного
проживання насильство.
17 січня
Обікрали медпункт у Сестринівці. Залізли злодії через пластикове вікно, віджавши його. Проводяться заходи по встановленню
особи, причетної до скоєння
злочину.
Жителька смт. Залізничне написала заяву в поліцію на невідому особу, яка погрожувала їй та

її батькам фізичною розправою.
Проводиться перевірка.
У селі Козятині в нічний час
з подвір’я одного приватних помешкань викрали спортивний
велосипед.
Вжитими заходами працівниками поліції було встановлено, що
у вчиненні злочину обґрунтовано
підозрюється 17-річний житель с.
Іванківці. Проводиться досудове
розслідування.
У Кордишівку виїжджала слідчо-оперативна група поліції на
сімейну сварку.
Шахраї під приводом продажу
холодильника через інтернет,
отримали повну передплату за
товар від козятинчанки.
Побили вікна в одному з помешкань козятинчанки.
19 січня
У смт. Глухівці під час перевір-

ки 17-річного жителя смт. Глухівці
виявили поліетиленовий пакет
з подрібненою речовиною рослинного походження (коноплі).
За даним фактом слідчим відділенням поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками
злочину, передбаченого ст. 309
КК України (Незаконне зберігання наркотичних засобів). Проводиться досудове розслідування.
У селі Журбинці сварилися чоловік і жінка за місцем спільного
проживання.
20 січня
У Непедівці сварилося подружжя.
У селі Козятин конфліктували
сусіди.
У Кордишівці з городньої ділянки скоїли крадіжку двох
металевих контейнерів. Поліція
проводить заходи по встановлен-
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Викрутаси найбільш нахабного перевізника покриває мерія
Дмитро АРТЕМЧУК

Гості, які об...рали
Галина Касянівська

5 тема тижня
На автобус №3 ображається пів-Козятина

ню особи, причетної до скоєння
злочину.
Поскаржився козятинчанин,
що він конфліктував з невідомою
особою.
Після прибуття електропотяга
“Жмеринка-Козятин” було виявлено труп 53-річного жителя
Мурованокуриловецького району.
Труп без ознак насильницької
смерті направлено на судово-медичну експертизу. Проводиться
перевірка.
21 січня
Жителька с. Збараж поскаржилась на чоловіка, який в стані
алкогольного сп’яніння вчиняв
сварку.
Жителька с. Лопатин викликала
поліцію до свого співмешканця,
який за місцем спільного проживання вчиняв сварку.
Чоловік з Молодіжного поскар-

жився на дружину, яка повернулася додому в стані алкогольного
сп'яніння та вчиняла сварку.
22 січня
Злодії демонтували металеві
грати, пошкодили вікно в магазині смт. Залізничного. Винесли гроші, тютюнові виробів та
слабоалкогольні напої. Постає
питання: “Де сигналізація?”
У Козятині викрали золото у
одного мешканця міста.
Мама поскаржилась на сина,
який в стані сп’яніння за місцем
спільного проживання вчиняв
сварку.
У Глухівцях під час перевірки
31-річного жителя м. Козятин
було виявлено та вилучено паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження
(коноплі) та паперовий згорток з
речовиною білого кольору.

На маршруті номер три можуть
відмінити рейс тільки тому, що
перевізнику так хочеться, або,
коли хтось попросить. Скажімо,
треба комусь, щоб діти з школи-інтернат-гімназії мали якісь
перепони з доставкою і відбуттям
з учбового закладу. Ще влітку
міський голова Пузир обіцяв
громаді, що за систематичні порушення графіків курсування перевізником, міська рада прийме
рішення і замінить перевізника
цього маршруту.
Єдине, на що спромоглася
міська рада з градоначальником,
то це — підняти тарифи на проїзд в автобусах всіх маршрутів
міста. Для прикладу, якщо дорожчають квитки на залізниці,
там кажуть про компенсацію.
Наприклад, що підвищать якість
обсуговування пасажирів.
Тут ціну за проїзд збільшили, нікому нічого не пояснюючи. Хоча на тій же зустрічі
з громадою восени-2017 “Білої
казарми” біля магазину міський
очільник пообіцяв, що міська
влада не піде на здорожчання
проїзду в автобусах. Пообіцяли
тоді, хто буде наполягати на піднятті вартості проїзду, з такими

будуть розривати тендери.
Мабуть, забули, що обіцяли?
Чи обіцяли для того, щоб відразу й забути? Якщо така коротка
пам’ять, то всі свої обіцянки на
зустрічах з громадою потрібно
вести в записі. Та як не підняти
вартість проїзду, коли перевізник
так просить!? І коли долар скаче догори… Напевно, козятинці
стали отримувати зарплати в
твердій валюті? А перевізник —
як поводився непередбачувано
раніше, так робить такі вибрики
й надалі після збільшення тарифу
на проїзд.
Може, відмінити рейс? Не
доїхати до кінцевої зупинки?
Не дотримуватись розкладу
руху? Такі не писані правила
стали нормою у перевізника Віри
Іванівни? Раніше вона нарікала
на пільговиків. Що їх стільки, що
ламаються автобуси!
Тепер перший маршрут, а ще,
як в народі охрестили, пенсійний
в іншого перевізника.
Спочатку на адресу цього
маршруту надходило чимало приємних відгуків. Та похвала мабуть
розслабила цього перевізника і
він став халтурити.
Такий гріх був помічений одного дня. 18 січня рейсом з міста
о 14.19 водій цього автобуса

висадив пасажирку-школярку
біля річечки. Далі він о 14.21
розпрощався з останніми своїми
пасажирами на перехресті вулиць Князів Острозьких та вулиці
Коцюбинського. Коли в автобусі
стало порожньо, водій розвернув
його і поїхав у зворотньому напрямку.
Виконуючи такий маневр, водій
одинички зробив два правопорушення. По-перше, він грубо порушив правила дорожнього руху
— не пропустив легковик, який
рухався головною вулицею. Адже
після розвороту автобус опинився на другорядній вулиці та ще й
повертав ліворуч. Лише пильність
водія легковушки і невелика його
швидкість не призвели до ДТП.
По-друге, водій першого маршруту порушив умови договору. На
нашу думку, є в автобусі пасажири чи немає, а перевізник повинен доїхати до кінцевої зупинки,
якою була, в даному випадку,
“Червона калина”. І аж ніяк не
вулиця Коцюбинського.
Нам відомо, що двома днями
раніше рейс о 7.45 від “Червоної
калини” був перевантажений
пасажирами. Причина: з третього маршруту зняли рейс о 7.30.
Крім пільговиків, в автобусі їдуть
школярі і пасажири з дітьми.

Розвертаючись на кінцевій зупинці, автобус через перевантаження
людьми зазнав пошкодження
(вирвало задній амортизатор).
Неполадки тимчасово вдалося
ліквідувати. Наступного дня
амортизатор даного транспортного засобу знову дав про себе
знати. То, мабуть, краще стати на
ремонт, ніж погано виконувати
обов’язки перевізника?
Ми зустрілися з перевізником
і отримали від нього такий коментар:
— Вісімнадцятого січня на
маршруті номер один була заміна

транспортного засобу, тому що
вчора, тобто 17 січня, в цьому
автобусі пенсіонери при посадці
виламали двері. Тільки ви цього
не напишете, — каже перевізник. — Ви напишете тільки, як
щось не так.
Рейс перед перестоєм, за словами перевізника, завершується
там, де зійшов останній пасажир
і транспортний засіб не їде до
кінцевої. Як на мене, дивне
правило прописане в договорі.
Адже погодити такий пункт можна, тільки якщо не читати умови
договору.

Козятинська Феофанія — грандіозна соціальна афера?
Інокентій ГУК

Будь-якому керівнику, а особливо недолугому, важливо отримати
схвальну оцінку результатів своєї
праці. Для цього він знайде масу
аргументів на користь прийнятих
рішень, якими б популістськими чи
недалекоглядними вони не були.
Це просто, як труси матроса, адже
переважна більшість із нас чомусь
не дозволяє собі розкоші думати
і аналізувати. При цьому ми досі
живемо вже вкотре зрадженою
надією на покращення, вірячи
штампованим деклараціям і нічим
не підтвердженим обіцянкам.
Важко уявити, якою кількістю
підакцизної рідини міське керівництво “обмило” створення
власної лікарні. Якщо вірити
міському голові, вже через два
місяці здоров’ям мешканців міста
опікуватиметься ні більше, ні менше козятинська Феофанія. Для
людини сторонньої або не знайомої з передісторією, все виглядає
достойно: молодий прогресивний
мер, неусипно дбаючи про громаду, робить їй різдвяний подарунок
у вигляді міської лікарні. У цьому
йому допомагають майже два
десятки місцевих обранців, чий
депутатський статус такий же випадковий, як бомж на світському
рауті.
Це на перший погляд, а що насправді?
Розвели як лоха. Питання медичного обслуговування дає необмежені можливості для спекуляцій і
тиску. Спробуй озвучити думку про
помилковість створення міської лікарні, і тебе одразу ж затаврують
як ворога інтересів громади. Це
найпростіший спосіб закрити рота
тим, хто, на відміну від мера, бачить
ситуацію в комплексі та у перспективі, а тому усвідомлює масштабні
ризики прийнятого рішення. Надзвичайно велика вірогідність того, що
відкриття міської лікарні справить

