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Прославляють наше місто
Юні театрали “Рідного міста” перемогли
на міжнародному фестивалі
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Театральна студія "Incredible
kids" Центру інноваційного розвитку дитини "Easyл English"
(ГО "Рідне місто") отримала
призове місце в рамках проекту
фестивалю "Квітуча Україна" у
Києві. Юні театрали завоювали
срібний кубок фестивалю, ставши лауреатами другої премії на
XVI Міжнародному фестиваліконкурсі дитячої та юнацької
творчості "Зимова фантазія".
Про це повідомив газеті “RIAКозятин” голова ггромадської
організації "Рідне місто" Віталій
Креденцер. Журі фестивалю, на
чолі із заслуженою артисткою
України Інессою Брат ущик,
складали представники Міністерства культури України, члени
Європейської асоціації Фольклорних фестивалів, директори
театральних студій Києва.
Наш зірковий склад дітей (1
вікова категорія 7-10 років) у
виставі “Василькові женихання”: Софійка Василяка — незмінна українка, яка до того
ж вразила на сцені усіх своїм
співом), Софія Головатюк —
ведуча (яка не лише примусила
задуматись над філософією
слів автора, але й причарувала
собою журі), Владислав Дука
— незмінний султан (вміє займати не лише позу лотоса,
але й сідати на шпагат), Воло-

димир Малішевський — головний герой Василько, який не
лише вміє їсти ковбасу, але й
приборкувати чарівну Галинку,
Дар’я Ільчук — гаряча іспанка,
яка чарувала султана танцями
та харизмою, Діана Слободяник
— полячка, яка не лише говорила польською, але й своїми
акробатичними залицяннями
примусила сісти на шпагат самого султана, Вероніка Волкова
— елегантна француженка з
парасолькою, яка намагалась
забрати султана в Париж; Вікторія Чорномаз — сувора німкеня, яка пропонувала султану
навести лад в його імперії.
За словами керівника студії
Юлії Канівської, цього разу театралам було важливо не лише
донести до глядачів фестивалю
сюжет сцени-мюзиклу, але й
зібрати дітей, які в цей час постійно хворіли і до останнього
змінювався склад сцени.
— Через це до Києва не
поїхала пара дітей, які мали
танцювати, — каже пані Юлія.
— Але ми їх вчимо командної
гри, діти знають слова одинодного, тому є єдиним колективом, який може займати кращі
місця.
Дякуємо усім дітям за їх
чудову гру, а батькам за підтримку молодого маленького
колективу.
— Фестивалі такого рівня,

Театральна студія "Неймовірні діти" стала лауреатом 2 премії на Міжнародному
фестивалі-конкурсі "Зимова фантазія" 10 лютого (м. Київ)
це можливість прославити своє
місто, нові знайомства із іншими колективами усієї України,
із зірковими присутніми, мож-

ливість розширити свій кругозір, розкрити себе, — впевний
Віталій Креденцер.
ГО “Рідне місто” дякує дітям

за участь у фестивалі. Дякує
усім, хто підтримував та продо в ж ує підтр им у в ати ю ни х
театралів.
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“У випадку
узурпації влади,
порушення
владою права
громадян на
свободу та
гідність, народ
має право на
повстання”, —
ст. 5 Конституції
України
Загальна більшість статей інформативного
характеру носить ситуативну інформацію. Певно,
що в розриві на момент читання являється епізодичною. Завдяки своїй професії, я можу, хочу чи
не хочу, але ситуацію оцінюю наперед на день,
час, місяць, квартал, а інколи на рік. Якщо події відслідковувати, то немає потреби починати
зі старту якихось подій. Правильно починати з
останньої події.
Саме публікації на шпальтах одного вінницького друкованого видання, в яких голова Козятинської районної ради для загалу дав пояснення
терористичного акту в с. Козятин відносно
родини екс-голови райради (Валерія Стахова).
Організатором злочину В. Слободянюк вбачає
самооборону та АТОвців Козятина.
Нагадаю, що пан Стахов в місці свого помешкання став жертвою тяжкого злочину, терористичного акту. Поліція, СБУ, прокуратура його
кваліфікували, як навмисний підпал, аж ніяк не
терористичний акт. Зі слів потерпілого, на місце
пригоди прибули правоохоронці аж через дві
години. Склад оперативної групи був мінімальний. Ніяких тобі перехватів. Закрадається думка,
що терористи і силовики працювали по одній
програмі. Мета — не протидіяти злочинцям, а
причавити доволі успішного підприємця.
Чому — визначив сам потерпілий, який назвав
організатора злочину, вказав причини, мотиви
та кінцеву ціль. Уточню: кримінальна справа, по
якій виступає потерпілою дружина екс-голови. А
обвинувачений ніхто інший як голова Козятинської районної ради Віктор Слободянюк.
Що притаманно вказаній ситуації, що ми
змоделювали з точністю на сто відсотків по події теракту і опублікували в “RIA-Козятин”, де
передбачили вказаний злочин. Мало того, мою
родину і родину потерпілого передбачали, як
жертв злочину.
З моєї логіки, я на черзі після Стахова. Адже
кожного тижня відправляю заяви в НАБУ, НАЗК,
Прокуратуру області, Головне управління Національної поліції та антикорупційний комітет
України з доведеними фактами корупції голови
Козятинської райради.
Яким чином будуть чинити наді мною розправу, я не знаю. Отруять наркотиками, алкоголем,
спалять живою в квартирі? Я не вірю жодному
чиновнику силових структур у Козятині. Я зневажаю всіх голів сільських рад, що вступились
реабілітовувати Віктора Слободянюка. А мене
з чоловіком обрекли на вбивство, яке я маю
чекати?
Конституція, Закон, Кримінальний кодекс не
діє. Не діє прокурор. Не діє поліція. Не діє СБУ.
На даний момент офіційно звертаюсь до Міжнародної спілки журналістів, до правозахисних
організацій, враховуючи бездіяльність силових
структур, моєму життю та моїй родині загрожує
небезпека, прошу політичного притулку в країнах Шенген-зони.
Ваш персональний редактор
Тетяна ЛОЗІНСЬКА, (068)308-01-25
(Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Пам’ятаємо Небесну сотню!
З 18 по 22 лютого по всій
Україні проходитимуть заходи вшанування пам’яті героїв
Небесної сотні — людей, які
віддали своє життя під час
революції Гідності на Майдані
Незалежності.
Протистояння в Україні 18-21
лютого 2014 р. (Вікіпедія) —
силове протистояння між силовиками та протестувальками,
завершальний етап Революції
гідності. Результатом подій стало відсторонення Верховною
Радою 22 лютого 2014 року від

виконання обов'язків Президента України Віктора Януковича
та призначення дострокових
президентських виборів на 25
травня 2014 року.
Під час протистояння, за
інф ормацією МОЗ України
загинули 82 особи (71 демонстрант та 11 правоохоронців),
п о с тр а ж д а лими с та ли 622
людини. Розстріл Небесної сотні припав на 20 лютого 2014
року…
Герої не вмирають! Слава нації! Україна понад усе!

Увесь світ закривається від
лісодобувної галузі. Козятинський район відноситься
до зони степових. То про
ліс складно говорити. Ерозія
грунтів, засухи, вивітрення
полів. І найбільша катастрофа (яка неминуче настане)
так це зневоднення грунтів.
Абсолютно вся урожайність
Козятинщини базується на
постулаті: два добрих дощі в
травні і агроном не потрібен.
Прикро, що злочинно ігнорується посібниками посіпаками
ділків збільшення розорюваності полів. Ними, як не дивно, є слуги народу — голови
територіальних громад.
І така поважна структура,
як Агроліс, такими маніпуляціями, як “затінення поля”
породжує збільшення нео-

блікованої орної
землі. Жадоба
до шарової сир о в ини де р е вини засліплює
їм очі, з метою
наживи та особистого збагачення, без сумніву обернеться
трагедією для
краю.
Уже тисячі
гектарів с аме
так засіяно.
Саме там збирають корупційний урожай всі
державні служби: від поліції
до СБУ. Кому ще там перепадає від земкадастру, повірте,
всі платять.
По Махаринцях саме таким
чином, за нашими підрахунками, необліково збільшили 90
гектарів землі. У селі Пузир-

На 13 сесії
7 скликання Козятинської міської
ради 24 лютого минулого
року депутати прийняли рішення №538- VII «Про умови
оплати праці міського голови».
Було встановлено преміювання
міського голови Пузиря в розмірі 100% посадового окладу та
НЕОБМЕЖЕНИЙ розмір з нагоди
свят. Дане рішення прийняли із

Редакція газети готує серію
публікацій про легендарних
співробітників міліції, а тепер
поліції, що відзначились професіоналізмом та заслужили повагу серед населення
відданим відношенням та
умінням спілкуватись з мешканцями Козятинщини.
Приємно, що за короткий
час роботи в міліції на території Козятинщини я також

ки — 170 гектарів. А тепер,
як нам відомо, у Флоріанівці
та Перемозі. Вважаю, сюди
перепадають всі без винятку
громади.
У Європі за те, що ти не
обробляєш, не ореш, не
сієш дають від держави дотацію, яка рівноцінна доходу
зернових культур з гектара в

і понині займає відповідна
служба поліції та СБУ. Безумовно, що тут формувались
людські долі. Трагедії родин
засуджених та і тих, хто ніс
службу.
Як на мене, вкрай важливо
зібрати свідчення засуджених
та тих, хто їх охороняв. Створити групу небайдужих, хто
служив і тих, кого охороняв,
щоб розповіли, в яких умовах
все відбувалося. Свідчення
без ідеологічного забарв-

Сергію Венгровському потрібна
поміч друзів та небайдужих людей
Його дитинка у важкому стані
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Більшість наших земляків
знайомі із Сергієм Венгровським, як з видатним спортсменом. Адже прославляв
Козятинщину на багатьох
змагананнях у свій час. Інші
знають його по роботі в РЕСі.
Сергій одружився, має двоє
діток. Другий синочок, якого
нарекли Сергієм також, зараз знаходиться в лікарні
Охмадит у важкому стані,
його готують до операції
за кордоном. Перебування

дитини в медзакладі обходиться родині до 2 тисяч
гривень на день. Статки вже
не дозволяють оплатити все
за рахунками.
Через газету “RIA-Козятин”
звертаємося до всіх, хто
знає Сергія, до всіх, хто хоче
проявити милосердя, простягнути руку помочі і в цю
скрутну хвилину допомогти
матеріально.
Номер рахунку у ПриватБанку 29244825509100, номер
карточки 5168757355653785
— Венгровський С. В.

значними порушеннями норм
законодавства. По-перше, декілька разів голосували, допоки
не набрали необхідну кількість
голосів. По-друге, відповідно до
законодавства про працю, премія виплачується за конкретно
вказаний період. Міському голові
Пузирю ж цим рішенням премія
виплачувалась пожиттєво.
Депутати, що поважають в
своїй роботі законність та інтереси громади міста, неодноразово
наголошували на неправомірності
даного рішення. Але міський
голова та його «поплічники», з
так званої більшості, плювали на
закон. Відповідь була традиційна,

яка властива нинішній владі: «Не
подабається – звертайтесь до
суду».
До суду звернулись. Депутат
Таїса Радіна направила адміністративний позов щодо законності рішення сесії про преміювання
Пузиря. Козятинський суд не
засудив рішення. Але постановою Вінницького апеляційного
адміністративного суду 31 січня
2018 року визнано, що рішення
є ПРОТИПРАВНИМ та підлягає
СКАСУВАННЮ.
Нагадаю, що “За”
протиправне преміювання голосували
депутати:
О. Дацюк., В. Малішевський, Л.

Україні. Чим менше засіваєш
і даєш позитивний результат,
тим більша дотація. Наші
аграрії від холдингів до місцевих магнатів — національна загроза українцям. Вони
помруть, а їх нащадки навіть
викинуть їх тіла з землі, проклинаючи їх жадність до
наживи.

лення.
Для старту важливо створити ініціативну групу, яка
б узгодила і провела дослідження приміщень станом на
сьогоднішній день. Хто має
таку жилку, прошу звертатись
до редактора газети. Свої
спогади надсилайте за адресою редакції.
Після ретельного обговорення в ініціативній групі,
цікаві історії будуть оприлюднені на шпальтах газети.

Гаврилюк, О. Каратєєв, П. Луцюк,
Р. Масира, С. Матвіюк, Л. Савчук,
Н. Якимова, Є. Буравський, М.
Кравець, К. Марченко, М. Мудра,
О. Поліщук, М. Синюшко, Ф. Кропива, М. Гончарук, О. Лєбєдєва.
Депутати з оточення мера,
навипередки догоджаючи йому,
пояснювали прийняття скасованого судом рішення про захмарні
премії: «А може мер не буде
красти». А деякі особливо активні і двічі почесні залізничники,
обов’язково обіцяли бути проти
преміювання міського голови у
випадку фінансових зловживань.
Що мав на увазі депутат Буравський, історії не відомо. Саме з

його ініціативи в порушення Регламенту рішення голосувалось
двічі.
Депутат Буравський, звертаюсь
до Вас публічно, ініційоване Вами
особисто рішення визнано судом
протиправним. Фінансові зловживання встановлені - протиправне
преміювання міського голови
Пузиря. Дії за Вами.
Окремо звертаюсь до працівників міської ради. Я проінформована про погрози у вашу сторону
щодо депреміювання колективу.
Дане рішення не має ніякого відношення до вашої оплати праці, а
стосується лише міського голови
Пузиря.

На сесію готують ще одне протиправне рішення!

Попа поміняли на священика

Землю під “свайним полем” планують вкрасти

З відстороненим протоієреєм, який
правив в церкві села Верболіз, таки
поставили крапку

Вероніка ЛЮБІЧ

Про яких і дотепер ходять легенди
здобув легендних спогадів.
Але закинувши цю тему для
публічного обговорення, найперше про кого розповідають, так про замначальників
карного розшуку, двох Василів — Василя Біду та капітана
Савчука.
Колись Козятин славився
як пересильний пункт засуджених до позбавлення волі.
Є легенди про каземати під
приміщенням СБУ, що біля
залізничного вокзалу, що

Премія мера Пузиря незаконна!
Тетяна
ЄРМОЛАЄВА,
громадський
діяч

Збираємо історії про асів міліції
Влад ПОВХ
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Козятинський суд сказав “НІ!”, Вінницький — “ТАК”

Вирубують посадки,
бо затінюють поле…
Влад ПОВХ
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тема тижня

На розгляд сесії міської ради,
яка запланована на завтра, 16
лютого 2018 року, виноситься
питання про передачу земельної ділянки за адресою вулиця
Грушевського, 46, в народі іменується котлован зі сваями напроти
ринку “Хлібодар”. Дана оборудка викликає багато запитань.
Відомо, що фірма, якій хочуть
віддати свайне поле, ТОВ «ВІНАГРОІНВЕСТ» зареєстровано
за адресою вул. П. Орлика, 10
(приміщення сільгоспуправління). Це товариство не можна
розшукати. Можливо, це пан
Хаврук, який там має кабінет?
Фірма зареєстрована в 2016 році.
Власник Денісов Ігор Вікторович
проживає м. Донецьк. Звітність
до ДПІ не здається. Податки не
сплачуються. Оформлених людей
на роботу немає. Оренда за землю не сплачується.
Майно ДП МО України УКРвійськбуд (які охороняють дане
незавершене будівництво) знаходиться під арештом. Як державне підприємство може продати
арештоване майно? Підставою
для реєстрації незавершеного
будівництва є дозвіл на початок

Галина Касянівська

робіт від 2008 року. А фірма зареєстрована в 2016 році. Внести
зміни в дозвіл не можна. Видається новий!
19 січня 2018 внесено зміни
в дозвіл, а реєстрація права
власності ВІНАГРОІНВЕСТУ — 2
лютого 2018 року. Але фірма не
будувала і не купувала незавершене будівництво. Усе робиться
поспіхом, щоб передати фірмі
землю і далі продати.

