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пернатих забезпечують житлом
с.10

Підшефними учнів школи №9 
стали лебеді на ставку в селі козятині

кримІнальна хронІка 
тижня: смертельна 
аварІя на дорозІ, 
шахрайства, крадІжки 

дмитро артемчук

Учасник війни в Афганістані 
Олександр Грабовський прожив 
піввіку і з ним трапився прикрий 
випадок. Він отримав травму 
ноги в ситуації, що можна було 
надіятись на швидке одужання. 
Та травма виявилася серйозною. 
І тривале лікування завершилося 
невтішно: ампутацією лівої кін-
цівки.

Олександра вкусив собака. 
Якби люди в білих халатах з 

повною відповідальністю по-
ставилися до такого пацієнта з 
самого початку, можливо, ногу 
Олександру вдалося б врятувати. 
Адже Олександр стояв у черзі 
на путівку для воїнів-афганців 
у Вінницький госпіталь. Та так і 
не дочекавшись путівки, отри-
мав компенсацію 300 гривень. 
Тільки не подумайте, що для во-
їнів-афганців такі дешеві путівки. 
Реальна ціна путівки у військовий 
госпіталь до восьми тисяч гри-
вень. Можливо, саме тут була 

проявлена халатність чиновників 
від медицини, що призвело до 
важких наслідків для здоров’я 
Олександра.

На жаль, це не останні нега-
разди колишнього воїна. Прийде 
той час, коли воїн-афганець ви-
пишеться з лікарні.  Жити буде 
ніде. У помешкання, де він жив 
раніше, високо 
підніматися. 

— Доведеться 
перебиратися в 
будинок матері, 

— каже він. — У неї простіше 
буде пересуватися. Та для реабі-
літації потрібен буде час. А такі 
необхідні милиці для пересування 
в управлінні соціального захисту 
населення обіцяють через рік. Є, 
правда, вихід, запевняють у соц-
захисті населення. 

Наразі медики травматоло-

гічного відділення Козятинської 
районної лікарні ставляться до 
Олександра з повною відпові-
дальністю. 

Адже вони на прохання ко-
лишнього воїна зберігають йому 
частину ноги, що за вердиктом 
вінницьких лікарів мала бути ам-
путована по коліно.

в'ячеслав гончарук

Старшокласники школи №9 пе-
реймаються долею пернатих на 
водоймі, що поблизу школи. Вони 
дослухалися до розповіді своїх вчи-
телів, що у Вінниці на озері любителі 
природи ставлять лебедям хатинки, 
в яких вони гніздяться. Такою ідеєю 
захопилися учні 9, 10 і 11 класів. 
Допомагали їм у виготовлені лебе-
диного будиночка вчитель фізики 
Сергій Михайлович Трохимич, вчитель 
інформатики і трудового навчання 
Руслан Павлович Хринюк та дирек-
тор школи Олег Борисович Заїчко.

Бригада старшокласників заготови-
ли кілки, настил для лебединої хати-
ни і поставили цей витвір мистецтва 
на вільній від очерету частині ставу. 

У день встановлення годівниці, міс-
цеві мешканці потяглися також на лід 

і стали застерігати, що 
будиночок для лебедів 
потрібно ставити там, 
де вони завжди гніз-
дяться. У школі також 
спочатку думали, як і 
місцеві любителі при-
роди, поставити лебе-
диний будиночок біля 
колоди в очереті. Та 
вирішили його встано-
вити на чистій ділянці, 
тому що є і “нелюбите-
лі” природи. 

Адже восени комусь 
сподобалася мисочка 
з кормом для лебедів. 
А тут хатина — хоч 
сам живи. Коли була б 
впевненість, що перна-
тих ніхто не скривдить, то поставили 
б там, де птахи будують гніздо. 

“Поживемо, побачимо”, — кажуть 
у школі. — Переставити ніколи не 
пізно.
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олександра охтир

Навесні цього року на-
шому земляку Сергію Ка-
цабіну було б тридцять 
п’ять. Вік, коли складають-
ся в одне ціле молодість 
і життєвий досвід,  від-
повідальність і завзяття, 
впевненість у своїх вчинках 
та мрії про майбутнє.

його життя обІрвав 
вибух

Він був відважним і го-
товим у будь-який час під-
тримати, зрозуміти. Справ-
жнім чоловіком, відданим 
патріотом. Поспішаючи на 
допомогу, Сергій загинув 
на Донеччині.

Зимового дня, 9 лютого 
2015 року, фельдшер 1-ї 
окремої медичної роти 
Національної гвардії Укра-
їни Сергій Кацабін разом 
із екіпажем санітарної 
машини виїхали з позиції 
“Хрест” (м. Дебальцеве) 
для евакуації поранених 
до міста Артемівськ (нині 
Бахмут). Але по дорозі 
біля села Логвинове Ар-
темівського району вони 
потрапили у засідку. Про-
лунав вибух…

— Син зростав патріо-
том, — розповідає мама 
загиблого воїна Людмила 
Кацабіна. — Інакше і бути 
не могло. Під час Пома-
ранчевої революції їздила 
до Києва, щоб розшукати 
Сергійка. Я телефонува-
ла у Погребище, він там 
навчався у медучилищі. 
Кажуть, нема. Не сумні-
валася, де він може бути. На 
Майдані показувала фото сина, 
його одразу впізнали. Він там 
вже працював у медчастині, що 
знаходилася у Будинку Проф-
спілок.

з дитинства мрІяв про ме-
дицину. — Сергій обрав меди-
цину своєю професійною стежи-
ною не випадково, — продовжує 
Людмила Іванівна. — Змалечку 
був хворобливим, йому довелося 
досить часто лежати у лікарнях. 
Батько возив у різні санаторії. 
Дошкільнятком переніс кілька 
операцій. То ж працю лікарів, 
їх турботу, доброзичливе став-
лення, ласку відчув на собі. І 
вони любили допитливого, без-
посереднього, доброго хлопчи-
ка, по-дорослому терплячого і 
серйозного.

Він мав за плечима чималий 
практичний досвід роботи у 
бригаді швидкої допомоги в 
Києві, коли вступив на заочне 
відділення Національного ме-
дичного університету ім. О. 
Богомольця. 

— Дуже поважав і любив 
шкільних вчителів, — згадує 
пані Людмила. — Особливо 
першу вчительку Аллу Олек-
сандрівну П’ятаченко. Уже був 
дорослим та міг розповідати, 
як і чому вона навчала на своїх 

уроках. І взагалі, на відміну від 
теперішнього відношення, своїх 
викладачів Сергій шанував, не 
забував, дружив з багатьма, на-
відував. Для нього вони — авто-
ритетними були завжди.

протистояв несправедли-
востІ. У  родині Сергію прище-
плювались небайдужість, повага 
до  старших, турбота і милосердя 
до  тих, хто  того  потребує. Колеги, 
побратими, рідні та друзі цінували 
Сергія Кацабіна за ці якості, за 
його гостре відчуття несправед-
ливості, за те, що боліла йому 
доля України. Тому він з перших 
днів був на Майдані. Поряд були і 
ті,  хто знав його ще з буремних 
“Помаранчевих”подій, і молоді 
патріоти.

З початком бойових дій на 
сході Сергій Кацабін — фель-
дшер-волонтер. Протягом лі-
та-осені 2014 року поблизу 
Слов’янська та в районі Дебаль-
цевого  допомагав медикам 
2-го резервного батальйону 
оперативного призначення На-
ціональної гвардії України імені 
генерала С. Кульчицького. Був 
поранений в ногу.

— Нам, батькам,  не призна-
вався,  що знаходився саме 
там, — пригадує Людмила Іва-
нівна. — А вже коли приїхав на 
милицях,  побачили і зрозуміли.

бІльше  року серед зниклих 
безвІсти. З кінця грудня 2014 
року Сергій проходив військову 
службу в 1-й окремій медичній 
роті ім. М. Пирогова.

— Ми домовилися, щоб те-
лефонував мені, хоч раз на 
тиждень, — веде далі Людми-
ла Кацабіна. — Якогось дня, 
на початку лютого, подзвонив 
Сергій. Розповів, що займався 
ліками,  йому це доручили як 
фармацевту. Пройшли дні — 
він не дзвонить, і я не можу 
зв’язатися. На серці було три-
вожно… Телефонувала комбату, 
він не повідомив нічого конкрет-
ного. Їздили разом із сестрою 
у Вінницю, я була в Києві в 
Управлінні — жодних відомос-
тей. Надія згасала...

Увесь той час,  аж до весни 
2016 року,  Сергій Кацабін був 
у списках зниклих безвісти і був 
похований на Краснопільському 
кладовищі в м. Дніпро як неві-
домий солдат. Після проведення 
експертизи ДНК та ідентифікації 
матері дозволили забрати сина 
до рідної землі. У його день 
народження, 22 квітня, Сергія 
Кацабіна перепоховали в м. 
Козятині.

живе у серцях людей. Важко  
осягнути, як відчувала себе матір 
у той період чекання, пошуків. Як 
пережила трагічну звістку і до-

рогу від Дніпра до Козятина.Вона 
була сильною і трималася гідно 
ще тоді, коли отримувала синові 
нагороди.

Сергій Кацабін був нагоро-
джений посмертно орденом “За 
мужність” ІІІ ступеня в березні 
2016 року. У День Незалежнос-
ті, 24 серпня 2016 року, в Києві 
Людмилі Кацабіній вручили Від-
знаку Президента України за 
участь сина в Антитерористичній 
операції. Особливо пам’ятне для 
жінки вручення Ордена “Народ-
ного Героя”, що проходило у 
м. Хмельницькому в липні 2016 
року. Цю нагороду вона отрима-
ла з рук батька Героя Небесної 
сотні Устима Голоднюка.

Пані Людмила перебирає 
світлини, численні грамоти і від-
знаки державного, обласного, 
районного рівнів, від церковних 
ієрархів. Гладить тремтливою 
рукою срібний тризуб, дійсно 
— нагороду від народу Украї-
ни, яку започаткувала маленька 
волонтерка-вінничанка.

— Це все — пам’ять про 
сина… Але найголовніше, що 
він живе у серцях багатьох 
людей.

У п’ятницю, 9 лютого, в Ко-
зятин приїдуть друзі Сергія 
Кацабіна з 1-ї медичної роти. 
Хлопців чекає його мати. 

тема тижнятема тижня
Із зали суду

він був учасником двох революцій та визвольної 
війни

В країні йде 
Війна. ми 
не можемо 
забуВати 
про це

Їм пообіцяли виплатити зарплатню за січень, яку затримали

Знову розганяють базар
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трирічний сергійко допомагає бабусі у 
заготівлі дров

разом із друзями дитинства 
(сергійко — другий 
праворуч)

родина кацабіних: людмила, сергійко (4 
роки) та борис

сергійко кацабін з мамою 
людмилою

у бабусі в гостях маленький мешканець 
козятина. Сергійко Кацабін 
(3 роки) на центральній 
площі міста

депутати команди мера гноблять 
простих людей

три роки, як загинуВ 
сергій кацабін

заборонили шкільні батьківські комітети 
“старого” законодавства

акція протесту медперсоналу сімейної медицини завершилась успішно

мер з кабінету руками 
поліції зводить рахунки

Протягом останніх кількох 
днів ситуація на сході України 
має тенденцію до загострен-
ня. Тільки позаминулої доби 
позиції Збройних сил України 
вкотре були піддані обстрілам 
з боку російсько-окупаційних 
військ, причому, зі зброї за-
боронених калібрів (за даними 
РНБО України). Унаслідок воро-
жих обстрілів троє українських 
військовослужбовців були по-
ранені. Ще один наш захисник 
отримав бойове травмування.

На Луганському напрямку 
з мінометів різних типів були 
обстріляні позиції Збройних 
сил України поблизу Новозва-
нівки. Крім того, під ворожим 
вогнем зі стрілецького озбро-
єння опинялися наші опорні 
пункти в районах Катеринівки, 
Новоолександрівки та Станиці 
Луганської. А по захисниках 
Кримського ворог застосував 
протитанковий ракетний комп-
лекс. На Донецькому напрямку 
противник відкривав вогонь в 
бік українських позицій непо-
далік Водяного, Павлополя та 
Лебединського. А в районі Бог-
данівки ворог застосував БМП.

Командування ЗС РФ про-
довжує призначати на вищі 
командні посади офіцерів, які 
мають досвід ведення бойових 
дій в Україні та безпосередньо 
причетних до військової агресії 
Російської Федерації проти на-
шої держави.

Про це сьогодні я пишу в 
своїй колонці, аби нагадати 
всім, що в країні йде війна. У 
2014-2015 роках були відповід-
ні рішення відповідних рад на 
місцях про заборону салютів 
та петард. Сьогодні війна стала 
чимось буденним. Влаштовують 
такі свята, що інколи дивуєшся 
і ставиш питання, чи влада при 
глузді здоровому?

Ми не маємо права сьогодні 
забувати родини загиблих, на-
ших земляків. Адже їхні діти, 
брати, чоловіки та дідусі пішли 
захистити нас, аби війна не до-
котилась до Козятина. 

Звичайно, позиція нашої вла-
ди, від якої залежить закінчен-
ня війни, всіх шокує. Учасників 
бойових дій забувають, навіть 
кажуть: “Ми його туди не по-
силали”. Перше ніж зневажати 
наших захисників, сто разів 
подумайте. Поважайте їх сім’ї, 
ставтесь з розумінням до ска-
лічених війною особистостей. 
Не всі ж пішли на війну за гро-
шима, більшість призвали через 
військкомат, інші відправилися 
воювати за покликом серця...

веронІка любІч

Про українські суди в кожного 
з нас думка окрема. Хто виграв 
суд, той вважає, що це найспра-
ведливіший суд в світі. От тільки 
виграти його вдається не кожно-
му, за ким правда. 

На судовому засіданні, яке від-
булось в Козятинському міському 
суді в минулий четвер, першого 
лютого, при головуванні судді 
Воронюк, в залі були присутні се-
кретар суду, позивач, представни-
ки обох сторін судового розгля-
ду, преса. Не було на судовому 
засіданні відповідача — депутата 
міськради команди мера, ди-
ректорки дитячого садка пані 
Гаврилюк. Мабуть, вважає, що 
суд вона вже виграла? Бо оббі-
гала всі інстанції, навіть лікарню, 
де була її працівниця, доведена 
до кризової ситуації від тиску 
директорки? 

Розпочалось судове засідання 
з виступів адвокатів обох сторін. 
Вони намагалися довести суду, 
може, чи не може позивач висту-
пити в суді як свідок. Як на мене, 
суд якраз і є тією інстанцією, де 
повинна встановитися справед-
ливість. Суд є тим органом, де 
кожен має право довести свою 
правоту. І прикро, що представ-
ник відповідача адвокат Сич 
(також депутат міськради ко-
манди мера), шукаючи шпарини 
в законодавстві, хотів лишити 
права виступу позивачки в суді 
як свідка. 

У суді повинно бути все почуто. 
На тому засіданні позивач 

мала довести суду, що її звіль-
нили за прогул, якого не було. 
Що звільнили, на її думку, не за 
чесними правилами. Ще крапка в 
судовому процесі не поставлена. 
Розгляд справи перенесено. Тому 
про якісь порушення в судовому 

процесі, поки не іде. От 
тільки питання до електро-
ніки. Судовий процес, в 
якому фігурує представник 
від влади, комп’ютер, як 
правило, обирає суддю 
Воронюк. 

Захиснику інтересів від-
повідача адвокату-депутату 
Сичу хочемо нагадати, що 
він, крім учасника проце-
су є ще й представником 
Феміди. 

Не можна, навіть опи-
раючись на статті судо-
чинства, всіляко намагатися не 
дати позивачу виступити в суді 
як свідок. Мотивуючи, що пози-
вач вже виступала в суді, будучи 
учасником процесу. І її виступ як 
свідка неможливий через те, що 
вона була присутня в залі під час 
минулого судового засідання. 

Пан Сич, мабуть забув, що 
Феміда це древньогрецька боги-

ня права, законності і порядку? 
Древні греки вважали, що вона 
навіть своєю присутністю вносить 
в народні маси дух справедливос-
ті й добра. А суддів та юристів 
називали служителями Феміди, 
загальновизнаному символу пра-
восуддя. У лівій руці богині тере-
зи, що є символом міри справед-
ливості. У правій руці меч, який 

означає, що правосуддя на боці 
правого діла. 

Нічого цього ми не побачили в 
судовому засіданні даної справи. 
Наші суди перейшли в фірми, де 
замість правил судочинства шу-
кають шпарини в законодавстві. 
Тому знайти справедливість про-
стим людям в українських судах 
надто складно. 

в'ячеслав гончарук

У вівторок, шостого лютого, 
на вулиці В. Земляка знов стало 
гаряче. У цей день співробітники 
поліції, “розкривши всі злочини” 
в кримінальному середовищі, 
знову взялися спробувати роз-
ганяти людей. 

Якщо сказати, що стражі по-
рядку щось мають до мешканців 
міста, то це не так. Вони на-
магалися виконати вказівку від 
міської ради. З’явилася така вка-
зівка нізвідки. Мер “проснувся” і 
сказав собі: “Я так хочу”. 