ефект бомби уповільненої дії, наслідки якої вже за кілька років створять проблеми або Пузирю (упаси
Боже, нашу громаду від такої кари
ще раз!), або його наступнику.
Те, що міський голова видає за
грандіозне особисте досягнення,
має всі шанси увійти в історію
Козятина як грандіозна соціальна
афера. Професійна безграмотність
і обмеженість міського голови вкупі з його непомірними амбіціями,
на думку здравомислячих городян,
дозволила обласному керівництву
розвести його як останнього лоха.
Для того, щоб оцінити красу цієї
багатоходівки, потрібно повернутися в недалеке минуле, коли вирішувалася доля залізничної лікарні.
Історія слухняного синочка-депутата. Перші числа січня 2015 року. Уряд повідомляє
про ліквідацію відомчої медицини.
Козятин стає свідком драми під
назвою «Що буде із залізничною
лікарнею?» Колектив закладу до
останнього вірить, що реорганізація його не торкнеться: хапаючись
за соломинку, збирає підписи під
численними зверненнями. Більшість
депутатського корпусу в істериці:
«Шеф, усьо пропало!» Тодішній
міський голова Гвелесіані озвучує,
як найбільш правильний варіант
розв’язання проблеми, реорганізацію відділкової лікарні в міську. О,
та це ж те, що зараз зробив Пузир,
скажете ви. Однак, як говорять в
Одесі, те, що могло бути в 15 році,
і що відбулося зараз – дві великі
різниці. Але про це пізніше.
Пузир, на той час депутат міської ради, активно протистояв ідеї
Гвелесіані, пропагуючи варіант
об’єднання двох лікарень. Вирахувати причини такої, як він заявляв,
«принципової позиції», неважко:
поліклініку ЦРЛ очолювала пані
Добровольська, за сумісництвом
мама Пузиря. Цілком вірогідно,
що її вплив на сина треті сили
використали для перешкоджання

створенню міської лікарні. Справа
в тому, що тоді б районна лікарня
втратила суттєву суму державної
субвенції. Простіше кажучи, кошти,
які виділяються на медичне обслуговування міського населення.
Це потягнуло б за собою всі ті
неприємні оптимізаційні процеси,
які сповна довелося пережити колективу залізничної лікарні. Поза
сумнівами, мадам Добровольська
отримала завдання лобіювати
інтереси свого колективу, і прекрасно справилася з ним.
Потрібна третім силам позиція
по віртуальній пуповині передалася від мами синочку-депутату. Як
результат — слухняний син у 2015
році не бачив потреби у міській
лікарні і доклав максимум зусиль,
щоб поховати цей проект. Можна
припустити, що його «принципова
позиція» моделі 2015 року була
підкріплена певними гарантіями з
боку третіх осіб щодо збереження
за мамою посади.
Мертвонароджений проект
Як тільки майновий комплекс
передали у спільну власність обласної громади, стали очевидними
справжні плани обласного керівництва, яке вже тоді, ймовірно, було
знайоме з концепцією теперішньої
медичної реформи (що ж, політика
є політика – у кожного свої інтереси!). ЦРЛ перевели в набагато
краще приміщення відділкової
лікарні і відкрили обіцяну лікарню
відновного лікування з гучним
статусом обласної. Про те, що це
гарантовано мертвонароджений
проект, який прикриють, як тільки
вщухнуть пристрасті, у 2015 році
говорив лише тодішній міський
голова. За його наполяганням для
захисту інтересів міської громади
рішенням Козятинської міської
ради від 07.08.2015 року №1351VІ було створено міський центр
первинної медико-санітарної допомоги.

за такі гроші я їй вірю

Тягар для обласного бюджету. У цьому місці логічним буде
ліричний відступ щодо «кришталевої
чесності» міського голови і його
пропаганди. Місто вперше отримало можливість мати свою медичну
установу? А чим же був створений в
15-му році центр первинної медикосанітарної допомоги, закритий Пузирем уже в статусі міського голови?
У 2017 році стартувала медична
реформа. Лікарня відновного лікування в Козятині, що насправді
потрібна області, як собаці п’ята
нога, як і очікувалося, стала для
обласного бюджету тягарем, від
якого потрібно було красиво позбавитися. І бажано без соціальних потрясінь. І тут обласному
керівництву пощастило, як у казці.
У 2017 році мама лишилася без
посади! А протистояння Пузиря
з керівництвом ЦРЛ і райрадою
досягло апогею. Роздуті амбіції дозволили запузирити проект «міська
лікарня».
Просив те, що хотіли віддати навіть з руками. Геббельс
стверджував,що найбільшим воро-

гом пропаганди є інтелект. Так от,
люди з інтелектом, спостерігаючи за
виступом міського голови на сесії
облради, яким він так хизується в
соцмережах, відмітили: цей спектакль, в якому тільки наш мер не
здогадувався про свою роль, виглядає настільки смішно, що їй-богу,
вже не смішно. Ви бачили, якою
неприхованою радістю світилися очі начальниці облздраву від
того, що наш бовдур з пафосом
просив керівництво області зробити те, що без зайвої мороки
позбавило їх від геморою, тобто
передати в комунальну власність
міста старе приміщення ЦРЛ разом з відновною лікарнею? Віддати належне губернатору, він був
стриманішим. Як вихована людина,
він не продемонстрував відкрито задоволення від того, як уже вдруге
розвів нашого мера в медичному
питанні. Для тих, хто ще не зрозумів:
весь фінансовий тягар по утриманню
лікарні, що стала міською, відтепер
лягає на місцевий бюджет.
ПРОДОВЖЕННЯ СТ.5
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Скандальне рішення Нацради
з питань телебачення і
радіомовлення обурило артистів
Софія Шевчук

Чиновники хочуть ввести штрафні
санкції або кримінальну відповідальність у відношенні вітчизняних
артистів, які виступають у Росії. У
тусовці ця новина викликала ефект
бомби, що розірвалася. «Ідіотизм»,
- кажуть одні, «Пора міняти уряд, а
не закони», - кажуть інші. Обурення
в більшості своїй висловлювали ті
артисти, які співають і розмовляють російською мовою. У той же
час україномовні зірки не захотіли
коментувати цю інновацію від Національної ради.
З тим, що українські зірки, після
введення цього нововведення, переїдуть до Росії, згоден і відомий
продюсер Юрій Фальоса.
«Всі більш-менш якісні артисти
вже виїхали з країни. Хто в Китай,
хто в Росію, хто в Казахстан і т. п.
Ті, хто залишилися в країні - або
не мають коштів на виїзд, або пристосувалися до існуючого стану в
країні і непогано себе почувають
в Україні. Але таких небагато - це
Тіна Кароль, 95 квартал, Дзідзьо,
Океани ..., але вони можуть собі
дозволити працювати в інших країнах, крім РФ», - повідомив нам
Фальоса.
За його словами, основна маса
артистів почувають себе пригнобленими у власній країні.
«Шоу-бізнес перекочував у політику і це реальний маразм. Якщо
ви запитаєте людей на вулиці перерахувати українських артистів і
політиків, то в цьому списку буде
більше політиків, чиї імена знає народ. У жодній країні такого немає»,
- підкреслив продюсер.
А як же бізнесмени?!
Про політичну складову цієї ідеї

Національної ради з питань телебачення і радіомовлення ми поговорили з політичним консультантом
Миколою Спиридоновим.
«У мене в зв'язку з цим виникає
кілька питань: перше - чому представники української влади, аж до
президента, продовжують вести
бізнес з Росією? - поставив риторичне запитання експерт. - Чому
тоді ніхто не оголошує офіційно про
війну з РФ? Які зараз юридичні підстави для такого обмеження, коли
війна не оголошена? Чому починати
потрібно саме з артистів, а не з політиків і великих бізнесменів?»
Спиридонов впевнений, що подібним рішенням влада знову хоче
відвернути увагу від важливіших
проблем.
«А наслідком цього може бути
офіційний переїзд деяких наших
артистів у Росію. Там просто ринок
більше. Тоді ми втратимо цих людей
і їхні податки», - резюмував він.
Хто поїде? Серед найімовірніших
українських зірок, які виберуть Росію, а не Україну для проживання,
- ті, хто найчастіше їздять туди з
гастролями. Можна припустити, що
першою, після вступу в силу цих
законів, у Москві осяде Ані Лорак.
Вона і так там вже більше часу проводить, ніж у Києві. При цьому не
варто забувати, що два роки тому
співачка купила в столиці Росії собі
квартиру.
Слідом за нею, напевно, в
Білокам'яну переїде Світлана Лобода, яку вже теж вважають своєю
в російській тусовці. Для інших же
артистів це буде складний вибір:
або забути про російські гроші, або
починати новий етап своєї кар'єри
вже у Росії.

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Священика все-таки
відсторонили від
служби! На один рік...