Хочу зауважити, що це центр
Козятина. І, якщо УКРвійськбуд
відмовився від майна, то місто
має взяти його на баланс, як
безгосподарне. Ділянка ж повинна надаватися бажаючим через
конкурс чи аукціон.
Прошу правоохоронні органи,
активістів, небайдужих не ручних
депутатів зважити на ці факти
і не допустити розбазарювання
майна громади.

Замінити попа у Верболозах
мали ще в середині січня. Та він
якось так швидко бігав і ховався з ключами, що знайти його
було важко. І було так, доти, за
словами очевидців, поки до дверей церкви не підігнали бус. От
тільки, чи завантажували чотириколісного і брали з собою все
те, що було нажите непосильною
працею, чи відсторонений батюшка щось привіз у храм, поки
не відомо. Церковне майно, кажуть, що на місці. Але ключі від
церкви він передав після процедури з автівкою. Лиш тільки тоді
віддав ключі від церкви через
прихожанку.
Наступної неділі, 11 лютого, в
цьому храмі службу Божу провів отець Анатолій Волохатий.
Відсторонили Геннадія Чернова
за порушення служби Божої. Ми
не знаємо, які саме порушення
має на увазі свята церква. Ми
знаємо, що колишній настоятель
церкви проявляв явно сепаратистські погляди до держави

Україна під час служби Божої.
Ось одна із його молитов:
”Благочестивейшего и обетованого государя великого
господина и отца нашего всея
России самодержавца егоже
имя веси да помянет Господь
Бог во Царствии своем”. Про негативне ставлення отця Геннадія
до України в самому селі і за
його межами знали й раніше. Та
серед вірян церкви він багатьох
схилив на свій бік. Були такі,
що стверджували, якщо попа
Геннадія з церкви попросять, то
й в Храм з прихожан ніхто не
прийде. Мабуть, такі чутки розпускав сам відсторонений протоієрей чи хтось з його оточення.
Тільки ті чутки так і залишилися
чутками.
У неділю в церкві було близько 30 віруючих. А це трохи
більше, ніж нікого. У дні богослужінь церква буде відкрита і
ніхто не буде ключі від Храму
Божого ховати в своїх глибоких
кишенях. Існує твердження, що
це буде прихід сина отця Анатолія.

Громадська рада: говорильня в міській раді купки людей
Нічого не вирішують, тільки вдають вигляд, що працюють
В’ячеслав Гончарук

У понеділок, 12 лютого, на своє
чергове засідання зібралася громадська рада при Козятинській
міській раді. На порядку денному
було питання госпітального округу
та стихійних ринків.
Колись, як чобіт окупанта ще
не був на нашій землі, в народі
жартували: “Чим відрізняється
російська Дума від нашої Верховної Ради”? Відповідали так: “В
Думі думають, а в Раді тільки
радяться”. І хоча з думою, що думає, народ добряче помилився та
з радою вгадав на всі сто. Тому
що громадська рада нічим не відрізняється від всіх інших рад, в
яких кожен раз підіймаються одні
і ті самі питання. Та на цей раз на
порядок денний поставили стратегію. Вирішили зробити щось і
для громади. Тільки зробити і поговорити — це поняття різні
Що ця громадська рада вирішила на своєму засіданні?

Підтримали за кандидатури в госпітальну раду. Як у добрі союзні
часи, де б не проходило подібне
зібрання, хтось із залу пропонує
кандидатури, які йому дали озвучити. Якщо кандидатур багато, то
в такій процедурі задіяні декілька
осіб. Ні в якому разі я не хочу
кинути тінь на самих кандидатів
до госпітальної ради. Усі вони достойні люди, якщо є фахівцями в
медичній галузі. От тільки те, що
було почуто з доповіді заступника
мера Вечері і те, з чим стикається
громада міста у вирішенні лікувальних заходів, - море й земля.
Почнемо з сімейного лікаря. А
він у нас є? Чи сімейним лікарем
може бути кожен, хто працював
у медичній установі? Сімейним
лікарем може бути тільки той,
у кого є стаж такої роботи. Те,
як має бути, і як є насправді,
велика різниця. Нам розповідають, як буде через три роки, та
не кажуть, як є тепер. А зараз
ситуація виглядає таким чином.

Захворіла людина, її цілу ніч не
полишали нестерпні болі. Викликали швидку, встановили діагноз,
дали знеболююче і пішла хвора
шукати сімейного лікаря. Знайшла
— виписав той купу папірців для
проходження аналізів. Щоб отримати їх усі, потрібно було стати
в чергу. А черга та розписана
майже на місяць вперед.
Правдами, неправдами чергу
скоротили. Готовими стали всі
аналізи. Тільки УЗД, що пройшла
жінка в лікарні, потрібно було
підтвердити на більш досконалій апаратурі. Підтвердили. На
одному УЗД був пісок в нирках,
на другому, що підтвердили, показало камені. Після всіх тих
процедур жінку таки поклали в
лікарню.
Я не хотів би, щоб у когось
склалось враження, що у нас
бездушні лікарі. Зовсім ні. Це
результат медичної реформи. І
як буде через місяць, через рік,
навіть реформатори не знають.

То що розглядали на громадській
раді? Як будуть лікуватися люди,
ніхто навіть не задав такого питання. Єдине, що прозвучало, то
це, на який термін обирається
госпітальна рада. Ось так.
З другого питання ні один
громадський діяч не підтримав
бабусю з вирощеними овочами
на власному городі. Адже мова

весь час йшла саме за них. Розігнали “стихійників”, от і добре?
Громадські мужі вирішили підтримати рішення сесії міської
ради. Хоча, яким воно буде, ще
не знають самі депутати, бо сесія
тільки завтра.
Народ скаже і зав’яже: цей
вислів прості люди сказали про
себе.
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“П’ятий елемент” Тарифи могли бути ще
більшими
подарував
“смердореактор”
Ельза Будкевич

Так “турбується” про здоров’я громадян
Василь Перчик

Не тільки котельні комунального підприємства “Добробут”
димлять і бруднять сажею
будинки, лікарню і небеса.
Приватні димарні теж вносять
вагомий вклад у забруднення
міста. Причому іноді так смалять,
що хоч протигаз із собою носи.
Дуже показова у цьому відношенні труба на подвір’ї приватного діагностичного центру “П’ятого
елементу” на вулиці Склярова по
сусідству з приймальнею нардепа

Юрчишина. Мешканцям того мікрорайону, хоч ховайся.
Міська рада не вимагає від своїх комунальників і від приватних
власників встановлювати фільтри
на труби. Цим і користуються.
Зрозуміло, що дешевше труїти
городян, ніж боротися за чисте
повітря та їх здоров’я. У першому
випадку процедура недовга - захворіла людина на рак легенів,
трохи лікували, потім відправили
”до Керекеші”, і все це за рахунок родичів. А фільтри треба
вимагати і вони ж дорогі...

Безіменне залишилося без
автобуса
Олександр ФРОНЗАК

У грудні минулого
року автобус КозятинМолодіжне щезнув
із графіка і тепер
селяни вже третій місяць займаються його
пошуками. Точніше,
“проханнями” до районної та обласної
влади відновити цей
маршрут. Увесь цей
час люди добиралися,
як могли до Козятина.
Роман Степанюк,
який привіз дитину
до районної лікарні,
розповів газеті “RIAКозятин”, що від Молотківців до
Безіменного йшов пішки кілометри два. Потім сів на автобус
Бердичів - Вишенька (Хмільникського району), доїхав до Махнівки, а звідти вже у Козятин.
— Поїздка коштувала мені
десь гривень 60, — каже він.
— Але справа не в грошах, а в
незручності. З дитиною, зимою
дуже складно. З найближчих сіл
до Безіменного люди добираються, як можуть, хто на конях,
а хто пішки.
Сільський голова Микола Іванович Корніюк, як виявилось, давно

До редакції газети “RIAКозятин” звернулась пенсіонерка,
яка отримує субсидію на оплату
житлово-комунальних послуг.
Просила розібратися, чому не
може встигнути зі своїм гаманцем за стрибками цін. Жінка за
станом здоров’я, маючи більше
25 років педстажу, пішла на
пенсію за вислугою. Отримувала
майже на рівні прожиткового
мінімуму. І жити намагалась по
мінімуму, ледве задовольняючись
необхідним. Надбавка до пенсії
вчительці, нещодавно “подарована” державою, становила трохи
більше 90 гривень, але на даний
час рівень її існування далекий
від встановленого урядом.
Порівнявши квитанції за кінець
2017- початок 2018 (облік усім
своїм платежам жінка веде дуже
ретельно), пенсіонерка пересвідчилася в тому, що при однакових
обсягах споживання і навіть за
наявності субсидії, платежі за
кілька останніх місяців збільшилися більше, ніж на 100 гривень.
Як відомо, питання “Хто винен?”

8 лютого
У Сестринівці злодії віджали
металопластикове вікно будинку
та викрали посуд. До вхідних
дверей гаража підібрали ключ та
поцупили дві бензопили, електрорубанок, болгарку та мотоцикл.

і “Що робити?” є
риторичними.
За умов недолугої державної
політики — а це
і так звана “пенсійна реформа”,
і різні “перли”
ціноу творення
— важко чогось
казково доброго очікувати на
місцях. Комунальники змушені
були підняти тарифи, хоча цей
крок не вирішував повністю і
їхніх проблем.
— Старі тарифи діяли ще з
липня 2012 року і до листопада
2017, — зазначив директор КП
“Відродження” Борис Бонюк.
— Відшкодування в цей період
надходили з міської ради. І хоча,
як відомо, показник інфляції в
країні маємо 3,5, тарифи на утримання будинків та прибудинкової
території збільшили у 2,5 рази.
Стовідсоткової оплати, на жаль,
нема, тому покращити стан техніки чи розв’язати нагальні питання
одразу не можемо.
То ж доведеться пенсіонерці,

Діана Гулбіані

добивається відновлення цього
рейсу. У телефонній розмові пан
Корніюк розповів наступне:
— Вирішення цього питання затягувала Вінниця з незрозумілих
причин. Автобус є, водії згодні
працювати на маршруті, але у
області чомусь не давали дозвіл
на підписання договору. Районна
адміністрація не стояла осторонь
і весь цей час ми добивалися
відновлення рейсу. На днях нас
запевнили у Вінницькій ОДА,
що автобус пустять з понеділка.
Будемо сподіватися, що так воно
й станеться.

Начальник міграційної служби
області розповів, що з весни видача паспортів пришвидшиться.
Кілька місяців тому журналісти
RIA/20minut у статті «Кіпр відміняється? Жінка чекає на закордонний паспорт вже 2 місяці»
писали про те, що вінничанка не
поїхала до Кіпру, бо замість 20
робочих днів чекала на свій закордонний паспорт кілька місяців.
Начальник управління Державної міграційної служби України
у Вінницькій області Борис Наливайко на прес-конференції
7 лютого розповів, що з весни
видача закордонних паспортів
пришвидшиться. І вже у березніквітні документи видаватимуть за
регламентом, який прописаний у
постанові Кабінету міністрів №
152. Це значить, що «звичайний»
закордонний паспорт треба буде

Проведеними розшуковими заходами встановлено, що у вчиненні
злочину обґрунтовано підозрюються двоє 18-річних жителів с.
Сестринівка.
У Козятині, тим часом як власник знаходиться у Києві, його
будинок обікрали. Винесли системний блок, мобільний телефон,
велосипед, вироби з жовтого металу, набір інструментів та шуруповерт. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за
ознаками злочинів, передбачених
ст. 185 (Крадіжка).
У Пляховій злодії проникли в
підсобне приміщення, зірвавши
навісний замок, та поцупили велосипед і продукти харчування.
Проведеними розшуковими заходами встановлено, що у вчиненні злочину обгрунтовано підозрюються 23–річний житель с.
Козятин, Козятинського району.
Надійшло повідомлення від ін-

чекати 20 робочих днів, а
терміновий оформлятимуть
за 7 робочих днів, а не місяцями, як до цього.
— Такі затримки із видачею закордонних паспортів
спричинені тим, що попит на
них аномальний.
Причому більшість громадян оформляє закордонні
паспорти не для того, аби
здійснити поїздку, а для
того, щоб він був у наявності. Держпідприємство
“Поліграфічний комбінат
“Україна” просто не встигало
вчасно їх друкувати.
Тепер же, за словами Бориса
Наливайка, з 15 січня 2018 р. на
держпідприємстві запрацювала
додаткова лінія персоналізації
документів. Її запуск повинен
вирішити проблему виготовлення
закордонних паспортів.
Як розповів начальник ДМС,

як і багатьом тисячам співвітчизників, вкладатися в рамки дозволених державою можливостей,
враховуючи все зростаючі її
вимоги. Тому мусить сплатити, наприклад, за вивіз сміття у серпнівересні минулого року двічі: і КП
“Відродження”, і “Чистому місту”.
Можливо, дрібниці, але і кілька
гривень для жінки є суттєвими.
Сплачує вона і за велику кількість води (адже такий тариф),
яку практично не використовує,
бо працює лише один кран, а
лічильника встановити фінансово
неспроможна. Допомоги чекати
немає звідки. Як писали класики:
“Спасение утопающих — дело
рук самих утопающих”.

9 лютого
Жительку смт Залізничного пограбували. Злодії підібрали ключ
до вхідних дверей, проникли до
її квартири, звідки вкрали гроші і
золоті вироби.
У с. Широка Гребля сварилися
дві сусідки.
Одна знайома дівчина одного
козятинчанина скоїла крадіжку
належного йому айпада. Прове-

деними оперативними заходами
було встановлено, що у вчиненні
даного злочину обгрунтовано
підозрюється 17-річна жителька
м. Козятин.
10 лютого
Мешканка Дубових Махаринців
поскаржилась в поліцію на свого
сина, який за місцем спільного
проживання вчиняв насильство в
сім’ї відносно неї.
У Сестринівці крадії зламали
врізний замок з одного сільськогосподарського приміщення та
викрали електрокабель.
У Козятині з припаркованого
автомобіля вкрали барсетку з
грошима.
11 лютого
У Вівсяниках невідома особа
погрожувала фізичною розправою одному з мешканців села.

