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• АнАлізуємо дії “екс-депутАтА-демокрАтА”
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Медики торгували інвалідністю
на хабарі взяли козятинську лікувальну консультативну комісію.    
зараз її голова, вона ж лікар-гастроентеролог… відлежується в реанімації
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ВЕРОНіка любіч

26 лютого робочий день голови 
ЛКК Центральної районної лікарні 
в Козятині розпочався з хабара. 
З людини вимагалися гроші за 
сприяння в наданні послуг по 
отриманню групи інвалідності, 
яка не вперше отримувала гру-
пу, просто продовжувала і вже 
втомилася від постійних вимог. 
Цього разу візит був з право-
охоронцями — працівниками 
Вінницької прокуратури. Дякує-
мо цим хлопцям, бо наші таким 
не займаються. Правоохоронні 
органи Козятинщини по-своєму 
реагують на публікації в газеті, 
де чорним по білому вказується 

на кримінал. Подібне відбувалося 
і по відношенню до теперішньої 
"потерпілої". Силовиків зацікавили 
наведені факти про те, що пані 
має групу інвалідності, в той час, 
коли водить прекрасно іномарку. 
Що її син також інвалід, при цьо-
му працює зубником (це, щоб не 
йти захищати батьківщину). Що 
люди скаржаться на те, що без 
хабара туди — і не сунься. У про-
куратурі, в поліції, СБУ, в їх сім’ях 
з’явилися інваліди... 

На даний час пані розмістили в 
реанімації цієї ж лікарні. Гарний 
хід. Головний лікар закладу 
Олександр Кравчук каже: "Поки 
людина знаходиться в реанімації. 
Щось прокоментувати не можу".

— Почали допитувати лікарів 
районної лікарні, які створили 
корупційну схему навколо видачі 
пацієнтам груп інвалідності. 

Їх викрили працівники про-
куратури разом з поліцією під 
час отримання 8 тис. грн хаба-
ра. Є кілька медиків oднiєї iз 
цeнтрaльних рaйoнних лiкaрeнь 
oблaстi тa члeнiв мiжрaйoннoї 
мeдикo-сoцiaльнoї eкспeртнoї 
кoмiсiї, які систeмaтичнo вимaгaли 
тa oтримувaли нeпрaвoмiрну 
вигoду вiд пацієнтів зa нaдaння 
групи iнвaл iднoс т i  aбo ї ї 
прoдoвжeння,  — прокоментува-
ла керівник прес-центру Про-
куратури у Вінницькій області 
Ірина Вихованець. 
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тема тижнятема тижня

козятину 
вкрай важливе 
створення 
концепції 
розвитку Міста 
за участю 
гроМади 

Чекаємо аварій та нещасних випадків? 

Війна, що дихає в обличчя козятинчан, 
керівництвом району та області ігнорується

Це навіть не війна, а бичкуватість двох “організаторів”

Як припік мороз, влада заворушилась і 
скликала комісію з надзвичайних ситуацій

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

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

Віроломство у 
політиці - річ не 
нова, головне, 
досягти бажаної 
мети. Змінюються 
пріоритети і 
змінюється риторика. 
Ця якість притаманна 
усім політичним  
брехунам, незалежно 
від їх рівня

Хворі дітки Мерзнуть в лікарні

прийшов до влади 
за допоМогою 
обіцянок. і що?

протистояння Міста з районоМ 
гроМаді не потрібне!

популізм влади по-козятинськи

на вулицях штучно створена 
небезпечна ситуація

проявити 
милосердя 
просить мама 
двох діток

світ не без 
добрих людей

Перші стартові майданчики 
очільника міста — “свайне поле” 
та міська лікарня. Дуже  доречно. 
Виявляється, що міський голова 
схильний до диктаторських методів 
управління містом: подав розумні 
ідеї, але громаду не залучив. А їй 
варто до цього долучитись, бо кон-
цепція мислення сьогоднішнього 
голови про створення комфортно-
го середовища зводиться часто-
густо до однієї ідеї — особистого 
збагачення. А ще до перерозподі-
лу фінансових потоків з особами, 
наближеними до нього персональ-
но, що в результаті стає збитковим 
для бюджету міста. На слуху по-
вне фіаско: авантюрне збиткове 
озеленення міста в складчину з 
депутаткою-бізнесменом. Наступне 
— виживання успішної теплогене-
руючої компанії та крах якості і 
стабільності надання тепла в лікар-
ні і садочки.

Виявляється, що зима для мера 
— несподіванка? Причетність і 
кришування недобросовісного 
бізнесу теплоргенеруючої компанії 
— для нього зиск, для громади 
— горе. Латання на мільйони гри-
вень доріг міста без дотримання 
технологій… І аж ніяк не створили 
комфорту місту і його стовідсот-
кове преміювання себе коханого, 
що визнано судом, як зловживання 
владою. 

Згадаймо водогін і смердючу 
воду, і його хвалькуватість вирі-
шити цю проблему. А розбудова 
лікарні та свайного поля, це приток 
автотранспорту, навантаження на 
водогін і каналізацію, енергоме-
режі... 

Я весь час задумуюсь: а що місь-
кому голові додати в плюси? Не-
зважаючи, що я завдяки професії 
весь час моніторю його діяльність, 
печально констатую, незважаючи 
на молодий вік, освіту, у нього 
немає нічого, окрім жадібного 
бажання збагатитись. Стратегічно 
і тактично міський голова щось 
путає і йому варто поміняти місце 
голови міста на бізнес, яким він 
займався до виборів з компанією, 
яка досить недоброякісно надає 
послуги тепла навіть дітям.

Прошу мешканців міста долучи-
тись через шпальти газети до обго-
ворення вказаної тематики «Ство-
рення концепції розвитку міста за 
участю громади».Адже тринькання 
бюджетних грошей триває. Чого 
тільки коштують наступні рішення 
міської ради: 50 тисяч гривень на 
інформаційні стенди на зупинках 
автотранспорту, 300 тисяч — на 
чотири єврозупинки автобуса, 100 
тисяч на 24 камери відеоспосте-
режененя та 400 тисяч — “місто 
вирішило зробити подарунокмісце-
вому відділу поліції на оновлення 
автопарку”. Без коментарів.

тЕтЯНа лОзіНська

Софійці Бараневич вже рік і 10 
місяців. У неї вроджені вади роз-
витку нервової системи. Дівчинка 
дуже активна і, коли дивишся у 
її очі, вони благають про допо-
могу. Як розповіла газеті мама 
Софійки Юлія Вікторівна, на да-
ний період часу донечці потрібно 
робити операцію, зважаючи на 
страшний діагноз “гідроцефалія”. 
Кошти відсутні. У пані Юлії ще є 
синочок Тимур, йому три рочки. 
У редакції для родини були піді-
брані речі і іграшки від людей, 
які є учасниками акції милосердя 
по збору одягу.

— Звертаюся до всіх людей, 

хто може нам допомогти, — 
каже пані Юлія. — Проявіть до 
нашої родини милосердя, допо-
можіть нашій донечці-лялечці.

Номер “дитячої” картки на 
ім’я Юлії Вікторівни Баране-
вич Райффайзен Банку Аваль 
4188372762128907, телефон 
мами 068-775-98-72.

Щиросердечно дякую всім до-

брим, безкорисливим людям, які 
ніколи не стоять осторонь чужої 
біди. Нехай Всевишній дарує 
Вам довгі і щасливі роки життя, 
міцне здоров'я, радість від кож-
ного прожитого з користю для 
людини дня. 

Нехай Ваші благородні справи 
й надалі примножують добро на 
Землі!

Дякуємо молодому чоловіку, 
Людині з великої літери, який 9 
лютого о дев’ятій годині ранку 
в районі музичної школи, по-
кинувши всі свої справи, не по-
боявся і проявив милосердя. Він 
надав допомогу важко хворому 
і привів його додому. На запити 
рідних “Хто ви? Як вас звати?” 
він відповів: “Я просто людина”. 
Спасибі Вам за  Вашу доброту і 
людяність!!!

З повагою, сім’я Коломієць 
В. Д.

тЕтЯНа лОзіНська

На останній сесії міськра-
ди розглядалося ряд питань, 
пов’язаних з районною радою. 
Усі вони були заблоковані. 
Наприклад, “Про надання до-
зволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки Козятинській 
районній раді...”. Рішення не 
було прийнято, оскільки тільки 
6 обранців були “за”, проти - 2, 
утримались —...18! Серед проти-
вників: Пузир і Євген Буравський. 
Утримались депутати Дацюк, 
Малишевський, Гаврилюк, Кара-
тєєв, Матвіюк, Савчук, Якимова, 
Марченко, Мудра, Поліщук, Си-
нюшко, Вася Пилипчук, Ясний, 
Кравчук, Радогощина, Сич, Бер-
натович, Гончарук. Напишу і тих, 
хто був проти війни з районом. 
Це депутати Алла Пилипчук, Ро-
ман Масира, Таїса Радіна, Сергій 
Тремба, Олександр Гвелесіані та 
Геннадій Панчук.

Це рішення показало, що де-
путати, які підтримують міського 
голову і складають більшість в 

міській раді, не усвідомлюють 
наслідків затяжної війни між ра-
йонною та міською радами. Зви-
чайно, конфлікт інтересів може 
виникати між гілками влади. 
Тільки мудрі керівники в інтере-
сах громади діють спільно. Вони 
не заганяють конфліктну ситуа-
цію в глухий кут, а намагаються 
знайти компромісне рішення. А 
те, що відбувається між керів-
ництвом району та міста, далеке 
від компромісів і порозумінь.

Складається враження, що 
обидві сторони готові тільки 
воювати. 

Ще зовсім недавно міська 
рада, використавши зміну адрес 
приміщень на вулиці Героїв Май-
дану, намагалася виселити пра-
цівників райради з приміщень, 
які за законом належать райраді. 
І суд першої інстанції підтвердив 
такі факти. Ще не забулися фак-
ти, як міська рада спочатку виді-
ляє три мільйони гривень на нове 
обладнання в лікарню, а потім 
відмовляється від свого рішення. 

І в місті, і в районі на своїх 
зібраннях і засіданнях наголо-

шують, що потріб-
но приймати спільні 
рішення двох гілок 
влади. А отримавши 
запрошення від іншої 
сторони, шукають 
привід, щоб не бути присутніми 
на подібних  засіданнях. Поясню-
ючи, що повідомлення прийшло 
надто пізно, і змінити графік 
роботи вже неможливо. Сміх, 
та й годі. 

А якщо районна рада не ви-
ділить місту землі під нагальні 
потреби, скажімо, ділянку під 
міське кладовище. Де будуть 
хоронити містян, які підуть у світ 
інший? А сміттєзвалище, де вла-
штуєте? На центральній площі? 
Знову ж таки доведеться район 
просити дати землю…

Війна вигідна тим, хто на ній 
заробляє. А район і місто далекі 
від такого поняття. Тому громада 
вимагає покласти край війні між 
містом і районом і працювати в 
інтересах громади.       

І нікому не цікаво, що два ам-
бітних жадібних керівники сколо-
тили “гоп-стоп владу” і перейма-

ються лише одним: як “шпілити” 
бюджет. Адже, якби мали розум 
керівника, то створили б комісію 
із депутатів, представників моло-
дого покоління. Вислухали по-
ради лідерів громади, політичних 
партій, ветеранських організацій. 
Провели б загальне обговорення 
та слухання. Максимально опри-
люднили б через ЗМІ. Змусили 
б говорити кожного депутата до 
голосуванням з оприлюдненням 
своєї позиції. У цій гризні абсо-
лютно відсутній стержень турбо-
ти за людей — керують абсо-
лютно совкові з низьким рівнем 
інтелекту управлінці, свавільні 
люмпени. Звідси і суть конфлік-
ту. Так і хочеться цих лідерів 
міста класифікувати словами їх 
вождя Леніна (якому служать їхні 
режисери типу ясних і лівшиців) 
“За формою правильно, а по суті 
спотворення”.