Представники поліції прибули 
на місце події з документом, 
який, за словами підприємців, не 
має юридичної сили. На руках 
у стражів порядку був листок з 
прізвищем голови міської ради 
без його підпису.

Виходить, якщо людей та під-
приємців розженуть, то це “пере-
мога над колишнім мером”, син 
якого керує ринком “Хлібодар”. 
Якщо виникне конфліктна ситуа-
ція, то так вже й буде? Головне, 
що неправомірні дії влада не вчи-
няла, закон ніхто не порушував? 

Листок, з яким приходили стражі 
порядку, ніким не підписаний.

Був тут і пан Михайлов - дирек-
тор ринку "Колгоспний", який че-
кає торговців на своїй території, 
куди не хочуть йти люди. 

Невже так важко усвідомити, 
що між владою і тими, що тор-
гують, є ті, що купують?І Саме 
люди не йдуть купувати на цен-
тральний ринок. Тому що умов 
для торгівлі ніхто не покращив і 
люди не хочуть йти в таке саме 
болото. Влада мала створити 
умови для торгівлі, а тоді роз-
ганяти стихійну торгівлю біля 
“Хлібодару”. А так як при владі 
є багато юристів, то мають знати, 
що нове рішення набуває юри-
дичної сили, коли відміняється 
старе рішення. Або ж його має 
відмінити суд. 

Наша міська рада діє за прин-
ципом “я так хочу”, а повинна 
робити все в законодавчому 
полі. Тоді і правоохоронці будуть 
займатися розкриттям злочинів. 
Продавці будуть торгувати в міс-
цях, куди буде приємно підходити 
покупцеві. А покупець піде куди 
завгодно шукати свій товар.    

тетяна лозІнська

Міністерство освіти та науки 
прийняло рішення заборонити 
батьківські комітети у школах. 
Згідно із наказом, розпо-
рядження від 2 червня 2004 
року №440 «Про затверджен-
ня примірного положення про 
батьківські комітети (ради)» 
втрачає свою силу. Активісти 
коментують рішення міністер-
ства, як важливий та сміливий 
крок у боротьбі з корупцією 
та порушеннями прав у закла-
дах освіти. Одні вважають, що 
рішеннями «Батьківських ко-
мітетів» адміністрації закладів 
виправдовують збір необлікова-
них готівкових коштів, наймання 
охорони та навіть відрахування 
дітей із закладів.

Погодилась прокоментувати 
газеті “RIA-Козятин” рішення 
міністра освіти і науки Л. Гри-
невич щодо діяльності батьків-
ських комітетів у закладах осві-
ти, начальник відділу освіти 

Козятинської райдержадміні-
страції Аліна Діденко.

—  На мій погляд, надмірна 
увага суспільства до цього 
питання є абсолютно без-
підставною і батькам не по-
трібно турбуватися, — каже 
пані Аліна. —  Адже, на моє 
глибоке переконання, наявність 
батьківського самоврядування 
в організації навчально-вихов-
ного процесу у закладах освіти 
є важливою складовою. Батьки 
беруть активну участь у всіх 
процесах, котрі відбуваються 
в школах – від створення на-
лежних умов у навчальних при-
міщеннях до активної участі у 
заходах та спортивних змаган-
нях.  У багатьох випадках, саме 
в Козятинському районі ради 
шкіл очолюють голови батьків-
ських комітетів, більше того, 
відстоюють інтереси навчальних 
закладів, а відтак – інтереси 
своїх дітей у різних органах 
виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування.

Накази Міністерства освіти, 
що втратили чинність, у зв’язку 
із прийняттям Закону про осві-
ту, були складовою «старого» 
законодавства і мали лише 
рекомендаційний характер. 
Органи виконавчої влади у 
галузі освіти не мають жодних 
повноважень щодо діяльності 
батьківського чи учнівського 
самоврядування.

Користуючись нагодою, за-
прошую батьків наших учнів та 
вихованців до співпраці та спо-
діваюсь на спільне вирішення 
нагальних питань, котрі були, є 
і будуть в галузі освіти.

влад повх, добровольчий рух оун, нацІональна спІлка 
журналІстІв україни

Без сумніву, медицина, тобто рядові техперсонал, 
медсестри, лікарі, спеціалісти діагностики — з розряду 
низькооплачуваних професій в України. Саме цей персо-
нал сімейної медицини в Козятині став не спеціалістами, 
а знаряддям маніпуляцій голови Козятинського районної 
ради Віктора Слободянюка. Це він штучно створив ситуа-
цію, не справився зі своїми функціональними обов’язками 
— довів людей до відчаю. Щоб вони до нього прийшли і 
він став спасителем.

Мета його одна — розтоптати людську гідність і зро-
бити людей знаряддям у майбутніх виборах і вирішенні 
особистих амбіцій. Саме медики охоплюють найбільшу 
аудиторію виборців, що в місті, що в районі. 

Отож, нагнув людей, не давши нікчемної державної 
платні за працю. Усе спланував і змусив прийти людей на 
уклін. Вони прийшли і поклонилися. Але запросили разом 

з собою журналіста газети “RIA-Козятин”. 
Спроба розчавити пресу, стравлюючи людей, 

наполовину вдалася. З'ясувалося, що голова 
райради хорош “піз…”, але не кавалерист у 
сідлі. Він не здатний працювати, як кризовий 
менеджер. Це все чітко зафіксувала відеока-
мера (відео в ютубі).  

Результатом нашого візиту стало те, що голо-
ва районної ради пообіцяв “кинути зарплатню” 
колективу до кінця цього тижня. Ціль та мета 
мирної акції протесту трудового колективу до-
сягнута. А шкварки в голові голови райради 
такі: створити проблему для сотень родин, щоб 
виступити рятівником.

Надіємось і віримо, що люди — працівники 
медицини — розуміють, хто у них керівник та 
лідер, а хто кукловоди. Побувавши в шкурі 
жертви, тепер це не забудуть.

Слава нації! Слава Україні.

аліна діденко: “батьківське самоврядування 
в організації навчально-виховного процесу 
у закладах освіти є важливою складовою”
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олександр Фронзак

Для котельні №9, що біля ра-
йонної лікарні, поставили нову 
трубу. Стара димарня справно 
виконувала свої функції: ста-
більно щодня викидала у пові-
тря тисячі кубів газу і смороду, 
отруюючи життя городян. 

Нова труба встановлена 
комунальним підприємством 
«Добробут» і вища за стару 
майже на 20 метрів. Дуже цікава 
думка, буцімто збільшення висо-
ти труби може суттєво вплинути 
на задимленість мікрорайону. 
Вплине, то воно вплине, от 
тільки незрозуміло, в який  бік? 
Адже навряд чи знизилась кіль-
кість шкідливих мікрочасток та 
хімічних сполук, що потрапляють 
у легені городян. 

Отож, любі мешканці, дихайте 
глибше. Питання в іншому: наві-
що було ставити ще одну трубу,  
якщо це нічого не змінює в ко-
рені? Місто давно перейшло на 
альтернативне опалення, в ньому 
безліч котелень. Майже усі при-
ватні підприємства “димлять”, 
додається ще маса викидів з піч-
ного та промислового опалення. 
Тобто, проблема залишилась і 

враження таке, що влада не ба-
чить її комплексного вирішення. 

Га з е т а  “R ІА - Козя тин” 
звернулась до міськради за 
роз’ясненням. Попросили надати 
інформацію відносно вартості 
труби та вартості робіт по її до-
ставці і встановленню. Додатко-
во просили надати інформацію, 
куди поділась знята труба з 
котельні в районі ПРБ і скільки 
коштів після її реалізації надій-
шло в бюджет.

Відповідь Козятинської міської 
ради вразила: 

“...нова димовивідна труба в 
котельній №9 (м. Козятин, вул. 
Героїв Майдану, 6-А)  придбана 
і встановлена за рахунок коштів 
теплопостачальної компанії, яка 
орендує зазначену котельню. 
Загальна сума інвестицій тепло-
постачальника в реалізації цього 
проекту нам не відома... 

Труба недіючої котельні №12 
за адресою: м. Козятин, вул.  
8-а Гвардійська 61-А. визначена 
аварійною рішенням міської 
Комісії з надзвичайних ситуацій. 
В листопаді 2016 року труба 
демонтована і списана відповід-
но до правил бухгалтерського 
обліку. Метал, отриманий після 

демонтажу зазначеної труби 
зданий як металобрухт, ліцен-
зованій фірмі “Купрум”, а ко-
шти зараховані на банківський 
рахунок відповідно до правил 
бухгалтерського обліку”.

Відповідь підписав міський 
голова О. Пузир. Редакція про-
понує читачам зробити висновки 
самим — по суті, відповідь чи-
новники не надали. 

тема тижняпро все

Історичний момент: 
заміна труби місцевого 
крематорію напередодні 
святкування нового року

Пенсіонер-інвалід, який доглядає свою 
жінку-інваліда, звертається до крадіїв

а околиці забуті владою і підприємцями
у нас, як у поета олександра блока: “ночь, улица, фонарь, аптека…”

качки покрали, а поліція каже, що 
нема злочину

ІнокентІй гук

хибнІсть думки. Спостеріга-
ючи за подіями, які відбуваються 
останнім часом у Козятині, мимово-
лі приходиш до  думки, що  влада 
і народ знайшли один одного. Чи 
то нам пороблено, чи то дійсно ми 
такі наївні, щоб не сказати дурні? 
Але влада в особі мера і його 
оточення  відверто і в грубій формі 
глумиться над громадою, вклада-
ючи наші ж із вами податки в руй-
націю майбутнього благополуччя 
міста. Прикро, що це їм вдається 
з нечуваною легкістю, бо нам лінь 
включити найголовнішу функцію, 
даровану нам Богом, – мислення.

Якщо запитати у пересічних 
громадян про їх  ставлення до 
створення міської лікарні, пере-
важна більшість висловиться 
схвально. Це зрозуміло, бо хто 
ж не зацікавлений у якісному ме-
дичному обслуговуванні? Завдяки 
нашому менталітету, за такою 
подією ми бачимо, ні більше, ні 
менше -  розв’язання усіх про-
блем  місцевої медицини. Нам 
здається, що у створеній лікарні 
все буде на найвищому рівні: і 
суперобладнання, і по доктору 
Хаусу на чолі кожного відділення, 
і ніяких черг.

Популістська ейфорія навколо 
міської лікарні, поширенням якої 
ревно опікуються ідеологи від 
міськради, маскує злочинну неда-
лекоглядність міського голови під 
турботу про наше благополуччя. 
Усе, що на даний момент громаді 
дозволяють знати, це те, що в 
місті буде власна лікарня. Без 
будь-яких подробиць і деталіза-
ції. Поінформованість населення 
владі невигідна, бо може викли-
кати багато питань.

Не будучи фахівцями, ми 
уявляємо собі міську лікарню 
повноцінною альтернативою цен-
тральній районній. Хибність цієї 
думки на руку Пузирю. Справжню 
«ефективність»  закладу гро-

мада відчує не одразу, зате на 
час становлення лікарні міський 
голова отримує карт-бланш у 
спекулюванні довірою населення 
на власну користь.

«Ми вкладаємо гроші в меди-
цину! Ми дбаємо про здоров’я 
мешканців міста!» Такі гасла на 
замовлення Пузиря заготовлені 
відділом внутрішньої політики 
для довірливого населення?

про  реалІї. Медична реформа, 
подобається це нам, чи ні, диктує 
свої умови. Починається все з 
первинного рівня, тобто сімейної 
медицини. Повернення Пузиря до 
розпочатого попередником проек-
ту створення міського центру пер-
винної медико-санітарної допомоги 
не викликає заперечень. Якщо це 
дійсно потрібно і буде корисним 
громаді, то сумніви в доцільності 
міської лікарні вторинного рівня 
досить таки серйозні.

Вторинна медична допомога 
надається в плановому порядку 
(лише за направленням сімей-
ного лікаря) або в невідкладних 
випадках у закладах охорони 
здоров'я відповідного типу і не 
включає високоспеціалізовані та 
високотехнологічні стаціонарні 
медичні послуги, що належать 
до третинної медичної допомоги.

На даний момент повноцінну 
вторинну медичну допомогу 
жителям міста і району надає 
Козятинська центральна районна 
лікарня, яка має статус закладу 
інтенсивного лікування (тобто 
саме там надається екстрена і 
невідкладна медична допомога). 
У ній функціонують відділення 
усіх профілів, що мають бути в 
такій лікарні. І ось ми підходимо 
до найцікавішого.

Для отримання ліцензії на пра-
во діяльності медичний заклад 
має відповідати багатьом крите-
ріям і вимогам. Об’єктивна реаль-
ність щодо міської лікарні наразі 
виглядає так: в осяжному май-

бутньому в ній апріорі не може 
бути відділення екстреної і невід-
кладної допомоги, педіатричного, 
інфекційного, гінекологічного, 
пологового, реанімаційного від-
ділень. Якщо немає реанімації, то 
хіба може бути хірургія?

Щонайбільше міська лікарня 
зможе надавати послуги в те-
рапевтичному, кардіологічному, 
неврологічному, фізіотерапевтич-
ному, травматологічному відді-
леннях і то в частині планового 
лікування. Ті, хто мають інтелект 
хоч трохи вищий за рівень ін-
телекту міського голови, за-
дадуться питанням: а що буде з 
кардіологічним чи терапевтичним 
хворим міської лікарні, якщо ви-
никне  гострий чи невідкладний 
стан, в умовах відсутності реані-
мації? Хоч це і смішно, але тоді 
в міську лікарню потрібно буде 
викликати швидку, щоб доставити 
пацієнта в центральну районну 
лікарню для надання відповідної 
допомоги. Хіба це не безглуздо? 
Таку міську лікарню ви собі уяв-
ляєте?

“крутий” маршрут хворого
В умовах медичної реформи 

з’явилося поняття клінічного 
маршруту пацієнта.  Це алгоритм 
його руху по підрозділах закла-
дів охорони здоров'я, пунктах 
контактів з лікарями та іншим 
медичним персоналом у процесі 
надання медичної допомоги. Для 
мешканців, наприклад, Калинів-
ки, мер якої не настільки про-
гресивний, щоб створити міську 
лікарню, все буде просто: сімей-
ний лікар – районний медичний 
заклад вторинного рівня. Усе в 
межах одного комплексу.

У Козятині з ласки Пузиря 
процес виглядатиме «крутіше». 
Міський сімейний лікар направить 
вас в міську лікарню. Наприклад, 
з клінічними ознаками гастриту. 
А у вас, не приведи Господи, 
виразка. Тоді з міської лікарні 

вас перенаправлять у ЦРЛ, бо 
лікування виразки не в їх компе-
тенції. Безперечно, такий клініч-
ний маршрут «порадує» пацієнта, 
«зекономить» його час і нерви. 
Це, на думку мера, і є покращен-
ням надання медичних послуг 
міському населенню.

Про таку перспективу вам 
відділ внутрішньої політики не 
розповів? Спитайте мера, чи 
обслуговуватиме міська лікарня 
вагітних жінок, де рятуватимуть 
важко травмованих містян, чи ма-
тиме право новостворена лікарня 
надавати паліативну допомогу 
онкологічним хворим з міста і 
багато чого іншого. ВАМ НЕ ДА-
ДУТЬ ВІДПОВІДІ НА ЦІ ПИТАН-
НЯ, бо наразі мер засліплений 
перспективою крутого піару на 
темі міської лікарні. Збагнути 
особливості і нюанси механізму 
організації  медичної допомоги 
в комплексі меру настільки ж 
важко, як опанувати китайську 
грамоту. При цьому він буде за-
хищати свій проект, вводити нас 
в оману, що з «часом все буде», 
бо цілком очевидно, що і він, і 
його оточення підходять до цього 
питання виключно як політики, а 
не професіонали. Поки ми втями-
мо, що ефект від міської лікарні, 
м’яко кажучи, сумнівний, в неї під 
благородними мотивами вбухають 
десятки мільйонів гривень, заро-
блять сотні тисяч гривень відка-
тів, а в результаті ми отримаємо 
не повноцінний заклад, а лікарню 
імені амбіцій Пузиря.  Ціною її 
існування дуже ймовірно стануть 
стратегічні проблеми міста – во-
догін, дороги і багато іншого.

прирученІ депутати. Багато  
питань виникає до  депутатсько-
го  корпусу, який підтримав со-
ціальну аферу міського  голови 
дев’ятнадцятьма голосами. Заради 
цікавості подивіться запис сесії, на 
якій приймалося рішення про ство-
рення міської лікарні. Одні лише 
гасла і примітивні просторікування. 
Створюємо лікарню, ура! Жодних 
компетентних питань, конкретної 
фахової інформації. Ну, ми створи-
мо лікарню, це ж круто, а там по-
бачимо... Так і хочеться порадити: 
«Депутати, візьміть свого патрона і 
сходіть до мудрого Гудвіна, попро-
сіть мозок. Це такий орган, яким 
мислять, тобто міркують, зіставля-
ючи явища об'єктивної дійсності і 
роблячи висновки».  