Штрафувати хочуть тих, хто
ледь зводить кінці з кінцями
Вулична торгівля в Козятині: проблема під назвою «БІДНІСТЬ»

Мешканці Козятина вже звикли, що всі проекти, за які береться нинішня влада, втілюються
за принципом: «Застав дурного
Богу молитися». Не є винятком і
боротьба зі стихійною торгівлею
на вулиці Василя Земляка.
Відділ внутрішньої політики
з гордістю розмістив на сайті
міськради і в своїй кишеньковій
листівці допис «Коли торгівля
стає стихією» зі світлинами зустрічі мера з «учасниками стихійної торгівлі». Фото варто було
підписати «Ситий голодному не
товариш». Тіло в кріслі міського
голови належить людині із зарплатнею не менше двадцяти тисяч
гривень на місяць. Особисту
автівку (щоб ви не сумнівались!)
заправляють за кошти міськради,
а лизоблюди ледь не щодня в
різний спосіб виявляють «повагу»
джентльменськими наборами:
елітний бренді, коньячок, ікорка.
Чи може ця особа перейнятися
проблемами тих людей, яких торгувати на вулиці змусила бідність?
Чи розуміє, що не від такого
життя, як у нього, пенсіонерка
мерзне просто неба, розраховуючи продати головку часнику і три

морквини? Чи усвідомлює, що на
виручені за це кошти купляється
не путівка на Мальдіви, а життєво
необхідні ліки?
Безумовно, проблема стихійної торгівлі в Козятині потребує
вирішення, але не в такий примітивний і принизливий спосіб, як
це робить міська влада. Їй-Богу,
викликають співчуття ті працівники міськради, як і співробітники
поліції, яким «випала честь» за
розпорядженням мера боротися
з людьми, що намагаються вижити за рахунок вуличної торгівлі.
Чи існує компроміс у впорядкуванні несанкціонованої торгівлі
на вулиці Земляка? Які чинники
варто було врахувати «слузі
народу», перш ніж виховувати
законослухняність в учасників
стихійної торгівлі?
Переважна більшість тих, хто
торгує на вулиці Земляка, це
«бізнесмени» мимоволі, дохід
яких від торгівлі ненабагато перевищує суму єдиного податку
за такий вид діяльності. Радники
міського голови почнуть кудахкати про можливість торгувати
у відведених для цього місцях,
тим більше, мер стверджує, що
на Колгоспному ринку створені
належні санітарно-гігієнічні умо-

ви. Якщо це так, то най усі його
нащадки отоварюються в таких
умовах. Бо насправді на території
Колгоспного ринку час зупинився
років сорок тому, і торгівля в тих
«цивілізованих» умовах нічим
не краща за торгівлю з землі на
вулиці Земляка.
При рівнозначності умов набуває значення логістика. Товар, що
продається на вулиці Земляка,
здебільшого є доповненням до
основного продуктового кошика,
за яким мешканці звично прямують на «Хлібодар», у народі
«Хитрий базар». До речі, через
те він і «хитрий», що розташувався в місці, найбільш зручному для
містян. Погодьтеся, що скупившись на «Хлібодарі», господарка
не прямуватиме на Колгоспний
за пучком зелені чи стаканом
квасолі. Ось і виходить, що силоміць туди покупців не загнати,
а які торги там, де купувати нема
кому?
Головний козир міського голови – піклування про епідемічне
благополуччя – на даний час теж
виглядає непереконливо. Одна
річ, якби ми жили в Німеччині.
Однак в Україні вірогідність придбати продукт сумнівної якості
чи невідомого походження в наш

час однакова, що в супермаркеті,
що на стихійному ринку. І якщо
торгівля м’ясними і молочними
продуктами беззаперечно має
бути лише в установлених місцях
і з відповідними дозволами, то чи
варто проголошувати порушником
закону бабусю з десятком яблук?
До речі, якби наш мер, а за
його прикладом й інші працівники
міськради, дбали про рівень загальної ерудиції, то дослідили б
питання вуличної торгівлі в інших
країнах. Їх би здивував той факт,
що, наприклад, у цивілізованій
Швеції влада Стокгольма не розганяє, а підтримує стихійні фруктові ринки. У цій країні власники
крамниць все частіше виносять
товар на тротуар: рейл з одягом,

лоток з овочами, розкладку з тістечками. Влада Гонконгу усіляко
сприяє вуличній торгівлі, забезпечуючи освітлення та захист від
дощу. Скромні прибутки вуличних
торгівців для них не загроза економіці, а підтримання рівня життя
населення. У Японії з’явилася
компанія, що вирішила відновити
400-річну традицію вуличних коробейників. Кілька сотень таких
продавців у Токіо торгують різними дрібничками, сповіщаючи про
себе звуком ріжка.
Прогресивність нашого мера
поки що не йде далі погроз
штрафувати тих, для кого торгівля на вулиці Василя Земляка
залишається єдиною можливістю
звести кінці з кінцями.

Конфлікт інтересів:
розігнали два ринки
за 2017 рік у територіальних підрозділах міграційної служби по
Вінниччині оформили 124 242
замовлення на виготовлення закордонних паспортів. Порівняно
із 2016 роком, їх більше чи не в
два рази (у 2016 р. було оформлено 53365 замовлень закордонних паспортів на всю Вінницьку
область).

Кримінальна хроніка

спектора УПП м. Вінниця, про те,
що в с. Махнівка, Козятинського
району під час поверхневої перевірки 19-річного жителя села у
нього було виявлено та вилучено
металевий предмет, зовні схожий
на кастет. Даний предмет було
направлено на дослідження до
НДЕКЦ. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за
ознаками злочинів, передбачених
ст. 263 (Незаконне поводження зі
зброєю).
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Інокентій Гук

Замість 20 днів закордонні паспорти
чекають по кілька місяців

Крадуть, аж гай гуде
7 лютого
Надійшло повідомлення по телефону від чергового ШМД, про
те, що до приймального відділення лікарні з переохолодженням
доставлено 30-річного жителя
м. Козятин. Поліція встановила,
що громадянин перебував на
риболовлі і промочив кінцівки. У
результаті він дістав легкий ступінь обмороження обох ступнів
ніг. Стан задовільний.
У смт. Залізничне за місцем
проживання виникло непорозуміння між подружжям, а у Козятині — син вчинив насильство в
сім’ї відносно батька.

5

про все

12 лютого
Батько заявив на сина, який
зловживає спиртними напоями та
за місцем спільного проживання
вчиняє сварки.
Шахраї завітали в село Великий Степ, Козятинського району.
Невідома особа, представившись
працівником банку, заволоділа
особистими даними банківської
картки однієї сельчанки та в подальшому заволоділа її грошовими коштами.
Жителька с. Махаринці поскаржилася в поліцію, що за місцем
спільного проживання у неї виник
конфлікт з приводу розподілу
спільно нажитого майна та розірвання шлюбу.
У смт Бродецьке в місцевому
магазині побили жінку. За даним
фактом розпочато кримінальне
провадження за ознаками злочинів, передбачених ст. 125 (Тілесні
ушкодження).

Іван Остапчук

Вибачте на слові, та, мабуть,
наша місцева влада таки трохи
пришелепкувата. Невже в нашому
місті все на стільки вирішено,
що тільки залишилось розганяти
ринки. Ринками дійсно займатися
потрібно, тільки не так, як робить
це міський голова зі своїми прибічниками.
Розігнали шостого лютого в
черговий раз торгуючих на вулиці В. Земляка, мотивуючи таке
рішення забороною стихійної
торгівлі. Цього виявилося не достатньо. Перекинулись в район
ПРБ. Там їм не сподобався ринок,
що функціонує вже не перший рік.
Звичайно, подається таке рішення,
як наведення порядку по всьому
місту.
Тільки, на думку багатьох людей, справа зовсім в іншому. Тут
не що інше, як конфлікт інтересів.
Якщо влада вирішила, щоб наші
містяни споживали перевірену
ветлікарями м’ясну та молочну
продукцію, то це добре. От тільки,
чому поза увагою залишається
торгівля на кругу? Там ситуація
відносно санітарії значно гірша,
ніж на ПРБ і на вулиці В. Земляка. Тільки все набагато простіше.
На кругу ринок стихійний. Один з
депутатів збирає данину, але він
нікому не належить. То ж немає з
ким воювати.
Відносно ринку, що на ПРБ, в
міську раду посипались дзвінки —

люди запитували, чому торгівлю
заборонили. За словами людей,
їм відповідали, що це не ми, це
санітарні служби. Вони вимагають,
щоб для перевірки продукції було
приміщення з чотирьох кімнат, де
має бути розміщена апаратура
для аналізу продукції і ще дещо.
Хоча, як відомо, самі ветлікарі
дають добро і на однокімнатне
приміщення. Навіть, за словами не
байдужих депутатів, погоджуються
зайняти зелений контейнер, де
приймали макулатуру. Тільки інші
депутати давали застереження:
“Ви хоча знаєте, чий то ринок?”
А влада переконана в своєму
безглуздому рішенні — не можна
торгувати і все. Навіть довідки від
ветеринарів, що продукт відповідної якості, нічого не міняє.
Чим завершиться таке нововведення? Скоріше за все, що
м’ясна і молочна продукція перекочують в якесь інше місце. І мера
це нітрохи не непокоїть. Одна
депутатша навіть сказала: ”Якщо
з санслужбами не домовляться,
то будуть на ПРБ торгувати тільки
овочами”. Хочеться відповісти горе-обраниці: “Покажіть те місце,
де молочна продукція проходить
якісну перевірку?!” Я особисто санітарному лікарю на ринку, світловолосій жінці, давав в руки пляшку
молока з частками схожими до
коров’ячого гною в пляшці. І вона
тільки засоромила продавчиню,
мовляв, не робіть більше такого.
Усі ми пам’ятаємо недавнє відсе-

лення торгуючих з вулиці В. Земляка на центральний ринок. Туди
покупець масово не пішов. Пішли
ті, кому потрібна була молочна
продукція. Тільки як для молочників відкрили павільйон і стали
брати комісію за аналіз, їх звідти,
як вітром здуло. А це означає,
що продавець не погоджується з
умовами, які йому запропонували.
Значить, потрібно міняти правила гри. Це ж ринок, у ньому
на все повинна бути справедлива
ціна. Якщо вже між продавцем і
покупцем з’являється посередник
в особі адміністрації ринку, то
остання повинна слідкувати, щоб
ті двоє торгували на її ринку. А
надмірні побори призведуть до
нового стихійного ринку чи продукція виїде за межі району.
Громада обирає владу, щоб
вона вирішувала проблеми людей,
а не влаштовувала війни, подаючи
свої дії як турботу про населення.
Усі заборони перевірки можна з
легкістю обійти.

Інформація
Для прикладу: візьмемо 60 роки
Кілограм м’яса не купляв тільки
лінивий. Тоді так само домашній
кабанчик був обштампований з ніг
до голови. Тільки тоді, щоб видати
дозвіл, ветлікар мав прийти і оглянути живого кабанчика. Він дійсно
приходив. Тільки не тоді, як поросятко виводили з клітки, а як м’яско

було вже на столі. Аналіз був один:
господаря запитували, чи свинка
ранком їла. Ветлікр видавав дозвіл,
а на ринку штампували м’ясо Ціна
такої послуги залежала від апетиту
ветлікаря і щедрості господаря.
Тепер все інакше.
Тільки від того, що я бачив як свідок чотири роки тому в мясному

павільйоні центрального ринку я
можу стверджувати, що аналіз продукту приходить пізніше ніж його
розпродаж.
І того дня не здорову свинку виявили коли перші покупці вже смакували свіжиною хворої на рожу свині.
І я не думаю, що щось змінилось в
кращу сторону.
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Шевченка у Вінниці відстояли.У Козятині поки що за нього збирають підписи (на заміну Пушкіну)
блог
Олександр
Фронзак

Нещодавно у Вінниці влада спробувала зняти бюст Тараса
Шевченка, що знаходився на площі Героїв Небесної Сотні. Гіпсове
погруддя забрали і перенесли
у 22-гу школу. Невідомо, чим
влада керувалися у таких діях, начебто хотіли встановити загиблим
майданівцям “Дерево свободи”,
а бюст українського генія мали
перенести в інше місце. Це викли-

кало невдоволення у людей. Уже
минулої неділі, а саме 4 лютого,
на площі сталися заворушення і
група ентузіастів повернула бюст
Кобзаря на постамент.
Серед активістів було четверо
козятинчан.
Юрій Ярун, прихильник того,
щоб у нашому місті теж стояв
бюст Т. Г. Шевченка, коротко розповів про подію:
— Вразила свідомість вінничан.
Людей на цьому, так званому
віче, було небагато, але настроєні всі були рішуче. Великого

протистояння не було, поліція не
перешкоджала активістам. Після
виступів мітингарів, бюст Тараса швидко встановили на старе
місце. На віче приїхав позафракційний депутат Павло Кишкар.
Це він привіз бюст, зроблений з
пластика, а натовп встановив його
на постамент з фанери. На цьому
все скінчилося.
Знаючи про ініціативу Яруна
замінити у козятинському скверику погруддя Олександра Пушкіна
бюстом Кобзаря, запитали про те,
як рухаються справи.

— Збираємо підписи, - відповів
пан Ярун. - Далі будемо виходити з цією пропозицією на міську
раду. Будемо наполягати, адже у
нас достатньо своїх геніїв, які заслуговують на пам’ять нащадків.
Сподіваємось, що козятинці в
більшості згодні з нами і підтримають такі дії.
Важко сказати, як відреагує
міська рада. З огляду на те,
що при перейменуванні вулиць
міста не знайшлося місця багатьом видатним землякам, то є
великий сумнів, що вона зробить

блог
Ніна шайдюк
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Куди і навіщо їздить
міський голова за кордон? Мова йде про його
відрядження за рахунок міського бюджету. У серпні 2017 року він
відвідав місто Клечев у Польщі. У вересні того ж року поїхав до міста Фюрстенфельдбрук, що у Німеччині, а в жовтні
відвідав Ясський повіт у Румунії. Якщо
їздив з метою набуття якогось досвіду,
для участі в конференції або нараді,
чому не повідомив громадськості, не
проінформував про досвід, що згодом
використає? А то складається враження, що голова хоче змінити прописку.
По відношенню до громади — не
дуже чесно не звітувати перед людьми. Варто пояснити, яка така нагальна
потреба вигнала його з рідної теплої
домівки (міськради) і погнала у далеку
дорогу. Чим користувався він - загальною турботою про наше благо чи про
своє благо? Чи може лікувався? Це теж
дуже важливо, адже якщо із здоров’ям
погано, то може краще полишити таку
“важку” і відповідальну посаду, яку він
займає. Спокійно передати справи і,
як кажуть в Одесі, “не делать никому
нерви”.

крок на зустріч. Взагалі-то Тарас
Григорович заслуговує більш
гарного місця, ніж у маленькому
скверику. Порожніє Центральна
площа, саме на ній можна встановити бюст нашому генію. Чи може
хтось чекає, що зміняться часи і
знову можна буде “забабахати”
пам’ятник Леніну?
Дуже хочеться, щоб нарешті
прокинулася козятинська громада
і нарешті взялася за міську раду,
яка вже три роки стоїть осторонь
проблем міста і не переймається його життям.

День народження, якого вже не буде…

Міський голова, можливо,
хоче змінити прописку?

блог
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Узагалі навіщо псувати повітря і везти
своє бренне тіло аж до якогось Фюрстенфельдбрука, коли роботи у Козятині
непочатий край.
Краще б голова приділяв більше уваги
прийому городян. А то його треба ловити, як того “Зорро”. Людина може биту
годину просидіти у приймальні у надії,
що Олександр Дмитрович вирішить її
питання. А дзуськи! Він то ходить по місту, то приймає невідомо кого. Протягом
минулого тижня жінка-інвалід приходила
на прийом три рази. Не дочекавшись, у
сльозах прибігла до редакції. Плакала,
запитувала, де справедливість? З її слів,
вона разом із сином-школярем якось
таки потрапила до кабінету першої особи міста, але мер заявив їй, що спілкуватися з нею відмовляється.
Буде займатися питанням, що стосується неї, лише у письмовій формі. Такі
випадки не поодинокі. Міський голова
не тільки не дуже дотримується графіку
прийому, а ще спілкується лише з обранимими. Витримав годину та й гайда,
начебто у “справах”. Хоча користі від тих
справ досі ніякої. А може дійсно Олександру Дмитровичу настала пора змінити
громадянство чи принаймні прописку.
Мабуть, він сам це відчуває і починає
шукати собі тепле містечко.