ВлаД ПОВх

Побудова ефективної україн-
ської адміністрації управління 
державою знизу демонструє в 
Козятині їх недалекоглядність. 
Нездатність формувати інфра-
структуру країни, що перебуває в 
стадії війни, по-простому, робить 
нас заручниками, прирікаючи на 
смерть

Реальність перевірена часом 
— лікарня в Дебальцеве, яка 
розміщена біля залізничної колії. 
Порівнюємо приблизно однакові 
міста України — Козятин та Де-
бальцеве.

Найпотужнішими галузями міс-
та є залізничний транспорт. Стра-
тегічне значення важко недооці-
нити, як центр логістики перемі-
щення промислових вантажів та 
військового спорядження. Війна, 

що спалахнула в Дебальцеве, 
яскраво продемонструвала зна-
чимість залізничного транспорту 
в стратегічному плануванні війни 
та здійснення вдалих маневрів. 
Ворог зробив все, щоб ЗСУ ним 
не скористались. І їм це вдалося.

Захопивши місто, російський 
агресор у стислі терміни відновив 
рухомість залізничного транспор-
ту по вузловій станції Дебальце-
ве. А що Козятин в цій розрусі 
війни? Найперше кидається в очі, 
це 15 осіб, що полягли на полі 
битви (також під Дебальцеве, 
обороняючи Україну).

Війна у нас поряд. Мало того, 
є всі реальні підстави вважати 
(і ніхто не  гарантує), що Путін 
спробує повністю окупувати 
Україну. Козятину тоді дістанеть-
ся найперше і найбільше.

За жанром війни вже є в 

Козятині 2 
або 3 ди-
версійні гру-
пи, заслані 
державою- 
агресором. 
Вони замас-
ковані. Гото-
ві наводити авіацію, артилерію, 
вчиняти диверсійні теракти на 
залізничному транспорті. Мож-
ливі тисячі жертв, які будуть по-
требувати негайної допомоги. А 
звозити, сортувати і надавати ме-
дичну допомогу, навіть при наяв-
ності персоналу медиків, не буде 
де, тому що медична установа, 
що знаходиться в приміщенні 
колишньої "залізничної лікарні", 
буде знищена? Населення може 
різко зрости по кількості. Мо-
жуть прибути розквартируватися 
тисячі військових в наметових 

містечках…
Абсолютний авантюризм по-

будови лікарні по сусідству з 
таким стратегічним об'єктом, як 
сортувальна станція "Козятин". 
Навіть в цей час там тисячі тонн 
вибухонебезпечних вантажів! 
Куди будуть евакуйовувати по-
логове відділення та інші відді-
лення, не зрозуміло. Хіба, що до 
Бога. Це буде повна абсолютна 
катастрофа. 

Якщо занедбаємо і не розви-
немо базу колишньої районної 
лікарні. 

В’ЯчЕслаВ гОНчаРук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” зателефонували стур-
бовані матері маленьких дітей, 
що перебувають в дитячому 
відділенні. Вони повідомили, що 
в палатах, у яких лікуються їхні 
діти, холодно. Журналісти відві-
дали місце події. Інформація, яку 
ми отримали, повністю підтверди-
лася. У кімнаті, де стоїть датчик 
температури, було +17, в окремих 
палатах було ще холодніше. Як 
для маленьких дітей, явище не 
із приємних. Ми звернулися до 
завідувачки дитячого відділення. 
Вона сказала наступне: “Ко-
ментар вам потрібно брати не у 
мене. Ми дитяче відділення не 

опалюємо. Ситуація, яка склалась 
з опалення, всім відома. Учора 
був викликаний Лівшиць. Сьогод-
ні з цього приводу скликали за-
сідання з надзвичайних ситуацій. 
Може вам краще звернутися до 
них і до тих, хто відповідальний 
за котельні…” 

У цій ситуації можна зрозуміти 
матерів, які потрапили в лікуваль-
ний заклад з однією хворобою, а 
можуть отримати ще якийсь не-
дуг від переохолодження. Можна 
зрозуміти працівників медзакла-
ду, які перебувають в таких же 
умовах і самостійно вплинути на 
ситуацію не можуть. Не можна 
зрозуміти депутатську більшість 
блоку міського голови, які на 
не давній сесії міської ради на-

віть не заслухали звіт винуватця 
сьгоднішніх подій — пана Лів-
шиця. Можливо, щоб заслухали 
його звіт, то не потрібно було б 

26 лютого скликати невідкладне 
засідання з надзвичайних ситу-
ацій.

Не надіялись, що в кінці лютого 

буде 19 з мінусом? А жаль. А 
ще не потрібно забувати, що за 
кожним рішенням депутата стоять 
люди, а інколи діти. 

і вони хочуть цим обігріти медзаклад

Василь ПЕРчик

Стара істина свідчить: достат-
ньо людині придбати автомобіль 
і сісти за кермо, як у неї миттєво 
змінюється психологія. Деяким 
власникам автомобілів здається, 
що їм дозволено все. Яскраве 
свідчення — те, що вони витво-
ряють на  вулиці Незалежності. 
У базарні дні тут маленький 
“армагеддон”. Проїжджа час-
тина — неширока, паркуватися 
ніде, бо хто ж у міській раді буде 
думати про платну парковку та 
зручності для людей? Тому водії 
просто і нахабно туляться вздовж 
дороги, вилізають на тротуари, 
створюють небезпеку для інших 
машин. При цьому не зважають 
на автобуси, пожежні машини, 
карети швидкої допомоги. Тобто 
спецтранспорт їм по “барабану”, 
буде потрібно —  вони й танки 
заблокують.

Хоч автобусників ми нерідко 
критикуємо, але в цій ситуації 
вони діють як справжні віртуози, 
бо проявляють дива майстернос-
ті, аби розминутися. Особливо 
показова у цьому автобусна 
зупинка біля магазину “Візит”. 
Його власник, коли добудував  
магазин,  залишив для людей 
лише вузьку смугу тротуару. У 
“часи пік” і тим, що чекають на 
автобус, і перехожим просто не-
має місця. Хоч у чергу записуйся. 
Допомагає цьому безладу й  “Об-
жорка”, яка приймає товари з 
центрального входу. Завантажені 
фури перегороджують тротуар, 
створюють незручності, а там 
вже припаркувалися “знавці” 
ПДР. Тож  люди змушені бук-
вально  вискакувати на проїжджу 
частину. До речі, зважаючи,  
що поблизу два ринки і людей 
“тьма”,  у четвер та вихідні дні 

тут справжнє пекло.
Транспортний інцидент за по-

дібних умов трапився в іншому 
місці Козятина. 23 лютого, при-
близно о 15.30 на вулиці В. Ви-
нниченка в районі Нової пошти, 
по обох сторонах дороги стояло 
більше десятка машин. Тому по-
середині проїжджої частини, що 
була надто завузькою, не змогли 
розминутися дві автівки. Після 
того, як “Жигулі” добряче здали 
назад, аж до перетину з вулицею 
Січових Стрільців, дав можливість 
проїхати іномарці, і тим самим 
звільнив проїзд на Винниченка 
собі. Водії переговорили та й 
роз’їхалися. Але подібні випадки 
не поодинокі, допоки стихійне 
паркування на наших нешироких 
дорогах створюватиме незруч-
ності для водіїв і пішоходів.    

До повного “армагеддону” 
може й далеко, втім, нещастя 
можуть статися. Посадовці та чи-
новники не контролюють в місті 
жодного процесу. Ніхто не ста-
вить певні вимоги до господарів 
магазинів, до водіїв. Штрафувати 
треба, а не, вибачте, соплі пуска-
ти на сесіях.

Василь ПЕРчик

а Як “бОмбиВ”... Якщо людина 
мітить на  високу державну посаду, 
то  брехня у неї широкомасштабна, 
розрахована на широкі верстви на-
селення. Якщо він рветься у крісло  
обласного чи міського рівня, то він 
просто задурює виборців обіцян-
ками. Прикладом такого популізму 
була політична риторика міського 
голови Олександра Пузиря, який 
йшов до влади. Знаходячись у 
статусі депутата Козятинської 
міської ради, він надрукував (лис-
топад-2011) статтю у  вінницькій 
газеті “33-й канал” під назвою 
“Обігрів по-козятинському, або 
Як обдурити губернатора”. Писака 
пішов на дуже хитрий крок: у статті 
розкритикував систему альтерна-
тивного опалення, на яку перейшло  
місто. Причому навів такі факти, 
що тодішній губернатор Микола 
Джига негайно надіслав до Ко-
зятина комісію на чолі з першим 
заступником начальника головного 
управління

житлово-комунального госпо-
дарства, енергетики та зв’язку 
ОДА Інною Бєловою. 

у ОбРазі захисНика міста
Передати усі доводи Олек-

сандра Пузиря, які він приводив 
проти системи альтернативного 
опалення, не варто. Ось окремі 
лише викладки: “Котельні роз-
почали роботу до 20 жовтня, 
з постійними зривами роботи, 
проривами, простоями котелень 
через відсутність запасів палива. 
Все це супроводжується постій-
ними скаргами батьків, діти яких 
відвідують садочки та навчаються 
у школах міста на відсутність 
потрібної температури. Під час 
неодноразових замірів темпера-
турного режиму у школах, са-
дочках, відділкової лікарні було 
встановлено відсутність  темпе-
ратурного режиму. Діти вчаться 
та виховуються при температурі 
від 12.С у приміщеннях, хворі у 
лікарні лежать та лікуються  при 
температурі 15 С, і це лише при 

температурі повітря на вулиці 
від +7 С до -1 С”. Далі по тек-
сту: “Славнозвісна економія від 
переходу на альтернативне па-
ливо є лише на словах, оскільки 
нові щойно встановлені котли 
не можуть  видати температуру 
теплоносія вищу за 50 С, а яка 
температура теплоносія доходить 
до споживачів? У садочках дово-
диться використовувати електро-
обігрівачі, через що не витримує 
електрообладнання, але резуль-
тат відсутній - потрібного тепла 
так і немає”.

Комісія. яку надіслав Микола 

Джига, відпрацювала і більшість 
закидів депутата Пузиря були тоді 
спростовані. Але стаття зіграла 
свою роль у кар’єрі депутата. 
Перед майбутніми виборами він 
набрав балів і виступив  в образі 
захисника, такого собі “хорошого 
хлопця”.

“хамЕлЕОН” у кРіслі Очіль-
Ника. Мімікрія швидко  минула. 
Як тільки депутат став міським 
головою, він, як хамелеон, швидко 
прилаштувався. Риторика стала 
йому не потрібна. Він зрозумів,

що значно краще не ламати 
систему, а співпрацювати з нею. 
Його не засмутило те, що до-
ведеться працювати з “корупці-
онерами”, що засіли у міський 
раді. Альтернативне опалення  у 
Козятині  інакше як “опалюваль-

ною аферою” не назвеш, але 
ніхто  з чиновників, посадовців, 
керівників, причетних до неї, 
не постраждав, не був знятий з 
роботи новим мером. Усе пішло 
старим шляхом. Начхав “депутат-
демократ” на те, як і чим топлять, 
який температурний режим у 
школах, лікарнях та дитячих са-
дочках?  Не хвилює його тепер, 
чим дихають мешканці міста. 
Таке враження, що він у міській 
раді працює у протигазі, а вдома 
спить у респіраторі. Можливо, у 
нього замість легенів якісь зябра 
і він може дихати газом, мазутом, 
оксидом, діоксидом, діхлофосом 
та іншою заразою. 