А взагалі компанія біля витоків 
міської медицини ще та: недо-
юрист, недосекретар, недовчи-
телька, недодепутати.

Історія з міською лікарнею 
– яскраве підтвердження того, 
як професійна  безграмотність 
мера вкупі з його політичною 
самовпевненістю користуються 
наївністю громади. Невже нас 
нічому не навчили легендарне 
озеленення, роздування штату 
чиновників, безглузді придбання 
на кшталт штучної ялинки, холод 
в лікарні, в садочках і школах,  
міський крематорій? 

Невже ви вірите, що “професі-
оналу”, який це все допустив, під 
силу організувати якісне функці-
онування міської медицини? Коли 
ж ми перестанемо казкам вірити?

Далі буде.

у перспектиВі — руйнація 
благополуччя громади

василь легкодух (60),  
робІтник:

 — Знаю, де дешевше, 
тому туди і ходжу. Добре, 
хоч рідко. Не люблю пігулок.

альона, (18), 
студентка:

— Мені ще, на-
чебто, рано ходити в 
аптеку.

валерІй максимець (65) медпрацІвник:

 — У аптеках в Козятині, які від-
відую, цілком задоволений асорти-
ментом, ціноутворенням і обслугову-
ванням.

 юлІя гуменюк (15), 
школярка:

 — Користуюся апте-
ками нечасто. Хотілося 
б нижчих цін.

людмила заяць,  Фельдшер:

 — Регулярно буваю в аптеках різ-
них фірм. Вибір ліків влаштовує, але 
вартість їх  зростає з кожним відвід-
уванням. 

тетяна, (67), 
пенсІонерка:

— Намагаюся 
до аптеки не хо-
дити.

ми запитали у козятинчан яку оцінку можете дати роботі аптек у козятині?

олександр Фронзак

У Козятині є все. Ночі —  
дуже темні. Вулиці — ледве 
освітлені. Аптеки — в центрі 
одна на одній, як груш у ряс-
ний рік. Таке враження, наче 
Козятин — це місто хворих.

Якщо подивитися на цю си-
туацію з іншого кутка, а саме 
— з вулиці Івана Франка, то 
там, мабуть, всі здорові. Влада 
за всі роки своєї “бурхливої” 
діяльності не створила для 

мешканців цього далекого, але 
немаленького мікрорайону, 
нічого зручного.

Тут,  на околиці, за розу-
мінням посадовців, мабуть, 
цивілізація закінчується, то й  
людям вже нічого не потрібно. 
Немає аптеки і не тільки. 
Тут відсутні пункт дільнич-
ного інспектора, перукарня, 
заклад з надання побутових 
послуг. Найстрашніше — якщо 
тебе прихопило і ти не запасся 
ліками —  сподівайся лише 

на Бога. Аптека є біля заліз-
ничного мосту до якої пішки 
йти хвилин тридцять. За цей 
час можна тридцять разів 
померти! Зрозуміло, що під-
приємцям не вигідно відкри-
вати свій бізнес у віддалених 
точках міста. Ситуація вночі 
взагалі критична.

Чому ж міська рада не три-
має під контролем кількість 
та доцільність аптек, їх по-
мірне розташування по місту 
і функціонування вночі?

влад повх

Трагічні події для родини 
пенсіонерів-інвалідів Цезаря 
Поліщука розгорнулися в селі 
Махнівка Козятинського району 
27 листопада минулого року. Не-
відомі особи вдень проникли в 
подвір’я і викрали дев’ять качок. 
Загальна вартість пропажі — дві 
тисячі гривень. Для родини — 
значні збитки, які прирекли на 
напівголодне життя. Поліція не 
проявила свій професіоналізм, 
злодіїв не встановила.

— Не зважаючи на свій вік, 
а мені, слава Богу, 81 рік, я не 
втратив здорового глузду, бажан-
ня жити і працювати, — розпо-
вів потерпілий в редакції газети 
“RIA-Козятин”. - Живу в при-
ватному обійсті. Займаюся гро-
мадською діяльністю. Здійснюю 
догляд за хворою дружиною. 

Обробляю огород. Утримував для 
власного харчування птицю, кури, 
качки. Був впевнений, що зиму 
з голоду не пропаду. Годував 9 
качок.Тримав їх в обійсті, вірив 
людям, що мене не посміють 
обікрасти. Але знайшлись такі. 
Я звернувся у поліцію. Читав у 
газеті, що її персонал змінено, 
що набрали нових, молодих, ро-
зумних, чесних, добросовісних. А 
вийшло, що це далеко не правда. 
Раз сам начальник поліції підпи-
сує або просто відписує мені — 
пенсіонеру — образливу відпо-
відь, що злочину немає.То я вже 
не вірю поліції. Хочу звернутися 
до осіб, хто вкрав мою живність, 
можливо у них залишились хоча 
б якась честь та гідність і вони 
повернуть викрадені качки. Їх 
вартість я оцінюю в дві тисячі 
гривень. Ви ж прирекли двох 
інвалідів, людей похилого віку на 

голод. Майте хоча б крапельку 
честі. Не можете повернути кач-
ки, верніть дві тисячі гривень. А 
то я буду думати, що ви злодії  
— перевертні заодно з поліцією.

Іван остапчук

За дорогу, що відходить від 
вулиці Джерельної в бік села 
Махаринець, наша газета вже 
повідомляла. На хуторі, що в 
народі нарекли як “циганський 
посьолок”, оселився підпри-
ємець. Маючи важкий тран-
спорт, він розбиває дорогу, 
яку не будував і не ремонтує. 
Поруч з дорогою мешканці 
хутора протоптали доріжку. 
А водій своїм транспортом, 
зробивши колію на дорозі, вже 
став їздити по стежинці. Люди, 
які там ходять, скаржаться, що 
підприємець не тільки розбив 

дорогу, а й втратив совість. Та, 
мабуть, все набагато простіше: 
не можна втратити того, чого 
з роду не було. Тож мешканці 
циганського хутора зверта-
ються до горе-підприємця ві-
ршованими рядками: Колія, ти 
моя колія...

І ходили по ній всі і я.
І ходили по ній і пишалися.
Та з’явилися ті, що знуща-

лися.
Колія, ти моя колія
Вже не ходить ніхто і ні я.
Там, де люди щоденно топ-

талися,
Бистрі хлопці по ній  про-

каталися.

Недопустиме ставлення до інвалідів в аптеках призупинено

циганську дорогу 
роз’їздив новосел

щасливчиком став водій 
із сестринівки

похід пенсіонера в аптеку: без окулярів 
і заспокійливого не сунься

веронІка любІч

У неділю, 4 лютого, о 19 годині 
за межами міста на автошляху 
м. Козятин — с. Махаринці на 
автомобіль впало дерево. Як пові-
домили газеті “RIA-Козятин” прес-
центр зв’язку 11-ДПРЧ, на місце 
події було направлено черговий 
караул у складі одного відділення 
рятувальної частини.

Після прибуття на місце виклику, 
через 7 хвилин рятівники встано-
вили, що на автомобіль “Skoda 
Felicia” впало дерево. Власник 
автомобіля 1962 р. н., житель Ко-
зятинського р-ну, с. Сестринівка не 
постраждав.

У присутності працівників Козя-
тинського відділу поліції рятівники 
за допомогою бензопили розпиля-
ли дерево і звільнили автомобіль.

веронІка любІч

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулася пенсіонерка 
нашого міста. Вона була обурена 
ставленням до неї в одній з аптек 
міста. Їй лікар-терапевт виписав 
рецепт на безкоштовні ліки від 
гіпертонії та діабету. У аптеці 
сказали, що відповідні ліки будуть 
через два дні. Жінка прийшла 
через три дні. Там фармацевт, 
що перебував на зміні, відправив 
пенсіонерку до лікаря, аби той 
поставив на рецепті номер.

Поки жінка ходила до терапев-

та, пройшло півгодини. Коли вона 
подала рецепт у знайоме вікно, 
їй сказали: “Поки ви ходили, такі 
ліки вже забрали”...

До речі, коли журналіст звер-
нувся за коментарем у цей заклад, 
інформацію не змогли підтвер-
дити, оскільки на даний час вже 
немає з кого питати. За повідо-
мленням завідувачки, працівники, 
про яких йшла мова, на даний час 
вже не працюють.

Пішла схвильована пенсіонерка 
в іншу аптеку. Там їй ліки від-
пустили. Коли прийшла додому, 
помітила, що ліки не ті. 

Після того, як ”RIA-Козятин” 
взяла коментарі у згаданій вище 
аптеці, працівники знайшли пенсі-
онерку, вибачились та пояснили їй, 
що ліки видали правильно. Єдина 
відмінність — вони від іншого ви-
робника. 

За словами працівників аптеки, 
коли Кабмін прийняв постанову 
про безкоштовні ліки, вони мали 
одну ціну. Зараз ті ліки додали 
в ціні. 

Тож за всі препарати, які від-
пускались безкоштовно, тепер 
якусь частину потрібно буде до-
плачувати.

нова труба крематорію димить краще 
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там, де була колись ВійськоВа частина...

сестриніВка, самгородок, махніВка, 
глухіВці — фіналісти з футзалу. Вітаємо!

спогади старожилів

крик душі

Правдиву історію  козятина ніхто і ніколи не напише. Не тому,  що малий історичний 
вік у міста і  нема про що писати, а тому, що мало залишилося свідків подій

Закінчилися півфінали першості району серед чоловіків

ольга павленко

Недавно взнала, 
що наш поважний 

голова міста зробив 
окремий підрозділ міськради 

по вивезенню сміття. По-перше, 
по квартирах  ходять то ввечері, 
то в обід дівчатка з категоричним 
риторичним майже наказом: “Всі 
зобов’язані скласти договір на 

вивезення сміття з структурою 
”Чисте місто”!

??? Я нічого нікому не винна! 
Ах, чисте місто хоче наш мер? А 
тоді, чому так брудно в під’їздах? 
Бо це не його парафія?  “Від-
родження”, це не вважає своєю 
проблемою? Квартплата зросла 
майже втричі. У під’їзді темно, 
сморід і дуже брудно. Хоча двері 

під’їзду закриваються.
Повернемося до “Чистого міс-

та”. Зв’язку з цією структурою 
по телефону, на жаль, немає. То 
вони переїхали, то шукати їх по-
трібно деінде. Через міськраду 
змогла добитися ще одну проміж-
ну структуру. Це відділ надання 
адміністративних послуг. Так 
там вимагають ще декілька до-

кументів, окрім паспорта. Знову 
біганина. 

Чому субсидію назначити 
набагато легше, ніж укласти 
договір з цією загадковою ор-
ганізацією “Чисте місто”?

Чому мені знову потрібно до-
казувати меру, що я дійсно живу 
в цій квартирі, якщо сплачую 
всі послуги, отримую субсидію, 

прописана тут?! Що, паспорт з 
пропискою не є державним до-
кументом для службовців, що 
опікуються такою структурою, як 
“Чисте місто”? І на основі чого 
мені нараховують борг, зі слів 
працівників, за вивіз сміття, якщо 
договір не складено? Прошу 
особисто мера відповісти на цю 
ситуацію.

маски-шоу по-козятинськи з “чистим містом”
блог

5 лютого 
в кабінеті 
голови ра-

йонної ради 
Віктора Слободянюка, за 
ініціативи групи сільських 
голів відбулася зустріч 
керівників територіальних 
громад, на яку було за-
прошено представника 
міліції та преси. На зустрічі 
піднімалися питання щодо 
подій, котрі відбулися 
останнім часом в районі, 
а також керманичів сіл і 
селищ турбувала поведін-
ка та етика спілкування 
керівників району як на 
зібраннях, так і в пресі.

Бурхливого обговорення 
набула подія щодо нічного 
нападу на помешкання колишнього 
голови райради. Сільські голови 
стурбовані такими діями з боку не-
відомих осіб і закликають органи 
внутрішніх справ у Козятинському 
районі якомога швидше провести 
слідство і озвучити його результати 
на сторінках місцевої преси. Крім 
того, колеги колишнього голови 
райради Стахова В. І. неоднозначно 
відреагували на його висловлювання 
щодо конкретних звинувачень у події, 
що сталася з його майном, діючого 
голови районної ради - Слободянюка 
В. М. До завершення слідства ніхто 
не має права звинувачувати будь-яку 
людину, та була висловлена думка, 
що ніхто не вірить в те, що Слобо-
дянюк В. М. здатний піти на подібні 
кроки. 

Також головами сільських рад 
гостро засуджено некоректні ви-
словлювання та вживання “прізвиськ” 
один до одного з боку керівництва 

району. Така поведінка публічних осіб 
принижує не тільки їхню гідність, а і 
гідність тих людей, котрі працюють 
в органах виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування. Потрібно 
поставити “крапку” у всіх чварах, 
сісти за стіл і домовитися про спільні 
плани, котрі б слугували розвиткові 
Козятинщини. Коректно і з повагою 
відноситься, якщо не один до одного, 
то хоча б до посад, котрі обіймають.

Дану інформацію від сільських го-
лів сприймати як звернення.

усього 20 сІльрад: 
дубовомахаринецька, 
михайлинська, кашпирІвецька, 
козятинська, пляховецька, 
пиковецька, пузиркІвська, 
ФлорІанІвська, глухІвецька, 
сестринІвська, самгородецька, 
зозулинецька, пІлопІльська, 
миколаївська, юрІвська, збаражська, 
вІвсяницька, махаринецька, 
переможнянська.

лист у номер
блог

влад повх 

Здійснено 
терористичний 

акт. А голови 
сільрад Козятин-

ського району переймають-
ся, як потерпілий, що чудом 
вижив після теракту, словес-
но “образив” керівника ра-
йону. Ще й хором морально 
засудили потерпілого.

Влада вважає, що тіль-
ки їй підконтрольні ЗМІ 
глаголять істину. Одне із 
найуспішніших місцевих ре-
гіональних видань” RІА-
Козятин”, що визнане кра-
щим населенням регіону по 
Україні. Як підтвердження — 
дипломи закордонних ЗМІ. 

Голови району та сільських 
рад не запрошували на жод-
ний захід наше видання. У 
листі-зверненні написали 
неправду.

Голова районної влади за 
фактом сколотив банду із 
посадовців, депутатів, голів 
сільських рад району та си-
лових структур. Саме про це 
свідчить цей лист. 

Їх цинізм зашкалює. Скоє-
но тяжкий злочин. Особливо 
небезпечним шляхом. Що 
має всі ознаки терористич-
ного акту (ст. 258). 

Тероризм – суспільно небез-
печна діяльність, яка полягає у 
свідомому, цілеспрямованому 
застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, 
убивств, тортур, залякування 
населення та органів влади або 
вчинення інших посягань на 

життя чи здоров’я ні в чому не 
винних людей, або погрози вчи-
нення злочинних дій, з метою 
досягнення злочинних цілей. 
Основною сутнісною, характе-
ристикою тероризму є заляку-
вання терором, насильством, 
підтримання стану постійного 
страху. До ознак тероризму 
відносяться також створення за-
гальної небезпеки, що виникає 
в результаті вчинення суспільно 
небезпечних дій або погрози 
такими, публічний характер 
вчинення та мета – прямий або 
непрямий вплив на прийняття 
якого-небудь рішення, або 
відмова від нього в інтересах 
терористів.

Вони переймаються об-
разами за самих себе в 
той час, як родину Стахова 
намагались спалити і вбити 
живими. Ні тобі співчуття, 
виділення охорони держав-
ної, громадського захисту, 
скинутись грошима на охо-
рону. 

Усі представники цієї вла-
ди в районі та місті втратили 
реально честь, людську гід-
ність, християнську мораль. 
Настільки безхребетні, підлі, 
що донецькі терористи від-
почивають. Обрані продо-
вжують рулити районом. А 
ми німі на панщину ідем і 
діточок своїх ведемо?

думка іншої людини: Популізм та нечуваний цинізм
блог

дмитро 
артемчук.

Є в медицини 
приємні та образ-

ливі миттєвості. 
Нещодавно медичні пра-

цівники здивували не тільки 
представників преси, а й саму 
постраждалу. Її каретою швид-
кої було доставлено в прийомне 
відділення з травмою голови. 
Відразу у відділенні зійшлися 
лікарі та медсестри. Кожен 
давав якусь пропозицію. Тих 
пропозицій було стільки, що з 
196 гривень, які були з собою в 
пенсіонерки, 15 гривень не ви-
стачило на нитки, щоб зашити 
рану на голові. Маючи поліс 
страхової медицини, пенсіонерці 
запропонували розраховуватись 
живими грішми. А нитки купити, 
як прийти на перев'язку. Яке ж 
було здивування, коли наступ-
ного дня в іншій зміні люди в 
білих халатах сказали: “Навіщо 
купували, ниток у нас вистачає”.