19 лютого мало б виповнитися 34 роки нашому сину
Сашулі, але вже 6 років він у
другому світі, а у нас залишився
біль, спогади, туга за найріднішим, що є у нас
батьків - дитина.
А найстрашніше, що 6 років проходження
пекла, добиваючись знайти тих, хто зробив
цей злочин. Ті приниження, поневіряння, які я
проходжу, не бажаю комусь побачити навіть у
кошмарному сні. Ми живемо у державі, де не
працює Конституція, не працюють суди, прокуратура і так звана поліція. Після зміни влади ми надіялися на кращі зміни, захист, але,
на жаль, цього не сталося, бо були “хороші,
а прийшли ще кращі” за своїх попередників.
На даний час справа по загибелі нашого
сина знаходиться в Козятині. Її повернуто
розслідувати за місцем скоєння злочину. Це
парадокс, який тільки може бути в поліції:
повернути туди, де за рік після загибелі ці
стели “загробини, бо мабуть була вказівка
не розслідувати так як і інші справи”. Час
був втрачений, але я, як мати, до останнього
буду добиватися покарання винних. У райвідділі 4 роки сидів один керівник, який взагалі
нічим не займався, а коли прийшов інший,
то за його керування взагалі нічого не було
зроблено. Усе, що він робив, то влаштовував
на роботу рідню, а працювати їх не навчив
нічого. Більше трьох років Ткачук розпові-

дав, як за часів його керування “процвітала”
Жмеринка, але поспілкувавшись з людьми з
того регіону, ми зробили висновок: так “цвіла”
Жмеринка, як зацвів Козятин за часів його керування у злочинах, продажу наркоти, гральні
автомати і інші порушення. При неодноразовому зверненні до нього ми чули одне: ідіть
в церкву, їдьте в Почаїв. Я вдячна активістам,
які підказали, де подивитися декларацію цього правоохоронця і, побачивши це, я можу
сказати, що в церкву і Почаїв треба ходити
йому. Адже має три квартири з немалою
житловою квадратурою, шматочок землі в
Жмеринці, придбані і оформлені на багату
дружину. Є статки і в Козятині, теж оформлені на дружину. Це ж скільки кримінальних
справ було закрито, скільки бандитів не сіли
в тюрму, це ж скільки наркоти продав барон
з циганами, а скільки сліз пролито матерями?
Тут і церква з Почаєвом не допоможе. Читаючи в останньому номері газети статтю про
голову райради Слободянюка і той лист голів
сільських рад на знак підтримки Слободянюка, хочеться їх запитати: “Кого ви захищаєте?
Це все банда з “Блоку панських патріотів”,
якою керує президент. Хто захистить вас і
ваші сім’ї? Повірте моєму слову — ніхто, бо
святого у цих людей, які прийшли до влади на
крові Майдану, немає. Оці громади, в які вони
вас заганяють, то підготовка до виборів, до
їх фальсифікації. Суди, прокуратура, поліція
захищатимуть не вас, а таких бандюг, з якими
борються хлопці в АТО, які пройшли пекло.

Місто крокує у минуле

Василь ПЕРЧИК

За останні роки
Козятин помітно
втратив у розвитку і
все більше стає схожим на зачухане село. У скорому
майбутньому міський голова та
депутати, вочевидь, будуть носити
саме такий статус.
“Театр починається з вішалки”. Козятин починається з
вокзалу. Він — красень! Але саме
звідси починаються проблеми.для
пасажирів і городян. Залізниця розрізає місто на декілька частин. Для
виходу існують два пішохідні мости.
Вони знаходяться на значній відстані
від вокзалу і тим, хто приїхав, доводиться тягнутися з вантажем по
перону більше кілометра, а потім
підніматися і спускатися з мосту.
Літнім людям, особливо зимою,
дуже важко. Чому досі не пустити
по перону маленький “вагончик”
для підвозу пасажирів до мостів?
Пасажири б із задоволенням платили за цю невелику послугу. Адже
бити ноги і їхати, це велика різниця.
Для виходу у місто є ще невеликий
перехід, дуже часто блокований
потягами. Люди, які поспішають,
змушені перелазити через тамбури
або, і того гірше, під вагонами. Інша
проблема, автобуси, які курсують
тільки містом, припиняють свій рух
після восьмої години. Пасажири, які

прибувають пізніше, залишаються
без транспорту. Що стосується таксі,
яке чергує на вокзалі, коштує 50
гривень у центр. Чому б не пустити
міський автобус з вокзалу до міста,
як у всіх нормальних містечках? Узагалі залізницю перетинають декілька
переходів, по яких люди добираються до інших частин міста. Але
вони службові і дуже небезпечні.
У той же час, якщо залізниця з
певних причин закриє їх, то буде
повний безлад.
У плані туризму місто повний нуль. Чим може здивувати
своїх гостей Козятин? Тільки вокзалом! Місту ж немає що показувати,
немає чим гордитися. Архітектури
ніякої, історичного та культурного
центру немає. Дві центральні вулиці
під магазинчиками і генделиками,
маленький напівзнищений скверик і
декілька базарчиків. От і все місто.
Отак потурбувалися про його розвиток два попередніх мери і нинішній
голова. Єдина пам’ятка історичної
архітектури — вокзал, який підрихтували декілька років тому.
Але через свої функції він не може
бути туристичним об’єктом. Навіть
найбільш приваблива його частина
— колись знаменитий ресторан,
зараз не працює...
Живемо, як свині. Зелених територій обмаль,зон для відпочинку дітей дуже мало. Нарешті підприємець

Мудра відкрила дитяче кафе. Влада
про малечу турбується лише язиком.
З огляду на те, чого ще немає в Козятині, то це повний нонсенс. Тільки
один пристойний туалет на все місто!
І той працює, коли завкультури захоче. Немає ані ливневої каналізації, ані звичайної. Відсутня пральня.
Літній одинокій людині немає де
білизну випрати. А її місце у лазні.
Деякі приміщення там орендує адвокат, склорізка, ремонт мобільних
телефонів, але забули про пральню!
У місті жодного кінотеатру, хоч би
маленького, між тим порожніють
три будинки культури! Районний в
аварійному стані, міський віддають
під ярмарки та зоовиставки і ніяк не
можуть відремонтувати, а той, що
належить залізничникам, порожніє.
Інша сторона медалі. Подивимось на можливості Козятина.
Промисловості тут ніколи не було
і не буде. Ніхто не інвестуватиме у
таке занедбане місто. Про це нашим владникам треба було думати
раніше.
Для прикладу, маслозавод,
на території якого зараз бетон
колотять, не зберегли. Знищили
“Орсовський” хлібзавод. Зараз
наші магазини затоварені хлібом і
маслом, морозивом, замороженою
продукцією з Києва, Вінниці, Калинівки, Андрушівки, Бердичева,
Погребища. А де продукція Козятина? Декілька років тому один

підприємець на базі їдальні №1
пропонував відкрити цехи замороженої продукції, але влада відразу
встала “на роги”.
Що зробили в районі вулиці Довженка: бойня на бойні, спалення
кісток вночі, без дотримання будьяких санітарних і екологічних норм.
Можна припусти, що біля Козятина утвориться кілька потужних
економічних центрів. Питання транспортних перевезень не буде проблемою. До речі, частка залізниці
у економіці міста, вочевидь, буде
падати — вона вже впала.
Поступово деградуємо. Навіть помітно для ока, що Козятин
умирає. Місто обласного значення
виглядає дуже занедбаним. Вулиці
брудні, неохайні, освітлення жалюгідне. Про водогін, який одвічно
обіцяють брехливі кандидати, вже
набридло слухати. Кошти з міського
бюджету транжирить мер і його свита. Житлового фонду немає. Смертність дуже велика. Молодь тікає з
міста, адже шукає кращого життя.
Частка працюючого населення поповнюється з сіл, які теж занепадають, але це доти, доки район не
підніметься.
До речі, цікавий факт, на залізниці не вистачає робочих рук,
кваліфікованих працівників, але
щоб влізти на роботу, потрібно
“дати”. Картина дуже сумна. Підприємці, які крім “лавочок” та

генделиків особливого нічого не
створили. Влада не чинила супротиву і тому з-під Козятина вивели
прокуратуру, міліцію, податкову.
Київ “підім’яв” залізницю Це серйозний свисток.
Городяни почуваються некомфортно. Ми дорого заплатили за безкоштовний сир у безкоштовній мишоловці,який пропонували
народні депутати. Куди не кинься у
Козятині, всюди незручно. Про транспорт вже набридло говорити. Хоч
кілка на голові теши, не виправиш.
Дороги такі, що коні ноги зламають.
Як сказала одна моя знайома: “Така
селяві, шо просто жуть!”
Могло бути по іншому. Цікавою виглядає ідея одного з колишніх
кандидатів стилізувати місто,зробити його у “залізничному” форматі.
Міські автобуси, сірі і непривабливі
можна замінити на транспорт у вигляді залізничних вагончиків, а зупинки побудувати, у вигляді старовинних пристанційних будиночків.
Діти невимовно зраділи б дитячій
залізниці, а для дорослих приємним
подарунком було б відкриття приміської електрички. От вам привабливість і туризм. Центральна площа
досі пустує.То давайте дійсно для
гумору поставимо пам’ятник козі козятинській мамі. Що тут поганого?
У влади все одно, як кажуть в народі: “Ні ума, ні фантазії”.

спорт
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Українці приємно
відзначилися на
Олімпіаді-2018
Галина Касянівська

У південнокорейському місті
Пхьончхані стартували Олімпійські ігри 2018
Триватиме Олімпіада 16 днів, з
9-го по 25-го лютого. На ній буде
розіграна рекордна кількість нагород - 102 комплекти в 15 видах
спорту. У білій Олімпіаді-2018
беруть участь 93 країни (92 і
команда Росії під олімпійським
прапором).

Є на цій Олімпіаді перший допінг-скандал. Попався японець
Кія Сайто, який вжив заборонений препарат. Спортсмен відсторонений та він хоче довести свою
невинуватість.
На Олімпіаді встановлено рекорд ще до її початку. У ній зареєстровано 2925 спортсменів.
Найчисленніший склад в США
— 242 атлети. Найменші делегації представлені по одному
спортсмену.

Українська команда має на
цій олімпіаді 33
спортсмени. Біатлон — 11 атлетів. Санний спорт
представлятимуть 6 олімпійців. У
лижних перегонах та в фігурному
катанні будуть змагатися по 4
українці. У фристайлі заявлені
3 спортсмени. У гірнолижному
спорті від України 2 посланці. У
лижному двоборстві, скелетоні
та лижному спорті по одному

олімпійцю
Поки за шість днів змагань
наші олімпійці чимось особливим
не відзначились.
Так, біатлоністи Віта Семеренко має 14 місце в спринті. Дмитро
Підручний, відстрілявшись на
обох вогневих рубежах чисто,
двадцять перший. Ще одне до-

сягнення у саночника Андрія
Мендзія.
Він під час заїзду випав з саней
та назад у них заскочив. Андрій
фінішував останнім 40-вим та
після його заїзду може з’явитися
новий вид спорту. Такий трюк,
який виконав українець, ще не
підкорявся нікому.

Переможці: спортсмени Глухівецької,
Махнівської, Самгородоцької та
Сестринівської громад
Завершились змагання 26–х районних сільських спортивних
ігор Козятинщини з футзалу серед чоловічих команд
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 10-го лютого, в
спортзалі залізничного училища
проходили фінальні змагання
26 спартакіади серед сільських
команд Козятинського району
з футзалу. Відкрили їх команди Сестринівки та Глухівець. У
основний час футзалісти цих
команд не виявили сильнішого. А
футбольна лотерея була на боці
спортсменів з Глухівець. Вони
перемогли по пенальті з рахунком 4:2.

Іншу фінальну пару склали
гравці команд Самгородка і Махнівки. У цій зустрічі переконливу
перемогу здобули самгородчани.
Вони виграли її з рахунком 6:2 і
стали другою командою, що розіграє головний приз.
Та спочатку відбулася гра за
третє місце. На майданчик вийшли футболісти Сестринівки та
Махнівки. Перемогли спортсмени Сестринівки з рахунком 7:6.
Варто відзначити, що гравці з
Сестринівки стали єдиною командою, яка протягом всього турніру

нікому не програла в основний
час. Ось так нікому не програли,
а волею футбольної лотереї стали лише третіми.
У матчі за перше місце зустрілися футболісти Самгородка
і Глухівець. З самого початку
виникла маленька накладка.
Обидві команди були в однаковій червоній формі. Допомогли
друзі, недавні суперники, гравці
з Махнівки. Вони дали команді
з Глухівець свої футболки. Нова
спортивна форма виявилась для
команди Глухівець фартовою.

Вони виграли в команди Самгородка з рахунком 2:1 і завоювали
головний кубок.
Далі команди розташувались
таким чином: Самгородок, Сестринівка, Махнівка, Бродецьке,
Михайлин, Кашперівка, Корди-

шівка, Махаринці, Перемога,
Пляхова, Зозулинці, Йосипівка,
Сокілець.

Красиві комбінації-триходівки, гра в стінку, відбір
м’яча у суперника через пресинг, і красиві голи
В'ячеслав Гончарук

Субота, 10-го лютого, була
багата на спортивні події. Ще не
встигли любителі футзалу обговорити підсумки районної першості,
як вийшли на розминку більш досвідчені та майстровитіші. У них у
цей день також в залі залізничного училища проходив відбірковий
тур обласної першості.
Крім козятинського туру, такі ж
змагання проходили ще в шести
містах Вінницької області. За
підсумками туру й визначились
дванадцять кращих команд області з футзалу, які пройшли до
півфінальної стадії.
У нашому місті грали чотири
команди зимового футболу. Це
господарі змагань, футзалісти
“Моноліта”, “Локомотива” з міста
Жмеринки, команда “Раджа” з
села Зозулинці Козятинського
району та “Техноплюс” з міста
Вінниці. За коловою системою ці
чотири команди мали визначити

два кращих колективи, які пройдуть далі по турнірній драбині.
Першими на паркет вийшли
господарі поля і гості з Вінниці. У цій грі було все. Красиві
комбінації-триходівки, гра в
стінку, відбір м’яча в суперника
через пресинг, і красиві голи.
Переміг в цій зустрічі “Моноліт” з рахунком 5:2. Наступними
учасниками міні-футболу були
“Раджа” та гості зі Жмеринки. У
цій зустрічі переконливу перемогу
здобула команда залізничників
з рахунком 4:1. Слід відзначити,
що тверде покриття, на якому
грали спортсмени, не відповідає
рівню майстерності футболістів.
Ті швидкості, які демонстрували
гравці всіх команд, приводили на
такому покритті до травм.Найбільше травмованих виявилося
в команди з Зозулинець і через
брак запасних гравців ця команда
знялася зі змагань.
Зіграли “Техноплюс” з “Локомотивом”: перемогли вінницькі

майстри шкіряного м’яча з рахунком 7:1. А “Моноліт”, маючи
в активі шість залікових очок,
без особливих зусиль здолав тих
же залізничників зі Жмеринки з
рахунком 2:0.