Може і не варто було б під-
німати статтю, де Олександр 
Дмитрович намагався обдурити 
губернатора, але справа у тому, 
що він обдурив не його, а нас 
з вами. Що він ще утне перед 
виборами, яку розіграє карту, не-
відомо? Треба зважити на те, що 
Олександр Пузир вже не просто 
депутат, а досвідчений вовк, що 
добре розуміється на політичних 
інтригах, продукт своєї системи, 
який буде усіма правдами і не-
правдами рватися до влади. І 
не треба забувати про тих, що з 
ним працювали і працюють досі. 
Адже це вони розтягували місь-
кий  бюджет - наші з вами гроші  
і тепер знову будуть пхатися до 
крісел. Тільки подивіться на но-
вації, які пропонує міська рада і  
пан Пузир, які кошти вони збира-
ються “вбити” в пусті проекти, і 
все стає зрозумілим.

Нас з вами знову розводять 
як лохів. Знову будуть обіцяти, а 
потім красти. 



4 RIA-К, Четвер, 1 березня 2018                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 5 RIA-К, Четвер, 1 березня 2018    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

влада і мижиття Козятинщини

пригадався вислів: “Хороша міна при поганій грі”

ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК» стор.1

На всю пенсію поставимо свічки, внучок, щоб влада 
згадала за ПРб

прб загрузло в сМітті 
з “чистиМ МістоМ”

губернатор прибув послуХати, 
що у нас все добре

кримінальна хроніка

лист в номер

людям у поліклініці не 
повідомили про хабар

Хабар - зиск, бариш, удача 

сЕРафима тучиНська

Старе прислів’я  “Сусід ближчий 
за родича” у наш прагматичний 
час не діє. Літній людині важко 
себе захистити від “короїдів”, які 
зазіхають на щось, якщо бачать 
слабкість і неспроможність.

“кОРОїДи” ПЕРЕйшли В атаку
На колективних подвір’ях, де 

майже все є громадським, ма-
ленька частинка свого звичайно 
викликає заздрість. Щось подібне 
сталося з Галиною Середіною. 
Історія, як кажуть,  з “бородою”, 
але заслуговує на увагу. Адже 
жінка вже декілька років веде бо-
ротьбу з сусідами, які у 2015 році 
зрізали липу та грушу. Липа при-
тіняла туалет і компостну яму,  а 
сусіди давно натякали, що хочуть 
зрізати це дерево. Не зрозуміло 
лише, навіщо було рубати, якщо 

вона прикривала ці об’єкти. Пев-
ний час пані Галина стримувала 
сусідів від цієї дурної акції, але 
потім вони взялися за сокири і 
пилки по-справжньому. Прикри-
ваючись турботою про санітарний 
стан, зачистили територію,  не 
рахуючись з думкою пенсіонер-
ки, яка намагалася відстояти 
життя двох дерев. Можна було 
принаймні не вкорочувати липі 
віку,  а підчистити її, але обрали 
радикальний варіант. Спочатку  
сусіди зрізали липу до пенька. 
Чи ср... муха їх вкусила, чи “бзік” 
напав —  невідомо, але коли 
“апетит розігрався”, то ще й грушу 
зрубали. Обурена пенсіонерка 
діяла законно і написала листа 
до Козятинської міської ради. 
Одному “різнику”, пану В. Криво-
ручко, дали “по рукам” — вліпили 
штраф.  “Короїдів” це ще більше 
розізлило і у відповідь вони по-

чали “гризти” пенсіонерку мо-
рально, при кожній можливості 
докоряючи та погрожуючи ви-
топтати її смородину чи знищити 
невеликий квітник.

ПОмилки ДОРОгО кОшту-
ють. Може історія на тому б закін-
чилася, якби на “допомогу” сусідам 
не прийшов “журналіст”  районки. 
Знищені дерева, сварки з сусідами 
коштували здоров’я жінці. Серце 
почало здавати від образи та утис-
ків, їй зробили операцію —  поста-
вили кардіостимулятор. Зрозуміло, 
що зрубаних дерев не повернеш, 
але Галина Василівна не здалася, 
бо вважала, що справедливість на 
її боці. У пошуках захисту зверну-
лася у ту газетку. Але “журналіст” 
прийшов до висновку, що сусіди 
—  це суцільна “кайдашева сім’я”, 
а пенсіонерка лише розпалює во-
рожнечу. Дописався до  того, що  

начебто, грушу зламала гілка від 
черешні, що засохла і впала. 

ПОРузумІтися КРАще НІж 
сВАРитися. Не беруся оцінювати 
роботу, але будь-яка позиція —  це 
є позиція. Якщо “журналіст” за-
мість того, щоб захистити людину, 
робить її опосередковано винною, 
то це йому не до честі. Між тим самі 
сусіди (що стоять осторонь) пані Га-
лину характеризують, як людину не 
конфліктну, дуже добру, таку, що 
ніколи не пройде повз чужу біду. 
Про цікавий факт, коли жінка сво-
їми діями врятувала життя людині, 

раніше писала “RIA-K”. Не будемо 
повторюватись, але зауважимо, що 
у свої роки пенсіонерка є волон-
тером, як може, допомагає воїнам 
АТО. Тому “журналісту” потрібно 
уважніше підходити до людини, 
ставитись не як до суб’єкта, а як 
до особистості. Стосовно  сусідів, 
то залишається лише порадити 
їм припинити незрозумілу, дурну 
сварку. Змінити своє ставлення до 
пенсіонерки, яка весь вік прожила 
з ними в одному дворі, ніколи не 
стояла осторонь загальних проблем 
та завжди допомагала оточуючим 
словом і ділом.

сусіди спиляли дерева, 
“журналіст” поМилився, а жінка 
ледве не “врізала дуба” 

Ми, мешканці славнозвісного 
ПРБ, до цих пір не відчули і не 
побачили покращення у вивезенні 
сміття, за яке ми платимо новій 
організації КП “Чисте місто”. Нас 
під тиском заставили підписувати 
договір з цією організацією, а 
якщо не укладеш договір, мали 
нас штрафувати. Що це афера, 
ми зразу зрозуміли, тому що 
за вивезення сміття ми платили 
“Відродженню”, а ця організація 
в свою чергу перераховувала КП 
“Чисте місто”.

Завдяки бухгалтеру “Відро-
дження”, більш-менш все стало 
на свої місця. Велика їй подяка 
за витримку і співчуття до людей 
похилого віку.

Ми поставилися до цієї звістки 
позитивно. Чекали, що нам по-
ставлять контейнери, не будуть 
пакети зі сміттям мешканці ки-
дати, де заманеться, позичаючи 
в Сірка очі. Але як кидали, так 
і кидають. Вирішили, що праців-
ники нової організації приберуть. 
На то воно і “чисте місто”! 

Але не так думалося та гада-
лося. Машина, та, яка обслуго-

вувала нас раніше, ці ж функції 
виконує в новій організації за тим 
же графіком і по цей час. Дійти 
в темряві до машини, що збирає 
сміття, — одна “радість”. На ву-
лицях темно, ні одного ліхтаря, 
ямка на ямці. Коли дощ, то ми 
можемо ще й ноги помити, а бу-
ває, кому поталанить, той поми-
ється. Дякуємо мерії та нашому 
депутату за такі “райські” умови. 

За весь період ми депутата не 
бачили, за нього ми не голосува-
ли. Нам зробив пан мер велику 
послугу і призначив його сам. 

Меру та його радникам щось 
дуже муляє славний район ПРБ? 
Чи хто їм наступив на мозоль, 
чи паскудний сон приснився? 
Вирішили закрити базар, що зна-
ходиться на вулиці 8 Гвардійська. 
“Раньше думай о Родине, а потом 
о себе”? А тепер вираз трохи 
інший. 

Була у нас організація ОРС, 
її дуже гарно розшифровували 
“Обеспечь раньше себя”. Ви 
посилаєтесь на те, що на цьому 
базарі продається товар без на-
лежної перевірки? А ви хоч раз 

звернули увагу на те, як ветлікарі 
виконують обов’язки свої? Про-
давці товар закінчують продава-
ти, вельмишановна працівниця 
вийшла поставити стаканчики і 
пішла. Через деякий час повер-
нулась, забрала товар і пішла. 
Як вона може бути впевнена, чий 
то товар? Адже тієї продавчині 
давно вже немає. М’ясо: прий-
шов, вирізав ті кусочки, що йому 
подобаються, і на тому процес 
перевірки закінчився.

Ви спостерігали за продавцями 
в магазинах? Як вони миють ков-
баси, які вже майже позеленіли? 
Зверху протерли олією і вигля-
дають, як тільки із конвейєра. 
Продукти харчування, які вже не-
важні, господарі держать в своїх 
магазинах, прострочені, їх ніхто 
не викидає. За цим хтось має 
робити нагляд, перевірки? 

Але ви бачите тих людей, які 
не можуть звести кінці з кінця-
ми. Вони стають там, де можуть 
продати, тому що в цих районах 
мешкає більше людей, ніж на 
великому базарі (так його звуть 
в народі).

Немає нагляду і за прибудин-
ковими територіями, де ніхто і 
віничком не махне. У під’їздах 
двері, як після землетрусу. У 
самих під’їздах мешканці білять 
та фарбують за свої кошти, а 
грошики комусь летять в кишеню, 
за рахунок нас ремонтують та 
будують свої маєтки. 

Поверніться до людей облич-
чям! У вас, мабуть, немає поса-
дової інструкції? То запросіть в 
інших містах, де люди стоять на 
першому місці. Ви не можете по-
миритися з Гвелесіані? То робіть 
це не на шкоду мешканцям міста.

Ви знаєте, так набридло слуха-
ти, як у верхах зводять рахунки 
самі заможні, які стоять при вла-

ді. Кожен хоче зайняти місце під 
сонцем, де течуть гроші у кишені 
та на рахунки, як вода.

Мешканці ПРБ вирішили, що 
наші баки сміттєві захопили реке-
тири та поставили в своїх містах.

Ой із-за лісу, ой із-за гори мер 
для ПРБ привезе баки, які мали 
стояти ще в серпні-вересні 2017 
р. Про що друкувалося в газеті 
“RІА”, яку ви так сильно не до-
люблюєте.

мЕшкаНці міста кОзЯтиН, ЯкЕ 
булО містОм ОбласНОгО ПіДПО-
РЯДкуВаННЯ, а тЕПЕР, заВДЯки Вам 
і Вашій кОмаНДі, сталО ВЕликим 
заДРиПаНим сЕлОм. (16 ПіДПисіВ)

21 лютОгО

У селі Держанівка злодії від-
жали двері дачного будинку і 
викрали електроплитку, госпо-
дарські речі. Поліція у скоєнні 
кримінального правопорушення 
обґрунтовано підозрює 26-річно-
го житель села.

Жінки викликали поліцію до 
п’яних чоловіків у Козятині та 
Глухівцях.

У Збаражі у чоловіка виникло 
непорозуміння з невідомими осо-
бами.

22 лютОгО
У Козятині на вул. Петров-

ського людині стало зле, після 
прибуття швидкої, лікарі конста-

тували смерть.
У Прушанці мати поскаржилась 

у поліцію на сина, який зловжи-
ває спиртними напоями та погро-
жує їй фізичною розправою.