Та хочеться відзначити людей 
з чуйним серцем. Став протягом 

одного тижня свідком роботи 
карет швидкої допомоги та 
їх ставлення до пацієнта, їх 
професійної відповідальності. 
Викликаючи медиків по теле-
фону, буває думаєш, що це при-
думати, щоб швидка з’явилися 
якнайшвидше. Та виявляється, 
не потрібно такого робити. 
Бригада екстреної медицини 
зараз приїжджає швидко. І хоча 
спочатку непокоїть, що за ві-
кном хворого зупиняється допо-
топний уазик, та покращується 
настрій, коли медики оглядають 
пацієнта. Крім попереднього 
діагнозу, вони міряють тиск, 
роблять електрокардіограму і 
через декілька хвилин дають її 
результат. Сердечно спілкуються 
з хворим, дають тимчасові ліки 
і при необхідності доставлять 
хворого в лікарню.

Два епізоди. Два різних став-
лення до роботи. Може екс-
трену медицину і переодягли в 
червоні комбінізони, щоб вони 
не були схожі на своїх попере-
дників? Такій медицині можна 
дякувати.

дві сторони медалі
блог

соФІя шевчук

Виконуючий обов'язки голови 
Державного центру зайнятості Ва-

лерій Ярошенко назвав професії з 
найнижчою зарплатою. Це лікарі, вчителі 

і вихователі.
У сфері послуг найбільш затребуваними є: про-

давці, кухарі, офіціанти, бармени, молодші мед-
працівники, перукарі.

— Сьогодні найнижча заробітна плата у медсес-
тер, лікарів, вчителів і вихователів. І, на жаль, вона 
абсолютно не відповідає інфляційним процесам, 
які сьогодні є в країні. Це дуже низькі зарплати. 
Найбільший попит на вакансії в Україні серед ква-
ліфікованих робітників: швачки, електромонтери, 
електрозварники, слюсарі, токарі, пекарі, водії, 
малярі, оператори котелень, - сказав Ярошенко.

За  його словами, найвища середня зарплата 
в Києві, далі йде Київська, Запорізька, Дніпропе-
тровська, Полтавська області. 45% безробітних, 
які стоять на обліку, мають вищу освіту, а у вели-
ких містах - 80%. У основному в службі перебу-
вають вакансії трудових професій, у зв'язку з чим 
є дисбаланс між попитом та пропозицією, що не 
дозволяє швидко й ефективно працевлаштовувати 
безробітних.

Найбільш затребувані професії 
зі сфери послуг

блог
9 лютого 2018 в м. Козятині 

відбудеться консультативний 
прийом пацієнтів фахівцями 

Інституту серця МОЗ Украї-
ни (кардіохірургом, кардіоло-

гом, судинним хірургом, лікарем 
ультразвукової діагностики), який очолює 
член-кореспондент АМН України, доктор 
медичних наук, професор, заслужений лікар 
України Тодуров Борис Михайлович.

В Інституті серця успішно виконуються 
оперативні втручання при вроджених вадах 
серця, стентування коронарних артерій, 
шунтування серця, протезування клапанів, 
маніінвазивна кардіохірургія і трансплантація 
серця. На консультативний прийом фахівця-
ми Інституту серця запрошуються діти та до-
рослі із захворюванням сердцево-судинної 
системи.

Прийом буде проводитися 9 лютого з 9 
години ранку на базі відділення екстреної 
(невідкладної) медичної допомоги комуналь-
ного підприємства "Козятинська центральна 
районна лікарня Козятинської районної 
ради", за адресою м. Козятин, вул. Винни-
ченка, 9 (1 поверх, приймальне відділення, 
тел. 2-15-29).

обстеження, консультація 
кардіолога

блог

в’ячеслав гончарук

У спортивній залі Козятин-
ського училища залізничного 
транспорту 3 лютого, у суботу, 
відбулися півфінальні матчі пер-
шості району з футзалу серед 
чоловічих команд. За підсумка-
ми зональних змагань, до пів-
фінальних четвірок ввійшли ко-
манди Самгородка, Білопілля, 
Сестринівки та Безіменної. 

Іншу півфінальну четвірку 
склали команди Глухівець, с. 
Козятина, Махнівки та Бро-
децького. Ігри в півфінальних 
групах проходили за коловою 
системою. За підсумками 6 
поєдинків, у першій групі най-
кращими за результативністю 
стали гравці Сестринівки та 
Самгородка. Ці дві команди 
набрали по сім очок. 

А, зустрічаючись між собою, 
зіграли внічию. Лиш за різницею 
забитих та пропущених м’ячів 
кращими стали футзалісти з 
Сестринівки. Друге місце, яке 
також дає право виступити у 

фіналі, за спортсме-
нами Самгородка.

У другій групі пів-
фіналістів, де зу-
стрічалися команди 
с. Козятина, Глухі-
вець, Бродецького 
та Махнівки, також 
точилася запекла 
боротьба. До остан-
нього поєдинку, де 
зустрічалися коман-
ди Глухівець і Мах-
нівки, було не відо-
мо, хто в цій групі 
стане переможцем. 

З рахунком 4:2 пе-
ремогу здобули мах-
нівчани, набравши 
максимальну кіль-
кість очок, вони ста-
ли лідерами групи. 

Останню, четвер-
ту, путівку до фіна-
лу першості району 
здобули глухівчани. 
Вони відстали від лідера групи 
на три пункти. 

На фінальній стадії змагань ті, 

хто переміг у півфіналі, зустрі-
нуться з командами, які зайняли 
другі місця. 

Тож, 10 лютого у першому 
поєдинку будуть зустрічатись 
команди Сестринівки та Глу-

хівець, у другому - Самго-
родка та Махнівки. 

Переможці двобоїв виборю-
ватимуть 1-2 місце, переможе-
ні змагатимуться за 3-4 місце. 

11 лютого відбудуться 
матчі за участі 8 жіночих 
команд територіальних 
громад. Попередні заявки 
на участь у змаганнях з 
футзалу подали представ-
ники Глухівець, Білопілля, 

Дубових Махаринець, Мах-
нівки, Михайлина, Перемоги, 
Самгородка та Сестринівки.

в’ячеслав гончарук

У італійському містечку Мас-
серія (Комуна), що в долині Ван 
Ріданна, з 24 по 28

січня пройшов чемпіонат Єв-
ропи з біатлону. Це містечко 
зібрало спортсменів з 36 країн 
континенту. Українська збірна 
з двома золотими і одною 
срібною медалями посіла на 
цих змаганнях друге загально-
командне місце. Поступилися 
українці в командному заліку 
тільки французам. Позаду за-
лишилися такі сильні збірні стрі-
ляючих лижників, як Норвегія, 

Швеція, Росія. 
Чемпіонкою континенту в 

спринті стала Ірина Варвінець. 
Вона стала срібною призер-
кою в гонці переслідування. 
Та золото в змішаній естафеті та 
ще й з не оптимальним складом 
українців дорогого варте.

Серед фаворитів перед гонкою 
були росіяни, французи, норвеж-
ці, шведи, італійці і Україна. На 
першому етапі за нашу збірну 
виступала Юлія Журавок. Бу-
дучи хорошим снайпером, вона 
двічі схибила на лежці і один раз 
промахнулася, стоячи. Від лідерів 
сумчанка відстала на 31 секунду. 

І коли вона передала естафету 
Ірині Варвінець,  українська 
четвірка була тринадцятою. Дру-
гий етап чернігівчанка провела 
просто блискуче. Ні разу не 
схибивши на вогневих рубежах, 
Ірина Варвінець з відставанням 
в 25 секунд вивела українську 
збірну на п’яту сходинку

Наступні два етапи бігли чоло-
віки. Першим з чоловічої команди 
пробіг Артем Прима. З самого 
початку третього етапу він став 
скорочувати відставання від ліде-
ра гонки росіянина Гараничева. А 
після першого вогневого рубежу, 
відстрілявшись чисто, вийшов у 

лідери гонки. Гаранічев скоротив 
відставання від Прими до восьми 
секунд. 

Та це був останній успіх ро-
сійської команди. Єдине, на що 
вони спромоглися, це полежати 
і постояти на вогневих рубежах 

четвертого етапу з Дмитром 
Підручним. Перед фінішним 
створом українець мав перевагу 
над допінгістом Логіновим у 16 
секунд. І цього вистачило для іс-
торичної перемоги над командою 
Росії.

 олександр Фронзак

З особливою вдячністю треба 
ставитися до тих людей, які  на-
магаються щось розповісти, зга-
дують подробиці свого життя та  
подій. У більшості, це літні люди.

Публікаці ї в газеті “RIA-
Козятин” викликали живий від-
гук. На зустріч з журналістами 
видання запрошують все нові і 
нові старожили Козятинщини.

Так відбулася зустріч з 80-річ-
ною Валентиною ФранцІвною 
Галайчук Вона та її чоловік Ігор 
Іванович поділилися спогадами. 
Жінка пам’ятає, що Пивний за-
вод належав чеху на прізвище 
Поляк. Там, де колись стояли 
казарми військової частини, зна-
ходився його будинок і бараки 
робітників, бо він ще тримав 

корівники і багато чого. Йому 
також належали ставки і навіть 
пізніше у радянські часи пацани 
бігали купатись “до Поліка” (або 
Полюха, так тоді називали ці 
купальні). Тут квітнули розкішні  
липові та бузкові алеї. Кожний 
вихідний грала музика і відпо-
чивали робітники. Приїжджали  і 
більш заможні люди. Потім була 
революція, війна...

 — Приміщення зайняли мадя-
ри, — згадує Валентина Фран-
цівна. —  По відношенню до 
населення вони вели себе тихо, 
починали ворушитися лише тоді, 
коли німці їх  примушували до 
якихось дій. Перед звільненням  
міста наша сім’я три дні сиділа  у 
льоху —  перечікувала обстріли і 
бомбардування.

За словами очевидиці, важким 

був 1947 рік, дуже голодним. 
Після війни землі передали Со-
кільцю. Будинок Поляка, де ще 
раніше знаходилась сільрада, 
віддали під курник.  Потім на цій 
території розмістилася військова 
частина. Вояки були добрими 
господарями — мали велике гос-
подарство, теплиці, садки.

Але після розпаду Радянсько-
го Союзу все передали якомусь 
орендареві. Той догосподарю-
вався до того, що навіть ворота 
вирвав і вирізав металеві сходин-
ки у штабі. Грабували жахливо! 
Працювали групами, а потім все 
награбоване ввечері вантажили 
на машини і вивозили. 

Отака була розповідь Вален-
тини та Ігоря Галайчуків. Що 
стосується власної історії, то  
повідомили, що їхніх батьків роз-

стріляли у 1937 році 
як куркулів. Їх вва-
жали дітьми “ворогів 
народу”...

Усе життя чесно 
працювали. Валенти-
на Францівна —  на 
птахокомбінаті в ме-
ланжевому цеху, а 
Ігор Іванович —  на 
залізниці, має звання 
“Почесного залізнич-
ника”. Потім  десять 
років працював у ба-
сейні, готував воду. 
Коли продали “Дельфін” комер-
ційному підприємству, —  звіль-
нився. Отримує непогану пенсію,  
але за цей час керівництво Ло-
комотивного депо, де працював 
весь вік, жодного разу не поціка-
вилося долею свого “Почесного 

залізничника”, які у нього потре-
би, як йому живеться? 

— Це дуже образливо, — 
каже він. — Адже пенсіонери 
потребують не лише гарного 
матеріального забезпечення, але 
й більщої уваги.

у італії наші спортсмени 
прослаВили україну

двадцять фазенденят козятинського району
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на позитиві КонКурс! 

кожен рік у першу суботу лютого в школі №1 відбувається 
зустріч з випускниками минулих років

борис олександрович (28), 
електромонтер :   

— Пройшов комісію, буду 
працювати. Отримати роботу 
—  це найбільший позитив.

валентина  нІколайчук (49),  перукар:

—  У мене син  АТОвець. Нещо-
давно у нього був день народження. 
Бачити його живим і здоровим —  
найбільше свято.

свІтлана (25), 
тимчасово не 
працює:

— Я вийшла за-
між!

роман (26), 
тимчасово не 
працює: 

—  Я зустрів люди-
ну на все життя.

леонІд тополюк (50), 
працюючий та онук данилко:

— Онукові 16 лютого ви-
повниться 1 рік! Для мене це 
—  така подія!

анастасІя  (20), ярослав (20):

—  У нас не просто позитив, а 
велике щастя! У нас народилася 
дитина. 

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

гіпертоніки не скаржилися

газета “RIA-козятин” вже з перших днів нового 2018 року оголоcила конкурс до дня 
закоханих  Пропонувалося написати невеличку розповідь про своє кохання.Найцікавіші 
історії публікуємо в цьому номері газети “RIA-козятин”. 

15 рокіВ, як разом: саша+катя

історія
кохання юності

доля усе ВлаштоВує на 
сВій розсуд

пригадайте історію Вашого кохання

Коли вони познайомились, 
Саші було 20 років, Катюші —18. 
Це було дитинство, ніжність і 
кохання.

Через рік молоді одружились. 
Рівно 15 років тому, 14 лютого 
2003 року. У ресторані ”Білий 
Скорпіон” відбулося весілля ве-
ликої любові, ніжності і поваги. 
Була дуже гарна і тепла погода 
— пахло весною, а сніг падав 
спокійний, лапатий і чомусь дуже 

приємний. Друзі, батьки та гості 
були зачаровані закоханими…

Молодята закінчили свої інсти-
тути, працювали на достойних 
посадах. І сьогодні 14-го вони 
мають святкувати 15-річчя своєї 
сім’ї.

Народились дітки. Дарія їй 
зараз 13 років. Максиму — 5 
рочків. Вони прекрасні. Дітки 
зростають в тій же любові, вони 
бачать ці теплі і ніжні стосунки. 

До цього часу Саша тримає Катю 
за руку, коли гуляють, сидять 
біля телевізора: рука в руці. Це 
так зворушливо. 

На даний момент ця сім’я 
знаходиться за кордоном. Ми, 
батьки, впевнені, що в цей день, 
святкуючи 15-річчя любові, по-
ваги, ніжності і відданості одне 
одному, буде як завжди шампан-
ське, торт і пелюстки троянд по 
всій оселі.

Дай Бог всім молодим 
таких взаємин, як у наших 
дітей. Любіть одне одно-
го, бережіть одне одного, 
шануйте одне одного.

Ми, батьки, щасливі, бо 
наші діти щасливі. Любові 
усім!

З повагою, батьки Коліс-
ники Володимир Вікторович і 
Людмила Іванівна, Голуб Євген 
Іванович та Ольга Володимирівна

Іван смолич, лІкар, ветеран працІ

У 1954 році я навчався в 9 кла-
сі Потіївської середньої школи 
Житомирської області. У мене 
була велика щаслива радість. 
Батько (працював бригадиром 
колгоспу) отримав грошову наго-
роду за високий вирощений уро-
жай льону і картоплі. Дав мені 
гроші на купівлю велосипеда, 
про який дуже мріяв. Я поїхав 
у Житомир, купив велосипед за 
55 рублів. Накачав колеса і без 
зупинки проїхав більше 60 км з 
Житомира до свого рідного села 
Дубовик.

Мама видоїла увечері корову 
і пригостила мене парним моло-
ком вприкуску з домашнім спече-
ним житнім хлібом. Це було дуже 
смачно! Після такої вечері захо-
тілось прилягти і відпочити. А в 
голові була думка піти на танці з 
дівчиною Галиною, з якою я зу-
стрічався і товаришував. (Танцю-
вати нас навчала вчителька Зіна 
Іванівна — вмілий організатор, 
професіонал, людина від Бога).

Ліг відпочити і заснув. Розбу-
див мене спів півнів, уже світало. 
Мобільного зв’язку не було, а на 
зустріч з Галиною тягла якась 
невідома сила. То була сила — 
проліски першого кохання. Я 
ледве дочекався вечора. Зустрів 
Галину веселу з усмішкою, приві-
тався, розповів про свої пригоди. 
У ритмі танцю домовились з 
Галиною наступного дня вело-
сипедом поїхати до райцентру 
Потіївка по цукерки-“подарунки”.

Велосипед м’яко котився сте-
повою дорогою, швидко пробі-
гали телефонні стовпи, пагорби, 
кущі, лавочки для відпочиваю-

чих подорожніх.
Я, звичайно, натискав на 

педалі, вп’явшись руками в кер-
мо, пильно стежив за шляхом. 
Між моїми руками на обгорну-
тій піджаком велорамі сиділа 
Галина.

Зустрічний вітер перебирав 
волосся на її голові, відкидав 
пасма, вони лоскотали мої щоки, 
підборіддя. Мені приємно було 
відчувати Галинину близкість. 
Здавалося, вона ще ніколи не 
була така рідна, близька, як 
зараз. І Галина, і простір викли-
кали в мене ще незнану хвилю 
радості. Радість полонила все 
моє єство й думки. Хотілося ще 
швидше мчати назустріч вітру, 
заспівати пісню, сказати Галині 
щось хороше-приємне, почути 
від неї ласкаве слово.

Із силою я натискав на педалі, 
велосипед аж підстрибував на 
стежці, від чого дівчина пригор-
нулася до моїх грудей.

— Уб'єш! — закричала Галина. 
Я думав: “Ні, я не випущу 

керма! Я пильнуватиму Галину, 
як своє око! Пильнуватиму свою 
радість!” Нахилився до дівочої 
голови, ледве-ледве торкнувся 
гарячими вустами таких милих 
русявих кіс.