Таким чином Козятинський
“Моноліт”, набравши максимум
очок, перший. На одну перемогу
менше отримали спортсмени з
Вінниці. Третіми фінішували залізничники. Вони як і “Раджа” з

Зозулинець припинили змагання
на цій стадії.
Козятинці і вінничани крокують
далі і поміряються силами в півфіналах з двома кращими командами інших груп.
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Віталіна Бальшанек вміє
створити образ того, що співає
В’ячеслав Гончарук

Минулої суботи, 10 лютого, в
музичній школі відбувся творчий
вечір співачки нашого краю Віталіни Бальшанек. У свої 14 років
вона вже десять років займається
в цій школі творчості. Стільки ж
років талановита дівчина виступає на сцені. Віталіна — активна
учасниця багатьох міських та всеукраїнських конкурсів. На сцені
вона вміє створити образ того,
про що співає в пісні. Маючи
природну артистичність в тандемі з українською вродою, вона
зачаровує глядацьку аудиторію.
Тому й не дивно, що в цей день
її прийшли підтримати не тільки
близькі та рідні, а й друзі по цеху
мистецтва та оцінювачі таланту
юної співачки.
Розпочався її творчий вечір
з виступу ведучої, а за мить
з’явилася й сама винуватиця
творчого свята. Взявши в руки
мікрофон, вона виконала три
пісні - “Марічка”, ”Зозуля”, ”Отча
сторона”. Співала б, мабуть ще,
та багато з її друзів і представ-

ників творчості хотіли привітати
Віталіну. Тож з вітальним словом
звернулися до майбутньої зірки
великої сцени її педагоги й керівництво музичної школи. Разом з
вітанням талановиту співачку нагороджували й преміювали.
Подарунки - річ завжди приємна. Та для співачки, крім природного голосу, важливе ще й
вбрання артистки. І приємно,
що в районному відділі освіти
думають саме так. За підписом
начальника відділу освіти Аліни
Діденко співачка з Миколаївки
отримала сертифікат на придбання сценарного костюма.
Поки Віталіна брала паузу, на
сцену виходили тріо “Мілада”
Аліна Рудик, Діана Бондарець, Та
й сама Віталіна навіть в тій паузі
обернулася різнобарвною веселкою і вийшла на сцену з концертмейстром Анною Прилуцькою,
де виконали композицію “Старий
рояль”, засвітилася з ансамблем
домбристів і співала в тріо.
Не можна не згадати, як у
грудні 2014 року, під час Революції гідності Віталіна разом з

батьками була на Майдані. Вона
співала на головній сцені країни
патріотичні пісні, відкривала народне віче.
Батьки Віталіни Лариса та

Віктор Бальшеники завжди підтримують свою доньку, отож
прийшли також на творчий вечір.
Нещодавно, 6 лютого, у них відбулося срібне весілля. І Віталіна
виконала для них пісню “Мої
батьки”. Та стримати сліз радості
перед рідними не змогла. І хоч
присутні в залі намагалися за-

спокоїти юне дарування та у багатьох у самих виступили сльози.
Віталіну продовжували вітати,
а вона не втомлювалася співати.
Та все ж її творчий вечір добіг
кінця. Їй влаштували овацію. Її
закидали квітами і подарунками.
Присутніх у залі за українською
традицією пригостили короваєм.

Афганців приїхав вітати
народний артист
Знову з бюджету заплатили, а глядачам не сповістили
Дмитро Артемчук

15 лютого воїни-афганці відзначають день виведення радянських
військ з Афганістану. Пройшло
29 років з тих пір, як останній
військовослужбовець колишнього
Союзу перейшов міст Дружби
між містами Хайратон і Термез. У
переддень цієї дати в місті пройшов концерт народного артиста
України Альберта Салтикова.
Він, як колишній військовий і
залізничник, має багато друзів у
нашому місті. Сам артист подякував за запрошення начальнику
локомотивного депо і міському
голові. Тільки останній не дуже
переймався цього дня талантом

запрошеного і навіть не прийшов
на зустріч співака і композитора.
До речі, саме з нашого міста
колишній афганець розпочав свій
хіт-парад авторської пісні. Далі в
його турне були Полтава, Харків,
Тернопіль, Вінниця. Називалася
програма авторської пісні “Рідна душа”. До його репертуару
входили пісні про кохання, про
долі людей і про воїнів-афганців.
Виконував співак як власні пісні,
так і твори інших композиторів.
У дружній привітній атмосфері
сплинув час концерту.
У якийсь інший день цей концерт можна було б назвати поіншому. Адже день виводу військ
з Афганістану є й днем скорботи.

Війна тривала 3340 днів. З шестисот тисяч військових, які брали
участь в бойових діях в Афганістані, кожен четвертий був українець. Також кожен четвертий від
тих, що брали участь у бойових
діях, був наш співвітчизник. Сім
тисяч українців після тієї війни
стали інвалідами. Дві тисячі наших громадян залишились в полоні душманів чи зникли безвісти.
Незадовго до завершення концерту на сцену піднялася голова
Козятинської міжрайонної організації української спілки ветеранів
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) Тетяна Драмарецька зі
своїм колегою з міста Бердичів
Василем Члеком. Вони вручили

гостеві грамоту і розкішний букет
гвоздик.
Від редакції: Ми дякуємо
Альберту Салтикову за візит до
нашого міста і вибачаємося, що
міська рада, яка розраховувалася

На День кохання — нове пологове відділення!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У середу, 14 лютого, в Козятинській
районній лікарні відкрили пологове відділення. За словами головного лікаря, в цей
день вже мали поступити перші пацієнтки.
Перерізати малинову стрічку в пологовому відділенні приїхали гості з обласного
департаменту охорони здоров’я. На церемонії відкриття було й районне керівництво. Згадали за аграріїв, меценатів,
за всіх, хто вніс вклад у довгоочікувану
подію.
Отож, пологове відділення почало працювати з 14.02 з 18.00 за новою адресою
Винниченка, 9, 3 поверх (адмінприміщення
лікарні біля залізничного мосту).
Редакція бажає колективу відділення
хронічного здоров’я, рецидивуючого щастя, гіпертонічної зарплатні та вагітного гаманця! А всім породіллям, які даватимуть
тут світові нове покоління — щасливих
пологів і здорових дітей!
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з ним за концерт коштам міського бюджету, не спромоглася
зібрати зал глядачів. Міський
будинок культури не тільки був
напівтеплий, а ще й напівпустий
з недоремонтованими стінами.
Ганьба.

Знову Новий рік!
Олександра Охтир

Уже так повелося, — і це
об’єктивно зумовлено — що саме
на зимовий період припадає найбільша кількість різноманітних
свят. Ніби вже відгули-загули різдвяні та новорічні, ще й за різними
стилями, і Стрітення ось щойно
зустріли. Закохані обмінялися
подарунками у день, присвячений
шанованому в Європі святому. Аж
тут на порі — свято з Далекого
Сходу. І хоча всілякі гороскопи
“хором” радили, як вітати Жовту
Собаку, виявляється, що увесь цей
період, відколи 2018 рік впевнено
крокує Земною кулею, нами продовжував опікуватися Вогняний
Півень. Погодьтеся, ще той “спеці-

аліст” з непередбачуваних неприємностей.
Але можна зітхнути з полегшенням: 16 лютого (а за київським часом — 15 лютого о 23.05) нашою
покровителькою стане Земляна
Собака і перебуватиме на цьому
“посту” до 4 лютого 2019 року.
За східним календарем настає
4716 рік.
У Китаї і ще декількох країнах
Східної Азії, це свято вважається
чи не найголовнішим. Називають
його Святом весни, адже відбувається зустріч зими і весни: природа прокидається, починається нове
життя. Слід зазначити, що в цих
країнах настання Нового року має
непостійну дату. Вона обумовлена
Місячним календарем, припадає

на другий Новий Місяць після зимового сонцестояння.
Китайські мудреці стверджують,
що Жовтий Пес втілює чоловіче
начало Ян, він розумний, практичний, активний і співчутливий, але й
з непростим характером. Деякі гороскопи зазначають, що рік буде
не надто простий і легкий, посилаючись на вислів “життя, як у
собаки”. Стихія 2018 року — земля, вона символізує стабільність,
енергію росту і розквіт. У цілому
рік має бути достатньо стійким у
фінансовому та емоційному плані.
Ми можемо розраховувати на
захист покровительки року, на
розв’язання побутових проблем та
взаєморозуміння в родині. Але не
забуваймо цінувати і берегти те,

що маємо. Рік буде вдалим для
порядних, цілеспрямованих, для
тих, хто чесно працює і не шукає
“легких” грошей. Для багатьох
він стане завершальним етапом
у важливих справах, просуванні
в кар’єрі.
Варто зазначити, що існує
слов’янський, або як його ще називають, арійський гороскоп, він має

Події з життя

Три історії кохання
Галина КОЗАЧЕНКО

У кожного з нас своєрідна,
неповторна історія, доленосна
зустріч із коханою людиною. Але
ці історії складалися з подій…
Події - це цікаво. Вони живуть
усюди: прозаїчні та романтичні,
серйозні й дивовижні, короткі
та з продовженням. Маленькі історії, з яких складається життя
жіночого щастя.
Історія юності, шкільної
любові. Мені на все життя
пам'ятався чудовий,весняний день
8 Березня. Бо новим товаришем
нашого класу став Саша, який
перевівся з іншої школи. Він був
дуже здібний з інтелектуальними
дарами… Захоплювався предметами природничо-математичного
нахилу. Ми із Сашею стали щирими
друзями (не розлий вода) - сиділи
завжди на “камчатці”, де можна
було пограти у морський бій чи
подумати про ходи на маленькій
шахівниці.
Хронологія досягнень та успіхів
дивовижного Саші дивувала та
викликала захоплення. Вдома
у нього ми насолоджувалися
безмежно великим світом томів
класиків, читанням художньої
літератури. Читали, наприклад,
дуже вдумливо сторінки книги
Льва Толстого, “Анна Каренина”,
могли обговорювати складні життєві ситуації.
Поряд із Сашею я збагачувалась, дорослішала. Він навпаки
відзначав тонкість, шляхетність
моєї душі, ніжність в інтонації
мого голосу, а також гри на гітарі… Саша був для мене ангелом,
посланцем Бога, бо я відчувала

завжди його інтелектуально, духовно, космічно. Ми були такими
юними, але дорослими вже не
по роках.
Саша був найгарнішим на світі.
Ще він якось непомітно міг притягувати до себе людяністю, словом і добротою. Глибока шкільна
дружба згодом переросла в щось
світле, ніжне, благородніше. Він
мріяв стати лікарем-окулістом.
Можливо і ради мене, бо я
була на окулярах і він торкався
питань, щоб поліпшити мій зір,
і всіх своїх пацієнтів, які б звернулися до нього в очному відділенні. Саша мріяв стати лікарем
- психологом, за станом очей
визначати стан душі людини. Бо
очі - то дзеркало душі.
Саша, Сашуня, Сашульчик - мій
захисник, Олександре! У те, що
трапилося, не хотілося вірити,
не хочеться вірити і тепер, в обірвані світлі почуття - першої і
останньої, завжди першої в житті,
шкільної, але такої чистої, джерельно-чистої, кришталево-ранимої першої, як цвітіння Любові.
Сашу Комара, дорогого, милого незабутнього мого Сашу, без
перебільшення, хоронила вся
школа. Море квітів, вінків, несли
прапор школи. Уся колона учнів,
вчителів друзів, родини Саші,
перехожих розтягнулася на сотні
метрів.
Я щиро пишалася щирою
любов’ю усіх до свого Сашуні,
чудового мого обранця дівочого
серця, супутника б мого подальшого життя. Саші з іменем
на першу літеру “С”, з іменем
Сонця, яке освітило мене яскраво, недовго в миттєвостях, в подіях моє життя. Я дуже болісно,

мужньо пережила цю втрату. Але
Саша живий…, він і досі живий, і
допомагає мені з небес.
Пишаюсь коханням своїх батьків. Друга подія в моєму
житті - це коротка історія кохання
моїх дорогих батьків: мами - Корнелії Володимирівни і тата Віктора
Михайловича, які з 25 грудня (на
Різдво католицьке) з 25.12.1948 р.
були завжди поруч на великій життєвій дорозі життя двох сердець,
які складались з двох половинок!
Батьки поспішали у свій будень
свята творити. У їхній господі завжди звучали мелодійні українські
пісні, гостинність була на першому
рівні, чудові голоси батьків зливалися в один прекрасний голос.
Розуміння одне одного було великим - “читали думки”. Достатньо
було лише одного слова. Навіть
погляду. У цьому велика цінність,
велика втіха, досвід, сенс життя.
Не з казкових чудес, а з тих
самих буднів складається наше
життя. І ці будні пронеслись у
житті моїх батьків нещадним
пресом по їхньому коханню. Це
- війна, післявоєнний важкий час.

Катя Мудріцька (13), Аня
Вінярська (13), школярки:

Роки молодості і глибокої зрілості, мудрості в роках…
Їхні стосунки, кохання були
прекрасними, вистояні роками.
Така зрілість - така повноцінна
і повносоковита, наче яблуня з
плодами! Іскри їхнього ватри - то
ніжність і благородство душ, сад
їхнього літа, що пережив і грози
з вітровіями, і спеки, і холод, але
багато чого переоцінив і тому
зберіг свої плоди.
Життя - любов: Назавжди
у доленосній зустрічі!
Доля звела мене з Наталією,
з прекрасною жінкою, лікаремгінекологом. Професія її дарувала людям тепло й любов і
приносила добро та життя. У всі
часи жінки проходять шлях від
вагітності до пологів. Але якою
не була б складною робота, Наталія завжди пам’ятала і часто
згадувала Романа. Лікаря, з
яким познайомилася у любові. І
як несподівано зустрілись, так і
несподівано потім втратили одне
одного.
Наталія з Романом були красивою, люблячою парою. Наталія з
привабливою особистістю, з бла-

городним характером. Її жіночність з великої літери. Ніжність,
м'якість, як майбутньої супутниці
життя, доповнювали сильні мужні
риси характеру Романа.
І на фоні подруги половини
серця свого, Роман відчував себе
сильним та мужнім. Це я тонко
запримітила, дивлячись на їх
фото… Наталія попросила мене
від’їхати до Львова, де я вчилась,
і в красивому старовинному місті
відшукати за адресами дорогу
їй людину. Мої великі зусилля
увінчались успіхом! Я відшукала
Романа. Потім від нього передала
Наталії листа про їхню зустріч,
зустріч випусників Вінницького
медичного інституту ім. Пирогова. Їхня щаслива зустріч була
подарунком від Бога, а потім
початком нового життя. У Вінниці у них був медовий місяць.
Наталія виплакала увесь свій
10-річний запас сліз. Бог винагородив їх найбільшим щастям.
Наталія кохає - і вона кохана!
Жодні обставини, жодні далекі
розлуки і відстані, жодні серйозні
обставини і перепони в житті не
можуть зашкодити щастю закоханої жінки.

Що відбулося у вас позитивного?