Шахраї зателефонували меш-
канці міста, представились пра-
цівниками банку, отримали ін-
формацію стосовно її банківської 
картки та в подальшому зняли 
грошові кошти.

 
23 лютОгО

У с. Махнівка сталась ДТП 
— житель м. Вінниці, керуючи 
вантажним автомобілем "Рено", 
рухався автодорогою "Вінни-
ця-Житомир". У с. Махнівка на 
перехресті, виконуючи маневр 

повороту, він не надав перевагу 
в русі автомобілю "Мерседес" під 
керуванням жителя Хмельницької 
області. 

Машини зіткнулися. За даним 
фактом розпочато кримінальне 
провадження за ознаками зло-
чину, передбаченого ст. 286 КК 
України (Порушення правил до-
рожнього руху). Проводиться 
досудове розслідування.

У Прушанці сварилися сусіди.
Жителька смт. Глухівці поскар-

жилась на свого чоловіка, який 
за місцем спільного проживання 
вчиняє сімейну сварку.

У Козятині син заявив на 
батька, який за місцем спільного 
проживання вчиняє насильство 

в сім’ї.
У Сестринівці чоловік сварився 

з дружиною, яка і викликала по-
ліцію.

24 лютОгО
Мешканка Козятина заявила в 

поліцію на співмешканця, який 
під час суперечки їй спричинив 
тілесні ушкодження.

У Козятині 30-річний мешка-
нець вчинив самогубство.

Сестра заявила на брата — 
жителя с. Махнівка, який в стані 
алкогольного сп'яніння вчиняв 
сварку.

25 лютОгО
Житель с. Іванківці за місцем 

свого проживання помер від 
отруєння чадним газом, внаслідок 
загорання підлоги через нео-
бережне паління в ліжку. Йому 
було 56 років.

 У Глухівцях сварилися жінки.
З Пузирок карета швидкої 

допомоги доставила в лікарню 
56-річного мешканця села з 
діагнозом “загальне переохоло-
дження”.

26 лютОгО
У Верболозах сварилися су-

сіди.
У козятинчанки вкрали мо-

більник.
У Махнівці жінці погрожував 

розправою співмешканець.

іВаН ОстаПчук

У понеділок, 26 лютого, в полі-
клініці  районної лікарні було “га-
ряче”. Під багатьма  кабінетами 
стояли люди, в яких завершилися 
строки для проходження медко-
місії. У кабінеті № 59, де приймає 
лікар ЛЕК, де чорним по білому 
було написано прийом з 10.00, 
лікаря не було. Мало що може 
статися з лікарем, який вчасно 
не прийшов на роботу. Хіба вони 
доповідають тим, хто стоїть під 
їхнім кабінетом, де вони були. 
Люди стоять під кабінетом і 
вперто чекають. Адже зранку 
була інформація, що лікар в 59 
кабінеті прийматиме. Простоявши 
до 11.30, люди занепокоїлись. 
Обурені звернулись на “гарячу 
лінію” газети “RIA-Козятин”.

Коли представники преси при-
йшли на місце події, то основна 
маса людей, що проходили ко-
місію, розійшлися по домівках. 
Залишились ті, кому вже не 
ждеться.

Налякавши медиків пресою, 
для комісійних відкрили відразу 
55 і 33 кабінети. Від тих, хто 
телефонували до редакції, дізна-
лись, що в кабінеті 59 проходили 
слідчі дії. 

Тому в кабінеті не 
було лікаря. Туди вхо-
дили чоловіки в цивіль-
ному, які представились 
співробітниками пра-
воохоронної системи. 
Саме вони підказали 
комісійним, що кабінет 
в цей день 
не відкри-
ється. А на 
запитання , 
коли можна 
буде поста-
вити печат-
ку, стражі 
законност і 
в і д п о в і л и : 
” П і д п и с у 
цього лікаря 
на докумен-
тах вже не 
буде”.

Щ о б 
з’ясувати всі 
п одр о биц і 
даного інци-
денту, ми звернулись до завіду-
вачки поліклініки Алли Пилипчук. 
Та, на жаль, Алла Михайлівна 
перебувала в відпустці. Її заступ-
ники про інцидент знали, а його 
суті ні. 

— Що ми будемо коментувати, 

коли самі нічого не знаємо, — 
знизують плечима. 

Ось так у нас завжди - всі 
люди знають, що на хабарі взяли 
голову комісії по ЛКК, а керів-
ництво каже, що ще нічого не 
відомо.   

галиНа касЯНіВська

У п’ятницю, 23 лютого, в Ко-
зятин завітав сам губернатор! 
Районні та міські чиновники зі-
бралися на колегію для підсум-
ків соціально-економічного роз-
витку району за 2017 рік. Були 
голови РДА та райради, міський 
голова, керівники силових 
структур району, керуючі відді-
лами, голови сільрад, керівники 
міських та районних установ, 
представники громадських рад 
і громадських об’єднань, проф-
спілки тощо. Побачивши таке 
представництво в залі, подума-
лось, що керівник області при-
їхав мирити чиновників міста та 
району. Виявилося, ні. 

ЖиВЕмО В бОРг 
Спочатку переглянули віде-

оролик “Вінниччина–2017". 
Голова РДА Олег Оркуша про-
звітував про підсумки розвитку 
району за 2017 рік і назвав 
основні пріоритети на рік на-
ступний. Ми не будемо сипати 
цифрами, які прозвучали у звіті. 
Козятинський район, судячи із 
звіту, не пасе задніх в області. 
Але має таки  бюджетну дірку. 
Тобто витратна його частина 
перевищує реальні прибутки, а 
це означає, що живемо в борг. І 
це при тому, що частина грошей 
надійшла від дотацій та субвен-
цій. А якраз в наступному році 
субвенцій може й не бути. За 
словами доповідача, важливу 
роль у формуванні бюджету ра-
йону відіграє підприємницька ді-

яльність малого бізнесу району. 
Добре, що хоч в районі розумі-
ють, що кожен підприємець — 
це наповнювач бюджету і йому 
потрібно створювати умови для 
його діяльності, а не заважати. 

У нас з великих підприємств 
залишились Жежелівський 
кар’єр, ТОВ АКВ “Українське 
каолінове товариство”, Глухо-
вецький каоліновий комбінат, 
“Юзефо-Миколаївська АПК”. 
Згадав Олег Сергійович в своїй 
доповіді за значимість в районі 
сільського господарства, за 
освітню галузь та за енергоз-
берігаючі технології в учбових 
закладах району. Пройшовся 
по благоустрою районної інф-
раструктури і зон озеленення 
на Козятинщині. Наголосив, що 
в районі було ліквідовано 165 
стихійних сміттезвалищ та 26 
упорядковано.

Звітують, що до медреформи 
готові, самі не розуміючи цього

З другого питання порядку 
денного був виступ в.о. голов-
ного лікаря Комунальної уста-
нови «Козятинський районний 
методичний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» 
Валентини Лобченко. Вона 
доповіла про питання рефор-
мування первинної медицини 
на Козятинщині. На запитання 
Валерія Коровія, чи готова 
медична галузь Козятинщини 
до першого етапу медичної 
реформи, вона відповіла, що 
готова. Та, мабуть, ні представ-
ник президента області, ні сама 
в. о.головного лікаря не усві-

домлюють тих ризиків, які несе 
в собі медична реформа. На 
сьогоднішній день в бюджеті не 
вистачає коштів на безкоштовні 
ліки окремій категорій грома-
дян. І цей факт поки ще ніхто 
не заперечив. Маючи дефіцит-
ний бюджет, не можна знати, на 
що в медичній галузі не виста-
чить грошей. Коли є борги, від 
чогось потрібно відмовлятись. 
Та й в самій медичній реформі 
закладені ризики, що виконання 
кінцевого результату ставиться 
під сумнів. 

Нагадаю, що задум реформи 
був у тому, щоб перейти від 
утримання медичних установ 
до оплати медичних послуг. 
Надаючи лікарям установи, чи 
окремим медикам свободу дій у 
використанні отриманих коштів. 
Тобто в кінцевому результаті па-
цієнт має отримати кваліфікова-
ну медичну допомогу. Для при-
кладу візьмемо роботу сімейно-
го лікаря, який працює на дому. 
Лікар надав пацієнту послугу, 
а комунальні витрати такої по-
слуги відшкодовуватися будуть 
з місцевого бюджету. Коли в 
бюджеті не завжди є гроші на 
безкоштовні ліки, де гарантія, 
що вони будуть для відшкоду-
вання комунальних витрат? Собі 
в борг працювати ніхто не буде. 
У медичній реформі закладений 
популізм. Тому що є українські 
реалії. Ми живемо в борг і ріки 
додаткових грошей нізвідки не 
з’являться. Якщо комусь дуже 
хочеться ріки не існуючих гро-
шей залучити в медицині, то це 

одне. Якщо зараз проблема не-
стачі коштів вирішується просто 
(пацієнт сам їх купує), то в сис-
темі оплати послуг такого вже 
не буде. Тому що сам медичний 
заклад зобов’язаний купити 
ліки, а сплатити за них повинні 
з бюджету. 

В українських реаліях може 
статися так, що коштів в бю-
джеті вистачить тільки на роз-
тин пацієнта при операції. 

А зашити його, коштів в 
бюджеті навіть на покриття 
комунальних витрат не буде. 
Звичайно так не буде, пацієнта 
зашиють, тільки комунальні 
послуги на операцію будуть по-
криті не з бюджету.

З такими висновками не по-
годяться багато тих, хто від 
реформи планують нагріти руки. 
У кого з’являться власні клініки 
і вони за послугу будуть брати 
стільки, щоб усе покрило. Такі 
дійсно будуть казати реформа 
хороша, адже гроші в медичній 
галузі ідуть на людину. От тіль-
ки щось подібне люди вже чули. 
Правда, тоді казали, що жити-
мемо по-новому. Нас, простих 
громадян, не обманули. Хтось 
живе, так як раніше не жив. До 
кого підуть  кошти, що мають 
піти до простої людини, нам же 
й зараз не кажуть. А вони до 
когось точно підуть.

сумНО за Наш кРай
Усе сказане на колегії під-

сумував очільник області. І на 
завершення колегії стало сумно 
за наш край. Скільки разів під 
час засідання обласний на-
чальник згадував за вибухи в 
Калинівці. Це був унікальний 
шанс поставити питання, щоб 
повернути до міста віджаті рані-
ше підприємства Козятинщини. 
Адже вони знаходились тоді 
в зоні стихійного лиха. Ніхто 
цього не робив ні в ті дні, не 
запитали про підприємства й 
під час колегії. Та кому питати, 
коли війна між двома гілками 
козятинської влади зайшла так 
далеко, що й кінця не видно. 
Звичайно, знайдуться люди, які 
таку ситуацію в Козятинському 
районі тільки використають. 

і спіткає писаку—брехуна, кара небесна

ВлаД лісОВий

У нашому варіанті все баналь-
ніше, але кримінальніше, що 
включає в себе ст. 368 КК Укра-
їни “отримання хабара”, є і інша 
стаття 369 — “давання хабара”. 
Там і там за такі діяння тюрма. 
Сумніваюсь, щоб хтось пішов 
закладати дільничного лікаря 
зі ставкою 3,5 тисячі гривень, 
або хірурга, зарплатня якого на 
триста гривень більша. У нас 
голова ЛКК зі значним стажем 
роботи на цій посаді. Власниця 
мінімум 4-х квартир в Козятині і 
Вінниці, декількох авто із сало-
ну. Тепер вона лежить в лікарні, 

бігом збуває, продає, міняє, 
переписує “тяжко нажите” май-
но. На суму еквівалентну до 
мільйона доларів! Сказати, що 
ми насолоджуємося горем жін-
ки, ні. Газета відверто писала, а 
вона читала, про її побори ще 
у вересні 2016-го. Відверто по-
передили: ”За тобою полюють. 
Ну, зупинись”. Банально, а як 
зупинитися? Хіба звільнитись? 
Адже вибудована система не 
пробачить. 