Може, мені здалося, що Га-
лина, у відповідь, на одну мить 
притислася до моїх грудей…

Не хотілось, щоб був кінець 
цієї подорожі! Їхати б і їхати со-
тні, тисячі кілометрів, мчати на-
зустріч життю, сонцю, зеленому 
степу! В’їхали в село Потіївку. 
Зустрічні сторонились, даючи 
путь велосипедові. Я добре знав 
дорогу, не запитуючи, повернув 
до продмагазину. Там купили 
цукерок.

Це були перші проліски на-
шого кохання. Таке не забу-
вається. 

олексІй романюк 

Один шансоньє порівняв ко-
хання із красивою, але впертою 
і дуже злою жінкою, вочевидь 
натякаючи на те, що цю “мадам” 
не перепреш. Вона все робить 
так, як їй заманеться і влаштовує 
долі людей на свій розсуд. Мені 
пригадався випадок, який стався 
з моїм знайомим. 

запропонував стати дру-
жиною. Років з тридцять тому,  
у часи  Радянського  Союзу була 
така непогана практика: спеціа-
лістів різного  профілю посилали 
на курси підвищення кваліфікації. 
Збирали працівників якоїсь галузі 
з різних районів у певному  центрі 
і проводили навчання. 

Отак командирували Віктора 
(ім’я змінене) і він виїхав у Туль-
чин. Знайшов готель, став  реє-
струватися. 

Слідом увійшла молода жінка, 
відкрила сумочку, щоб дістати 
документи. Чоловік відійшов,  а 
вона продовжувала копирсати-
ся,  і врешті з розчаруванням 
промовила: “От роззява! Забула 
паспорт, доведеться вертатися 
додому в  Жмеринку, а це шлях 
немалий”. Адміністраторка лише 
розвела руками: мовляв, такі пра-
вила.  Дівчина вже розвернулася 
йти, вся на емоціях, але Віктор 
раптом  запропонував: “Запишіть 
дівчину на мій паспорт, як дру-
жину”. Ольга, лише трохи пова-
гавшись, погодилась — збереже 
і час, і гроші. Та й  адміністрація 
не заперечувала.

курси закІнчились —  І 
роз’їхались . Двотижневий тер-
мін минав, але стосунки між Вікто-
ром та його “дружиною” (Ольгою) 
залишались товариськими. Ніяких 
натяків на почуття не виникало. 
Оля більше уваги приділяла на-
вчанню, бо ставилася до своєї 
професії серйозно та сумувала 
за  маленькою  донечкою,  що 
залишилася вдома. Віктор був не 
з тих чоловіків, які чіпляються за 
першу-ліпшу спідницю. Курси за-
кінчилися, з тим і розійшлися.

випадок повторився з точ-
нІстю до навпаки. Років через 
три-чотири Віктора знову напра-
вили на підвищення. Цього  разу 
довелося їхати до Ладижина. 
Їхав без особливого настрою, 
бо у черговий раз посварився 
зі своєю дівчиною. Конфлікти з 
Людмилою, яка ремствувала і ви-
магала невідомо чого, виникали 
все частіше, тому збирався абияк. 
Лише на місці виявилося, що він, 
“ворона”,  забув паспорт вдома. 
Спроби вмовити адміністратора 
записати його за направленням у 
відрядження були марними — той 
був непохитним. І тут,  як з неба, 
пролунав голос: “Запишіть цього 
чоловіка на мій паспорт”. Віктор 
обернувся —  перед ним стояла 
Ольга, що теж приїхала на курси. 
Здавалося, можна було поставити 
крапку. Але стосунки, хоча й ста-
ли більш дружніми і теплими, не 
віщували майбутніх пристрастей.

доля звела їх втретє. Минуло  
ще кілька  років. Радянський Союз 
розвалився. Люди втрачали роботу, 

змінювались їх долі. Віктор зайняв-
ся бізнесом, на той час непевною і 
“слизькою” справою. Доводилось 
мотатися по різних містах, зводи-
ти знайомства, серед яких були 
особистості зі складним минулим. 
Після однієї з таких зустрічей у 
Хмельницькому,   прийшовши до 
тями, виявив у себе не тільки не-
стачу грошей, але й паспорта, до 
того ще й  закордонного. Довго 
лаяв себе, обдзвонював друзів, 
разом шукали по місцях “бойо-
вої слави”, але справа виявилася 
“лисою”. Паспорт, як у ополонку 
стрибнув.  Увечері зателефонував 
приятель та пробубонів: “Не кисни, 
накривай “поляну”. Коли зібрали-
ся, Михайло, той що дзвонив, по-
просив не починати, бо зараз буде 
сюрприз. Дійсно —  подзвонили 
у двері, Віктор пішов відкривати 
і його, наче блискавкою вдарило: 
на порозі стояла Ольга! Простяг-
нула конверт, у якому виявився і 
паспорт, і гроші, та сказала дуже 
просто: “Тримай, роззява!  Я це 
знайшла у таксі, в якому їхала на 
залізничний вокзал”.  Водій, що  
був приятелем Михайла, розповів 
їй, де підібрав компанію і кого куди 
розвозили. Але то вже було не-
суттєво. Вони стояли і дивилися 
в очі одне одному, бо не знали, 
про що потрібно в такий момент 
говорити. 

Доля звела їх втретє. Тому й 
вирішили врешті прислухатися 
до її “сигналів”. Зараз вони ра-
зом, мешкають у Жмеринці. То 
ж спробуйте посперечатися з 
тим, що кохання усе робить так, 
як йому заманеться, і влаштовує 
життя  людей на свій розсуд.

в'ячеслав гончарук

Цьогоріч в актовому залі шко-
ли №1 зібралися випускники, за 
чиїми плечима 50 років само-
стійного життя і ті, що вийшли за 
поріг школи в минулому році. У 
цей день в рідну школу прийшли 
люди різних професій. Учителі, 
інженери, журналісти, керівники 
фірм, артисти. А нинішні учні вла-
штували гостям школи святковий 
концерт.

Розпочали концертну програму 
наймолодші учасники святкового 
дійства — хореографічний дует. 
Вони виконали захоплюючий та-
нець “Ча-ча-ча”. Вокальне вітання 
прозвучало від випускниці 2008 
року Юлії Чевчук. 

Не порушуючи традиції, ве-
дучі свята зробили перекличку 
випускників школи від 1980 до 
2017 років. Музичний дарунок 
підготувала випускниця - ювіляр, 
лауреат і переможниця багатьох 
міжнародних пісенних конкурсів 
Нела Літвінова. Саме вона в дале-
кому 1968 році отримала атестат 
про освіту і вийшла за поріг цієї 
школи. 

Директор учбового закладу 
Раїса Юр-Кирилюк привітала 
гостей зі святом. Розповіла, чим 
живе школа і запросила до нових 
зустрічей. А концертну програму 
продовжила учениця 3-го класу 
Анна Гунчак.

Згадали шкільні роки 10 до-
бровольців, які відповідали на 
запитання ведучих. Відчувалося, 
що переважна більшість присутніх 
в залі також дають відповідь на 
поставлені питання. 

Потім співав Артем Си-
чевський “Гуцулка Ксеня”, а 
одинадцятикласники виконали 
жартівливу сценку зі ЗНО, учні 
десятого класу — запальний 
танець.

Випускники, які прийшли в 
цьому році, зібралися на сцені 
для фото напам’ять. Побажав-
ши “до наступних зустрічей”, 
вони стали гуртуватися по 
класах.

Редакці ї  газети “RIA-
Козятин” шкільні жарти спо-
добались. І в телефонному 
режимі ми провели своє опи-
тування серед інших випускни-
ків школи по тих питаннях, які 
прозвучали від ведучих. Ось 
деякі відповіді колишніх учнів.

“Чи хотілося підпалити 
шкільний журнал?” — ”Для 
чого палити, краще cкурити”.

“Чи часто ви втікали з уро-
ків?” — “Не тікали. Вчителі самі 
відправляли за батьками”.

“У кого любили списувати?” 
— “Списували рідко. У нашому 
класі відмінники самі брали зоши-
ти у тих, хто знав матеріал гірше”.

“Що б ви зробили, якщо вас 
вигнали зі школи?” — “Пішла 

б торгувати на ринок, чи жити до 
директора”.

“Як часто ви розмовляли з 
сусідом по парті?” — “Частіше, 
ніж відповідав вчителю”.

“Ви мріяли бути на місці 
директора?” — “Ні, хоч Володи-
мир Микитович пропонував”. 

“Бували моменти, коли ви не 
хотіли іти в школу?” — “Були, 

та на один якийсь урок я при-
ходив”. 

“Правда, що в їдальні ви 
кидалися макаронами?” — 
“Неправда. У школі тоді не хар-
чували.”

“Твій найулюбленіший мо-
мент на уроці?” — “Дзвінок на 
перерву”.

“Твоє найулюбленіше місце 

в школі?” — “Спортзал, кабінет 
біології”.

“Про яку професію мріяли, 
як вчилися в школі? Ким ста-
ли?” — “Мріяла стати виховате-
лем в дитячому садочку. Стала 
пенсіонеркою”. 

Читаючи газету, кожен випус-
кник може надати свої відповіді 
на запитання ведучих.

зустріч однокласникіВ 
шеВченкіВської школи

олександра охтир

Минулого тижня ми всі, навіть не усвідом-
люючи всієї значущості моменту, пережили 
рідкісне астрономічне явище — “Блакитний 
кривавий Супермісяць”,  як його  охрестили  
астрономи і астрологи. Найкраще спостері-
гати за цим дивом мали можливість жителі 
центральної і західної частини Північної 
Америки саме в ніч на середу, 31 січня.

Подібний потрійний збіг відбувається 
вкрай рідко — приблизно раз у 152 роки. 
На жаль, в Україні ми не змогли помилува-
тися Блакитним Супермісяцем з багряним 
відтінком,  адже у нас це припадало на по-
обідню пору. Однак вплив на самопочуття, 
настрій,  емоції і стосунки людей, певно, 

був відчутним. Узагалі, зазначалося, що 
найсильніше зміни внутрішнього стану бу-
дуть суттєво відрізнятися протягом трьох 
днів до і після астрономічного явища. Мож-
ливо, хтось помічав за собою наприкінці 
минулого тижня якусь неврівноваженість чи 
необгрунтовану дратівливість?

Журналісти “RIA-Козятин” поцікавились, 
чи реагували козятинці на “вибрики” Мі-
сяця? Як засвідчила завідувачка Козятин-
ського відділення екстреної медичної до-
помоги Лариса Лукащук, кількість викликів 
за період кінця січня - початку лютого була 
звичайною. Якогось сплеску скарг в плані 
саме серцево-судинних чи гіпертонічної 
хвороб теж не було.

Як відомо, вплив фаз Місяця, а тим 

більше — значні його зміни відчувають 
здебільшого жінки. Для сильної статі ко-
ливання космічного масштабу несуттєві. 
Серед знайомих козятинчанок лише дві 
поскаржились на самопочуття у четвер, 1 
лютого. Одна зазначила досить відчутний 
біль у серці, друга — підвищення тиску та 
запаморочення протягом дня. Обидві (не з 
числа хронічно хворих) скористалися звич-
ними для себе ліками з домашньої аптечки і 
до лікарів не звертались. Що ж, наші люди 
зазвичай рятуються самі, як можуть.

До речі, за рекомендаціями багатьох 
астрологів, після явищ на місяці, не 
починають нові справи до середини 
календарного місяця. В даному випадку 
до 15 лютого.

українців не лякають життєві негаразди, що ж їм той Супермісяць
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галина касянІвська

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
села Садове. Вони повідомили, 
що школярів з їхнього села, які 
не хочуть вчитися в Махнівській 
школі, не підвозять до учбово-
го закладу. У даному разі, це 
школа-інтернат-гімназія. Така ж 
сама ситуація була і на початку 
навчального року.

Начальник районного управ-
ління освіти Аліна Діденко про-
коментувала газеті “RIA-Козятин” 
ситуацію.

— Є домовленість з Козя-

тинською районною радою, що 
до кінця поточного року діти із 
села Садове будуть підвозитись 
до школи-інтернату. З наступно-
го року ми повідомимо батьків 
учнів, що така співпраця буде 
припинена, у зв’язку з тим, що 
село Садове відноситься до Мах-
нівської територіальної громади. 
Перевізник однієї територіальної 
громади не може перевозити 
дітей на навчання в іншу тери-
торіальну громаду. Якщо батьки 
хочуть, щоб їхні діти навчалися 
за межами своєї територіальної 
громади, вони повинні будуть 
подбати про доставку дітей до 

школи самі. 
Директор школи-інтернат-гімна-

зії Зіновій Москалевський каже, 
що на даному етапі діти підво-
зяться, вони в школі. Є домовле-
ність з районним відділом освіти, 
з районною радою, про те, що 
діти будуть підвозитися й надалі. 
Ведеться робота з фінансування 
палива для транспорту. 

— Село Садове дійсно відно-
ситься до іншої територіальної 
громади, - каже пан Москалев-
ський. — Та діти навчаються в 
нашій школі.

 Що буде в році наступному — 
до нього треба дожити, а зараз 

ми спільно з батьками робимо 
все можливе, щоб діти навчалися 
в тій школі, в якій хочуть навча-
тися. Стосовно автобуса третього 
маршруту, то для підвозу дітей, 
із зміною графіків курсування, 

ситуація погіршилась як в ранкові 
часи, так і після 14 години. Хто 
не мав змоги виїхати до 14-ої, 
тому доводиться чекати до 15.30. 

Діти страждають, але до цього 
нікому немає діла. 

чиноВники запеВнили, що 
дітей із садоВого підВозять 

30 сІчня. Уночі в Козятині зламали 
дверний замок в нежилому будинку, 
викрали металобрухт та господар-
ські речі.

У с. Козятин також вночі з га-
ража приватного домоволодіння 
поцупили бензопилу та овочі. 

31 сІчня. На вул. 8-ма Гвардійська 
під час проведення поверхневого 
огляду 32-річного жителя м. Козя-
тин поліцейські виявили коноплю. 
За даним фактом розпочато кримі-
нальне провадження за ознаками 
злочину, передбаченого ст. 309 
(Незаконне зберігання наркотич-
них засобів).

У с. Козятин невідомі побили 
вікно в будинку, залишили сліди 
підпалу.

У смт. Глухівці сварилися дві 
сусідки.

Також у Глухівцях чоловіка об-
дурив шахрай, представившись 
працівником банку. Шляхом об-
ману він дізнався номер його бан-
ківської картки та пароль до неї. 
Після розмови потерпілий отримав 
смс з банку про зняття з його ра-
хунку грошових коштів.

У Михайлині сварилися чоловік 
з жінкою.

У Козятині вкрали велосипед, 
який був залишений без нагляду 
біля магазину.

1лютого. У сквері ім. братів Вол-
даєвих на ст. Козятин було виявле-
но труп 47-річної жительки Київської 
області, при собі мала біометричний 
паспорт. Після проведення експер-
тизи було встановлено, що смерть 
настала внаслідок асфіксії - закрит-
тя дихальних шляхів блювотними 

масами.

2 лютого. У Сестринівці чоловік 
викликав поліцію до п’яної дружини.

3 лютого. Мешканець міста по-
скаржився на сина, що  за місцем 
спільного проживання бешкетував.

Жительку с. Махнівки за місцем 
спільного проживання побив її 
чоловік.

У Махаринцях жінка заявила на 
чоловіка, який вчинив насильство в 
сім'ї відносно неї.

 
4 лютого. У Козятині на автомо-
біль впало дерево, яке росло при 
дорозі.

5 лютого. У Йосипівці виник кон-
флікт матері з донькою.

У Козятині обікрали нежилий 

будинок. Пошкодили вхідні двері 
і викрали металеву плиту, газовий 
балон, предмети посуду, старий 
одяг.

6 лютого. Жителька с. Верни-
городок заявила на чоловіка, який 
за місцем спільного проживання  
вчинив відносно насильство в сім'ї.

 У Козятині встановлювали осо-
бу п‘яного чоловіка, який сидів при 
в'їзді на автостостанцію. Даного 
чоловіка в подальшому було до-
ставлено до його місця проживан-
ня та передано родичам.

У Листопадівці двоє невідомих 
осіб під виглядом продажу хусток 
вчинили крадіжку грошових коштів 
з одного домоволодіння. 

У Козятині до поліції звернувся 
чоловік, який виявив, що після 
спільного застілля з невідомими 

особами за місцем свого про-
живання 30 січня, викрадені речі. 
Вжитими заходами поліцейськими 
Козятинсьткого ВП було встанов-
лено, що у вчиненні крадіжки об-
ґрунтовано підозрюється 20 річний 
житель Ружинського району.

Біля с. Мшанець сталася ДТП. 
По прибутті на місце події було 
встановлено, що водій автомобіля 
Ауді житель м. Вінниця, рухаючись 
по крайній правій смузі  автодоро-
гою Вінниця-Житомир в напрямку 
м. Житомир, поблизу с. Мшанець 
здійснив наїзд на пішохода. Ним 
виявився 21-річний житель с. Че-
репашинці Калинівського району, 
який здійснив раптовий вихід на 
проїжу частину.