Ми запитали у козятинчан

Роман Степанюк (32),
працюючий та син Артем (7):

іншу інтерпретацію літочислення.
За цим календарем 2018 — рік
Згорнутого їжака. Символ відображає відданість, надійність, хазяйновитість, завзятість, однак має
і дещо непривабливі риси — непередбачуваність, метушливість. Цей
слов’янський “Новий рік” прийде
до нас 22 березня. То ж матимемо
знову привід...

Аліна Козаченко (19),
непрацююча:

Людмила (60), продавець
квітів:

Наталія (39),
провідник:

Наталя (34), продавець квітів:

— Я відчула, що в нашо— Маю двох дітей: сина Арте— Гуляємо по місту
— Щаслива, що є День свя— День Валентина —
— Прийду додо- му місті є багато справжніх
ма і чотирирічну донечку Уляну. під час незапланованих того Валентина. Коханому чоло- свято закоханих, а до мене му і отримаю букет чоловіків.
Це — найбільший позитив і надія канікул. Нам весело і по- вікові подарую сувенір — серце, прийдуть мої кохані діти.
квітів від чоловіка і
у житті.
зитивно!
яке потрібно підпалити.
сина.
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Кохання врятує світ — так
вважають козятинські митці
Андрій Гривнів

Відкриття виставки у Козятинському міському музеї оголосили
на сайті міської ради на 14 годину, а подія відбулася о 12 (це не
перша штанга відділу політики).
Під “гарячим” гаслом “Люблю,
люблю, люблю тебе!” у музеї
відбулася виставка творів митців
до Дня святого Валентина. У ній
взяли участь майстри пензля, фотографії та вишивки. Усі вони намагалися відтворити своє бачення

світу кохання та висловити в образах свої почуття. У яскравих
миттєвостях відчувалася емоційність, вдячність тим рокам, коли
пережили це велике почуття.
Можливо, усе це є суцільна
фантазія, хоча і прекрасна. Але
відвідувачам усі роботи видадуться дуже гарними, такими,
що залишать приємне враження.
Мабуть, когось вони зроблять
хоча б на хвилину щасливими.
Тому з радістю назву імена козятинських митців, які представили

свої твори.
Гості музею побачили вишивані
картини Людмили Гайдар, Марії
Кульчицької.
Інги Зайкевич, Наталії Петришиної, Наталії Лівшиць, Оксани
Тичинської, Насті Бабур,
Марини Ільчук. Порадували
око роботи Антоніни Астахової.
Ще одна авторка, що надала
твір під назвою “Танго”, забажала залишитись інкогніто. Два
оригінальні фото показала Міла
Мхеїдзе. На жаль, не знайшлося

місця картинам
Галини Рибак,
дружини відомого козятинського митця
Миколи Рибака, але директор музею Лілія Макаревич
запевнила, що
о б о в ’я з к о в о
знайде місце
ц им цік а в им
роботам.

продам
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13 лютого - День презерватива
5 цікавих фактів про популярний засіб контрацепції

Софія ШЕВЧУК

13 лютого у всіх куточках планети відзначають Міжнародний
день презерватива. Переваги
цього виду контрацепції настільки очевидні, що кондом вже
більше 400 років використовується людьми під час любовних утіх.
факт 1. У стародавньому світі як
захисні засоби використовувалися
всілякі вироби і навіть внутрішні
органи тварин і риб. Але араби

додумалися запровадити нововведення в вигляді ковпачків з
дорогоцінними каменями. Такі
прообрази сучасних презервативів
знаходили археологи в похованнях. Стародавні вірили, що навіть
на тому світі чоловік повинен бути
в повній бойовій готовності.

в електроліт, а потім перевіряють, наскільки він витримав випробування. При іншому способі
використовують електропровідні
щітки. Їх вмикають і пропускають
презерватив. Непридатні «гумки»
тут же відправляються в сміттєвий
кошик.

факт 2. Перш ніж потрапити в
аптеку або магазин, презерватив
проходить довгий шлях з перевірки на міцність. Кондом, одягнутий на електрод, відправляють

факт 3. Презервативи не завжди
сприймалися суспільством як стовідсоткова гарантія захисту від зачаття і різних захворювань. У XVIII
столітті кілька лікарів у Велико-

британії намагалися схилити владу ввести заборону на ці засоби
контрацепції. Вони стверджували,
що кондоми не можуть уберегти
організм від хвороб, але почуття
захищеності схиляє людей до нерозбірливих статевих зв'язків.
факт 4. У СРСР існувало три
розміри презервативів: №1 - найменший, №2 - середній і №3 - великий. Найбільше поширення серед населення отримав середній
типорозмір. Подейкують, що саме

через це презервативи в Радянському Союзі називали виробами
номер два (виробом номер один,
як відомо, був протигаз).
факт 5. Трапляється, коли презерватив під час анального або
вагінального сексу рветься. Від
цього ніхто не застрахований.
Зокрема, американські вчені
довели, що таке трапляється у
0,6% випадків вагінального контакту і у 1,7% випадків анального контакту.

Називаємо речі своїми іменами
Асфальту боятися – взагалі не ходити.
Бережи штани ззаду, а спідницю –
спереду.
Безкоштовний сир отримує тільки
друга мишка.
Великому кораблю – велика торпеда.
Боротися і шукати, знайти і переховати.
У здоровому тілі - здоровий стілець.
У кривих руках і килимок висне.
Час – гроші. Але краще гроші.

Усе геніальне просто, але дорого.
Усе зайве – дітям.
Краще синиця в руках, ніж качка під
ліжком.
Назвався щебенем – лізь у кузов.
Наш шибеник на розстріл поспів.
Не рий яму іншому, нехай сам риє.
Не хочете по-поганому, по-хорошому
буде гірше.
Подобається, не подобається, а президент видужає.
Один крок вперед – дванадцять поверхів вниз.

Прийшла біда – виймай паспорта.
Російська людина після першої не
одружується.
Риба любить, де глибше, а людина
– де доведеться.
Сам пропадай, а батькам дзвонити
не забувай.
Хотіли, як краще, а спітніли, як завжди.
Цінуйте книги – джерело фіги.
Що посієш, потім не знайдеш.
Я прийшов до тебе з привітом, з
праскою і пістолетом.

Безвіз — для всіх

Олександра Охтир

Велика кількість переглядів
у інтернеті та багаторазові повтори в телепрограмах сюжету
про кинутого напризволяще кота
в Бориспільському аеропорту
збурила свідомих громадян. Усі
щонайменше засуджували його
безсердечну хазяйку, яка, особливо не переймаючись, полетіла
до Мінська без нього.
Зараз і дитина знає, що перевозити домашніх тварин навіть у
міському транспорті потрібно у
спеціальних кошиках. Що ж стосується перельоту до іншої країни
— то безсумнівно варто подбати
про це заздалегідь.
Пригадую, років двадцять тому
подруга, яка вирушала “на ПМЖ”,
розповідала, що пакет документів
для улюбленого кота довелося
готувати довше і ретельніше, ніж
для себе і рідних.
А як з цим зараз? Щоб
з’ясувати, як діяти та які папери

необхідно мати господарям, аби
без турбот перетинати кордон з
країнами Євросоюзу, журналісти
газети “RIA-Козятин” звернулися до начальника Козятинської
районної державної лікарні ветеринарної медицини Ігоря Лясковського.
— Яких тварин найчастіше “вигулюють за кордон” наші земляки?
— Переважно, це собаки і коти.
Стосовно якихось інших — звернень не було. Також не було випадків перевезення птахів, зазначу
лише, що вимоги для останніх
відрізняються.
— Чи є вікові передумови для
домашніх тварин, яких мають
перевозити?
— Власники чи уповноважені
ними особи мають право здійснювати переміщення домашніх
тварин з України до країн ЄС у
віці не меншому, ніж 6 місяців з
дати народження.
— А чи обов’язковим є мікрочіп?

— Так, тварини повинні бути ідентифіковані
за допомогою мікрочіпа.
Такі процедури здійснюють у обласних центрах.
Власники мають надати
паспорт тварини, де є
відмітки лікаря, який проводив планові щеплення
від сказу та обробки від
паразитів.
— Які подальші кроки в оформленні виїзних документів для
тварин?
— Необхідно звернутися у Козятинську державну лікарню ветеринарної медицини, аби отримати
ветеринарне свідоцтво Ф-1, на підставі якого пізніше, напередодні
виїзду, прикордонним державним
інспектором ветеринарної медицини буде виданий ветеринарний
сертифікат.
— Які щеплення є вкрай необхідними для перетину кордонів
країн ЄС?
— Тв а р и н и м а ю т ь б у т и

 Çàï÷àñòèíè Ðåíî-21 º âñå. 098-214-90-92
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 098-026-32-97
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-583-14-35, 093-017-87-72
 Êàðòîïëÿ 5 ãðí./1 êã., áóðÿê êîðìîâèé 1.50 ãðí./1 êã. 067349-52-39, 063-286-71-49
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
 Êîðîâà äîáðà. 068-518-35-30
 Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097577-26-86
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Øêàô, ïðèõîæà, ñò³íêà 4 ì. á/ó. 2-52-31, 098-521-10-48
 ×îáîòè ÷îë. ðîáî÷³, õàëàòè ðîáî÷³, ò³ëî-ãð³éêà âàòíà,
äóáëÿíêà íàòóðàëüíà á/ó, øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. á/ó. 097-57560-55, 093-013-65-24
 Êóõíÿ á/ó, ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³,
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ).
097-643-40-14
 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, 097-17090-05, 066-432-22-16
 Áäæîëîïðîäóêòè: ïðîïîë³ñ, ï³äìîð, áäæîëèíèé ìåä, â³ñê,
íàñòîÿíêè âîñêîâî¿ ìîë³, ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó. 2-11-64, 097-17090-05, 066-432-22-16
 Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, òþëü, ïëàù ç
òåìíîþ ï³äêëàäêîþ, äîì. êîïòèëüíÿ. 2-12-24, 093-884-86-66,
097-517-36-53
 Ïøåíèöÿ 1 ò. 096-612-24-13, 2-20-92
 Êë³òêà çîëîòà äëÿ ïîïóãà¿â 400 ãðí., ïèëîñîñ «Ñàìñóíã» 1
000 ãðí., êîëîíêè äëÿ íîóòáóêà 350 ãðí., ãîäèííèê ìåõàí³÷íèé
íàñò³ííèé 300 ãðí., òåëåôîí Íîê³â 750 ãðí. 093-724-28-38,
096-414-00-43
 Íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áîéëåð, ðîáî÷å ì³ñöå ïåêóêàðÿ, äèòÿ÷à
êîëÿñêà (õëîï÷èê) ç/ë. 063-950-53-48
 Äðîâà äîìàøí³ 1 400 ãðí. ñ.Êîçÿòèí, ³íäîêà÷óð³ êîðè÷íåâ³
270 ãðí. 068-044-24-68
 Êàðêàñ òåïëèö³ 4.5 õ 3 õ 2.1 ì., åêçîòè÷í³ ðîñëèíè. 067445-75-52
 Ê³ìíàòíà ñò³íêà. 096-458-97-19
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/
097-138-12-06? 093-640-13-63
 Ìîí³òîðè LG ä³àã.19« TFT, Samsung ä³àã. 18.5» TN + Film,
âõ³ä d-SUB. 093-327-46-23
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîëÿñêà Adamex 1 200 ãðí. 097-848-57-45
 Õîëîäèëüíèê Hansa, Í³ìå÷÷èíà, á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 2-õ
êàìåðíèé. 098-039-08-11
 Êóêóðóäçà. 096-160-69-70, 093-407-29-89
 Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, ìåòàëåâ³ ñêîáè 300 ìì õ 10
ìì., öåãëÿíèé ãàðàæ â êîîï. «Ñîê³ëåöü». 099-294-82-38
 Á³äîíè àëþì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, òåëåâ³çîð á/ó,
òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³, òðèëÿæ. 063-344-14-45, 063-649-90-85
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 067-165-14-93
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ äð³áíà, äèñêè òèòàíîâ³ R14 ÂÀÇ.
068-040-01-28, 063-390-42-03
 Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè, â³ê äâ³ íåä³ë³, ì.Êîçÿòèí. 097873-36-62
 Õîëîäèëüíèê â õîðîøîìó ñòàí³, øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà.
063-234-29-75
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-646-22-26
 Öóöåíÿòà Àëàáàÿ. 067-366-50-14
 Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì, 10 ñîò., ì³êðîðàéîí
«Åâðîïåéñüêèé», º êðèíèöÿ, ñàðàé, áóä. ìàòåð³àëè, ïîðó÷
ãàç, ñâ³òëî, ïðèâàòèç., º âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097354-76-68
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, ñò³ë êóõîííèé ñêëÿíèé. 063-629-49-24
 Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà ç ìàòðàöàìè íåäîðîãî òà ïðèêðîâàòí³
òóìáî÷êè. 097-952-57-89
 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-797-89-32
 Êèëèì 1.5 õ 2 ì., øêàôè ç àíòðèñîëÿìè (äëÿ á³ëèçíè òà
âåðõíüîãî îäÿãó), òóìáî÷êà. 067-224-08-52
 Àâòîêëàóì ³ åëåêòðîï³÷ òåðì³íîâî. 067-455-37-71
 Òþêè, ïøåíèöÿ ÿðà, êîëåñà äî ÌÒÇ çàäí³, âàííà, óí³òàç,
áîëåð, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà, ãîëîâêà ìîòîðà Ä-240,
áî÷êà íà 200 ë. 068-024-27-05
 Ïîðîñÿòà. 067-163-28-26 Îëåã

 Ìèñëèâñüêèé ñåéô òà øòàíãà: ãð³ô äâà áë³íà ïî 5 êã.,
äâà áë³íà ïî 10 êã. 097-136-45-50
 Äèòÿ÷å ë³æêî + ìàòðàö, äèòÿ÷à ïàðòà, äèòÿ÷à ïàðòà +
ñò³ëü÷èê, êàðò ïåäàëüíèé, ñí³ãîêàò (ñàíêè), øóáà (áîáðèê) âñå á/ó. 063-274-78-10
 Åëåêòðî ôðåçåð Ôèîëåíò ç òðüîìà ôðåçàìè. 098-40091-10
 Òåõí³÷íà ë³òåðàòóðà: «Ñïðàâî÷íèê ìîëîäîãî
åëåêòðîñâàðùèêà», «Îñíîâû ñâàðî÷íîãî äåëà», «Îñíîâè
ñâàðî÷íîãî ïðîèçâîäñòâà», «Ãàçîâàÿ ñâàðêà è ðåçêà
ìåòàëîâ». 096-453-34-86, 2-51-56
 Òåõí³÷íà ë³òåðàòóðà: «Ãàçîâå çâàðþâàííÿ òà ð³çàííÿ
ìåòàë³â», «Ñâàðêà è ïàéêà òîíêîñòåííûõ òðóáà - ïðîâîäîâ»,
«Åëåêòðîñâàð÷èê îòâåòñòâåííûõ ñâàðî÷íûõ ðàáîò»,
«Ñïðàâî÷íèê ïðîðàáà - åëåêòðîìîíòàæíèêà», «Ñëåñàð ãàçîâèê ñïðàâî÷íîå ðóêîâîäñòâî». 096-453-34-86, 2-51-56
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-713-45-50
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 Êóõíÿ 2 ì., øêàô íåäîðîãî. 067-796-11-99
 Öóöåíÿòà ïåê³íåñà ïîðîäèñò³. 093-589-61-17
 Êîðîâà ä³éíà. 098-477-90-09
 Äâà âåëèêèõ êð³ñëà íåðîçêëàäí³, âåëèêèé êóõîííèé ñò³ë,
äâà ïóô³êà ³ æóðíàëüíèé ñòîëèê. 093-115-87-05
 Ñòîâáè æ/á õì³ëüîâ³, ïîðøíåâà ÌÒÇ-80 íîâà, ìàõîâèê ³
ïëèòà ñòàðòåðíà ÌÒÇ-80. 096-353-63-36
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 25 ãðí,\â³äðî, íàñ³íüîâà 20 ãðí./â³äðî.
096-313-92-02, 093-677-23-25
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ á³ëèçíè
ç ìàòðàöàìè òà ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì á/ó. 097786-38-08
 Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè íà ì’ÿñî. 067-171-12-01
 Øàìîòíèé ê³ðï³÷ 8 ãðí./øò. 063-187-18-67
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó Ëåîíòîâè÷à 1, íåäîðîãî. 097131-99-14
 Ê³íñüêèé â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó, îäíîêîíêà. 096-22610-97
 Ê³íñüêà øêðàáà÷êà ñ³íà. 096-226-10-97
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-174-67-29
 Êàðòîïëÿ âåëèêà ïî 4 ãðí./êã. òà äð³áíà ïî 1 ãðí. 063934-26-12
 Äåðåâ’ÿíèé â³ç íà ðåçèíîâîìó õîäó. 067-269-51-18
 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
 3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
097-682-51-34, 095-659-89-10
 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.
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36
êâ.ì. 096-537-08-82
 1-ê³ìí.êâ. 3 ïîâ. ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-31-57