Вибір був, але один: буду 
брати хабарі, наверх передавати 
і собі щось залишати. Саме на 
цьому погоріла районна лікарня, 
яку очолює Олександр Кравчук.
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про Хліб

про всепозиція

Приклад благодійності і людяності

вітання з весною

тЕтЯНа

Д о б р о г о 
дня, шановна 

редакц ія  газети 
“RIА-Козятин”! Постійно  
читаю вашу  газету  і вирішила 
написати про наболіле. Уже 
багато років я живу під 
тиском наклепів з боку  
садистськи-налаштованих 
типів, які втратили розум і 
совість. Для них головне: 
придумати огидні плітки, 
непристойні анекдоти та 
розповсюдити їх. Кожного 
разу  вигадується щось нове, 
щоб  не зникала цікавість їх 
слухати.

І що ви думаєте, знахо-
дяться  прихильники всього 
оцього  огидного  бруду, які  
аж  сатаніють від захвату, 

регочучи  та хапаючись за 
животи.

Потрібно лишень  пройти 
поруч зі стоянкою таксистів, 
автобусною зупинкою  або   
прогулятись по базарчику — 
скільки всього можна почути 
за спиною  про  себе.  Але 
ж   повторюють оці вигадки 
навіть вчителі і працівники 
держустанов!

А творцям  брехні  тільки  
цього і треба, їхня мета дис-
кредитувати мене, як осо-
бистість в  очах  оточуючих , 
що їм і  вдається досягти не 
без допомоги  легковірних, 
охочих до  вигадок  жителів.

Творці наклепів - це люди, 
просякнуті  ненавистю та 
заздрістю.

І я  не думаю, що все це 
від доброго життя. Людина, 

яка щаслива, ніколи не буде  
бажати  комусь  зла, розпо-
всюджувати безглузді  пліт-
ки, принижуючи  людську  
гідність. Так чинять тільки  
хворі  люди, і хворі вони, 
на жаль, не тільки душею  і  
серцем, але й на всю голову.

Мені  жаль таких людців,  
які  продали свою душу. 
Протоієрей, кандидат бого-
словських наук і письменник 
Євген Заплетнюк пише: “Ко-
жен пліткар не тільки гріш-
ник, але й ідіот. Принаймні, 
пліткар - це людина з явни-
ми ознаками шизофренії.”

Не допоможуть молитва і 
пости, якщо будете судити 
інших та лихословити.

Хто відбирає ближньому 
добре ім’я, того карає Бог 
сурово часто вже тут, на 

землі; звичайно, підстері-
гає його те саме нещастя, 
якого бажає ближньому. 
Наклепник зобов’язаний під 
страхом тяжкого гріха  ви-
правити все, що заподіяв, 
поки не пізно.

Ми повинні любити на-
ших ворогів, бо так нака-
зує Ісус Христос говорячи: 
“Любіть ворогів ваших і 
моліться за тих, що гонять 
вас”(Мат.5.44). Роблячи до-
бро своєму ворогові, ти 
згортаєш розпалене вугілля 
йому на голову (Рим.12,20). 
Не є то легка справа-моли-
тися за ворогів; для цього 
необхідна боротьба з самим 
собою. 

Зате великою буде і вина-
города у майбутньому житті.
(Св.Авг.)

за ворогів доводиться молитися
блОг

козятинському  хлібокомбінату  (нині  прАт “козятинхліб”) 
1 січня 2018 року  виповнилося 85 років!

тЕтЯНа 
гРОмлюк

На підприємстві ПрАТ “Козя-
тинхліб” не використовували, 
не використовують і, надіюсь, не 
будуть в майбутньому викорис-
товувати при виробництві хлібо-
булочних виробів  різні  хімічні 
поліпшувачі,  штучні підсилювачі 
смаку,  барвники, окислюва-
чі, стабілізатори та інше, що 
так наполегливо рекомендують  
багаточисельні  українські ком-
панії, гарантуючи високу якість 
продукції. Дійсно, застосування 
хімічних інгредієнтів забезпечує 
гарний об’єм. Хліб, наприклад, 
вагою 600 г,  візуально виглядає 
як кілограмовий, може  тиж-
день, а то й більше зберігатись і 
не черствіти. Застосувння штуч-
них добавок  дає можливість 
виробникам значно скоротити 
затрати при виробництві хліба, 
адже тісто готується  всього за 
півгодини. Не потрібно дбати 
про додаткове обладнання, штат 
працівників, витрачати додатко-
во електроенергію. Тому така 
продукція дешевша, але чи є 
вона корисною для споживачів? 
Адже хімічні сполуки, тривалий 
час накопичуючись в організмі, 
особливо у печінці, не виводять-
ся, а викликають алергії, різні 
захворювання.

 А потім ми дивуємось, звідки 
і чому  навіть у  маленьких  ді-
тей, цироз печінки?! 

Хліб — практично ідеальний 
продукт для збагачення дефі-
цитними для організму  речо-
винами, оскільки є соціально 
значущим продуктом щоденного 
споживання.

На нашому підприємстві асор-
тимент хлібобулочних виробів 
складає 21 найменування 
хліба та 48 найменувань 
булочних виробів. У своїй 
роботі керуємось нормативною 
документацією Укрхлібпрому  
та державними стандартами 

(ДСТУ).
Технологія тістоведення ба-

зується на традиційних густих 
опарах з тривалістю бродіння 
3-3,5 години. Це сприяє при-
родному накопиченню корисних 
кислот та ароматичних речовин, 
які зумовлюють гарний смак та 
аромат продукції. При замісі тіс-
та, до опари додається борошно 
та додаткова сировина, тісто ви-
стоюється 30-40 хвилин.

У такий спосіб виготовляються 
батони  нарізні, батон “Новин-
ка”, булочні вироби  та пшеничні 
сорти хліба (сімейний, обідній, 
селянський, гроно, смачний 
тощо). 

Хліб висівковий подовий: в 
рецептурі є значна частка пше-
ничних  висівок, молоко сухе 
знежирене, курячі яйця, олія 
соняшникова нерафінована. Ре-
комендується для  профілактич-
ного  харчування, для виведення  
з організму токсинів, зміцнення  
імунітету.

Хліб гірчичний має пікант-
ний смак,  виготовляється з 
додаванням сухої гірчиці, на-
турального бета-каротину. Щоб 
отримати добову норму бета-
каротину (приблизно 5-6 мг), 
потрібно з’їсти  близько 1 кг 
моркви, що зовсім не просто. 
Тому і проводиться збагачення 
хлібів натуральним бета-каро-
тином для оздоровлення людей. 
А вміст сухої гірчиці прискорює 
одужання при будь-яких  інфек-
ційних захворюваннях, тому що 
ця рослина має антисептичні, 
антибактеріальні, протизапальні 
властивості. Вміст гірчиці також 
поліпшує апетит та  роботу 
травної системи в  цілому, при-
скорює обмін речовин, знижує  
кров’яний тиск та купірує напади 
мігрені.

Хліб “турис-
тичний”, булочка 
“Олімпійська” по-
сипаються зверху 
кунжутом. Як відо-

мо, кунжут нор-
малізує обмін 

речовин, по-
л і п ш у є 
с т а н 
кр о в і , 
знищує 

холестирино-
ві прошарки в судинах, омоло-
джує організм.

Хліб житньо-пшеничний 
(стрілецький, козацький, бі-
лопільський, соборний) мають 
в своєму складі значну кількість 
житнього обдирного борошна  
і виготовляються вони на  на-
туральних житніх густих заквас-
ках. Це дає  можливість скоро-
тити до мінімуму використання 
пресованих  дріжджів. На  таких 
заквасках, які  заквашуються 3 
години, виставляються опари, 
які бродять теж не менше 2,5-3 
години і лише потім замішується 
тісто. Весь процес приготування 
житнього тіста  займає  7 годин.

Хліб житній “Любитель-
ський” формовий  відноситься 
до заварних сортів. Технологіч-
ний процес тривалий і склада-
ється з виготовлення заварки, 
приготування житньої густої 
закваски, виставлення опари 
та приготування тіста.  Заварка 
готується з житнього обдирно-
го борошна, солоду житнього 
ферментованого, кмину. Со-
лод житній отримують методом 
пророщування відбірних зерен 
жита, після чого проводиться 
стадія ферментації. Солод на-
туральний має кисло-солодкий 
смак та чудовий аромат. Усе це 
надає хлібу “Любительському” 
високих харчових властивостей, 
збагачує вітамінами групи А, 
В, Е та РР, а також важливими 
мінеральними речовинами (селе-
ном, кальцієм, фосфором, залі-
зом). Значну корисну дію надає 
солод тим людям, які перенесли 
важке захворювання або опера-
цію, допомагає швидше і ефек-
тивніше відновити сили. Житній 
солод позитивно впливає на 
стан зубів, ясен, волосся, нігтів. 
Він сприяє очищенню  організму 

від шкідливих речовин, шлаків, 
токсинів, допомагає уникнути по-
яви каменів у жовчному міхурі. 
Позитивно впливає солод і  на  
пам’ять людини, стимулює про-
цес кровотворення, знижує вміст 
холестерину в крові.

Хліб “житній” заварний  
з чорносливом  належить до 
елітних хлібів, має неповтор-
ний смак. У складі сировини 
є: борошно пшеничне  першо-
го сорту та житнє обдирне, 
родзинки, чорнослив, ядро 
горіха грецького,  солод жит-
ній ферментований, картопляні  
пластівці, коріандр. У процесі 
приготування хліба проводиться 
заварювання крутим  окропом  
частини  житнього борошна, 
солоду житнього ферментова-
ного, картопляних пластівців та 
коріандру; потім  виставляється  
опара  та міситься  тісто. Завдя-
ки  тривалому технологічному 
процесу,  хліб довго не черствіє  
без  всяких  штучних добавок. А 
вміст  в хлібові  чорносливу, ро-
дзинок, горіха грецького  спри-
яє  поліпшенню роботи  серця,  
імунної  системи.  Також цей 
хліб  дивовижно смачний, його 
запросто можна  їсти  з чаєм,  
наче десерт.

На ПрАт “ Козятинхліб”  
відроджують  хлібопекарські  
традиції українського на-
роду. Адже хліб  в старовину  
завжди  пекли  на  заквасках. 
Усі компоненти закваски  винят-
ково  рослинного  походження 
і  викликають процес квашення. 
Закваска — це рідке тісто з 
житнього, пшеничного борошна, 
ячменю, пшениці, сквашене за 
допомогою  хмелю, сушеного 
винограду  з  додаванням  на-
турального  меду або цукру, 
житнього солоду. Саме  такі 
закваски  збагачують організм 
вітамінами, ферментами, біо-
стимуляторами, захищають від 
застуд.

за ініціативи керівника  
підприємства В.Г. Куценка  
та  директора з виробництва 
А.А.  Кочубей освоєна техно-
логія виготовлення продукції 
на хмельових заквасках  без   
використання пресованих чи  
сухих дріжджів.