Звинуватили у проросійських поглядах, але хати він святить

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК»
стор.5
Чи можливе повноцінне
функціонування міської
лікарні в нинішній ситуації?
Без сумнівів, ї ї поява
зобов’язана лише емоціям, хворобливим амбіціям і недалекоглядності. Якби Пузир у 2015 році
підтримав пропозицію свого попередника, ми отримали б власну
готову лікарню з прекрасною для
місцевого рівня матеріальною і
лікувальною базою. Інша річ –
починати створювати лікарню з
нуля в убитому приміщенні. Цілком
очевидно, що ніхто в оточенні
Пузиря не прораховував можливі
ризики, перспективи невеликої і
не єдиної лікарні в умовах розпочатої медичної реформи, насамкінець, доцільність вкладання
грошей в цей проект. Нікому не
прийшло в голову проаналізувати
альтернативні варіанти покращення медичних послуг населенню.
Хоча, чому тут дивуватися: хіба в
оточенні мера є хоч одна людина,
здатна аналізувати і прогнозувати?
У черговий раз все вирішили лозунги і популізм.
Якими можуть бути наслідки —
тема наступного номера.

Московська
церква не є
українською

Вероніка ЛЮБІЧ

Вінницька єпархія Української православної церкви
Московського патріархату заборонила здійснювати священнослужіння колишньому
настоятелю храму святого Архістратига Божого Михаїла в
селі Верболози Козятинського
району протоієрею Геннадію
Чернову. Священика раніше
звинувачували у проросійських
поглядах.
Відповідний указ опублікований 17 січня на сайті єпархії.
Підставою для заборони
стало “порушення протоієреєм Геннадієм 31 Правила
святих Апостолів, Правила 13
та 14 Двократного Собору, що
проявилося, зокрема, в невиконанні розпоряджень і Указів
Правлячого Архієрея, відмові
поминати Священноначалля
Церкви за богослужіннями, нехтуванні соборними службами
і відмовою причащатися разом
з іншими священиками”.
В Указі вказано, що заборона у священнослужінні на
протоієрея Геннадія Чернова
накладається терміном на
один рік, без права надання
ним благословення і носіння
наперсного хреста.
У 2015 році місцеві жителі

Сергій ПОГРЕБЕЦЬКИЙ

села Верболози скаржилися
на священика за його проросійські погляди. Настоятель
каплички відмовився відкрити
храм для бійця Віктора Крючкова, який загинув у зоні АТО.
За даними сайту єпархії, протоієрей тоді зазначав, що закрив храм, тому що загиблого
розвідника відспівували три
священики Української православної церкви Київського
патріархату. А за словами
очевидців, піп сказав: “Я його
туди не посилав, отож треба
хоронити, як усіх”...

Від редакції:
Як стало відомо газеті “RIAКозятин”, відсторонений священик з 17 по 21 січня встиг
провести церковне Богослужіння за померлим. У ніч з
18 на 19 січня правив в церкві
і освячував воду. Правда,
за словами мешканців села
Верболози, на Водохреще послугами відстороненого священика скористалася тільки одна
жінка. У суботу, 20 січня, верболізький піп наганяв згаяне.
Він ходив по селу і освячував
оселі. А в неділю, 21 січня,
провів службу Божу в церкві.

Від читачів

Козятинська
Феофанія —
грандіозна
соціальна
афера?

про все
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Хто кілер, а хто патрони
підносить
блог

Деякі несвідомі громадяни називають районних голів кілерами
козятинської медицини,
а міського — донощиком патронів.
Багато поганих слів сказано про перетворення “залізничної” та
“районної” лікарень в “чорт знає що”. Не
треба так! Влада старалася, а її поливають
лайном. По Козятину ходять безпідставні
чутки, що на зекономлені кошти перші
чиновники влаштовують оргії, як у кліпі
з ютуба про курсантів училища. Так ці
народні спиногризи імітують, як "делают
народ на деньги”.
Є мізерна кількість громадян, яким не
подобається медична реформа у Козятині.
З кожним днем доповідають про прояви
явної неповаги до батька медичної "реформи " - Мафіка та "матері" реформи
- Оркушу. Пузиря називають племінником.
А деякі навіть називають їх “найманими
убивцями” козятинської медицини. Це не
так. Цей бардак робиться для козятинських людей, щоб вони на аптеки менше
грошей тратили. Не вірте і в те, що помічник Оркуші “Буля” купив на вкрадені
бабки хатинку в Євросоюзі.
Один із відвідувачів колишньої залізничної, а тепер районної лікарні сказав наступне: — Колотнечу з лікарнями затіяли
психопати-чиновники районної влади. При
цьому забули створити психіатрічне відділення для себе і своїх задолизів.
Непогано сказано, чи не так? Треба конче дізнатися, чий цей острослов. Часом не
бюджетник?

Першу допомогу повинні надавати лікарі,
яких у Козятині не існує
блог

Серп Молотивич

Медицину в Козятині
можна назвати занедбаною. Рік тому закрили залізничну лікарню, керівники
н е
могли знайти спільну мову — хто
буде головним лікарем. І коли накінець
знайшли спільну мову і “подходящу кандидатуру”, почалось “продолженіє”: вигнали серед зими всіх медичних працівників у
“зданіє” залізничної лікарні. І що? Знову
залізнична лікарня, якої уже не існує, знову запрацювала - “пошел процесс”.
Усе стало на свої місця, тому що залізничники для лікарів — це “велике бабло”,
тому що для того, щоб пройти комісію,
потрібно “забашляти” 2 штуки, а, якщо
людина хвора, то ще більше. Установлені
свої закони проходження медичної комісії
— підписувати комісію повинні тільки лікарі залізничної лікарні, бо лікарі міської

“не дуже розумні”. А для того, щоб пройти лікаря-психіатра, потрібно походити
тиждень, тому що видають десять талонів
у день.
А пожалітися немає до кого, бо “всє
свої”. Для хворих людей у них мало часу,
тому що “капуста — преждє всего”.
Реформа в медицині, особливо в КБ
ЦРЛ, триває і на даний час, тому що головний лікар сам “рішає все вопроси”.
Скажіть, будь ласка, чому наша влада
нічого не робить? Невже на них немає
ніякої управи, тому що вони живуть “под
прикритієм” депутата Юрчишина, а йому
“всьо позволено”.
У Козятині таке враження, що за допомогою не можна звернутись ні до кого,
тому що для нашої влади проблеми людей
ніхто не вирішує. Вони тільки “б'ються за
посади”, а люди для них - ніхто. Шановна владо, стид і срам вам всім. Ганьба!!!
Банду геть!

Виступ ієрея Української православної церкви Московського
патріархату Анатолія (Ревтова)
українською мовою спричинив
скандал на зборах Запорізької
єпархії 10 січня. Про це розповів сам священик. Запорізький
священик сказав про Українську
православну церкву Московського патріархату, що вона використовує гроші України, заробляє на
ній, і водночас ненавидить.
Збори відбувалися у СвятоПокровському кафедральному
соборі за участю представників
всіх парафій єпархії (священиків
та мирян) та під головування митрополита Луки.
Серед інших тем на зборах
обговорювали вчинки Анатолія, а
саме його гострі коментарі у соцмережах з критикою проросійського курсу УПЦ МП (зокрема,
у світлі скандалу після відмови
священика цієї церкви відспівувати "неправильно хрещену"
загиблу дитину). Висловити свою
позицію Анатолію не дали - його
перервали, бо почав говорити
українською мовою.
"Люди, миряни, одразу як закричали: "Говорите на русском".
Я їм кажу: українська – моя
державна мова. А потім до мене
підбігає секретар єпархії, каже:

"Ты когда к нам пришел 4 года
назад, ты говорил на русском".
Кажу йому: "Але після того ваша
держава напала на мою державу.
Люди змінюються, я змінився".
Вони (парафіяни) кричали, штовхалися, думав, ще й поб'ють", –
розповів священик.
Після цього він пішов зі зборів.
Анатолій додає, що тепер
твердо вирішив: продовжувати
служіння в УПЦ МП він не зможе. Його проукраїнські погляди
вже давно призводили до непорозумінь з іншими членами
єпархії.
"Ця церква не є українською.
Вона використовує гроші України, заробляє на ній, і водночас
ненавидить її. Яка це українська
церква, якщо в ній ікона царя
висить? Я єдиний в єпархії служив українською – півтора роки
поспіль. Один раз я намагався
почати проповідь українською,
іншим разом просто говорив
нею з людьми в соборі – обидва рази настоятель мене за це
сварив – мовляв, тебе тут ніхто
не зрозуміє", – пояснює чоловік.
Крім того, священики іноді
висловлювали невдоволення поїздками Анатолія на Донбас до
українських військових та його
співпрацею з волонтерами. А
події 10 січня стали для нього
"останньою краплею".

Нагадуючи, що триває конкурс на День закоханих

Минуле й сучасне.
Тамара Шепелева смт. Залізничне

От колись було кохання,
Цілу нічку аж до рання.
Тимко пісню заспіває,
Теклю аж у жар кидає.
Скоса гляне на Тимка,
Зарумя’ниться вона.
А коли ще й обніме,
Текля десь кудись пливе…
А якщо ще й поцілує,
Текля вже й душі не чує.
Простоять так цілу ніч,
З побачення — та й на піч.
А тепер уже не ті
Зустрілися молоді.
Вона його роздягає,
Щось нишпорить,
щось шукає.
Розбудила той рефлекс,
Возбудивсь, почався секс.
Полетіло оте шмаття,
Трусики й штани.
Бо той секс
пристижно-модний,
Що й не говори.
Так що, не стоять
вже під вербою,
Не зітхають під луною.
Не встигають закохатись,

Раз зустрілись
— роздягатись.
Отаке в наш час кохання,
Будьте Ви розумні,
і гуманні.
Знайте те,
що спід в наш час гуляє,
Вскочить так,
що й дозвіл не спитає,
Бо закордоні оті Янки,
Завезли нам ті подарки.
А пани наші Миколи,
Їх придбали, як ніколи.