4242

За минулий рік з Козятина за кордон
виїхало дві собаки і один кіт

 Ñ³÷êàðíþ ÑÑÕ. ñ. Ïèêîâåöü. 098-783-87-22
 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä: äóá, ãðàá, ÿñåí. 096-648-08-00
 Äèòÿ÷ó êàëÿñêó äâà â îäíîìó - 700 ãðí.äèòÿ÷à êðîâàòêà 800 ãðí. äèòÿ÷à ãîäàëêà - 500 ãðí., õë³áîï³÷ - 1000 ãðí., óòóã
äëÿ âîëîññÿ - 1000 ãðí., åë. äèï³ëÿòîð - 300 ãðí, ïëîéêà - 200
ãðí., óòþæîê - 500 ãðí. óòþã - 200 ãðí., õîäóíêè - 100 ãðí.
097-28-10-697
 Áî÷êó íà êîëåñàõ, åìíûñòòþ 10 òîí. 067-141-58-51
 Áóðÿê êîðìîâèé, íåäîðîãî. 096-245-24-62
 Áðîéëåð³â ²ñïàíêó, Ìàñòåð, êà÷êó «Ìóðàðò» òà êà÷åíÿò,
êîìá³êîðì ³ âèïàéêà. 067-982-68-38
 Â³âö³ 50-60 êã. 098-418-41-21
 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, 093189-77-54
 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, 063-62901-49
 Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
 Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
 Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063143-61-18
 Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073793-55-95
 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. 063-67167-65
 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. 063293-13-29, 098-974-57-77
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76
ï³ñëÿ 17:00
 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. 093-091-2238, 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
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 15 ãðí./â³äðî. 096-846-87-64
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 10 ñîò., ð-í âóë.Ñóâîðîâà. 067129-82-31, 063-293-14-06
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ïîñàäêîâà, äð³áíà, ñ³íî. 096-295-27-64,
096-443-32-02
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
 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. 097-70380-96, 063-187-81-19
 Á³ëüÿðä - ñíóêåð. 096-078-57-11
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-92593-81
 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. 067457-08-87 ç 18:00 äî 20:00

 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-46261-20
 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
 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. 063359-40-27, 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
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Òåëåâ³çîð «Ðàéíôîðä» â õîðîøîìó ñòàí³ 1 000 ãðí. 068148-02-27, 073-134-41-94
 Ñò³ë ïîë³ðîâàíèé. 097-511-40-30
 Îäíîê³ííà óïðàæ øê³ðÿíà, êîìïëåêò. 097-526-76-16
 Äðîâà ð³çàí³ ³ ðóáàí³. 093-821-41-55
 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. 098879-58-37, 093-587-13-81
 Òåëèöÿ ò³ëüíà íà êîðîâó, ò³ëüíà 6 ì³ñ. - 18 000 ãðí.
096-772-01-94
 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. 097-20788-44
 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
 Êàðòîïëÿ âåëèêà «Ñëîâ’ÿíêà», ñ.Âåëèêå. 067-462-89-96
 Ìîòîð ÂÀÇ, àêóìóëÿòîð 91 àìïåð. 066-247-57-54 Òîë³ê
 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. 096364-80-30
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé
áóðÿê. 068-174-03-79
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà, ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-76938-57, 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, 093109-83-83
 2 êîëåñà â çáîð³ äî ìîòîöèêëà ²Æ. 097-622-24-72, 063629-68-85
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Ñò³íêà ÌÄÔ òåìíèé ãîð³õ, òà ì’ÿêèé êóòî÷îê. 097-75180-75
 Ï³àí³íî 700 ãðí, êîìîä 700 ãðí., øêàô 2 000 ãðí., çîëîò³
ñåðåæêè «Ãâîçä³ê» 650 ãðí. 098-995-16-90

обов’язково вакциновані проти
сказу та досліджені на титр антирабічних антитіл. Таке дослідження здійснюється на зразку крові,
відібраному ветеринарним лікарем, уповноваженим компетентним
органом, не менш ніж за 30 днів
після попередньої вакцинації і
принаймні за 3 місяці до дати видачі ветеринарного сертифікату.
За вимогами Європейської комісії,
ця процедура проводиться у лабораторії Державного науково-дослідного інституту з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи. Власники

тварин, що зверталися до нас
минулого року, ці дослідження
робили в Києві.
То ж подбайте про свого котика
чи собачку завчасно, аби вони почували себе впевнено і зручно під
час переїзду. Підготуйте документи і тимчасове “житло” — кошик
чи сумку. Насамкінець варто ще
раз переглянути на сайті консульства чи амбасади тієї країни,
куди ви зібралися вирушати, чи не
змінилися у них вимоги до перевезення тварин. Так ви уникнете
неприємних сюрпризів безпосередньо при перетині кордону.

RIA-К, Четвер, 15 лютого 2018
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
418255

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 15 лютого 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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417404

415965
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робота та оголошення

417409

417408

417408

417914

417482

418240

418036

416555

417481

417997

418240

413984

413775

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

417483

417483

418251

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На шиномонтаж потрібен працівник. 067-58656-26
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096115-18-11, 093-596-40-46
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-ми годинний робочий день. Компенсація харчування. 067-430-02-80 На роботу запрошується
майстер з монтажу вікон та дверей. З/п висока.
063 814 16 52
На постоянное место работы требуется повар.
Высокая з/п и своевременная выплата, оф. трудоустройство 093-599-68-33
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується продавець 063-554-18-81
На склад-магазин "Процент" на постійну роботу
запрошується офіс-менеджер та менеджер по
роботі з постачальниками. Оплата праці достойна
кандидата. 063-366-49-50.
Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п
+ аванс. Оплата від 350 грн/доба. 099-513-14-22
Агроном для роботи продавцем-консультантом у
садовому центрі недалеко від Києва, з/п - від 9000
грн, надаємо житло. 0503306480, 0676564002
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вахта 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вахту). Проживання та харчування оплачує компанія.
Офіційне оформлення. 099-345-49-04
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на оформление и проезд за наш счет. Очень большой выбор вакансий.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95,
066-755-05-95
Покоївки (працівники для прибирання готельних
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. 067-341-72-92
Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92
Потрібен офіціант на постійну роботу в кав’ярню

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.0. Кращi пропозицiї
2 кiмнати в гуртожитку, Вiнниця, власник. Цiна: дог.,
тел.:(096) 458-97-54

1.1. Однокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Замостя, поверх: 1/9/ц, площа: 37/18/9, торг, ремонт, с/в окрем, тепла. Цiна:
16800у.о, тел.: (097) 305-80-73

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

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

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

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд,
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-255-10-10 ,066255-10-10
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-

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

34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-25510-10 ,066-255-10-10
 2-õ ê³ìí. êâ. 5/9 áóäèíêó, öåíòð, íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ð-í Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ. ð-í ÏÐÁ, îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093704-31-57
 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 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
 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. 096-42987-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 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. 097425-33-08, 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
 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 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
 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
 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. 063-38614-76
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-64335-23
 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, 063736-44-69
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 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, 050-82149-53
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 067-71075-08
 ×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

415955

робота

"Ассоль". 067-410-12-78
Таксі "Чайка" запрошує на роботу диспетчера. Вік
від 20 до 50 років. 093-766-78-49
Київська клініка запрошує жінок до 35 років стати
донором чи сурогатною мамою. Оплата проїзда,
безкошновне обстеження, висока оплата. тел.
066-152-37-53, 098-632-87-81 .Л. АЕ №281182
от 25.07.13р

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

418229

ремонт, послуги

Виконуємо внутрішні роботи (штукатурка,
шпаклівка, будівельні роботи і.т.д...) роботи по електриці, заміна розеток, вимикачів
093-20-51-266

416556

417638

418419

417589

418243

417440

Уроки Англійської по місту
Козятин. з 1 по 6 класи:
093-591-87-16 Лідія
Здам приміщення під офіс, 2 кімнати, 36 м. кв. 067-410-12-78
 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. 097495-89-61
 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, 098626-97-13
 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

Купуємо пшеницю, ячмінь, кукурудзу. 097-405-78-33
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà (ð-í ó÷èëèùà), 3 ïîâ., 64
êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063392-35-51
 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. 096568-81-36, 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 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
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, íîâå ïëàíóâàííÿ,
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîí, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà çåìë³. 067284-59-94, 063-776-45-68

Здам в оренду приміщення та робочі місця з: перуки, манікюрний,
педикюрні, нарощування вій, татуаж, центр міста ТОЦ "Україна",
недорого і тепло. 097-796-70-05,
063-774-54-74
21, 28 лютого о 10 годині в приміщенні міського терцентру, вул.
Вінниченка,5 відбудеться семінар:
"Здорова розсада" та виставка
насіння, який проводить Клуб органічного землеробства. Довідки
066-297-11-15, 093-998-00-87
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
 ×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
 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. 096378-80-86, 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 íîâèé æèëèé â ñåë³. 068-633-92-09
 2-õ ê³ìí. êâ., íåäîðîãî. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., íåäîðîãî. 063-296-30-12

Здам магазин в оренду 20 кв.м.,
вхід в центральний ринок від воєнкомату, недорого. 067-796-11-99
Продам цуценята Хаскі 4.5 міс.
(хлопчики), сіренькі, блакитноокі,
чудові та грайливі. 097-483-42-09
24 лютого на 12.00 в будинку
культури (колишній к\т "МИР")
відбудуться загальні збори садівничого товариства "Яблунька".
Правління
В районі “Нової пошти” у вівторок
знайдено собаку породи пікінес
чорно-білого окрасу.
067-68-78-940 063-66-20-675

 4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë.
096-176-45-23
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ì.Êîçÿòèí, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ó äâîð³ êðèíèöÿ, ñàä, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò. 096-
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реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 15 лютого 2018

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

RIA-К, Четвер, 15 лютого 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

418045

415956

417478

417477

416814

416668

416977

21, 28 лютого о 10 годині в приміщенні міського терцентру, вул.
Вінниченка,5 відбудеться семінар:
"Здорова розсада" та виставка
насіння, який проводить Клуб органічного землеробства. Довідки
066-297-11-15, 093-998-00-87

415964

416230

417998

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

 Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà
3), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò., ñàðàé,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø. 063-384-05-03
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063276-07-38
 ×àñòèíà áóäèíêó , öåíòð, 53 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà,
êëàäîâêà, çåì. ä³ë-êà 0.5 ñîò. ç ïëîäîâèìè, ãàç, âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 063-348-93-23
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà 64 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàä, çàã. ïëîùà çåìë³ 60 ñîò. 096-627-25-93, 066-003-16-82
 Áóäèíîê 90 êâ.ì. æèëî¿ ïëîù³, ãàðàæ, ñàðàé, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ. 068-271-40-31
 Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè.
067-609-70-46
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-44691-42, 098-755-31-34
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 063677-24-52, 067-345-19-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 55 êâ.ì., öåíòð, ç ÿê³ñíèì ðåìîíòîì,
³íä. îïàëåííÿ, çàâí³øíº óòåïëåííÿ. 063-629-49-24
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-15989-56
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ äëÿ æèòëà ÷è îô³ñó. 073-304-69-51
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí. 067-581-77-54
 1-ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó ñòàí³ íà ÏÐÁ. 093-615-09-34, 068760-51-03
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-925-14-57
 Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, á³ëüøå ö³êàâèòü
îáì³í. 097-130-29-02
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì,

Купуємо пшеницю, ячмінь, кукурудзу. 097-405-78-33
ãîñï. áóä³âë³, ä³ëÿíêà 25 ñîò. 093-343-04-25, 098-873-00-30
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., º ãàðàæ,
ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³. 2-23-74, 067-368-56-14
 2-õ ê³ìí. êâ. òà 3-õ ê³ìí. êâ. 5 ïîâ. - 300 000 ãðí. 063298-50-60
 2-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. 58 êâ.ì. ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíèé ñòàí, º
ñàðàé. 067-432-45-85

АВТОМОТО

 Ôîðä-Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâèã. 2,0 ìîíî ³íæåêòîð, ãàçáåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíå ñêëî. 097-444-97-69,
097-449-53-84
 Ìîñêâ³÷ Ï³êàï ç äîêóìåíòàìè. 067-141-58-51
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 ç ôðåçîþ 32 ê.ñ. 2000 ð.â. 097-57726-86
 Ìîñêâè÷ 2040 â äîáðîìó ñòàí³, ìîòîð çðîáëåíèé, êîðîáêà
ïîì³íÿíà. 096-706-90-11
 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
 ÂÀÇ 21114 óí³âåðñàë, 16 êë. 2008 ð.â. 063-532-02-67
Ìèêîëà

 Ìîòîöèêë ²Æ Ïëàíåòà-3. 097-622-24-72, 063-629-68-85
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-577-26-86
 Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 097-57726-86
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 Ì³í³ - òðàêòîð Áóëàò 120.096-983-19-56, 063-829-73-24
 ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, äâ. 1.3, åëåêòðîííå
çàïàëþâàííÿ 18 000 ãðí. 097-347-63-41
 ÇÀÇ «Ôîðçà» 2011 ð.â., õåò÷áåê, â õîðîøîìó ñòàí³,
1.5 äâ., 75 òèñ. êì., êîíäèö³îíåð, ïîâíà ìàêñèìàëüíà
êîìïëåêòàö³ÿ, øê³ðÿíèé ñàëîí. 063-641-51-75
 ÂÀÇ 2109 1989 ð.â., ÷åðâîíà, ãàç-áåíçèí. 068-670-32-23
 Ñêóòåð Õîíäà - Ä³î-34 òåðì³íîâî. 067-455-37-71
 ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-152-49-22
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2101 ãàç-áåíçèí. 063-145-03-28
 ÂÀÇ 2105 â äîáðîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 097859-45-37
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 ÂÀÇ 11173 2008 ð.â., óí³âåðñàë, ñ³ðèé, äâ.1596,
êîíäèö³îíåð, íåäîðîãî, ïåðåêóï³â íåòóðáóâàòè. 063-77510-97
 Ôîðä Ìîíäåî 1993 ð.â., 1.6, ãàç-áåíçèí, ñòàí äîáðèé.
097-762-11-38
 ÂÀÇ 2106 1990 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 093-279-47-80