Уже третій рік поспіль раду-

ють споживачів  хмельові без-
дріжджові  вироби під торго-
вельною маркою “Здорове хар-
чування”. Це- хліб “Пшеничний” 
з  суміші пшеничного борошна 
вищого та першого  сорту, хліб 
“Поживний” пшенично-житній, 
хліб “Житній з толокном”  на 
житньо-хмельових заквасках, 
хліб “Висівковий” формовий  
з суміші борошна вищого та 
першого сорту, з пшеничними 
висівками, хліб “Вітамінний” 
пшеничний з  натуральним  
бета-каротином. Також хліб 
“Кукурудзяний”  пшеничний з 
текстурованим кукурудзяним 
борошном. Кукурудзяне  тек-
стуроване борошно завдяки ви-
користанню вакуумного способу  
виготовлення, зберігає більшу 
частку  корисних речовин та 
вітамінів, містить навіть такий 
рідкісний мікроелемент,  як зо-
лото.   Кукурудзяне борошно 
сприяє  зміцненню  судин, нор-
малізації роботи  серця, стиму-
лює  жовчовиділення,  підвищує 
гемоглобін і навіть  продовжує 
молодість. Багет “Хмельовий” з 
борошна пшеничного в/с  поси-
паний маком, булочка “З кунжу-
том “ (в/с) посипана кунжутним 
насінням, булочка “Висівкова” 
(в/с) з пшеничними висівками.

Корисні властивості без-
дріжджових виробів поля-
гають у тому, що вони легше 
засвоюються організмом,  не 
чинять шкоди мікрофлорі  киш-
ківника, поліпшують травлення, 
покращують діяльність печінки 
та підшлункової залози

Продукція “здорове харчу-
вання” потребує  багато  уваги 
та відповідальності,  техноло-
гічний процес  дуже тривалий, 
адже тільки  цикл розведен-
ня  хмельової закваски триває 
більше  доби, а ще  постановка  
опари, тіста. Тому  наші техно-
логи  докладають  чимало  праці 
та зусиль, щоб  споживачі  отри-
мали якісну і смачну продукцію.

Кожен працюючий  на  під-
приємстві вносить свої творчі 
знання, досвід, енергію, щоб  
своєчасно випекти, упакувати,  
доставити  в торгівлю хліб, щоб 
завжди на вашому столі був цей 
щедрий дарунок сонця, праці та 
землі!

тамаРа шЕПЕлєВа, смт залізНичНЕ.

Шановні земляки, вітаю всіх вас 
з першим днем весни. Бажаю вам 
усього і найкращого:

А головне: 
Не боліти, і не чхати,
А мерщій весну зустрічати.
Бо весна, це є краса,
Де із стріх тече вода.
Вітерець теплий гуляє.
Де й на двір всіх викликає.
Тож виходьте, взрослі й діти,
Бо прийшла весна, 
любов і квіти.
Тож мерщій, не зволікайте,
В лісі проліски збирайте.
Бо проліски “божі діти”.
Вам поможуть молодіти.
Ще й весною надихнуть,
Гарний настрій піднімуть.
Тож нехай вам повезе,
Тож нехай буде усе,
І здоров’я,і краса,
І  проліски, і весна.

що таке банда по-махнівськи по суті арестантської 
справи, що перевернула 
козятинщину

ветеранський 
футбол

“Моноліт” привіз бронзу

Мати двох дітей з 4-ю стадією 
раку: “і все-таки я щаслива” 

змінювати назви вулиць —  це вам не кіз пасти

ВлаД лісОВий

Не тільки у Марківцях вирізають дерева 
(про це газета розповідала). Вирізка іде 
повним ходом по всьому Козятинському 
районі, зокрема, де погані господарі, 
яким наплювати, що їх вирізають. Про-
їжджаємо повз лісосмуги. Там одні 
молоденькі підрощені стовбурці, які ще 
не йдуть в сировину і кущі. Дубів, ясенів 
і  іншої ділової  деревини рідко де зна-
йдеш. У основному підчищають “від за-
рослів”, але кущі і чагарники лишаються 
чомусь. У основному вирізають підпри-
ємці, у яких  все оформлено, всі належні 
документи є.  Хто виписує і дає дозвіл? 

Навіть школярик знає, що дерева вди-
хають вуглекислий газ, всі мікроби, а 
видихають кисень, яким люди дихають. 
От і звідси можемо собі уявити, чому по 
демографії смертність перевищує наро-
джуваність.

 Звідки у нас стільки інфекцій? Це не 
єдина проблема Козятинського району. А 
розкопки смітників??? Про це можна го-
ворити до нескінченності, а толку з того… 

Просто біль душі. Яка віра в майбутнє, 
що ми лишаємо своїм дітям, онукам? 
Просто живемо одним днем...

РЕКЛАМА 418255

ВлаД ПОВх

По суті подій  Кримінальна справа за ст. 260 КК 
України  "Створення не передбачених законом во-
єнізованих або збройних формувань". ст. 263 КК 
України "Незаконне поводження зі зброєю", що 
сприймається козятинчанами, як арешт краян, що 
ідентифікували себе як волонтери АТО,  ГО "Само-
оборона Козятина", ГО "Ніхто крім нас".

Фігуранти справи перебували по 6 місяців під 
арештом. Вину не визнали і по нині. Михайло Лав-
ренюк, Сергій Слободяник, Віталій Ільєвич та Олег 
Бондарчук за цей час похоронили суддю, що судив 
разом з адвокатом, що їх захищав. Як мені відомо, 
померли три свідки по справі. Адвокати вийшли за-
між, народили дітей. Обвинувачуваний Олег став 
ще раз батьком. У нашій присутності жоден свідок 
звинувачення не дав обвинувальних показів в суді. 
Саме ця справа є яскравим свідченням встановлення 
бар'єру у  статтю обвинувачення, співпраці  захисни-
ків та обвинувачених.  

В'ЯчЕслаВ гОНчаРук

Минулого тижня кращі команди 
районних центрів і міста Вінниці 
визначали чемпіона області з 
зимового футболу. І ось розпо-
чався турнір ветеранів, кому за 
сорок. На відміну від молодших 
спортсменів, ветерани почали з 
товариських матчів.

Першими на спортивний ма-
неж Козятинського залізничного 
училища вийшли гості з Могилів-
Подільського району і команда 
Тиврова. Вони проводили роз-
минку перед матчем. Саме з 
“Патріотом” з Кукавки ветерани 
Козятинського “Моноліта” зіграли 
першу свою зустріч. Завершилася 
гра перемогою гостей з Могилів-
Подільського району з рахунком 
2:1.

Другий поєдинок наші земляки 
провели з командою Тиврова. У 
цій зустрічі перемогу святкували 
козятинські футболісти. Вони 
перемогли своїх суперників з 
рахунком 3:1. 

А в заключній своїй зустрічі 
козятинські ветерани підписали 
мирову угоду з командою міста 
Немирів. Рахунок цієї зустрічі 
2:2 на користь спорту і здоров’я 
учасників турніру.

Так, зробивши розминку, ко-
манди футзалістів роз’їхались 
по своїх містах. А 3 березня 
приїдуть знову до Козятина на 
перший тур обласного турніру.

Два спортивні колективи групи 
перейдуть до наступного раунду 
змагань. А команди, які за під-
сумками першого відбіркового 
туру посядуть 3 та 4 місця, при-
пинять боротьбу за почесний 
трофей на першість області із 
зимового футболу.

В’ЯчЕслаВ гОНчаРук

Пройшов майже місяць, як 24 
кращі команди області почали 
визначати, хто з них стане чемпі-
оном. Спочатку спортивні колек-
тиви були розділені на шість груп. 
З кожним проведеним туром, 
кількість учасників зменшувалася 
вдвоє. А серед тих команд, які 
проходили далі, були футболісти 
нашого міста. І от минулої суботи, 
24 лютого, в вінницькому спортив-
ному манежі “Колос” зібралися 
шість команд фіналістів, які були 
розбиті на дві групи.

Першу групу склали “Моноліт” 
Козятин, “Володимир” Тиврів та  

“Балкани” Вінниця.
У другій групі грали футзалісти 

“Візит” Хмільник, і дві команди з 
Вінниці  ФК “Яско” і “Техно+”.

Спочатку наші земляки в краси-
вому стилі переграли “Балкани” 
з рахунком 4:3. А в грі зі спортс-
менами з Тиврова поступилися 
— 1:4. Про цю гру можна було б 
сказати, що це матч не використа-
них можливостей. При рахунку 2:1 
на  користь тиврівчан, наша ко-
манда не використала два момен-
ти виходу віч-на-віч з воротарем 
суперника. Спрацювало правило 
“не забиваєш ти, забивають тобі”. 
З одного боку, використай “Моно-
літ” хоч один з цих моментів, не 

відомо, як би завер-
шилась та гра. З іншої 
сторони команди Тив-
рова і “Яско” з Вінниці 
— фаворити турніру. 
І наші спортсмени, які 
роблять тільки перші 
кроки в зимовому фут-
болі, досягли навіть 
більше від свого максимуму. 

Зігравши в групах всі матчі, ви-
значились команди, які розіграли 
між собою 5-6 місце. Цим правом 
скористалися “Балкани” і “Візит”. 
Наші спортсмени, перегравши 
Вінницький “Техно+” з рахунком 
4:2, стали третьою командою в 
області з футзалу. У них бронзові 

медалі. А за чемпіонство спере-
чалися футболісти Вінницького 
“Яско” і команда Тиврова. Чемпі-
оном області стали гравці “Яско”. 
Наших футболістів можна привіта-
ти з великим успіхом. Вони грали 
майже на рівних з командами, в 
яких заявлені майстри чемпіонату 
України. 

ВлаД ПОВх

22-річна австралійка вже пе-
редчувала весілля, коли їй по-
ставили шокуючий діагноз.  Ми-
кайла на півроку перенесла своє 
одруження зі своїм 24-річним 
нареченим, оскільки терміново 
потрібні були гроші на операцію 
по усуненню рідкісної альвео-
лярної м'якотканинних саркоми 
на сідниці. 

— Ми святкували 14 лютого 
в минулому році, — розповідає 
вона. — Під час круїзу він зро-
бив мені пропозицію, все було 
чарівно… Але я під час відпо-
чинку виявила у себе наріст на 
сідниці і звернулася до лікаря. 
Аналізи показали саркому. Я 
відразу зрозуміла, що це озна-
чає. Мій друг помер від саркоми 
2 роки тому і я сумніваюся, що 
виживу. Я була дуже стурбована 
і засмучена. У мене двоє дітей, 
3-річна дочка Інді і 2-річний син 
Риф. Усі гроші, які Харлі збирав 
на весілля, були кинуті на мою 
вересневу операцію…

Пара вирішила, що може за-
чекати з весіллям, але четверта 
стадія раку з кожним днем все 
швидше забирає сили у дівчини. 
Під час зустрічі зі своєю по-
другою - фотографом Микайла 
зняла перуку. Бет була ошелеше-
на, як життя молодої і люблячої 
пари руйнується з величезною 
швидкістю, що вирішила негайно 
діяти. Вона розмістила пост на 
своїй сторінці в Фейсбуці із за-

кликом зібрати благодійні кошти 
на весілля молодих закоханих, 
яке у них не відбулося через 
смертельну хворобу. 

Люди відреагували миттєво. В 
результаті парі вдалося зібрати 
чималі кошти, щоб оплатити 
оренду приміщення, плаття на-
реченої, костюм нареченого і 
наряди їхніх двох дітей.  

— Ми хотіли б сказати велике 
спасибі всім, хто зробив нашу 
мрію про весілля можливою, — 
каже наречений. — Вони подару-
вали солодкі спогади нам, нашим 
сім'ям і головне - нашим дітям...   