 Від отриманих тілесних ушко-
джень потерпілий помер в кареті 
швидкої допомоги. 

що робити, щоб не стати жертвами телефонних шахраїв

жахлива аварія, шахраї, крадіжки, насильство в сім’ї

Широкого розповсюдження 
серед місцевих жителів набули 
злочини, пов’язані з заволодінням 
коштами громадян шляхом об-
ману телефоном. Аналіз свідчить, 
що категорія осіб, яка спілкується 
з майбутніми потерпілими – осо-
би раніше судимі за аналогічні 
злочини. У ході проведених опе-
ративно-розшукових заходів стало 
відомо, що більшу частину злочи-
нів шляхом обману по телефону 
вчиняються ув’язненими особами 
у місцях позбавлення волі, які від-
бувають покарання за різні види 
злочинів по всій території України.

Особливістю даної категорії 
злочинів є те, що зловмисник, 
який телефонував потерпілій осо-
бі, на час скоєння злочину знахо-
дився у іншому куточку держави, 
і після отримання коштів зв'язок з 
ним втрачається. Інформацію про 
майбутні жертви злочинці отриму-
ють в мережі Інтернет, відслідко-
вуючи щоденно номери телефонів 
громадян, їхні повідомлення про 
втрати документів, речей чи місця 
їх втрати.

схеми шахрайства на сай-
тах продажу;. Усі ми, ну або  
майже всі, хоч раз у житті купували 
щось через Інтернет. Багато  хто  з 
нас покупки здійснюють на дошках 
оголошень «з рук в руки».

Ми вирішили зібрати в одну 
статтю види шахрайства, які 
практикують мисливці за вашим 

гаманцем. Тому, інформація не 
буде зайвою практично для 
будь-якого користувача мережі 
Інтернет. Адже попереджений - 
значить озброєний, чи не так? Чи-
тайте, щоб не попастися на гачок 
ошуканців!

 
шахраї-покупцІ І банкома-
ти. Інформація про спосіб обману 
за допомогою банкоматів. Хочемо  
попередити вас, щоб ви не попалися 
на виверти шахраїв!

Метод досить простий, а голо-
вне завдання шахрая - виманити 
жертву до банкомату. Ось як це 
відбувається:

1. Шахрай телефонує за вка-
заним в оголошенні номером 
телефону, представляючись по-
тенціальним покупцем. При цьому 
він мало цікавиться або зовсім 
не цікавиться самим товаром, 
а відразу заявляє про бажання 
зробити покупку. Дуже часто шах-
рай видає себе за представника 
фірми - наприклад, салону з про-
кату весільних суконь чи магазину 
товарів для дітей.

2. Далі «покупець» просить 
продавця надати дані карти для 
оплати за товар, часто уточнюючи 
вид картки, а також залишок на 
рахунку. Це обов'язково має вас 
насторожити: подумайте самі, на-
віщо покупцеві знати, скільки гро-
шей на вашій карті, якщо платити 
будете не ви, а він?

3. Потім шахрай повідомляє, 

що перерахує гроші, але для їх 
отримання потрібно підійти до 
банкомату та виконати дії, що він 
скаже. Коли продавець підходить 
до банкомату і вставляє карту, 
шахрай диктує номер своєї карти 
під виглядом номера грошового 
переказу і просить ввести суму, 
яка нібито повинна надійти на 
рахунок продавця. Після підтвер-
дження транзакції гроші опиня-
ються на рахунку шахрая.

Як правило, спілкування з таки-
ми горе-покупцями відбувається 
в поспіху, вони кваплять про-
давців, просять їх швидше бігти 
до банкомату і натискати на по-
трібні кнопки, інакше «гроші не 
пройдуть», використовують інші 
методи психологічного тиску.

Ні в якому разі не повідомляйте 
нікому будь-які дані, крім номера 
картки та ПІБ.

Крім того, ніколи служба безпе-
ки банку або будь-якої іншої ком-
панії не буде вам передзвонювати, 
щоб уточнити додаткові дані по 
картці. Так чинять тільки шахраї.

Якщо вам прийшла SMS з 
кодом, який просить назвати 
покупець, щоб його платіж прой-
шов, то знайте, ви маєте справу з 
шахраєм. Це обманщик, знаючи 
номер вашої картки, додаткові 
дані та номер телефону, намага-
ється провести послугу «Екстрені 
гроші».

 
операцІї з банкІвськими 

картками в ІнтернетІ. Жод-
ного  чіпа чи пін-коду для Інтер-
нет-платежу з карти не потрібно. 
Достатньо знати номер картки, 
термін її дії та три цифри на зво-
ротній стороні картки справа від 
поля підпису. Ця інформація є су-
воро конфіденційною. Під жодним 
приводом ця інформація не може 
бути розголошена третім особам. 
Але виманити ці реквізити значно 
простіше.

Часто зловмисники знаходять 
своїх жертв, коли останні хочуть 
продати свій товар на інтернет-
аукціонах або на дошках ого-
лошень. Ознака таких шахраїв 
– вони не хочуть зустрічатися, 
не торгуються. Вони пропонують, 
щоб ви надіслали товар службою 
доставки, а вони проведуть оплату 
на картку. 

Відповідно, коли шахрай про-
сить у вас номер картки, після 
цього вам буде дзвонити людина, 
яка представиться працівником 
служби безпеки банку, до при-
кладу, але виглядатиме дуже 
впевнено. Вони говорять при-
близно таке: «На вашу картку 
пройшов переказ коштів, але ми 
не можемо його зарахувати, бо 
нам потрібні додаткові дані». І 
вони починають випитувати пер-
сональні та конфіденційні дані. 
Як тільки інформацію отримали 
– грошей на вашій картці ви вже 
не знайдете.

для того, Щоб ви не стали 
жертвою телеФонних шах-
раїв, запам'ятайте кІлька 
порад. Перше правило  - ніколи 
не передавати дані по  своїй картці 
третім особам, ким би вони не пред-
ставлялися. Секретними є PIN-код 
картки, секретні коди, дані паспорта 
і прописки, а також паролі, які при-
ходять на ваш мобільний телефон. 
Передаючи ці дані, ви ризикуєте 
тим, що передасте чужій людині 
і доступ до своїх карткових ра-
хунках!

Друге правило - не відправляйте 
SMS-запити зі своїх мобільних 
телефонів, у призначенні яких ви 
не впевнені на 100%. Особливо 
це стосується SMS на короткі 
номери.

Тому, якщо до вас телефону-
ють невідомі та вимагають гроші 
або ж, навпаки, ошелешують 
інформацією про виграш значної 
суми, в жодному разі не впадайте 
в паніку й не поспішайте викону-
вати умови ймовірних аферистів. 
Будь-яку інформацію потрібно 
перевіряти, тоді є шанс не стати 
жертвою сучасних «Остапів Бен-
дерів». Якщо ж виникають сумні-
ви – треба негайно повідомляти 
на 102.

Якщо ви стали жертвою шах-
раїв, звертайтесь в Козятинське 
відділення поліції, що знаходиться 
за адресою м. Козятин, вул. Геро-
їв Майдану, 30 або телефонувати 
2-03-30 чи 102.

мрія багатьох учнів школи-інтернат-гімназії

кримінальна хроніка

продам 
  Êîæóõ íàòóðàëüíèé, íîâèé ð-ð 52-54, 067-727-83-26
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñ. Ñèãíàë, öåíòð 25 ñîò. 098-300-63-28 
  Ñ³÷êàðíþ ÑÑÕ. ñ. Ïèêîâåöü. 098-783-87-22
  Â³âö³ 50-60 êã. 098-418-41-24
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 4 ì³ñ. 073-226-93-27
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 
480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-
83, 096-559-83-23
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», òþëü 
- ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Ñåðâàíò, ëþñòðà, 3 äèâàíà, êîâðè, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³äà, 
êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69, 093-189-
77-54
  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
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé, ï³äðîùåíèé, 
êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
  Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063-143-61-18
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073-793-55-95
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 
097-793-55-95
  Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: êàë³ôîðí³éñüêèõ, 
ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé 
âåëåòåíü, ðàäÿíñüêà øèíøèëà, ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé, 
ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-55-95
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-671-67-65
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí. 063-293-13-
29, 098-974-57-77
  Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76 ï³ñëÿ 
17:00
  Ñò³ë äåðåâ’ÿíèé, äîáðîòíèé á/ó ç ëàâêàìè â êàðêàñ³, ìåòàëåâà 
ðîçïàøêà íà êîëåñàõ ïîñàäêà - êîïàííÿ êàðòîïë³ äëÿ êîíÿ. 067-
462-89-96
  Òåëåâ³çîð SHARP 1 000 ãðí., DVD-500 ãðí. 067-646-72-63

  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëèæ³, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, 
ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íü íà ïîñ³â. 067-429-73-29, 
098-587-31-69
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, òàãàíîê, 
åëåêòðîïëèòà âñå íîâå, ìëèí, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí, ßâà, 
êîìïðåñîð. 068-216-34-20
  Ïèëîñîñ Ñàìñóíã 1600 îáîðîò³â 1 000 ãðí. 093-291-96-46 
Ëàð³ñà
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà ³ äð³áíà, ñîðòà: Ñàíòå, Áåëëàðîçà 
³ Ñëàâÿíêà, ñ.Êîçÿòèí. 063-886-13-39, 066-624-31-99
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 15 ãðí./â³äðî. 096-846-87-64
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò., ð-í âóë.Ñóâîðîâà. 067-129-
82-31, 063-293-14-06
  Øóáà íîðêîâà íîâà ðð.48-50, êîë³ð ÷îðíèé, òåðì³íîâî. 093-
225-43-41
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ïîñàäêîâà, äð³áíà, ñ³íî. 096-295-27-64, 
096-443-32-02
  Êðîë³ ìîëîäíÿê òà ³íø³. 093-786-38-07
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Geoby, êîë³ð çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
178-74-18, 096-699-69-95
  Êîðîâà, ê³íü, ñ.Ïóçèðêè. 097-246-80-04, 097-169-44-41
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Áóðÿêè. 097-318-91-22
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Ôóñ ñîíÿøíèêîâèé íà êîðì, ìóêà âèùèé ñîðò. 097-703-80-
96, 063-187-81-19
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Á³ëüÿðä - ñíóêåð. 096-078-57-11
  Ïîðîñÿòà. 068-821-74-20
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81 
  Ñ³íî ëþöåðíè. 067-852-60-52, 073-109-51-79
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-608-05-91
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³ âàçîíè, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 068-334-66-72
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, øàôà. 067-
457-08-87 ç 18:00 äî 20:00 
  Áóðæóéêà, âð³çàíà ãàç. ïëèòà, ìîéêà í/æ ç çì³øóâà÷åì, 
äîìàøíå âèíî ç âèíîãðàäà ²çàáåëëà áåç êîíöåðâàíò³â. 098-225-
48-32, 063-598-85-90
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç 
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
  Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà, 
ê³ìàíî, òà çàõèñò íà êàðàòå 5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
  Öóöåíÿò ñèá³ðñüêî¿ Õàñê³ íåäîðîãî, õëîï÷èêè 4 ì³ñ., ïðèâèò³, 
ïðîãëèñòîâàí³. 097-483-42-09
  Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé 80 ãðí., ä³òêè 50 ãðí, ñ³ÿíö³ 25 
ãðí., íàñ³ííÿ 10 øò./20 ãðí., íàñ³ííÿ ê³ìíàòíèõ ïîì³äîð³â 10 

øò./5 ãðí. 093-109-83-83, 097-556-89-47
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà «Êàëèíà», ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî 
âñå îêðåìî), òðèëÿæ, ë³æêî ïîëóòîðíå, ñò³ë ïèñüìîâèé, äèâàí, 
ñò³ëüö³. 063-359-40-27, 067-433-39-14
  Ìåáë³ á/ó: 2 ï³íàëà, 2 òóìáè, êð³ñëî êîìï’þòåðíå, ãàçîâèé 
áàëîí âåëèêèé, õîëîäèëüíèé, ñàìîâàð 3 øò. 063-359-40-27, 
067-433-39-14
  Êîòåë ãàç. Áàð 2-õ êîíòóðíèé, ì’ÿêèé êóòî÷îê íîâèé 
(Ìàëþòêà), òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2106. 
097-380-23-63
  Òåëåâ³çîð íà êóõíþ, ïëàíøåò. 067-422-36-17
  Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» á/ó, ðîáî÷èé, â ãàðíîìó ñòàí³. 
068-519-07-18
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ïîðîñÿòà. 067-300-17-72, 093-592-01-96
  Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, 
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 
097-643-40-14
  Çåðíî ïøåíèö³, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 20 õ 60 õ 2000 ñì., 
ãàç. êîòåë 7-êà áåçäèìîõîäíèé, êàðòîïëÿ Á³ëà ðîñà íàñ³íüîâà. 
096-727-43-90, 093-411-31-05
  Ñåðâàíò, êîâðû, 3 äèâàíà, ìÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, ïðàëüíà 
ìàøèíêà á/ó, ëþñòðà, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», 
òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò. 
097-691-24-53
  Òåëåâ³çîð «Ðàéíôîðä» â õîðîøîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 068-148-
02-27, 073-134-41-94
  Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. 097-511-40-30
  Îäíîê³ííà óïðàæ øê³ðÿíà, êîìïëåêò. 097-526-76-16
  Êîðìîâèé áóðÿê ì.Êîçÿòèí. 067-796-13-43
  Ìîí³òîðè LG ä³àã.19« TFT, Samsung ä³àã. 18.5» TN + Film,  âõ³ä 

d-SUB. 093-327-46-2
  Òîðìîçí³ êîëîäêè íàêëåïàí³ äî àâòî Êàìàç á/ó. 093-050-
15-50
  Òåëåâ³çîð (COKLU) íåäîðîãî â õîðîøîìó ñòàí³. 097-952-
56-79
  Êîðîâà õîðîøà ç 5 òåëÿì. 096-074-88-72
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64, òåðì³íîâî. 
093-600-11-98
  Äðîâà ð³çàí³ ³ ðóáàí³. 093-821-41-55
  Øâåéíà ìàøèíêà «×àéêà 2Ì» ³ «Îðøà», êàâîâà-ìàøèíà, 
ïð³íòåð Epson. 097-763-97-86, 063-630-96-77
  Öóöåíÿò â³ä ìàìè òàêñè òà êðàñèâîãî ìàëåíüêîãî ïàïè, 
öóöåíÿòà ìîæóòü æèòè íà âóëèö³. 063-298-51-17
  Êîðîâà ³ òåëèöÿ â ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-152-61-69
  Øâåéíà ìàøèíêà «Îðøà» íîæíà, îâåðëîê ïðîìèñëîâèé 4-õ 
íèòêà, íåäîðîãî. 097-046-11-75, 063-502-68-94
  Íóòð³¿ òóøêè. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Õîëîäèëüíèê Àòëàíò 2-õ êàìåðíèé, ïðîåêòîð, øâåéíà 
ìàøèíêà ç òóìáî÷êîþ, òþíåð 200 ãðí., âàçîí Àëîº, 
ñîêîâèæèìàëêà íà ñòàêàí 500 ãðí. 063-234-29-75
  Êîíòåéíåð - ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð» òåðì³íîâî. 098-879-
58-37, 093-587-13-81
  Òåëèöÿ ò³ëüíà íà êîðîâó, ò³ëüíà 6 ì³ñ. - 18 000 ãðí. 096-
772-01-94
  Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì., Ä192/Ä33 
õ 18.5 ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 11 ìì., ðó÷íà äðåëü 
2-õ ñêîðîñíà, çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380 Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé 
ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè Ä28.5 õ 550 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
  Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê ìåòàëåâèé ðó÷íèé, 
òðóáà í/æ Ä33 õ 250 ìì., í/æ Ä38 õ 735 ìì. 096-453-34-86, 
2-51-56
  Ðóáàíîê ðó÷íèé ÑÐÑÐ äîâæ. 65 ñì., öàïîí ëàê êîë³ð çåëåíèé 
16 ãðí., òîá³íî - ïðóò Ä4, ãîòîâ³ ðåçèíîâ³ ïàëü÷èêè äî ìóôò 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

ремонт, послуги
Виконуємо внутрішні роботи (штукатурка, 
шпаклівка, будівельні роботи і.т.д...) робо-
ти по електриці, заміна розеток, вимикачів                          
093-20-51-266
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 067-
889-16-25
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робота
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Помічник головного бухгалтера; Водій ЗІЛ - 
130; Помічник кухаря; Кулінар - кондитер. Ми 
гарантуємо: Офіційне працевлаштування. Середня 
заробітна плата  5500 - 6500 грн (з податками). 8 - 
годинний робочий день. - Компенсація харчування. 
067-430-02-80
Робочі на збір склопакетів. Можливо без досвіду 
роботи (навчаємо). З/п 10000 грн. Офіційне пра-
цевлаштування. Надаємо житло. Робота в м. Київ.  
066-636-26-55, 093-497-58-08
Охоронники міцної статури потрібні в охорон-
ну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма 
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п 
+ аванс. Оплата від 350 грн/доба. 099-513-14-22
Прибиральники (чоловіки та жінки) потрібні в 
торгові центри в м. Київ. Робота позмінна. До-
помога з житлом і оплата проїзду до м. Київ. З/п 
5000-8000 грн. 067-526-84-35, 066-061-15-20, 
073-030-74-24
Агроном для роботи продавцем-консультантом у 
садовому центрі недалеко від Києва, з/п - від 9000 
грн, надаємо житло. 0503306480, 0676564002 
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50
Офіційна робота в Чехії, Литві, Польші, Фінляндії. 
Без знання мови та досвіду роботи. Жит-
ло надається роботодавець. Великий вибір 
вакансій!м.Житомир,пл.Путятинський 2,"Бізнес 
центр". Л.МСПУ №637 від 09.06.2016 
На склад-магазин "Процент" на постійну роботу 
запрошується офіс-менеджер та менеджер по 
роботі з постачальниками. Оплата праці достойна 
кандидата. 063-366-49-50.
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується про-
давець 063-554-18-81
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ 
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вах-
та 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вах-
ту). Проживання та харчування оплачує компанія.  
Офіційне оформлення. 099-345-49-04 
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой вы-

417481

41
74

04

416145

41
74

82

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

093-370-60-46

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

та картон. 073-793-55-95

Дорого куплю металобрухт чорно-
го та кольорового металу. Мож-

ливий самовивіз.097-904-20-43

Продам інвалідний візок б/у стан 
добрий, недорого, крісло - туалет 

нове. 097-527-03-20

Продам шифер б/у. 067-430-40-65

Шукаю доглядальницю для двох 
жінок: одна похилого віку в після-
інсультному стані, друга потре-
бує нагляду з боку прийому ліків. 