Уроки Англійської по місту
Козятин. з 1 по 6 класи:
093-591-87-16 Лідія
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. 097-52910-20
 Êóïëþ ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 097-405-78-33
 Â³çüìó õàòó íà âèïëàòó äî 50 òèñ. 097-28-10-697
 Ìîòîáëîê á\ó «Çóáð» á\ó. 067-141-58-51
 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. 096465-31-67
 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,

Продам цуценята Хаскі 4.5 міс.
(хлопчики), сіренькі, блакитноокі,
чудові та грайливі. 097-483-42-09
063-608-92-55
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 Êâàðòèðó â Ãëóõ³âöÿõ äî 150 000 ãðí, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿.
097-648-94-65
 Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿
ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
 Ö³ëèé ãîð³õ äîðîãî, áåçêîøòîâíèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18,
063-828-27-30
 ²ãðàøêè ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó, ãîäèííèêè, ìîíåòè, íàãîðîäè,
ñòàòóåòêè. 093-266-20-13

МіНЯЮ

 Áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³ íà 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè.
098-704-92-09, 063-255-40-84

РіЗНЕ

 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063624-35-39
 Çí³ìó êâàðòèðó àáî ïðèâàòíèé áóäèíîê ç ïîäàëüøèì âèêóïîì,
àáî â³çüìó íà âèïëàòó. Ñåëà íå ïðîïîíóâàòè. 067-681-63-69, 093010-63-30
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 063624-35-39
 Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé æèçíè,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - áàÿí. 099-13434-06, 063-29-18-967
 Øóêàþ âîä³ÿ êàòåðãîð³¿ «Å», îïëàòà âèñîêà. 067-412-85-47
 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-

Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42
Здам приміщення під офіс, 2 кімнати, 36 м. кв. 067-410-12-78
20-43
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073-052-15-74
 Çí³ìó êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í. 068-065-91-74, 063-293-76-37
 Â³ääàì êîøåíÿò äîáðèì ãîñïîäàðÿì. 063-462-61-91, 096-41927-25, 2-10-51
 Âòðà÷åíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê Âàëåíòèíè Áîðèñ³âíè ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ íà çåìëþ
²²-ÂÍ ¹010527 âèäàíèé íà ³ì’ÿ Ä³äóê Îëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Øóêàþ ïîðÿäíó, äîáðó ëþäèíó áåç ø/ç àáî ñ³ì’þ, äëÿ äîãëÿäó çà
ñòàðåíüêèìè â ñåë³, ìîæëèâî íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. 068-753-34-61
 Çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó â ïåðøîìó ðÿäó íåäîðîãî.
063-280-25-33, 067-477-40-43
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
7. 067-772-36-78
 Çäàì â îðåíäó ñàðàé (ãîñïîäàðñüêå ïðèì³ùåííÿ), âóë.Â³íí³÷åíêà
ì.Êîçÿòèí. 063-297-40-79
 Âòðà÷åíî äåðæàâí³ àêòè íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà
³ìÿ Ìàòóùóê Âàñèëÿ Ãåðàñèìîâè÷à,
 Äâîº âåñåëèõ, ãàðíèõ êîøåíÿò ä³â÷àòêà øóêàþòü íîâèõ ãîñïîäàð³â,
ìàìà õîðîøà ìèøîëîâêà, ¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-45921-36
 Øóêàþ æ³íêó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ
ïîõèëîãî â³êó, ñåëî. 097-572-46-40, 097-744-83-68
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, 35 êâ.ì.,
2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, âîäà, òóàëåò, ï³ä áóäü-ÿêèé âèä êîìåðö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³. 063-340-28-77
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, åëåêòðîîïàëåííÿ, ãàðÿ÷î¿ âîäè íåìàº,

Дорого куплю металобрухт чорного та кольорового металу. Можливий самовивіз.097-904-20-43
Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95
Здам магазин в оренду 20 кв.м.,
вхід в центральний ринок від воєнкомату, недорого. 067-796-11-99

24 лютого на 12.00 в будинку
культури (колишній к\т "МИР")
відбудуться загальні збори садівничого товариства "Яблунька".
Правління
2 000 ãðí., îïëàòà íàïåð³ä. 093-017-50-95
 Çàãóáëåíèé òåõí³÷íèé ïàñïîðò íà àâòîìîá³ëü «Âîëãà» ÃÀÇ 24-10 ¹
çíàê ÀÂ 75-48 À² 1997 ð.â., ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ ì.Íåìèð³â. Ïðîøó ïîâåðíóòè
çà âèíàãîðîäó. 097-619-21-03
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó: äîãëÿäàëüíèö³, íÿí³ ³ ò.ä., Êîçÿòèí.
067-192-67-78
 Ïîâíà æ³íêà 37/166/89, ïîçíàéîìèòüñÿ ç îäèíîêèì ÷îëîâ³êîì äëÿ ñ³ì’¿
ò³ëüêè Êîçÿòèí. 067-192-67-78
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 20 êâ.ì. 063-342-67-53
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ - ñêëàäè. 067-171-12-01
 Âòðà÷åíèé Äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó
ñåð³¿ ßÁ ¹706920 âèäàíèé íà ³ì’ÿ Êóëü÷èöüêîãî Ïàâëà Âàñèëüîâè÷à
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â. 093-784-45-97
 Çí³ìó òî÷êó (ïàëàòêó) Õë³áîäàð, çà ïîì³ðíó ö³íó. 097-704-97-81, 063635-09-56 Ìèõàéëî

4242

4242

346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-31 Ñàøà
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-48357-85
 4-õ ê³ìí. êâ., ïëîùà 72 êâ.ì., 1 ïîâ., â öåíòð³ ì.Êîçÿòèí,
îïàëåííÿ ³íä. ãàçîâå, âîäà öåíòðàë³çîâàíà. 093-785-79-12
 3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9.
068-003-51-09
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 096-094-68-32 Ñâ³òëàíà
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîâåöü, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãîñï.
áóä³âë³, öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà. 067-278-43-14
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 3 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî 62.
098-561-37-23
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 063-691-85-24
 Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á.
093-153-21-72
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè, âóë.Ãîðüêîãî 9/1, çàã. ïëîùà
65.9 êâ.ì., âèñîòà 3.15, ³íä. îïàëåííÿ, çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, º
ñàðàé. 073-310-91-13
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà
ãàç òà âîäó, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³ äâåð³
áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 096-277-73-90
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7 êâ.ì.,
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà
0.5698 ãà. 096-277-73-90
 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
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí çàñò³êëåíèé,
êàáåëüíå ÒÂ, ïîãð³á, íåäîðîãî, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî
ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, çàõîäü òà æèâè, òåðì³íîâî.
093-751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10

В районі “Нової пошти” у вівторок
знайдено собаку породи пікінес
чорно-білого окрасу.
067-68-78-940 063-66-20-675
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Золота пора

Як потрібно жити, кому за 50
Деякі з нас вже досягли золотої пори (кому за
50), інші - ні, але прочитати це повинні всі!
1. Настав час використовувати
відкладені заощадження. Насолоджуйтесь ними. Не треба
тримати їх для тих, хто, можливо,
й гадки не має про те, чим ви
пожертвували для цього. Немає
нічого гіршого, ніж залишити ці
гроші зятю, дочці або родичу з
великими планами на капітал,
який ви зібрали.
2. Перестаньте турбуватися
з приводу фінансової ситуації
ваших дітей чи онуків. Не соромтесь витрачати свої гроші на
себе! Ви підтримували дітей довгі
роки, навчили їх багато чому і
давали їм притулок. Тепер настала їхня черга почати заробляти
самим.
3. Ведіть здоровий спосіб
життя, обов'язково займайтеся
зарядкою, але не перевтомлюйтеся. Захворіти легко, набагато
важче залишатися здоровим. Підтримуйте себе в формі, відвідуйте
лікарів, шукайте інформацію про
те, що треба робити, щоб залишитися здоровим.
4. Не переживайте з приводу
дрібниць! Ви так багато вже
всього пережили за своє життя;
можна згадати багато хорошого,
можна згадати погане, але найголовніше, що ви як і раніше
разом. Не дозволяйте вантажу
минулого забути про майбутнє.
Відчуйте принадність справжнього!

5. Незалежно від віку, любіть
життя.
6. Пишайтеся собою - внутрішньо і зовні. Не переставайте
ходити до свого стиліста, дерматолога, стоматолога, купуйте собі
свій улюблений парфум. Якщо ви
доглянуті зовні, то всередині народжується почуття самоповаги
і сили.
7. Завжди будьте в курсі останніх подій. Читайте газети, дивіться новинні передачі. Підтримуйте
контакт зі своїми старими знайомими, це важливо у вашому віці.
8. Деякі в старості розквітають,
інші черствіють. Життя занадто
коротке, щоб витрачати його на
спілкування з останніми. Проводьте своє життя в компанії
позитивно налаштованих, життєрадісних людей - і життя буде
набагато приємніше.
9. Не піддавайтеся спокусі
жити разом з дітьми чи онуками. Звичайно, жити в оточенні
люблячих родичів приємно, але
кожен з нас має право на свій
особистий простір. Їм він теж
потрібен.
10. Не відмовляйтеся від своїх
хобі. Якщо у вас їх немає, заведіть собі такі звички.
11. Смійтеся. Смійтеся ба-

гато. З будьякого приводу.
П а м'я т а й т е вам пощастило.
Вам вдалося
прожити довге
життя. Багато
просто не доживають до
цього віку. А
вам вдалося, тому веселіться!
Спробуйте побачити смішну сторону будь-якої ситуації!
12. Не звертайте уваги на те,
що про вас говорять, і ще менше - на те, що про вас можуть
подумати. Вони все одно будуть
це робити, а ви пишаєтеся собою
і своїм життям. Нехай говорять,
вас це не повинно турбувати.
Вони не знають, через що вам
довелося пройти, не знають того,
що знаєте ви.
Настав час насолоджуватися
спокоєм, миром, щастям!
І пам’ятайте, що життя занадто
коротке, щоб пити погане вино.
Шекспір 
сказав: “Я відчуваю
себе щасливим, ти знаєш чому?
Тому що я нічого не чекаю, тому
що чекати і сподіватися завжди
боляче”.
Усі проблеми мають сенс і
значення. Ми завжди будемо
зустрічати людей, яких ми не
хвилюємо, навіть якщо вони говорять, що ми важливі. Важливо
бути сильним, тому що після
кожної пітьми і падіння в житті

Бюро знахідок
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Пані Віра дякує за чуйні серця
пані Тетяні із Сестринівки, яка
принесла в редакцію її загублену
собачку, та працівникам офісу
“RIA-Козятин”, які прихистили її
улюбленця на якийсь час.
Також надійшло повідомлення в
бюро знахідок, що знайдені ключі
з маркою “Джілі” з сигналізацєю.
Зверайтесь у технічну бібліотеку.

Нагадаю, що минулого тижня
до редакції завітала пенсіонерка
Марія Кузьмівна Кулібаба і принесла знахідку — скромну сережку. Повідомила, 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 приємно.

Інша жінка Віра Іванівна принесла ключі (три шт.), які знайшов
біля музичної школи її знайомий.
Звертаюсь до всіх, хто щось
знайшов, приносьте в редакцію. А
хто загубив, давайте оголошення
через рубрику оголошень, або
приходьте в редакцію. Адреса
редакції: вул Незалежності, 39,
вхід у ворота поштамту з двору,
перший під’їзд, другий поверх
ліворуч.

скануй#

приходять дійсно хороші речі.
Немає поганих речей. Будьте
завжди щасливими і смійтеся.
Пам'ятайте себе, живіть для себе.
Думайте про це і дихайте. Перш
ніж сказати, послухайте. Перш
ніж написати, подумайте. Перш
ніж відповісти, послухайте. Перш
ніж померти, живіть. Перш ніж
щось зробити, поспостерігайте.
Гарні стосунки - це взаємини не
з ідеальною людиною, а з людиною, з якою вчитеся жити. Приймайте людей з їх помилками.
Інакше врешті-решт пошкодуєте
про їх втрату. І це заподіє біль.
Якщо хочете бути щасливим,
живіть щасливо. Звертайте увагу
на хороших людей навколо себе,
тому що ви одні з них.
Пам'ятайте, коли найменше
цього очікуєте, буде хтось, хто
зробить ваше життя більш красивим. Ніколи не руйнуйте свою
особистість для людей, які є
лише тимчасовими.
Сильна людина намагається
тримати своє життя в порядку.
Навіть зі сльозами на очах встає
і каже з посмішкою: «Я в порядку».

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

Прогноз погоди
четвер, 15 лютого

- 6 Ñ	
- 2 0Ñ	
0

-6 Ñ
- 2 0Ñ
0

понеділок, 19 лютого

- 3 0Ñ	
0 0Ñ	

- 4 0Ñ
- 4 0Ñ

п'ятниця, 16 лютого

-1 Ñ
+ 1 0Ñ
0

-1 Ñ
0 0Ñ
0

вівторок, 20 лютого

- 5 0Ñ - 5 0Ñ
0 0Ñ - 2 0Ñ

субота, 17 лютого

- 3 0Ñ
0 0Ñ

- 2 0Ñ
- 2 0Ñ

середа, 21 лютого

-3 Ñ -3 Ñ
0 0Ñ - 2 0Ñ
0

0

неділя, 18 лютого

- 2 0Ñ	
0 0Ñ	

- 2 0Ñ
- 2 0Ñ
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Маєш новину?
(068) 308-01-25

ГОРОСКОП
з 15.02 по 21.02
Овен

Успішно розібравшись з найважливішими запланованими
справами ви відчуєте дивовижну
легкість.

Телець

Доведете, що справжній господар становища - ви самі.
А якщо виправите кілька помилок
в особистому житті - буде взагалі
чудово.
Близнюки

Настає час для нових планів і задумів. Ваші ідеї принесуть прибуток і
впевненість у завтрашньому дні.

Рак

Змусять трохи понервувати якісь
термінові справи. З'явиться додаткове навантаження, а зосередитися
буде ой як важко.

Лев

Не намагайтеся форсувати події.
Просто не звертайте на них уваги,
тоді труднощі розступляться перед вами
самі собою.

Діва

Постарайтесь ретельно планувати свій час, тоді ви зможете завершити
все намічене.

терези

Можете виправити помилки,
які були допущені у взаєминах з
близькими людьми раніше.

Скорпіон

Саме час поділитися з колегами та керівництвом новими ідеями. Ваші задуми надихнуть колектив на подвиг.

Стрілець

Відчуття втраченої можливості викличе жаль і роздратування. Вихідні
краще присвятити домашнім турботам, побутовим питанням.

Козеріг

Не дозволяйте втягти себе в авантюру.
Легкі гроші і короткі зв'язки – це не те,
що вам потрібно. Краще не ухвалювати важливих рішень.

Водолій

Чудовий, щоб відкрити в собі несподівані таланти та навчитися чомусь
новому.У вихідні поведінка когось з
близьких змусить замислитися.

Риби

Посилиться прагнення полегшити своє життя та поліпшити
матеріальне положення. Можливо, доведеться принести малу жертву
заради чогось більшого.