Стан Микайли стрімко погір-
шується, лікарі не можуть точно 
сказати, скільки їй залишилося 
жити. У дівчини є мрії: вона хоче 
побувати в Діснейленді зі своїми 
дітьми, з'їздити в США і Фінлян-
дію. Тепер пара відкрила свою 
благодійну сторінку, щоб зібрати 
гроші на медовий місяць. Вони 
вже зібрали три з половиною 
тисячі доларів з 10 необхідних...

ОлЕксаНДРа ОхтиР

Місто Козятин з’явилось, стало 
розвиватися і жити власним життям 
завдяки залізниці. Перші вулиці 
намітилися уже в 1874 році. І назви 
деяких свідчили про їх спорідне-
ність із залізницею: провулок Дис-
танційний, вулиця Старовокзальна.

ВулицЯ Як сВіДОк НашОї іс-
тОРії. Старовокзальна існує і зараз. 
Зрозуміло, що назва з тих років змі-
нювалася не раз. Вона — неширока 
і невелика за протяжністю — зна-
ходиться одразу за коліями і сама 
нагадує колію, тільки автомобільну. 
Назва “Старовокзальна” вкорінилася 
наприкінці 80-х років ХІХ сторіччя, 
коли був збудований новий, вже 
звичний для нас, красень-вокзал. 
Приміщення старого вокзалу станції 
Козятин так і залишилося на цій 
вулиці. Ця назва проіснувала до 30-х 
років ХХ ст. У грудні 1938 року Ко-
зятин було віднесено до категорії 
міст з міською радою. У переліку 
тодішніх вулиць Старовокзальна вже 
носить ім’я комуніста-ленінця Вале-
ріана Куйбишева. Та й інші назви 
возвеличують сталінську “когорту”: 
Косіора, Кірова, Кагановича, Воро-
шилова.

Змінювалися часи — змінюва-
лись таблички з назвами вулиць. 
У 1992 році рішенням виконкому 
Козятинської міської ради вулицю 
Куйбишева переіменували. Тепер 
вона носить ім’я Володимира Ви-
нниченка. Ми поцікавилися у меш-
канки цієї вулиці, жінки поважного 
віку, чи знає вона щось про особу, 
чиїм ім’ям назвали колишню Куй-
бишева. “Якийсь український діяч”, 

— лише змогла пригадати вона. На 
щастя, юні козятинці, що навчають-
ся у школі на вулиці Винниченка, 
докладно розповіли про нього.

Володимир Кирилович Винни-
ченко стояв на чолі Української 
Народної Республіки (1918-1919 
рр.), був автором майже всіх за-
конодавчих актів УНР. Крім того, 
був відомим письменником, дра-
матургом (зокрема він — автор 
першого українського фантастич-
ного роману “Сонячна машина”, 
1922-1924).  Щонайменше дивно 
бачити помилку на будинках, де 
вказана назва вулиці. Замість 
“вулиця Винниченка” пишуть “Ві-
нниченка”. Виявляється, що така 
“самодіяльність” на вивісках існує 
ще на багатьох вулицях, що носять 
відомі і не дуже імена.

загиНули ПіД час стРайку 
залізНичНикіВ. Ще одна вулиця, 
яка теж пролягла вздовж залізнично-
го  полотна, але на “тій стороні” (як 
звикли називати мікрорайон козя-
тинці) теж опосередковано пов’язана 
із залізницею. Це — Валдаєвська. 
Можна стверджувати, що на початку 
20-х років ХХ сторіччя вона вже 
мала саме цю назву. Це підтвер-
джують документи Всесоюзного 
міського перепису, що проводився 
у 1923 році. Вулиці дали ім’я братів 
Валдаєвих у молодій радянській 
країні не випадково.

Машиніст Михайло Леонтійович 
Валдаєв входив до підпільної со-
ціал-демократичної групи, яка ді-
яла в Козятині. У грудні 1905 року 
залізничники розпочали великий 
страйк. Демонстрацію очолили Ми-
хайло і його брат Василь. Поблизу 

паровозного депо на страйкарів 
чекала шеренга солдатів. Пролу-
нав наказ стріляти. Серед перших 
розстріляних були брати Валдаєви.  

Слід зазначити, що назва “Вал-
даєвська” впродовж років лиша-
лася незмінною. Зараз ця вулиця 
щільно забудована приватними 
будинками. Коли ми запитали у 
жінки, що тут мешкає, чи знає, 
чому вулицю так назвали, вона 
заперечливо похитала головою. 
Мовляв, хату купили не дуже дав-
но, переїхали сюди з Пиківця. Пен-
сіонер-залізничник признався, що 
йому соромно бачити на будинках 
таблички “Вулиця Волдаєвська”, а 
сам він все життя пропрацював у 
локомотивному депо імені братів 
Валдаєвих. 

Існує твердження: “Хто забуває 
минуле, той не матиме майбутньо-
го”. Історію потрібно знати, потріб-
но враховувати помилки минулого, 
аби не наробити нових. Тим більше 
граматичних. 

Варто додати: ставлячись з 
великою повагою до особистості 
Володимира Винниченка, можливо 
краще було б старій вулиці зали-
шити її історичну назву “Старовок-
зальна”? Тоді б наше місто мало й 
свою історію, а не лише 144 роки 
існування. 
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лЕсЯ ДОцЕНкО

За традицією, якій вже біль-
ше десяти років, напередодні 
шевченківських днів у Козя-
тинській центральній районній 
бібліотеці проводиться конкурс 
юних читців. Цьогоріч він про-
ходив 23 лютого і мав назву 
“Без України не було б Тараса”.

З різних сіл району з’їхалося 
більше двох десятків школярів, 
які змагалися у декламації та 
сценічній майстерності. Конкур-
санти були представлені у двох 
вікових категоріях: 9-14 років 
і 14-17 років. У програмі були 
обов’язковими твори Тараса 
Шевченка і вірші сучасних авто-
рів патріотичного спрямування 
за власним вибором.

Не зважаючи на свій вік, діти 
підібрали до виступу достатньо 
складні твори Тараса Шевченка. 
Прикро, що бездоганно справи-
лися з виконанням. Більш пере-
конливо прозвучали у школярів 
вірші сучасних авторів.

— Юні читці, ніби оголеним 
нервом, відчувають події, що 
відбуваються в наші дні, — за-
значила директор районно-
го будинку культури Тетяна 
Мар’янчик. — Тому дуже важ-
ливо, аби вони усвідомлювали 
актуальність поезі ї Тараса 
Шевченка, розуміли, як треба її 
передати. Шевченко — борець. 
Його ідеалами є воля, народна 
правда і честь, тож читати, ніби 
“плачучи”, не варто. 

За її словами, на цьогорічний 
конкурс з’ їхались учасники 
з різних куточків нашого ра-
йону. Постійно беруть участь 
школярі з Білопілля, Гурівців, а 
вперше — із сіл Держанівка та 
Марківці.

— Але переможців і пере-
можених тут нема, — говорить 
пані Тетяна. —  Насамперед 
юні аматори поетичного слова 
вчились один в одного, вдоско-
налювалися.

Завершували творчі змагання 
літературно-музичні композиції, 
які були представлені Самгоро-
доцьким будинком культури за 

поемою “Петрусь”, будинком 
культури з селища Глухівці — 
“Доля” за творами Т. Шевченка 
та міні-композицією за уривком 
з вірша “Тополя” Білопільського 
будинку культури.

Визначили і кращих читців. У 
молодшій віковій категорії третє 
місце посіли Ілона Анжуловська 
з Непедівки, Яна Білик з Мар-
ківців та Тетяна Хроменкова з 
Гурівців. Серед старших цю ж 
сходинку зайняла Карина Кри-

венька із села Держанівка. На 
другому місці — Володимир 
Понєжин (с. Гурівці)  та Мак-
сим Білецький, також — Ольга 
Каськевич, обоє з села Гурівці. 
Перше місце у своїх вікових 
категоріях зайняли Христина 
Рибак (с. Махнівка) і Софія 
Бродова (с. Махаринці). 

Вітаємо призерів і хочемо 
побажати їм натхненної підго-
товки та успішних виступів на 
обласному конкурсі читців, який 

відбудеться 14 березня в 
місті Тульчині. Але і в ХХІ 
столітті у нас не все так 
просто. Як стало відомо, 
районний відділ культури 
не має коштів, щоб від-
правити талановиту мо-
лодь на обласні змагання. 
Тому звертається до ме-
ценатів, не байдужих до 
поезії, аби надали  мате-
ріальну підтримку. Майже 
за аналогією: 180 років 
тому збирали кошти, щоб  
Тараса Шевченка викупити 
з кріпацтва. Тепер потребує до-
помоги його слово...  

ціКаво знати на позитиві

знову з бюджету заплатили, а глядачам не сповістили

за результат україни нехай 
відповідають тренери і міністр спорту

який березень без котів!

тетяна борачук, с. Білопілля

максим білецький, 2 
місце, с. Пузирки 

софія бродова, 1 місце, с. 
Махаринці

літературно-музична композиція "Доля" будинок 
культури, с. Глухівці

літературна композиція "Петрусь", с. Самогородок
літературна композиція 
"тополя" с. Білопілля

з талантаМи визначились  
відтак, шукаєМо гроші

лЕОНіД Ящук, саНлікаР:
— Зимою повітря очи-

щується, природа відпо-
чиває і готується до весни. 
А морози не такі вже й 
великі. Звичайна середня 
температура.

сЕРгій сЕРгєєВ (70), ПЕНсіОНЕР:
— Холодів не боюся, звик. 

У минулому я авіатор. Подо-
рожував від Уралу до Шпіц-
бергена, тому добре знаю і 
арктичні холоди, і справжню 
зиму. 

тЕтЯНа чОРНа (59), чЕРгОВа 
РайВіДДілу ОсВіти:

— Головне тепло вдягатися, 
але не перегріватися, більше  
рухатися. Я особисто ставлю-
ся до холодів з оптимізмом. 
Вони мене тільки бадьорять. 

микОла фЕДОРЕць 
(33), ВаНтаЖНик:

— Холодів не 
боїмося. На то 
вона й зима, як 
же без морозів?

саша мЕльНик (10), учЕНь 4-В 
класу шкОли №1:

— Треба тепло вдягатися, 
але я ходжу без рукавиць, бо 
не люблю і мені не холодно. 
Удома п’ю лимонний чай і мо-
локо з медом.

аРтЕм ДаНилюк (15) і саша самаРіН 
(15), учНі 9 класу шкОли №9:

— Зараз трохи холодно, але ми 
міцні —  хворіти не збираємося. 
Хочеться, щоб зима скоріше за-
кінчилася і стало по-справжньому 
тепло. 

ми заПитали у кОзЯтиНчаН Як справляєтесь з нинішніми морозами?

ліліЯ шЕВчук (42), 
заВіДуВачка бк с.НЕПЕДіВка:

— Минулого тижня свят-
кували день народження 
сина, йому виповнилося 12 
років. А трохи раніше було 
весілля в доньки.

Віта біліНська (22), 
бібліОтЕкаР кОзЯтиНськОї 
цбс :

— Отримала величезне 
задоволення від того, що 
виграла в інтернеті книгу 
“Спротив речей” нашої 
землячки Вікторії Гра-
нецької.

ліДіЯ кОтОРОщук (48), 
заВклубОм с. маРкіВці:

— Підготовка до район-
ного конкурсу читців дала 
гарний результат. А взагалі 
—  на погане не звертаю 
уваги, думаю лише про до-
бре.

аНДРій НЕстЕРЕНкО (16), учЕНь 
шкОли-іНтЕРНату-гімНазії:

— Тиждень тому, 22 лю-
того, був день народження. 
Мрію про гарну професію, 
хочу вступити до універси-
тету, і щоб мною пишалися 
батьки.