Голова райради вимагає 300 тисяч від
бійців АТО. Чому?
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК» стор.1
Продовжується конфлікт між головою районної ради і
АТОвцями. З останніх чиновник вимагає 300 тисяч гривень
компенсації за те, що вони кинули його у сміттєвий бак
Подав у суд на АТОвців
З моменту конфлікту пройшло вже майже 1,5 роки. За цей час, за словами Олега Пявки, голова
райради кілька разів звертався у поліцію.
— Він писав на мене заяви, що я його переслідую, що влаштовую йому засідки зі зброєю, - сміється
Олег. — Звісно, я ходив, писав пояснення. Але вони розуміють, у чому тут справа. Колишній замначальника поліції навіть сказав на сесії міськради, щоб поліцейських і АТОвців не зводили лобами.
Олег Пявка каже, що вони з хлопцями відмовилися від цієї землі на користь поліції. Але на цьому
конфлікт не закінчився.
— У минулому році я і четверо моїх побратимів отримали позовні заяви від Віктора Слободянюка.
У цій заяві він хоче через суд стягнути з нас 300 тисяч гривень компенсації за моральну шкоду, бо
кинули його у смітник. Ці всі заяви він підкріпив документами з лікарні, де написано, що в нього остеохондроз, серцево-судинна недостатність тощо. Звісно, такі хвороби були набуті ще до того, як ми
його поклали у смітник.
У позовній заяві Слободянюка
до бійців АТО зазначено, що Віктор Слободянюк оцінює завдану
йому моральну шкоду у 300 тисяч
гривень
Олег каже, що дружина Слободянюка і заступник райради
понаписували заяви до адвоката,
що “люстрований” чиновник, цитуємо: “Змінився в своїй поведінці
— став знервованим, неспокійним, замкнутим, уникав будь-яких
розмов, шукав можливостей для
усамітнення”. Заяви датовані 8
Фрагмент з пояснень дружини Віктора Слободянюка.
грудня 2017 року.
Вона пише, що він став замкнутим і шукає можливості
Слухання по цій
для усамітнення.
справі в суді ще
не почалися, бо про ходить до судове розслідування.
Але у бійців
є побоювання, що с уд у
Козятині стане
на
бік Слободянюка. Типу, де вони,
а де голова райради…
Що каже Слободянюк?
Журналіст RIA зателефонував
Віктору Слободянюку, щоб дізнатись його позицію і розпитати про 300 тисяч. Не надто привітно він
відповів:
— А я шо вам давав якусь заяву? Я знаю по телефону, хто ви і шо ви? Якщо у вас є якісь питання,
приїжджайте, тоді буде розмова. Я по телефону маю розповідати незрозуміло кому і шо? Я по телефону не бачу, хто ви і шо…
Після цього він поклав трубку.
Має два будинки, позашляховики і 116 га землі
Газета RIA розпочинає своє власне розслідування щодо статків голови районної ради Віктора
Слободянюка. Ми вже отримали інформацію щодо незаконного використання землі, через що в бюджет не потрапили сотні тисяч гривень. Також багато питань є до його декларації. У 2015 році він вказав у декларації, що у його власності перебуває АЗС, а в 2016 році якось забувся взагалі її внести в
декларацію. А її вартість 800 тисяч гривень. Також у декларації за 2015 рік він вказав у графі
“Грошові активи”, що позичив комусь 100 тисяч
доларів, а на рахунку мав 100 тисяч гривень.
А в декларації за 2016 рік теж “забувся” про
них.
Віктор Слободянюк також має два будинки,
116 гектарів землі, кафе, мережу АЗС, фермерські господарства. А ще у його декларації
можна побачити позашляховики Mercedes GLK
і Porsche Cayenne. Вартість двох автомобілів
понад 100 тисяч доларів.
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Пройшли змагання з шахів.
Учасниками стали юнаки та дівчата і діти до 10 років. Це була
відкрита першість міста Козятина
з шахів. Усього в ігровому конкурсі було 15 учасників.
За результатами зустрічей дітей
до 10 років юні шахісти розташувалися в такій послідовності:
перше місце — Ілля Поліщук,
2 — Владислав Тиндюк, третє
місце — Вадим Каленчук.
Серед юнаків першим фінішу-

вав — Дмитро Томчак. Другим
був — Володимир Воронюк.
Третє місце у Дениса Омельчука.
Серед дівчат підсумкова таблиця набула такого вигляду: перша
- Маргарита Ткачук.
Друге місце у Софії Поліщук.
Третє місце у Тетяни Кесарчук.
У наступному етапі учасниками стали дорослі шахісти. За
підсумками проведених партій,
на першому місці - Володимир
Кравченко, на другому — Олександр Іонов. Третій — Валерій
Пилипець.

З миром і
освяченою водою
В'ячеслав Гончарук

У п’ятницю, 19 січня, християни відзначали Водохреще, або
за народною назвою Йордан.
Це свято є одне з 12-ох найголовніших релігійних і є завершальним святом новорічно-різдвяного циклу. Слово "хрещу"
з грецької перекладається як
очиститись, кудись занурившись.
У даному випадку, занурившись
у воду.
У Козятині зранку у всіх
церквах нашого міста пройшла
святкова молитва. Священики в
своїх молитвах звернулися до
Всевишнього, щоб він освятив
воду. Прихожан за приблизними
підрахунками в церквах Пресвятої Богородиці і Серафима
Сваровського на двох було більше шестисот. Настоятелі храмів
воду освятили.

Іван ОСТАПЧУК

Риба в споживанні людей
продукт, звичайно, необхідний.
Від нього не можна відмовитись. Та перш, ніж купити рибу,
потрібно пам’ятати, що саме не
випотрошена риба може мати
ознаки несвіжості. Справа в
тому, що животи (тельбухи)
риби схильні до гниття і розкладання в першу чергу.
При купівлі риби слід звернути увагу на колір очей риби.
Вони повинні бути ясними без
затягну тих на оча х плівок.
Можна заглянути і в зябра
риби. Вони повинні бути малинового забарвлення. Кістки
черевної порожнини не повинні відходити від риби. Якщо
по рибині провести рукою і її
луска потягнеться за рукою
— є ознаки не свіжості (за виключенням річкового окуня, де
луска тримається міцно). Ще
можна рибу перевірити на дотик. Якщо на лусці залишиться
вм’ятина від дотику — риба
вже не свіжа.
А що робити, коли надворі
морозна погода? Зябра потемніли, око від морозу побіліло і

сліду від пальця на замерзлій
рибині бути не може? Тоді залишається тільки вну трішнє
відчуття: якщо не подобається, краще не брати. Звідки

візьметься свіжа риба, коли
ставки добре скувало міцною
кригою? Як виключення можуть
наловити і з-під льоду, то така
риба розійдеться швидко.

У Сестринівці виховують патріотів

Пройшов мітинг-реквієм “Соборна вільна моя Україна”
Вероніка ЛЮБІЧ

День Соборності — свято
України, що відзначається щороку 22 січня в день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки й
Західноукраїнської Народної
Республіки, що відбулося в 1919
році.
Виховуючи патріотичні почуття у підростаючого покоління,
в нашому селі Сестринівка 22
січня 2018 року до цього свята
були організовані і проведені
різні заходи.
Пройшли тематичні виховні
години, круглі столи, диспути,
бесіди, усні журнали. Учитель

історії на своїх уроках в 5-9
класах ознайомила учнів з цією
важливою подією в історії нашої країни. Голова сільської

ради Анатолій Левчук, завідувачка клубу Валентина Сас,
працівники сільської ради, жителі села, педагогічний колек-

тив школи та учні 5-11 класів
підготували та провели мітинг–
реквієм “Соборна, вільна моя
Україна” біля пам’ятника М. С.

Грушевського. Були покладені
вінки до пам’ятника видатному
діячу та першому Президентові
України М. С. Грушевському.

Історія

Офіційно в Україні День Соборності відзначався з 1999
року. Ідея соборності бере
свій початок від об'єднання
давньоруських земель навколо
князівського престолу в Києві,
а її філософське коріння сягає
часів Візантії. Протягом віків
її практичним втіленням займались українські гетьмани
Богдан Хмельницький, Іван
Мазепа, Петро Дорошенко,

Пилип Орлик. У ХVIIІ — початку ХХ ст., коли українські
землі були поділені між сусідніми державами: Польщею,
Московією, Румунією, АвстроУгорщиною, ця ідея знайшла
своє відображення у працях
кращих вітчизняних мислителів, оскільки для боротьби
за свої національні інтереси
Україні була вкрай важливою
територіальна єдність.

Купання в Перемозі на ставку “Панський”
Ірина СИДОРЧУК, вихователь
переможнянської школи

Охочих зануритися в купіль на
Хрещення Господнє у селі Пере-

мога було чимало. Після того, як
отець Володимир провів службу
освячення води, жителі села
мали змогу пірнути в ополонку
на ставку «Панський». У цей

день освячена вода стає цілющою і дає надію на зміцнення та
зцілення душі і тіла. Від такого
дійства усі були у захваті, адже
таке святкування у селі відновили

лише минулого року.
Наприкінці свята, уже за складеною традицією, всі присутні
зігрівалися гарячим чаєм та
юшкою, приготовленими громад-

свято
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Водохреще у Козятині

Змагалися Свіжа рибка
взимку під
шахісти
питанням
В’ячеслав ГОНЧАРУК
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ською організацію «Ятір».
Подяка від односельчан за
підтримку депутату Переможнянської сільради Леоніду Сидорчуку.