063-259-77-85 ОльгаПродам дрова. 067-430-40-65
Продам вугілля зернята, горішки. 

067-430-40-65

Здам в оренду приміщення 30 
кв.м., центр "Абсолют", окремий 

вхід. 067-753-67-42Здам в оренду приміщення ІІ пов. 
площа 130 кв.м., маг."Абсолют" 
вул.Перемоги 41. 097-449-53-15 Здам в оренду приміщення та ро-

бочі місця з: перуки, манікюрний, 
педикюрні, нарощування вій, та-

туаж, центр міста ТОЦ "Україна", 
недорого і тепло. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

24.01.2018 р. в с.Козятин р-н Білої 
Казарми (9-ї школи), було загубле-
но собаку породи Русько-європей-
ської лайки (сука чорного окрасу 

з фрагментами білого на грудині 
та кінчиках лап). Прохання повер-
нути за винагороду. 067-148-92-19
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бор вакансий.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95, 
066-755-05-95
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника. 
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На Хлебоприемный пункт г.Казатин ул.Довженко 
12, требуется главный инженер. Требования - же-
лание работать и развиваться. Зарплата - дого-
ворная. Связь по телефону. 097-342-10-82
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15, 
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба 
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул. 
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073-
003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу запрошується технік. Вільний графік 
роботи, часткова зайнятість, вік 30-50 років. 093-
782-98-79
В продовольчий магазин на постійну роботу 
потрібен продавець. 067-609-10-49, 093-925-
92-67
На роботу потрібні працівники. Звертатись в мага-
зин "Електромайстер". 2-46-83, 5-21-16
В Armato Pizza на постійну роботу потрібні: кухарі 
(хлопець та дівчина), графік 2 через 2 дні. 063-
157-59-96
На постійну роботу в м.Козятин потрібен охорон-
ник. Чоловік до 40 років без шкідливих звичок, З/п 
3 500 грн., графік доба/дві. 063-299-33-35
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.2. Двокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 2/-, Ватутiна, поверх: 2/2/-, пло-
ща: 56/-/-. Цiна: 902579, тел.: (098) 351-63-95 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. робота 
9.1. Пропоную 

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

Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 

оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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

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

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

18. юридичнi, страховi та фiнансовi 
послуги, фондова бiржа 

18.1. Пропоную 

Послуги юриста, адвоката. Представлення iнтересiв у судах. 
Супроводження господарської дiяльностi. Тел.:(067)426-17-50, 
(093)426-17-50 

Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-255-10-10 ,066-
255-10-10

25. загальнi оголошення 
25.3. Рiзне 

Театр "Золотий Ключик" м.Київ-пропонує вистави: "Чарiвне 
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Ä35.5 õ 46 ìì., çá³ðíèé çàäà÷ òà âïðàâ ïî ðàä³îïðèéîìíèì 
ïðèëàäàì, êëþ÷ ç â³íòîì äî øòàáè. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïåðåìèêà÷ òèïó ÒÂ íà 1, 2, 3 ïîëîæåííÿ, óí³âåðñàëüíèé 
ïîñ³áíèê (Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè) - åëåêòðîäóãîâà, ãàçîâà, õîëîäíà, 
êîíòàêòíà çâàðêà, âèãîòîâëåííÿ ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ñàäà, 
ãîðîäà, äà÷³, êîíñòðóêö³¿  ìåòàëåâèõ ïå÷åé, çàáîð³â, ñ³òîê, 
ãàðàæíèõ âîð³ò, ðåø³òîê, ïå÷åé- êàì³í³â. 096-453-34-86, 2-51-56
  Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî òðàíñôîðìàòîðà 
220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè  âîäè 
ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä. 096-453-34-86
  Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí äî ïèëîñîñà 
Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 
ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-
34-86
  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
  Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò, 
òð-ð 220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 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.), 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 àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê 63 õ 63 
=2 ì/ï). 096-453-34-86, 2-51-56
  Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78, 88, 104. 
096-453-34-86
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 ìì., 
êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-34-
86, 2-51-56
  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
  Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ ðîáîòàõ, 
ãåîäåç³¿, ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì. 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. 096-453-34-86, 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
  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
  Êðóã ñòàëüíèé Ä30 õ 1380 ìì., ïîêîâêà ñòàë. Ä190 õ 82 ìì., 
ëèñòîâà ñòàëü 43.5 ìì õ 175 ìì õ 610 ìì, êðóã ñò. 3 Ä.48 õ 920 
ìì., êîíòóð çàçåìëåííÿ, àðìàòóðà À Ä18 õ 1480 + ïîëîñà 20 
õ 5 ìì., òðóáà Ä 20 á/ó óñèëåíà òîâù. ñòåíêè. 096-453-34-86, 
2-51-56
  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. 096-453-
34-86, 2-51-56
  Õë³áîï³÷êà Çåëìåð 2 000 ãðí., äâ³ ïîäóøêè 70 õ 70  ç ï³ð’ÿ 200 
ãðí. 2-15-10, 098-261-86-68
  Òåëèöÿ ò³ëüíà. 067-187-32-25
  Ñ³íî, êîçî÷êà 3 ì³ñ. â³ä õîðîøî¿ êîçè. 097-736-90-46
  2 ðàä³îòåëåôîíè, ìàíåæ - ë³æêî, êîìï’þòåð, «Maxi - Cozi» 
(äèòÿ÷à êîðçèíà), êîëîíêè äî êîï’þòåðà «Sven» 2 õ 18W, äâèãóí 
äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè, ëþñòðè (ð³çí³) á/ó, øèôåð á/ó, ã³òàðà 
«Êîðò». 093-140-74-34
  Äèâàí (ðîçêëàäíèé) ³ äâà êð³ñëà (íå ðîçêëàäí³), âñå â 
³äåàëüíîìó ñòàí³, äåøåâî. 097-317-54-77
  Çàï.÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî. 067-754-
44-65
  Ðåäóêòîð ÃÁÎ «PALAGAR  (Ïîëüøà) á/ó, 1 ð³ê åêñïëóàòàö³¿, 500 
ãðí. 097-116-69-11, 063-694-97-00
  Çåì. ä³ë-êà 0.1931 ãà ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà 82-À, íåäîðîãî. 
068-245-85-75
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà âóë.Ï³âäåííå Øîñå 39. 097-207-88-44
  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
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ÅëåêòðîËþêñ, âåðõíÿ çàãðóçêà. 063-694-
36-48
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 300 ìì õ 10 
ìì.,  40 ë. åìàë. êàñòðþëÿ, âåëèêèé ãàç. áàëîí, öåãëÿíèé ãàðàæ 
â êîîï. «Ñîê³ëåöü». 099-294-82-38
  Ñêàò ç äèñêîì, êàìåðà ð.23-1-30 äî êîìáàéíà, êðèëà ïåðåäí³ 
ÃÀÇ-24 Âîëãà, ôîíàð³ çàäí³ ÃÀÇ-24 íîâ³, ïðóæèíè ï³äâ³ñí³ Âîëãà 
ÃÀÇ-24. 067-300-27-77
  Ñò³ë êîìï’þòåðíèé óãëîâèé. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà Íîðä á/ó, êîë³ð á³ëèé. 073-463-
42-18
  Êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Êàðòîïëÿ âåëèêà «Ñëîâ’ÿíêà», ñ.Âåëèêå. 067-462-89-96

  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-489-14-77-073-060-44-73
  Âóã³ëëÿ íåäîðîãî. 093-256-27-13
  DVD - BBK-DV7215 ïëåºð, 2-Â õîäà íà ì³êðîôîí, ï³äêëþ÷åííÿ 
AUDIO OUT, Video, DIGITAL, ZCART . 093-327-46-23
  Ìîòîð ÂÀÇ, àêóìóëÿòîð 91 àìïåð. 066-247-57-54 Òîë³ê
  Äðîâà. 067-430-40-65
  Âóã³ëëÿ çåðíÿòà, ãîð³øêè. 067-430-40-65
  Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò Ñàëþò, êîñòþì 
÷îë. ÷îðíèé. 096-364-80-30
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., ðàìêè - 
êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê, ï³ðÿ - ïóõ 3 êã.. 096-364-80-30
  Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà  
ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ìîòîð 2Ì 2-õ öèë³íäðîâèé êàðáþðàòîðíèé. 068-008-82-38 
Ìèêîëà
  Íà ³íêóáàö³þ êóðÿ÷³ ÿéöÿ ìÿñî - ÿº÷íî¿ ïîðîäè ï³âåíü äî 5.5, 
êóðêà äî 4.5 êã., ìîëîäèõ ï³âí³â íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-
05, 066-432-22-16
  Ëüîøêà 40 êã. ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê. 
068-174-03-79
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà, ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-769-38-57, 
097-417-87-97
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ ð. 1.20 õ 6 ì. - 4 øò., 2 000 ãðí./1 øò. 096-
779-60-83
  Áðàìà íà ãàðàæ 2 õ 2.5 ì. - 3 000 ãðí. 096-779-60-83
  Ãàðàæ ïî âóë.Ïîä³ëüñüêà á³ëÿ ÏÌÊ-9, 2-õ ïîâåðõîâèé ç á³ëî¿ 
öåãëè 6 õ 9 ì., íà 2 áðàìè, º âîäà, ñâ³òëî, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-
779-60-83
  Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèé äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà, øâåéíà 
ìàøèíêà Ò²ÊÊÀ (Ô³íëÿíä³ÿ), ñºòêà 6 ìì. - 2 ì., ï³äéîìíèê òåëüôåð 
- êîìïþòåð Ç³ëîâñüêèé, ÷îëîâ³÷à øê³ðÿíà êóðòêà íà öåãåéö³ ð.48-
50, òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê. 063-689-36-37, 063-695-30-20
  Êàïóñòà 3 ãðí./êã. 097-340-95-40
  Ôîðìè äëÿ âèï³êàííÿ ãîð³øê³â, ãðèáî÷ê³â 250 ãðí., ôîðìà 
÷àâóííà äëÿ âèï³êàííÿ âàôåëüíèõ ëèñò³â, çðîáëåíà ï³ä 
çàìîâëåííÿ 450 ãðí., ôîðìà äëÿ öóêåðîê íà ïàëè÷ö³ 250 ãðí. 
097-556-89-47, 093-109-83-83
  Êë³òêè äëÿ õâèëÿñòèõ ïàïóæîê ³ êîðåëë, ãí³çäà, æåðäèíêè, 
ïî¿ëêè, ãîä³âíèö³ ³ ò.ä., âñå á/ó â ãàðíîìó ñòàí³, õîì’ÿ÷îê 
äæóíãàðèê (ä³â÷èíêà) â äîáð³ ðóêè. 097-556-89-47, 093-109-83-83
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ñ.Ñåñòðèí³âêà. 050-642-70-53, 093-812-
50-84
  Ñ³íî íåäîðîãî ñ.Æóðáèíö³. 097-744-46-76 ï³ñëÿ 19:00
  2 êîëåñà â çáîð³ äî ìîòîöèêëà ²Æ. 097-622-24-72, 063-629-

68-85
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Êàðòîïëÿ íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, àëþì³í³ºâ³ áåòîíè, áóðæóéêà, òðóáè 
ð³çíîãî ä³àìåòðà. 098-403-07-45
  Àáî çäàì â îðåíäó êîðîâó. 097-682-51-48
  Ñò³íêà ÌÄÔ òåìíèé ãîð³õ, òà ì’ÿêèé êóòî÷îê. 097-751-80-75
  Øèôåð 20 ëèñò³â. 068-494-15-26
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ 10 ì. äîâæ., 4.50 øèð., òåðì³íîâî. 097-
859-45-37
  Øèôåð á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомістЬ
  ×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
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñàäîê, êðèíèöÿ, 5 ñîò. çåìë³ ï³ä 
ãîðîä íà ñò. Ïëàíîâèé, ÒÎÂ Ñàäîâèé «ßáëóíüêà». 097-
519-78-13, 093-017-50-05
  3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. 
097-682-51-34, 095-659-89-10
  Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè îáÒºäíàí³ ç æèëèì áóäèíîêîì, 
ñàäîê, ñàðàé, êðèíèöÿ ñò. Ïëàíîâèé, ÒÎÂ Ñàäîâèé 
«ßáëóíüêà». 097-519-78-13, 093-017-50-05

  Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, 
âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ 
õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69. Ãàëèíà.
  Áóäèíîê ïðîâóëîê Ê³ðîâà, 8. 096-10-7-00-47
  Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ. 
ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3 ç â³äëèâîì, 10 
ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á. 188 òèñ. ãðí. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 
36 êâ.ì. 096-537-08-82
  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 ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, 
ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî 
ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 
063-854-94-76
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 12 
000 ó.å. 096-772-27-55 
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, 
îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-888-21-88
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 

Дзеркало", "Новi Вуха Короля", 20-22лютого, 4-6квiтня. Вiнниця, 
область, р-ни. На замовлення. Тел.:(096) 458-97-54 
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28. 063-065-73-23 Àíÿ
  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
  Ï³â áóäèíêó âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, 10 ñîò. çåìë³, ãàç, 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-384-88-74
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. 
âîêçàë. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 
063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96

  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
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-
446-91-42, 098-755-31-34
  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 ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 
120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 
ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà 
ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, 
ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-966-19-14
  Áóäèíîê ñ.Äåðãàí³âêà, º ãàç. 097-768-80-55
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí-2 âóë.Âåñíÿíà 2/16, ³íä. 

îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, æèòëîâèé ñòàí, ÷àñòêîâî 
çàëèøàºìî, äî êâàðòèðè º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç 
ïîãð³áîì, òà 10 ñîò. ãîðîäó. 067-600-19-74, 093-795-
17-07 Àíäð³é
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç, âîäà, öåíòð ñåëà, ãîñï. 
áóä³âë³, ë³òíÿ êóõíÿ. 067-278-43-14
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-
509-86-79
  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 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
  3-õ ê³ìí. êâ., 61 êâ.ì., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà, ³íä. 

îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ëîäæ³ÿ, áàëêîí. 093-732-42-02
  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 âóë.Ìàçåïè 60, êðèíèöÿ 3 ì. â³ä áóäèíêó, 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãîðîä ð³âíèé, õîðîøà àóðà. 
063-386-14-76
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-
643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, âóë.Êàòóêîâà. 063-321-40-44, 
063-736-44-69
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïîãð³á, 1 ïîâ., óãëîâà. 067-
963-17-30
  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. 063-502-63-13, 
050-821-49-53
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ïëîùà 48 êâ.ì., 2 ïîâ., 
îïàëåííÿ ³íä., ðåìîíò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 063-406-22-13, 
097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè ì³ë³ö³¿), 
ïëîùà 55 êâ.ì., îïàëåííÿ ³íä. 063-406-22-13, 097-
590-77-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 
067-710-75-08
  ×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 âóë.Ùîðñà, 45 êâ.ì., 2 ê³ìí., êóõíÿ, 
ñàðàé, º çåìëÿ ï³ç çàáóäîâó. 063-197-03-45
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, âóë.
Øê³ëüíà 23-Á. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  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
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 
097-495-89-61
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + 
ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-
714-27-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 90 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 38 ñîò. 
ãîðîäó. 097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 
098-626-97-13
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Áóäèíîê  110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà 
ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ 
ÿìè, ïëîäîâ³ äåðåâà, áóä. çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ 
ç âñåñåçîííèì ï³ä¿çäîì, ïîðó÷ àâòîáóñ. çóïèíêà, 
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., 
º âåëèêà ëîäæ³ÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà àïòåêà, 
àâòîáóñ. çóïèíêè, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ ï³ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, îïàëåííÿ ï³÷íå, º êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 
ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà), 3 ïîâ., 64 
êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë 
ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. êîòåë, 
íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45/11. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è 
ìàãàçèí. 063-530-83-82
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2 ïîâ. 068-512-67-88
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 
15 ñîò. 096-050-99-31
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Øåâ÷åíêà 1. 093-123-51-65
  Áóäèíîê ãàç., æèòëîâèé ñ.Çàðóäèíö³ Ðóæèíñüêèé ð-í, 
0.22 ãà, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-408-31-82
  Áóäèíîê, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñàðàé, çåìëÿ ïðèâàòèç. 