"Козятинський Йордан"
На Водокачку на місцевому
стадіоні опівдні до водойми
в переважній більшості стали
підходити групи людей більш
молодшого віку. Та вистачало й
моржів і більш зрілого покоління. Багато було тих, хто робив
таку процедуру вперше. Занурюючись у воду, люди не тільки
змивали негатив, накопичений

за цілий рік, а й ставали здоровішими в тілі. Серед людей,
які таку процедуру проходили
вперше, хочу відзначити двох.
Пані Ольгу, яка з першого разу
виконала трирічний норматив.
Вона заходила в прорубане
віконце тричі. І маленького Владика, якого не слухався татко.
Владик хотів у воді спіймати

рибину, а його батько не розумів, чого хоче син. І у воду
старший за віком шубовснувся
так, що вся риба повтікала. І
Владик розплакався. Та поруч,
як завжди була його мама, яка
заспокоїла новоспеченого рибалку. За п’ять хвилин малюк
знав, що на наступний рік він
вже буде досвідченим моржем

та вдалим рибалкою.
Трохи більше трьох годин
тривали пірнання і запливи на
Водохреще. Це свято відзначають на честь хрещення Ісуса
Христа в річці Йордан. Воду
бачив, а хреста ні. У нашому
місті оформлення ополонки
зробили красиво, тільки у формі
прямокутника, а хрест постави-

ли окремо. Адже кожна деталь
у Водохрещі може означати не
тільки символ, а й обов’язкове
виконання ритуалу. Навіть церковний хліб проскура на Водохреще, не тільки є символом виміру двох світів (божественного
і людського), а й символізує
духовність і гріховність.
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продам

 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³
äåðåâÿí³ ç ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò.
063-462-61-20
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿
ïîðó÷. 063-462-61-20
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096559-83-23
 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
 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
 Áóðæóéêà ñàìîðîáíà - 1 000 ãðí, êë³òêè äëÿ
êðîë³â, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³,
êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067-137-87-38
 Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè.
063-143-61-18
 Áóðÿêè. 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
 Âåðõí³ øêàôè ³ òóìáî÷êó ç 4-ìà øóõëÿäàìè â³ä êóõí³
«Îëüãà» â õîðîøîìó ñòàí³, 70 õ 40 - 2 øò., 70 õ 80
(ñåðâàíò) -1 øò., 40 õ 60 øêàô ï³ä âèòÿæêó, òóìáî÷êè
85 õ 40 õ 55. 093-024-07-25
 Âºòíàìñüê³ êàáàí÷èêè 3 ì³ñ. 066-119-43-55, 093827-26-66
 Â³ç - ñàí³. 098-291-77-54, 097-307-51-64, 063-60716-22, 063-346-24-62
 Âóã³ëëÿ. 067-430-40-65
 Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè.
073-793-55-95
 Ãàçîñâàðî÷í³ àïàðàòè, 1 àïàðàò íîâèé, 1 àïàðàò
á/ó, êîðîáêà ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
 Ãàðàæ âèñîêèé 4 õ 6 +2 ì, âèñîòà 3 ì., âîäà,
â³äëèâ, 2 ïîâ. â ïîäàðóíîê. 098-701-76-16, 068-15702-33
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, äîâæ. 10 ì., øèð. 4.50. 097859-45-37
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïîðîâàðêà «Â³òåê», âàçîíè
«Çîëîòîãî âóñà». 063-736-47-19
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49

 Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
 Äâ³ êðîâàò³ ³ äâà øêàôà ç àíòðèñîëÿìè â³ä
ñïàëüíîãî ãàðí³òóðà. 067-224-08-52
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby, êîë³ð çåëåíèé, â
õîðîøîìó ñòàí³. 063-178-74-18, 096-699-69-95
 Äèòÿ÷å 2-õ ïîâåðõîâå ë³æêî, äóõîâèé øêàô,
ïèñüìîâèé ñò³ë. 068-825-46-27
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096456-22-41
 Äðîâà - ÿñåí. 067-369-13-23
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà. 067-430-40-65
 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
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
 Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, ðó÷íèé ôóãàíîê
äîâæ. 65 ñì., ìåòàëåâèé ðóáàíîê, îäíîôàçíèé íàñîñ
äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá
ì./ãîä. 096-453-34-86
 Çàë³çíè÷íèé çèìîâèé êîñòþì «Ãóäîê», òåïëà
êóðòêà + òåïë³ øòàíè, ð.56, çð³ñò 5-6. 098-477-37-44
ç 8:00 äî 20:00
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç
êðàñíîãî êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-4969, 093-189-77-54
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64.
093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º
äåðæ. àêò. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò., ð-í âóë.
Ñóâîðîâà. 067-129-82-31, 063-293-14-06
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ëåîíòîâè÷à 1,
ì.Êîçÿòèí, íåäîðîãî. 097-131-99-14, 096-124-94-49
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073971-15-31
 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. 093631-89-49
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñèãíàë, öåíòð 25 ñîò. 098300-63-28
 Êàìåðà ìîðîçèëüíà (Í³ìåöüêà) á/ó. 098-32157-51
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã. 098-928-08-41
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./êã., Ìàõàðèíö³, ìîæëèâà
äîñòàâêà. 097-752-83-48

 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà, ñîðòà:
Ñàíòå, Áåëëàðîçà ³ Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí. 063-88613-39, 066-624-31-99
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ïîñàäêîâà, äð³áíà, ñ³íî. 096295-27-64, 096-443-32-02
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 15 ãðí./â³äðî. 096-846-87-64
 Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067442-17-71
 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, 096-00721-76 ï³ñëÿ 17:00
 Êîæóõ íàòóðàëüíèé, íîâèé ð-ð 52-54, 067-72783-26
 Êîçî÷êà áåçðîãà, â ëþòîìó ¿é âèïîâíþºòüñÿ 1
ð³ê, íåçëó÷åíà, òðåáà çâîäèòè ëî êîçëà, â ¿æ³ íå
ïðèìõëèâà, ãðàéëèâà, êðàñèâà. 063-172-12-81
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Êîìï’þòåðíî - ïèñüìîâèé ñò³ë. 063-316-77-10
 Êîðìîâèé áóðÿê, ìîðêâà. 097-712-96-71
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà ïåðâ³ñòêà. 063-733-27-95
 Êîðîâà, ê³íü, ñ.Ïóçèðêè. 097-246-80-04, 097169-44-41
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëèæ³, ñòóëà, äèò.
êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-51212-08, 093-510-45-63
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êðîë³ ìîëîäíÿê òà ³íø³. 093-786-38-07
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä.
063-671-67-65
 Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ
øëàíãè Ä15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â,
òðóáà í/æ Ä.38 ìì, ìåò³çè ð³çí³, 2 øò. ìåòàëåâèõ
ñòîâï÷èêè êâàäðàòí³ 30 õ 30 õ 1540 ìì. 096-45334-86, 2-51-56
 Êðóã ñòàëüíèé Ä30 õ 1380 ìì., ïîêîâêà ñòàë.
Ä190 õ 82 ìì., ëèñòîâà ñòàëü 43.5 ìì õ 175
ìì õ 610 ìì, êðóã ñò. 3 Ä.48 õ 920 ìì., êîíòóð
çàçåìëåííÿ, àðìàòóðà À Ä18 õ 1480 + ïîëîñà 20 õ 5
ìì., òðóáà Ä 20 á/ó óñèëåíà òîâù. ñòåíêè. 096-45334-86, 2-51-56
 Êóêóðóäçó áèòó 10 ì³øê³â, íåäîðîãî. 097-43673-95
 Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí äîáîâ³. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè
íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ).

097-643-40-14
 Ë³æêî ïîëóòîðíå, äèòÿ÷à ñò³íêà âñå á/ó â ãàðíîìó
ñòàí³. 063-315-21-51
 Ëóê ñïîðòèâíèé äèòÿ÷èé, êîìïàêòíèé, ðîçêëàäíèé
â ÷îõë³ - äëÿ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó, ÿê ïîäàðóíîê.
093-799-12-51
 Ëüîøêà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 068-216-70-39, 097-55510-06
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáë³ á/ó, íåäîðîãî, êàõåëü. 2-52-31, 098-52110-48
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8
ìì., êðàí ãàçîâ. 2-õ õîäîâ Ä15, êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð
220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-34-86, 2-51-56
 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’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
 Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
 Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
 Íóòð³¿. 067-855-28-35
 Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
 Îïòîì ö³ë³ ãîð³õè, íåäîðîãî. 097-793-55-95
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093091-22-38, 096-467-88-94
 Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò.,
ðàìêè - êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê. 096-364-80-30
 Ïåðåäíÿ áàëêà, äâåð³ â çáîð³ òà ³í. çàï÷àñòèíè
Ìîñêâè÷ 2141, ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³
ïåðåêëþ÷àòåëåì, ðàä³àòîð ç åë. âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ
2110, êîë³íâàë ÂÀÇ 2101. 067-345-41-77
 Ïèëîñîñ Ñàìñóíã 1600 îáîðîò³â 1 000 ãðí. 093291-96-46 Ëàð³ñà
 Ïîêðèøêè 185 õ 65 ë³òí³ íà 15 â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
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реклама та оголошення
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416555

415972

415961

416938

416977

416788

415962

413986

415973

411254

415955

414986

415971

416197

413984

ремонт, послуги

Виконуємо внутрішні роботи (штукатурка,
шпаклівка) мілкі роботи по електриці, заміна розеток, вимикачів і.т.д... 093-20-51-266
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо.
Доставка кілець по району та області. Швидко та
якісно. 096-298-53-52
Виконуємо ремонтні роботи: плитка, гіпсокартон,
шпаклівка, ламінат та інше. 097-609-25-57
Ремонт квартир під ключ. Установка вікон,
дверей, балконів. Внутрішні роботи. Якість
гарантуємо. 0632697525
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784

робота

На роботу в Кав'ярню запрошуються відповідальні
люди. 063-187-41-52 Максим
Прибиральники (чоловіки та жінки) потрібні в
торгові центри в м. Київ. Робота позмінна. Допомога з житлом і оплата проїзду до м. Київ. З/п
5000-8000 грн. Тел.: 0675268435, 0660611520,
0730307424
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
В Кафе - Бар на постійне місце роботи потрібний
кухар та помічник кухара. 063-881-70-70
На временную работу требуются женщины, поклейка ракушки, 1 ящ. (1400 шт.) 100 грн./в день
2 ящика. 063-792-30-16
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096115-18-11, 093-596-40-46
На роботу в салон потрібен працівник з медичною
освітою. 097-759-18-66
 Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, åëåêòðîäè äî
çàçåìëåíü Ä18 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., ñò³ë ç ëèñòîâî¿
ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ
ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86
 Ïîðîñÿòà ìàë³, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü íà ïîñ³â. 067-42973-29, 098-587-31-69
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77, 073060-44-73
 Ïîðîñÿòà Ïåòðåíè. 067-300-17-72, 093-592-01-96
 Ïîñ³áíèê «Àâòîìàòèêà ñâî¿ìè ðóêàìè»,
ïîñ³áíèê «Ðàä³îåëåêòðîíèêà äëÿ þíèõ», ïîñ³áíèê
«Ñàìîäåëüíûå åëåêòðîííûå óñòðîéñòâà»,
ïóòåâîäèòåëü ïî æóðíàëó «Ðàäèî» 1973 - 1979
ðð., ïîñ³áíèê « Ðàä³îëþáèòåëüñüêà òåëåìåõàí³êà»,
ïîñ³áíèê «Ïðèñòàâêè äî ðàä³îïðèéîìíèõ ïðèëàä³â».
096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Êëàäêà ïå÷åé ñâî¿ìè ðóêàìè»,
óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê «Îïàëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ
áóäèíê³â», ïîñ³áíèê «Ïîðàäè ñ³ëüñüêîìó óì³ëüöþ»,
äëÿ ðîá³ò ç ìåòàëàìè, äåðåâèíîþ, ñêëîì,
ïëàñòìàñàìè, êëå¿, ìàñòèêè, çàìàçêè, ñìîëè, ñóðãó÷,
ãðóíòîâêè, øïàêë³âêè, ôàðáè, ëàêè, åìàë³. 096-45334-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Ñîëîäêå ïå÷èâî» îïèñàíî øèðîêèé
àñîðòèìåíò âèðîá³â ç ò³ñòå÷êàìè (áóëêè, áóëî÷êè,
áàáè, ïèðîãè, êîðæ³, ïåðåêëàäåíö³, ñèðíèêè, ðóëåòè,
çàâèâàíö³, ìàê³âíèêè, ìåäîâèêè, ïàìïóøêè - äóæå
ö³ííèé ïîñ³áíèê). 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Óçáåöüê³ ñòðàâè» íà 192 ñòîð³íêè äóæå
ö³ííèé ïîñ³áíèé, ïîñ³áíèê «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè)
ðîçðàõîâàíèé íà øèðîêèé êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 +
166 ñòîð³íêè. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 20
ë., ïðàñêà ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, ñîêîâèæèìàëêà.
096-364-80-30
 Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 360 ãðàäóñ³â,
âîëüòìåòð 0-250 Â, 0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà
6 Âîëüò äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà ïèëà ä³àì. 160 õ 2,
äèñêîâà ïèëà ç íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ
2.5 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56

На постійну роботу порібен пекар-кухар, помічник
кухаря, водій ЗІЛ - 130, різноробочий, продавець
зі знанням ПК. Висока заробітна плата. 067-43002-80
На роботу плотрібні водії категорії Е та автосюсарі
вантажних автомобілів. 097-896-45-15
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на оформление и проезд за наш счет. Очень большой выбор
вакансий. 099-095-20-20, 068-095-20-20
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. Робота в м. Київ.
066-636-26-55, 093-497-58-08
Терміново потрібен пекар дляВипічки пиріжків та
повар-кондитер в ресторан "Катрін". 067-79111-73
Втрачене посвідчення ветерана праці № 670534
від 13.10.2015 на ім’я Проць Микола Олексійович
вважати недійсним
Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п
+ аванс. Оплата від 350 грн/доба. 099-513-14-22
 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
 Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850,
845, 19 õ 13 - 1125 ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9
ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, çàïîðí³é
àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿,
ðàä³î, ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
 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
 Ñ³íî ñàäêîâå. 098-788-01-99 Ñâºòà
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, ìëèí, åë. äâèãóí,
áóðæóéêà, åë. ìîòîð. 067-744-99-40
 Ñò³ë äåðåâ’ÿíèé, äîáðîòíèé á/ó ç ëàâêàìè â
êàðêàñ³, ìåòàëåâà ðîçïàøêà íà êîëåñàõ ïîñàäêà êîïàííÿ êàðòîïë³ äëÿ êîíÿ. 067-462-89-96
 Ñò³ëü÷èê äëÿ ãîäóâàííÿ äèòèíà, âèðîáíèê ²òàë³ÿ.
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. 097-79355-95
 Òåëåâ³çîð LG FLATRON (ê³íåñêîï) â ³äåàëüíîìó
ñòàí³, äåøåâî. 097-317-54-77
 Òåëåâ³çîð SHARP 1 000 ãðí., DVD-500 ãðí. 067646-72-63
 Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷îðíî-ðÿáà. 096-326-56-91, 063640-31-72
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 4 ì³ñÿö³. 073-226-93-27
 Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30,
40 Âîëüò, òîá³íî ä³àì. 4 ìì., öàïîí ëàê, ñèëîâèé òð-ð
220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì.,
óãîëîê 63 õ 63 =2 ì/ï, ïåðåíîñêà 2-õ æèëüíîãî
êàáåëÿ 35, 20 ï/ì, êðàí Ìàºâñüêîãî (âèð. ²òàë³ÿ).
096-453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò
í/æ 1 ìì (1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.),
ºìí³ñòü í/æ 1, 6 ë., øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8
ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ
ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096-453-34-86
 Òðóáà í/æ Ä38, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, áðîøóðè
íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78, 88, 104.
096-453-34-86
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³,

415977

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.1. Однокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Замостя, поверх: 1/9/ц, площа: 37/18/9, ремонт,с/в окремий, тепла,торг. Цiна:
16900у.о, тел.: (097) 305-80-73

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

1.6. Будинки
, м.Могил.-Под., поверх: 1/-, вул.В.Стуса. Цiна:
953757, тел.: (097) 704-49-51
, с.Пирогове, поверх: 1/-, вул.Г.Боплана. Цiна:
1948424, тел.: (098) 055-95-79

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

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

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

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

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

22. Хобi, творчiсть, антикварiат
22.2. Куплю

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Продавець прод.товарiв. З/п 300 грн/день. Повний соц.пакет.
Виплати що 14 днiв. Тел.:(097) 919-92-00

áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Òþêè, ïøåíèöÿ ÿðà, äðîâà, âàííà, áîéëåð, êîëåñà
ÌÒÇ â çáîð³ çàäí³, áåíçîïèëà Øò³ëü 180. 068-02427-05
 Ôóñ ñîíÿøíèêîâèé íà êîðì, ìóêà âèùèé ñîðò.
097-703-80-96, 063-187-81-19
 Õîëîäèëüíèé Àòëàíò, 2-õ êàìåðíèé, á/ó â
õîðîøîìó ñòàí³. 063-749-37-31
 Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
 Öóöåíÿ Àëàáàÿ. 067-366-50-14
 Øàôà3-õ ñòâîð÷àòà ç äçåðêàëîì ñòàðà, ñò³ë
ðîçêëàäíèé ñòàðèé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà.
096-969-45-99
 Øâåéíà ìàøèíêà «Îðøà», îâåðëîê áèòîâèé 4-õ
íèòêà. 097-046-11-75, 063-502-68-94
 Øóáà íîðêîâà íîâà ðð.48-50, êîë³ð ÷îðíèé,
òåðì³íîâî. 093-225-43-41
 Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097-029-9377, 096-263-89-67
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-58485-58
 1-ê³ìí. êâ. ³íòåðíåò, êàáåëüíå, ºâðî áàëêîí,
îïàëåííÿ êîëîíêà ãàçîâà, ïðèäàòíà äëÿ æèòòÿ çðàçó,
íåäîðîãî, öåíòð, òåðì³íîâî. 063-780-65-82, 067843-81-54
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàá. òåëåáà÷åííÿ, ÷àñòêîâî
ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè,