096-836-89-04
  Çåì. ä³ë-êà 64 ñîò. ïðèâàòèç ç³ ñòàðèì áóäèíêîì. 096-
836-89-04
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç., ïðèâàòèç. ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê ñòàðèé 15 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà ï³ä çàáóäîâó. 
063-234-29-75
  Äà÷à â ð-í³ ÐÅÑ (á³ëÿ ³íòåðíàòó), 10 ñîò., öåãëÿíèé 
áóäèíîê, ñàäî÷îê. 068-023-60-51
  Áóäèíîê ãàç., öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ïðèâàòèç., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 
096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî ï³ä 
á³çíåñ). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, íîâå ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîí, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà çåìë³. 
067-284-59-94, 063-776-45-68
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ç ðåìîíòîì. 063-694-70-09
  ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 097-663-57-24, 096-650-51-26, 068-786-06-18
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 
êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 
067-506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, 20 ñîò., êðèíèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 
063-319-95-67
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ñ.Êîçÿòèí. 067-581-77-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143 
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-554-18-81
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ. ì., 2 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58 
êâ.5. 096-378-80-86, 063-248-16-06
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ, 
ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðó÷ ñòàâîê, çðó÷íèé 
ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ ³ ïî¿çäîì, õîðîø³ ñóñ³äè. 098-993-
35-42
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè öåíòð ñ.²âàíê³âö³. 067-440-
26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-
276-07-38
  Áóäèíîê íîâèé æèëèé â ñåë³. 068-633-92-09
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., ðåìîíò. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 4 ïîâ.. îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 2 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ç îïàëåííÿì, 
íåäîðîãî.093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, öåíòð, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 093-
704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë. 
096-176-45-23
  2-õ ê³ìí êâ. â ì³ñò³ òà 3-õ íà ÏÐÁ 5 ïîâ. 063-298-50-60
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ì.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ñàä, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 
096-346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-31 Ñàøà
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-
57-85
  4-õ ê³ìí. êâ., ïëîùà 72 êâ.ì., 1 ïîâ., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí, 
îïàëåííÿ ³íä. ãàçîâå, âîäà öåíòðàë³çîâàíà. 093-785-79-12

  аВтомото
  Ôîðä-Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâèã. 2,0 ìîíî ³íæåêòîð, ãàç-
áåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíå ñêëî. 097-444-97-69, 
097-449-53-84

  Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 097-
577-26-86
  Ìîñêâè÷ 2040 â äîáðîìó ñòàí³, ìîòîð çðîáëåíèé, 
êîðîáêà ïîì³íÿíà. 096-706-90-11
  Øåâðîëå Àâåî 2008 ð.â., ãàç 4 ïîêîë³ííÿ, êîíäèö³îíåð. 
093-095-17-57, 098-600-83-18
  ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá. 1.6, ãàç-áåíçèí. 093-002-64-21
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  ÂÀÇ 21013 â äîáðîìó ñòàí³, 1982 ð.â. 097=488-07-54
  Òðàêòîð Ò-40 ç âåäó÷èì ìîñòîì àáî îáì³íÿþ íà 
³íîìàðêó õîðîøó. 068-025-47-76
  ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., äâ. 1.3, ãàç-áåíçèí, ó â³äì³ííîìó 
ñòàí³, êîë³ð æîâòèé, ð³äíÿ ôàðáà, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
097-324-88-02
  ßâà-638 â õîðîøîìó ñòàí³ 20 000 ãðí. 068-022-59-12
  ÂÀÇ 2106 1988 ð.â., 1.3, ãàç-áåíçèí, 5 ñò.ÊÏÏ â 
íîðìàëüíîìó ñòàí³. 063-567-53-83
  Àóä³ - 100 Ñ4 1992 ð.â., äèçåëü 2.4, ÷åðâîíèé, íà õîäó, 
òåðì³íîâî. 063-058-78-88
  ÂÀÇ 2105 1987 ð.â., á³ëà, íà õîäó, 5 ñò. - 29 000 ãðí. 
093-038-81-63, 096-408-85-74
  Çàïîðîæåöü. 096-383-21-98, 068-203-85-95, 063-174-
01-32
  ÇÀÇ Ñëàâóòà 2006 ð.â., çåëåíèé ìåòàë³ê, 1.2 êàð., ãàç-
áåíçèí. 063-628-92-73, 068-216-33-56
  Ìîòîáëîê ñàìîðîáíèé (áåíçèíîâèé). 068-993-39-84
  ÂÀÇ 21114 óí³âåðñàë, 16 êë. 2008 ð.â. 063-532-02-67 
Ìèêîëà
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³. 097-
756-29-19
  Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà-3. 097-622-24-72, 063-629-68-85
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  ÂÀÇ 21014 ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 82 000 ãðí. 093-679-43-84
  ÌÒ-10. 098-403-07-45
  ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí. 063-145-03-28
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, 
òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî, áàæàíå çíÿòòÿ ç 
îáë³êó. 097-152-49-22
  ÂÀÇ 2105 â â³äì³ííîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92

  КуплЮ
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, ÒÀÂð³¿-ÑëÀÂóÒÀ, ÌîÑêÂè÷, ÍèÂÀ - Â áóäü ÿêîÌó 
ÑÒÀÍ³: ÀÂÀð³éÍ³, ãÍèë³ ïðîáëåÌÍ³, ÍåðîÇÌèÒÍåÍ³. 098-682-
50-85
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, 
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, 
áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
067-502-79-12
  Êóïëþ ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 097-405-78-33
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» Ò4. 
063-684-23-83, 096-559-83-23
  Äà÷ó (ìîæëèâî áåç áóäèíêó) àáî çåìåëüíó ä³ëÿíêó ç/áåç 
áóä³âë³ â ñåëàõ: Ñèãíàë,Òèòóñ³âêà,Ñ.Êîçÿòèí. 0632985060
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  ×îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàë äîðîãî, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 096-465-31-67
  Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà ïåðåãîð³âøèé, ìîòîáëîê 
ìîæíà ðîçêîìïëåêòîâàíèé àáî íåðîáî÷èé, ìëèí 

ïåðåãîð³âøèé, åëåêòðîçâàðêó, êîìïðåñîð. 068-216-34-20
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Äîðîãî ÿéöÿ êóðÿ÷³, êà÷èí³, ãóñèí³ íà ³íêóáàö³þ. 067-173-31-
50, 063-608-92-55
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
  Çåì. ä³ë-êó â ì.Êîçÿòèí, ñ.Êîçÿòèí, Ñèãíàë. 093-679-43-84
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
  Êóêóðóäçó ñóõó, êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà 
òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
  ²íäþêà. 096-458-74-38
  Ãîð³õèö³ëèé äîðîãî, áåçêîøòîâíèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-
18, 063-828-27-30
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 063-591-87-90
  Çåì. ä³ë0êó â ð-í³ ÏÐÁ. 097-986-72-73, 063-363-21-58 
Àíäð³é
  1-2-õ ê³ìí. êâ., â áóäü - ÿêîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 093-409-
34-54
  Ìîïåäè òà ñêóòåðà â ðîáî÷îìó ³ íåðîáî÷îìó ñòàí³. 093-
679-43-84

  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
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çí³ìó êâàðòèðó àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê ç ïîäàëüøèì 
âèêóïîì, àáî â³çüìó íà âèïëàòó. Ñåëà íå ïðîïîíóâàòè. 067-
681-63-69, 093-010-63-30
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39 
  Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé 
æèçíè, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - 
áàÿí. 099-134-34-06, 063-29-18-967
  Çäàì ÷àñòèíó îô³ñó. 098-132-19-08
  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
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-052-15-74
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ç òîðã³âåëüíèì îáëàäíàííÿì ó 
ñ.Òèòóñ³âêà. 096-372-03-80, 093-884-69-74
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20 êâ.ì. 063-
342-67-53
  Øóêàþ æ³íêî ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, ç 
ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 067-515-33-56, 093-409-34-54
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 063-371-09-85
  ×îëîâ³ê 55 ð., ð³ñò 1.77, äîáðèé, ñïîê³éíèé, ðîáîòÿùèé 
àëå êóðèòü øóêàº ëàã³äíó æ³íêó áåç ø/ç, çãîäåí íà ïåðå¿çä. 
096-963-73-52
  Âòðà÷åíî Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ñåð³ÿ ßÆ ¹261384, êàäàñòðîâèé 
¹0521482200:02:003:0121 íà ³ì’ÿ Â³òþê Ëàðèñè Ìèêîëà¿âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-294-52-80, 096-157-47-13
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â (Êîòîâñüêîãî 7). 067-
772-36-78
  Çí³ìó êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í. 068-065-91-74, 063-293-
76-37
  Çíàéäåíî ñòðàõîâå ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà. 093-766-
18-41
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-280-25-46
  Â³ääàì êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-462-61-91, 096-
419-27-25, 2-10-51
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà 
äîâãîòðèâàëèé òåðì³í. 096-876-15-35
  Æ³íêà øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³ àáî íÿí³, ò³ëüêè Êîçÿòèí. 
067-192-67-78
  Âòðà÷åíî îðèã³íàë ñåðòèô³êàòó íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó 
(ïàé) ñåð³ÿ ÂÍ ¹0303423 íà ³ì’ÿ Òîä÷óê Êàòåðèíè Ñåðã³¿âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç îïàëåííÿ. 063-359-40-07
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овен 
Постарайтесь закінчити справи, 
подумайте, що зробити за-

здалегідь. Не піддавайтесь азарту, не 
женіться за дешевою славою.

телець 
опинитеся у вирі цікавих 
подій, попереду – зустрічі з 

різними людьми, поїздки. 
близнюки 
 у вас з'явиться чудова можливість 
проявити себе, розкрити свої най-
кращі якості . у суботу контролюйте 

емоції - свої та чужі.
 рак 
Подолайте сумніви й непевність 
у власних силах. Проявіть прак-
тичність у справах і розміреність 

у повсякденному житті.
лев 
можливо, цього тижня дове-
деться відстоювати свої погляди. 

будьте принципові, але не відмовляйте-
ся йти на поступки в дрібницях.

дІва
Щоб досягти бажаного, потрібні 
певні зусилля та впевненість у 

власних силах. Зосередьтесь на най-
головніших завданнях.

терези 
З'явиться можливість підняти свій 
професійний авторитет. вихідні 

проведіть наодинці зі своїми думками 
та планами на майбутнє.

скорпІон 
 Приємний сюрприз, гарний настрій... 
Фортуна до вас прихильна. однак не 

зациклюйтесь на собі.
стрІлець 
ви повільно, але впевнено набли-
жаєтесь до своєї мети. використайте 
сприятливу можливість для нових 

знайомств і корисних зв'язків.
козерІг 
Час навчатися яомусь новому і гло-
бальному. Постарайтесь поки що не 
квапити події особистого характеру.
водолІй
Не ігноруйте поради друзів, як вибра-
ти оптимальне вирішення проблем. 
будьте на позитиві. Не вибухайте 

гнівом через дрібниці.
риби 
ваша ділова активність не пови-
нна переходити у незрозумілу 
войовничість. Тоді можна роз-

раховувати і на непогані прибутки.

ГОРОСКОП
з 08.02 по 14.02

СеРедА,  14 ЛюТОГО

  - 7 0С   - 6 0С
  - 2 0С   - 3 0С

ВІВТОРОк, 13 ЛюТОГО

 -  7 0С   - 5 0С
 -  3 0С   - 4 0С

  ПОнедІЛОк, 12 ЛюТОГО

  - 2 0С     - 2 0С
    0 0С     - 2 0С

СУбОТА,  10 ЛюТОГО

 - 1 0С     - 1 0С
   0 0С     - 1 0С

П'ЯТницЯ,  9 ЛюТОГО

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

недІЛЯ, 11 ЛюТОГО

- 2 0С   - 2 0С 
  0 0С   - 1 0С

ЧеТВеР,   8 ЛюТОГО

- 2 0С   - 1 0С
- 1 0С   - 1 0С

Прогноз погоди 

P
D
F

скануй#

(068) 308-01-25
маєш новину?

41
61

51

41
76

20

бюро знахідок

приходьте послухати 
пісні воїнів-
інтернаціоналістів

не довіряйте 
свій телефон 
ларькам без 
квитанцій

школи пішли на карантин

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

Розміщення Реклами

тетяна лозІнська

До редакції завітала пен-
сіонерка Марія Кузьмівна 
Кулібаба і принесла знахідку 
—  скромну сережку. Повідо-
мила, що знайшла її у під’їзді 
свого будинку на вул. Героїв  
Майдану, 18.

— Може, якась дівчина чи 
жінка переживає за втратою. 
То нехай би прийшла до вас 

у редакцію та забрала. Як 
кажуть: дрібничка, але при-
ємно.

Інша жінка Віра Іванівна 
принесла ключі (три шт.), які 
знайшов біля музичної школи 
її знайомий.

Завітав і працівник “Відро-
дження”, який загубив ключі 
минулого тижня (також в ра-
йоні музшколи). Він вдячний 
виноградарю пану Чогло, 

що потурбувався і заніс їх в 
бюро знахідок.

Звертаюсь до всіх, хто 
щось знайшов, приносьте 
в редакцію. А хто загубив, 
давайте оголошення через 
рубрику оголошень, або при-
ходьте в редакцію. Адреса 
редакції: вул Незалежності, 
39, вхід у ворота поштамту з 
двору, перший під’їзд, другий 
поверх ліворуч.

олександра охтир

Тенденція захворюваності на грип по-
ширюється. Запобіжним заходом є від-
міна занять у школах та встановлення 
карантину.

Як повідомили газеті “RIA-Козятин” у 
міському відділі освіти, всі школи міста, 

окрім №6, закриваються на карантин з 8 
по 12 лютого згідно з постановою Комісії 
з надзвичайних ситуацій. 

Школярі Козятинського району вже з 
6 лютого перебувають на карантині, він 
триватиме до 9 лютого включно. Про це 
розповіли у районному відділі освіти, по-
силаючись на наказ від 5 лютого.  

У п’ятницю, 9 лютого, в міському будинку культури 
(колишній кінотеатр “Мир”) пройде концертна про-
грама, присвячена черговій річниці виведення військ 
з Афганістану. Початок о 15.00. Співає заслужений 
артист України Альберт Салтиков.

15 лютого 2018 року об 11.00 годині в актовому 
залі Козятинської райдержадміністрації  відбудуть-
ся збори козятинської міськрайонної організації 
Української Спілки ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) до 29 річниці виведення військ з 
Афганістану.

веронІка любІч

Безсовісний ремонтник 
телефонів дурить вже біль-
ше чотирьох місяців меш-
канку одного з сіл району. 
Працює він на “Хлібодарі” 
в комірчині №4. Бабуся 
дала йому на ремонт свій 
мобільник, та ще два не-
працюючих. Нема тепер ні 
грошей за старі мобілки, 
ні відремонтованої. Жінка 
витрачає кошти і приїж-
джає до майстра, бо він 
обіцяє їй повернути все, 
але марно. На сьогодні 
вона звернулася в редак-
цію, поліцію та податкову 
службу.

Про результати роботи 
трьох інстанцій читайте в 
наступному номері.   

правителям треба з цим кІнчати

валентина зелІнська

Вже пройшли сумні, важкі чотири роки.
Як почалась війна в Україні.
І вже терпіти це, в людей немає сил.
А мати, виплакала гіркі сльози.
В якої зліг в бою єдиний син.
Втомилася земля, втомились люди.
На сході країни у селах й містах.
Руїни й розруха повсюди.
Налякані люди похилого віку, налякані діти.
І доки ще будуть вони страждати
І у підвалах сидіти?
І доки ще будуть батьки передчасно сивіти,
Не дочекавшись живим з війни свого сина?
І скільки ще будуть зривати снаряди і міни.
На нашій священній землі в Україні?
І доки ще буде земля страждати?
І доки ще буде тремтіти?
Пора вже, правителі, з цим кінчати,
Щоб всі змогли в мирі і спокої жити.
Щоб в новому році війна закінчилась,
Щоб новий рік приніс всім людям щастя,
Щоб відійшли ненависть, розбрат, горе,
сльози у минуле у віки.
Щоб новий рік всім людям на землі
Приніс любов і злагоду, 
здоров'я, радість, мир і спокій.
На довгії роки, століття і віки!