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43

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

12.2. Куплю

8. Автомобiлi

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

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

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

òåðì³íîâî. 093-751-63-21, 097-643-30-01, 093-87832-10
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà,.
áàëêîí çàñò³êëåíèé, ³íòåðíåò, êàáåëüíå TV, ó äâîð³
ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî. 097-64330-01, 093-878-32-10
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ðåìîíò. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., (ìàã. «Ãðîø»), âóë.Ã.Ìàéäàíó
18, 5/5, ç ìåáëÿìè, æèòëîâèé ñòàí, ³íòåðíåò,
êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ì³ñüêèé òåëåôîí, ³íä.
îïàëåííÿ. 098-584-71-50
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè ìàãàçèíà
«Ãðîø»), ïëîùà 38 êâ.ì., îïàëåííÿ ³íä., ÷àñòêîâî
ìåáë³. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ âóë.Ã.Ìàéäàíó. 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà. 097-354-76-66
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
068-760-51-03, 063-231-59-64
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
067-710-75-08
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-08-82
 2-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ. ãàðíà ïëàí³ðîâêà, ³íä. îïàëåííÿ, áåç
ðåìîíòó, 9 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 093-949-32-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-77236-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1 (Øåâ÷åíêà Ï³äãîðáóíñüêîãî). 093-279-47-80
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó
(öåíòð), ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, çîâí³øíº
óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1.
097-643-35-23

416054

Шукаю вчителя для виконання дамашнього завдання, з учнем 5-го
класу. 067-933-47-05

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

Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42

Здам в оренду приміщення ІІ пов.
площа 130 кв.м., маг."Абсолют"
вул.Перемоги 41. 097-449-53-15

 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., 5/9, ñåðåäíÿ áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî.
093-704-31-57
 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., ãàðàæ, âóë.Êàòóêîâà. 063-321-40-44,
063-736-44-69
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ.
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó,
ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3,
äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 063624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., 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., ð-í ÏÐÁ, ïëîùà 48 êâ.ì., 2 ïîâ.,
îïàëåííÿ ³íä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 063-406-2213, 097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé,
ïîãð³á, ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå),
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç.
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñàìãîðîäîê (öåíòð ñåëà), ïîðÿä
øêîëà, äèò. ñàäîê. 098-931-32-11
 2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó,
âóë.Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 3-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., 2, 4 ïîâ., öåíòð, îïàëåííÿ, íåäîðîãî.
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., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿),
ïëîùà 55 êâ.ì., îïàëåííÿ ³íä. 063-406-22-13, 097590-77-08

 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ., óãëîâà.
067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò,
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ï³äâàë,
ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-39235-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò.
063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2 âóë.Âåñíÿíà 2/16, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî
çàëèøàºìî, äî êâàðòèðè º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç
ïîãð³áîì, òà 10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093795-17-07 Àíäð³é
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-20701-18
 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
 Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ. íà 1-ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ ì.Áåðøàäü íà Êîçÿòèí. 068-512-83-43
 Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-502-6313, 050-821-49-53
 Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3
ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé
ïîãð³á. 198 òèñ. ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, îïàëåííÿ,
âàííà ³ òóàëåò, âîäà, áîéëåð, ³íòåðíåò, íà âóëèö³ º
ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ. 097-905-37-10,
063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.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.Ìàçåïè 60, êðèíèöÿ 3 ì. â³ä áóäèíêó,
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä ð³âíèé, õîðîøà
àóðà. 063-386-14-76
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê,
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï.

Продам 3-х км кв. вул Г. Майдану 15
7-й поверх без євро ремонту
093-370-60-46
Продам цуценят Хаскі 4 міс.,
сіренькі, блакитноокі хлопчики,
привиті, проглистовані.
097-483-42-09
Продам дрова. 067-430-40-65
Продам вугілля. 067-430-40-65
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-80449-88
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98, ãàç, âîäà, àñôàñò.
067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 067997-19-18 Â³êòîð
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå,
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067966-19-14
 Áóäèíîê ãàç., âóë.Ùîðñà 67. 098-073-76-85
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå +
ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063714-27-83
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñàäîê, êðèíèöÿ, 5 ñîò. çåìë³
ï³ä ãîðîä íà ñò. Ïëàíîâèé, ÒÎÂ Ñàäîâèé «ßáëóíüêà».

Пропав собачка хлопчик породи
пекінес біленький з темними
вушками. Прохання повідомити за
винагороду будь-ласка.
073-793-55-95, 097-793-55-95
Прохання небайдужих людей повідомити за собачку пекінес, яку у
нас украли біла з чорними вушками. Собачкі 1 р.2міс., можливо хто
бачив чи знає де вона знаходиться
зателефонуйте. Винагорода гарантована 500 грн, чесно і відверто. 063-108-77-57
Адміністрація КП "Козятинська
ЦРЛ" інформує, що на прийом до
лікаря спеціаліста в районну поліклініку можна записатись по тел.
2-42-07 за наявності направлення
від сімейного лікаря.
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. 098588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê

4242

416145

Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов.
700 000 грн. 067-430-23-00
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ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò,
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà
82.3 êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, ïîãð³á,
ãàðàæåì, äâîìà ñàðàÿìè. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ç îïàëåííÿì, 5 ñîò. çåìë³.
093-704-31-57
 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.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 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
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засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ №
830-188-Р
від 10.08.2011 р.
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ðåçèíà. 098-007-84-33
 ÂÀÇ 2109 1998 ð.â., 1.5, äâèãóí ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, â
äîáðîìó ñòàí³. 097-756-29-19
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 ÇÀÇ - Ëàíîñ 2010 ð.â., äâèãóí 1.5 ë., ãàðíèé ñòàí.
067-430-38-41 Ìèêîëà
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-264-75-92
 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
 Ìîïåä Àëüôà òà Ñ³ìñîí. 067-345-41-77
 Ìîñêâè÷ 2040 â äîáðîìó ñòàí³, ìîòîð çðîáëåíèé,
êîðîáêà ïîì³íÿíà. 096-706-90-11
 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. 097577-26-86
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Øåâðîëå Àâåî 2008 ð.â., ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, êîíäèö³îíåð.
093-095-17-57, 098-600-83-18
 Øêîäà Ôàâîðèò 1994 ð.â., äâ. 1.3, êîðîáêà 5 ñò.,
òåðì³íîâî. 096-264-75-92
îçåðà. 063-854-94-76
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, êàï. ðåìîíò, 6 ñîò.
çåìë³. 093-704-31-57
 Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á, äâà
ñàðà¿, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-96945-99
 Ìàãàçèíè öåíòð, ÏÐÁ. 093-704-31-57
 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, 098-938-6979, 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 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäà, îêðåìèé äâ³ð òà
âõ³ä. 063-386-02-00, 068-586-53-92
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí,
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé,
ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4
063-279-93-99
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ùîðñà, 45 êâ.ì., 2 ê³ìí.,
êóõíÿ, ñàðàé, º çåìëÿ ï³ç çàáóäîâó. 063-197-03-45
 ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 55 êâ.ì., ç ãîñï.
áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå, ñ.Ñèãíàë. 096082-87-28

 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068786-06-18

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

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
 Àóä³ - À6 1998 ð.â., îá. 1.8, êîë³ð - äèïëîìàò,
ãàç-áåíçèí, ñòàí õîðîøèé. 097-369-60-59, 063829-40-41
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, âñÿ
çèìîâà ðåçèíà, òîí³ðîâêà, ³íîìàðî÷í³ ñèä³ííÿ. 098560-29-07
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 063-145-03-28
 ÂÀÇ 21013 â äîáðîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097=48807-54
 ÂÀÇ 2105 1984 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå
ïîòðåáóº. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2106 1983 ð.â., âñòàíîâëåíî ãàçîâå
îáëàäíàííÿ, ðåçèíà çèìîâà, ñèíãàë., òåðì³íîâî.
097-152-49-22
 ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., ãàç-áåíçèí, ó â³äì³ííîìó
ñòàí³, êîë³ð á³ëèé, çèìîâà ðåçèíà. 067-453-32-60
 ÂÀÇ 2106 1991 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 096264-75-92
 ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá. 1.6, ãàç-áåíçèí. 093002-64-21
 ÂÀÇ 2108 1996 ð.â., îáºì 1300 ñì. êóá., ãàçáåíçèí, â ãàðíîìó ñòàí³. 067-407-62-92
 ÂÀÇ 2109 1990 ð.â., ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, çèìîâà

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією
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м. Козятин, вул. Незалежності, 39
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Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com
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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, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, åë. ìîòîðè, íàñ³ííÿ
ãàðáóçîâå. 098-833-44-13
 Äà÷ó (ìîæëèâî áåç áóäèíêó) àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ç/áåç áóä³âë³ â ñåëàõ: Ñèãíàë,Òèòóñ³âêà,Ñ.Êîçÿòèí.

0632985060
 Äîðîãî áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè,
ìàêóëàòóðó, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-143-61-18
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî ÿéöÿ êóðÿ÷³, êà÷èí³, ãóñèí³ íà ³íêóáàö³þ.
067-173-31-50, 063-608-92-55
 Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà ïåðåãîð³âøèé,
ìîòîáëîê ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàíèé àáî íåðîáî÷èé,
ìëèí ïåðåãîð³âøèé, åëåêòðîçâàðêó, êîìïðåñîð.
068-216-34-20
 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, 063-28842-72
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
 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
 Òîêàðíèé ñòàíîê ïî ìåòàëó á/ó. 093-407-27-64,
097-477-05-06
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-56007-98
 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, 063629-01-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.
098-682-50-85

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. Ñòð³ëüö³â, 13 34,3 êâ.ì. òà
áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ
57 êâ. ì. íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88,
097-955-65-90

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè,
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, ãàçåò,
áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì.
097-904-20-43
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè.
063-744-64-82
 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 ïîñâ³ä÷åííÿ âåòåðàíà ïðàö³ ¹ 670534
â³ä 13.10.2015 íà ³ìÒÿ Ïðîöü Ìèêîëà Îëåêñ³éîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò ñåð³ÿ ÀÀ ¹694154, âèäàíèé
Êîçÿòèíñüêîþ ÐÎ ÓÌÂÑ â³ä 23.01.1998 ð. íà ³ì’ÿ
Ãðåê Ñåðã³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ñâ³äîöòâî íà ïðàâî íà ñïàäùèíó çà
çàêîíîè, ñåð³ÿ ÍÂÑ ¹058434, âèäàíå ïðèâàòíèì
íîòàð³óñîì Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîííîãî íîòàð³àëüíîãî
îêðóãó 11.02.2016 ð. çà ðåºñòðîì ¹60 íà ³ì’ÿ
Æóë³íñüêî¿ Àë³íè Îëåã³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ. 067-745-00-20
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ìîëîä³é ñ³ì¿ â öåíòð³, ³íä.

îïàëåííÿ, îïëàòà çà äîìîâëåí³ñòþ. 067-726-99-21,
063-994-67-90
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 093-006-08-60
 Çäàì áóäèíîê ãàç. ñ³ìåéí³é ïàð³, âóë.Ùîðñà 67.
098-073-76-85
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-73647-19
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20
êâ.ì. 063-342-67-53
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067170-96-34, 063-624-35-39
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067170-96-34, 063-624-35-39
 Çäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 20 êâ.ì., íà
íîâîìó ðèíêó, äåøåâî íà òðèâàëèé òåðì³í. 063-25889-10, 097-690-30-42
 Çí³ìó áóäèíîê àáî êâàðòèðó â ì³ñò³. 093-327-4623 ï³ñëÿ 17:00
 Çí³ìó êâàðòèðó àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê. 06374-82-540
 Çí³ìó êâàðòèðó àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê ç
ïîäàëüøèì âèêóïîì, àáî â³çüìó íà âèïëàòó. Ñåëà íå
ïðîïîíóâàòè. 067-681-63-69, 093-010-63-30
 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ çí³ìå 1-2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê.
096-065-73-09
 Ìóæ÷èíà 69 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó
äëÿ ñîâìåñíîé æèçíè, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê,
îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - áàÿí. 099-134-34-06
 Øóêàþ æ³íêî ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó,
ç ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 067-515-33-56,
093-409-34-54
 Øóêàþ æ³íêó ïî äîãëÿäó çà õâîðîþ. 093-427-6740, 096-037-00-67
 Øóêàþ ðîáîòó ñòîðîæà àáî ïðèéìàëüíèêà
ìåòàëîáðóõòó. 073-428-26-52
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25

RIA-К, Четвер, 25 січня 2018

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Про все

Помилки, які здійснюють
в тренуваннях майже всі

Робота в тренажерному залі
не така проста, як здається
на перший погляд. Тут є свої,
досить суворі правила, без дотримання яких набрати гарну
фізичну форму буде максимально складно. Проте велика частина людей ці правила успішно
ігнорують, намагаючись досягти
необхідного результату просто
навмання.
Ось сім головних помилок, які робить на тренуваннях майже кожен.
Довгі кардіо. Довгі
кардіотренування можуть,насправді,принести більше шкоди,ніж
користі. Організм бачить будь-яку вправу,
як стрес. Стрес, у свою
чергу, викликає викид
гормону кортизолу, який
руйнує енергетичні запаси тіла. Крім того, тривала
сесія з вироблення кортизолу
доводить, в кінцевому підсумку,
до резистентності до інсуліну,
зниження щільності кісткової
тканини, втрати м'язової маси і
збільшення ваги.

Добавки, що спалюють
жир. Прагнення набрати гарну
форму якомога швидше, зі-

грало поганий
жарт з багатьма
надмірно довірливими людьми. Запам'ятайте:
обіцянки моментального скидання ваги чесні так
само, як досвід-

Маєш новину?
(068) 308-01-25

P
D
скануй#

ГОРОСКОП
з 25.01 по 31.01
чений
політик на
с в о ї х п'я т и х
виборах. Не витрачайте грошей
даремно: той же кофеїн підвищує рівень метаболізму набагато ефективніше, підвищуючи, до
того ж, фізичну працездатність.
Тренування без перерв. Більше далеко не завжди означає
краще. Перетренованість веде
до падіння
рівня кортизолу та
змушує
н а д-

нирники працювати в посиленому
режимі. Результатом поєднання
цих факторів буде фізична і психічна втома, але ніяк не гарна
форма. Збалансований відпочинок між тренуваннями, прийнятна
тривалість нічного сну і правильне харчування будуть сприяти вашому розвитку набагато краще,
ніж дні і ночі, проведені в залі.
Низькокалорійна дієта.
Більшість експертів згодні з тим,
що знежирені продукти не мають нічого спільного зі здоровим
харчуванням. Жир в такій їжі замінюється великою кількістю цукру - самі розумієте, користі від
нього мало. Авокадо, оливкова
олія і лосось стануть відмінним
джерелом здорових жирів, які
потрібні організму.
Перевірка крові. А ось цим
нехтує більшість людей - і зовсім даремно. Простий загальний
аналіз крові може показати, яких
саме вітамінів і мінералів не вистачає організму. Відштовхуючись від цих даних, ви легко

побудуєте відповідну дієту: правильне і збалансоване харчування
завжди буде залишатися ключовим фактором для гармонійного
розвитку тіла.
Спортивні напої з електролітами. Напої з електролітами
можуть принести більше шкоди,
ніж користі. Тут містяться не тільки мінерали, а й кінська доза цукру - не найкраща добавка для
людини, яка тільки що пробігла
марафон, або провела кілька годин на стомлюючому тренуванні.
Сигнали тіла. Ще одна поширена помилка - ігнорувати сигнали
організму. Списувати ниючий біль
в суглобах на м'язову втому, продовжувати тренування, незважаючи на дискомфорт, йти в зал,
переступаючи через головний
біль - досить безглуздо. Тіло прекрасно знає про свої проблеми і
намагається попередити про них
мозок. Наступного разу постарайтеся до нього прислухатися.
Підготував Влад ПОВХ

- 9 0Ñ	
- 3 0Ñ	

- 9 0Ñ
- 6 0Ñ

понеділок, 29 січня

0 0Ñ	
0 0Ñ
+ 3 0Ñ	 + 1 0Ñ

п'ятниця, 26 січня

- 9 0Ñ
- 2 0Ñ

- 9 0Ñ
- 1 0Ñ

вівторок, 30 січня

- 2 0Ñ
- 3 0Ñ

0 0Ñ
0 0Ñ

Напружений робочий тиждень
порадує успіхами у важливих
знайомствах, зустрічах і поїздках.

Телець

Сприятливий час для реалізації планів і задумів. Однак постарайтеся не переоцінювати
свої сили та можливості.
Близнюки

Емоційно неспокійний період,
багато що навколо дратуватиме.
Постарайтеся не демонструвати
оточуючим свою принциповість.

Рак

Цього тижня порадують якісь
новини. Маєте шанс повернути
ситуацію у потрібному вам напрямку.

Лев

Сприятливий період, ви сповнені сил та цікавих ідей. Ваша
цілеспрямованість і неймовірна
працездатність вразить усіх і буде гідно
винагороджена.

Діва

На вас може очікувати успіх
у справах, до яких раніше не
доходили руки. Однак боротьба за
місце під сонцем може втомити й навіть
виснажити.

терези

Активний період. Вдасться досягти максимального успіху на
всіх фронтах. Знайдете підхід до людей
і важливих питань.

Скорпіон

Нарешті з'явиться можливість вирішити проблеми, які ви довго ігнорували чи до яких було неприємно
підступитися.

Стрілець
Козеріг

субота, 27 січня

- 10 0Ñ
- 4 0Ñ

Овен

Мусите чимшвидше розібратися зі
справами та завданнями, яких нагромадилося чимало.

Прогноз погоди
четвер, 25 січня

F

- 9 0Ñ
- 4 0Ñ

середа, 31 січня

+ 1 0Ñ - 2 0Ñ
0 0Ñ
- 3 0Ñ

неділя, 28 січня

- 5 0Ñ	
0 0Ñ	

- 4 0Ñ
- 2 0Ñ

Вдасться розібратися зі старими проблемами й узятися за нові проекти .
Не поспішайте ділитися своїми ідеями – їх
можуть привласнити інші люди.

Водолій

На допомогу сторонніх розраховувати
не варто – все залежить тільки від
ваших зусиль.

Риби

Варто висловлювати свою думку в грубій формі, бо наслідки
можуть бути непередбаченими як у
робочих, так і в особистих стосунках.