НаталЯ гОРЕцька (55), 
бібліОтЕкаР кОзЯтиНськОї 
цбс :

— Мій син нещодавно 
закінчив магістратуру. Я 
дуже щаслива тим, що він 
здобув вищу освіту.

бОРис зільбЕРмаН (67), ДиРЕктОР 
глухіВЕцькОгО сЕлищНОгО бк:

— Позитив відчуваю, відколи 
ми стали окремою територіаль-
ною громадою. Перш за все — 
це можливість ремонту нашого 
будинку культури.

ми заПитали у кОзЯтиНчаН що позитивного у вас сталося минулого тижня?

ХХііі зимові олімпійські ігри добігли до 
свого завершення

вітаємо 
новонароджених!

Вірш тараса Шевченка “лілея” став 
конкурсним: він входив до програми 
чотирьох учасниць 

христина Рибак 1 місце, с. 
Махнівка

ОлЕксаНДРа ОхтиР

Початок календарної вес-
ни, 1 березня, присвячений 
нашим улюбленцям — котам. 
Симпатичні та лагідні, вони 
давно і впевнено зайняли 
своє місце в житті людей. 
Фелінологи (дослідники ко-
тів) стверджують, що у світі 
налічується 256 їх видів. 
Більшість мешканців Зем-
лі тримають вдома саме 
“мурчиків”. І вони не лише 
ласкаві друзі, а ще й корисні 
помічники —  спеціалісти з 
“кототерапії” знімають стрес, 
нормалізують тиск, заспоко-
юють і обігрівають.У деяких 
країнах є коти-держслужбов-
ці. У народних піснях, казках 
і оповідках кіт виступає як 
сімейний оберіг. Найпоши-
реніша і у наш час традиція 
— впускати кота першим у 
новий дім, аби там завжди 
був мир, затишок, добробут, 
а все недобре і зле зникло.

Ми бажаємо всім котам і 
кицям мати теплий дім, дбай-
ливих господарів і смачну 
їжу! Чекаємо фото ваших 
котів і кицьочок.

граф грей не боїться 
морозів

Наша санні чим не посмішка 
чеширського кота

григорій котовський Вдягати рукавичку чи 
ні

зібралась уся котяча 
родина

Не бачите , у мене 
ремонт

Екзотична зовнішність, 
а ім'я Нафаня

мурка з 
"Посьолку"

В'ЯчЕслаВ гОНчаРук

Офіційна церемонія закриття 
головного свята чотириріччя — 
Олімпіади — відбулася 25 люто-
го. Переможцями стали спортс-
мени Норвегії. Вони завоювали 
14 золотих нагород. Українці в 
командному заліку з однією ме-
даллю посіли 21 місце серед 28 
країн, чиї олімпійці отримували 
нагороди. Це єдине золото для 
нашої країни здобув фристайліст 
Олександр Абраменко. Ще до 
активу української збірної можна 
віднести змішану естафету біат-
лоністів, які фінішували сьомими.

Якщо аналізувати виступ укра-
їнських спортсменів, то нижче 
свого рівня виступили тільки 
біатлоністи.Та чи варто було спо-
діватися на їх успіх, коли міністр 
спорту Ігор Жданов заявляє 
перед Олімпіадою, що Україна 
не зимова країна. Звичайно, “на 
верху” видніше. Тільки Білорусію 
зимовою країною також не на-
звеш, а золото в жіночій естафеті 
вони завоювали. 

Що трапилось з українськими 
біатлоністками, тренерам і функ-
ціонерам з федерації біатлону, 

було відомо давно. Українська 
четвірка олімпійських чемпіонів 
Сочі так і не змогла пережити 
свій тріумф. Олена Підгрушна 
пропустила сезон через сімейні 
обставини. Сестри Семеренко 
лікувалися. Лише тільки киянка 
Юлія Джима менше за інших 
хворіла, а більше тренувалася. 
Та і її на Олімпіаді в спринті і в 
гонці переслідування підкосила 
хвороба. 

На жіночу естафету, що буде 
медаль, надіялися мільйони 
українців. А тренери роз’єднують 
сестер Семеренко. Одна стріля-
юча лижниця біжить естафету, 
а її сестра тільки спостерігає за 
стартом. 

Якщо хтось вважає, що в такій 
нервозності можна було досягти 
кращого результату, тоді тренери 
праві. 

Прапороносець української 
збірної Олена Підгрушна вза-
галі на старт ні разу не вийшла. 
Якщо спортсменка, за словами 
тренера, в поганій формі, для 
чого її було брати на Олімпіа-
ду? Невже не міг хтось інший 
прапора на церемонії відкриття 

Олімпіади нести? Та якщо вже 
довірили прапор в руки капітану 
команди біатлоністів, то навіщо 
на закритті Олімпіади забрали? 
На закритті прапор України вже 
поніс золотий, лижний акробат 
Олександр Абраменко.

Як висновок, міністр спорту 
своїми висновками започаткував 
стан нервозності в команді біат-

лоністів. Можливо він це робив, 
щоб не виплачувати дівчатам пре-
міальних? А тренери зі складом 
“наколотили”. Це “сприяло” про-
вальному результату.  

Спортсмени Олімпіаду не про-
валили. 

Вони показали той рівень 
готовності, на який підвели їх 
тренери і чиновники від спорту.

Як повідомила заступник го-
ловного лікаря з дитинства та 
пологової допомоги Козятин-
ської центральної районної 
лікарні Надія Станіславчук, за 
останній тиждень лютого (21.02 
- 28.02) в Козятині народилося 6 
дівчаток та 2 хлопчика. 

Наближення 8-го Березня вже 
відчутно! 
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вітання вітання

продам 
   Ïð³íòåð CANON MG 3540 - 800 ãðí. 068-022-64-95
  Àêâàð³óì 1.2 õ 50 õ 50. 097-509-27-40
  Áàíäàæ (ïîâÿçêà), ô³êñóþ÷èé äåçî, îáºì ãðóäíî¿ 
êë³òêè 100-125. 098-254-37-93, 2-37-50
  Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, 
ìëèí - çåðíî + êà÷àíè, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, 
åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³,  
àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà. 068-216-34-20
  Áåíçî-íàñîñ âîäÿíèé. 097-509-27-40
  Á³äîí àëþì³í³ºâèé, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà. 063-
344-14-45, 098-600-82-43
  Áðàìà íà ãàðàæ 2 õ 2.5 ì. - 3 000 ãðí. 096-779-
60-83
  Áðàìà, Êîõ³íõ³í - ï³âí³ òà ïëåì’ÿ, ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ 
ï³ä çàìîâëåííÿ, ÷àâóííà áàòàðåÿ 7 ñåêö³é. 2-11-64, 
097-130-90-05, 066-432-22-16
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé, 
ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-
92-55
  Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ ð. 1.20 õ 6 ì. - 4 øò., 2 000 ãðí./1 
øò. 096-779-60-83
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 
063-143-61-18
  Âåëîñèïåä äîðîñëèé â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2 ì³ñ., 1 ä³â÷èíêà ³ 6 
õëîï÷èê³â (íå êàñòðîâàí³), ïðîêîëåò³ «Ñó³ôåððîâ³òîì». 
063-172-13-28, 063-172-12-81
  Â³êíà ç³ ñêëîì 30 øò., çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-24, 
ñâàðî÷íèé àïàðàò. 063-880-20-60, 096-907-75-78
  Ãàç ïëèòà Êàíä³, óí³òàç, ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, âñå 
ðîáî÷å. 097-112-64-95 Í³íà
  Ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, 
òà á/ó, äçåðêàëî îâàëüíå, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-
643-40-14
  Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò á/ó. 098-597-13-15
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 
073-793-55-95
  Ãàçîñâàðî÷íèé áàëîí íîâèé, òà  á/ó, êîðîáêà 
ïåðåäà÷ äî Æèãóë³. 063-774-02-46
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  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
  Ãîð³õè ö³ë³ íåäîðîãî. 068-492-53-84
  Ãîð³õè ö³ë³. 063-143-61-18
  Äâà âåëèêèõ êð³ñëà íåðîçêëàäí³, âåëèêèé êóõîííèé 

ñò³ë, äâà ïóô³êà ³ æóðíàëüíèé ñòîëèê. 093-115-87-05
  Äâåð³ âõ³äí³, ñòîâáèêè äëÿ çàáîðà âèñ. 1 ì., 
ðåø³òêè íà áàòàðå¿, òðóáè îöèíêîâàí³, ðàêîâèíà äëÿ 
âàííè, òðóáà äèìîõîäíà. 098-312-99-87
  Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-268-23-01
  Äèâàí ³ 2 êð³ñëà íåäîðîãî. 093-595-90-56
  Äèâàí êíèæêà 2015 ð. âèãîòîâëåííÿ, êîë³ð 
ïåðñèêîâî - áåæåâèé, ñòàí íîâîãî. 063-299-33-35
  Äèòÿ÷à ê³ìíàòà 2-õ ÿðóñíå ë³æêî æîâòî - 
ñàëàòîâà. 097-757-44-75, 093-279-47-39
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì â äîáðîìó ñòàí³. 
093-488-78-48
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  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
  Äèòÿ÷å ë³æêî 2-õ ÿðóñíå ç øàôîþ, ïèñüìîâèì 
ñòîëîì òà øóõëÿäàìè. 067-500-52-35
  Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, àâòîêð³ñëî â äîáðîìó ñòàí³. 
068-546-67-73, 073-029-63-24
  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
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-
456-22-41
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, 
Ðåäáðî, êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä: äóá, ãðàá, ÿñåí. 096-648-
08-00
  Åë. äâèãóí 1.5 ÊâÒ 1420 îá 380 - 220 V, ðåäóêòîð 
ÃÁÎ 2 ïîêîë³ííÿ, GPS íàâ³ãàòîð 5«. 097-116-69-11,, 
063-694-97-00
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà - 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.1931 ãà ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà 82-
À, íåäîðîãî. 068-245-85-75
  Çåì. ä³ë-êà 0.57 ãà ñ.Ãóð³âö³, êë³òêè äëÿ ïàïóãè, 
øèíøèëè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç., º ñàäîê, âóë.
Êîíäðàöüêîãî 32, â òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-138-
68-81, 096-160-69-70
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà 64, 
òåðì³íîâî. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ñóõåíüêà, ð³âíåíüêà, çîðåíà, 
äîêóìåíòè ãîòîâ³. 093-937-65-00
  Çåì. ä³ë-êà 8.5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì 5 ò., 
îôîðìëåíà çã³äíî ç îñòàíí³ìè âèìîãàìè 
Óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà, ð-í 101 êì. 098-229-
02-52

  Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, 
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ôóíäàìåíò, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 098-020-36-54, 093-890-30-35
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó Ëåîíòîâè÷à 1, íåäîðîãî. 
097-131-99-14
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 
093-925-93-81 
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-
631-89-49
  Çåðíî ÿ÷ì³íü. 097-428-32-93
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./1 êã. 063-879-53-15, 
067-707-12-76
  Êàðòîïëÿ âåëèêà ñîðò Áåëà Ðîññà. 097-752-83-48
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà äð³áíà, êîðìîâèé áóðÿê. 063-
112-72-59, 096-940-95-58
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà 
ñòîëîâèé áóðÿê. 068-174-03-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-417-10-79
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 10 ãðí./â³äðî. 098-225-46-10
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, äèñêè òèòàíîâ³ R14 ÂÀÇ. 068-
040-01-28, 063-390-42-03
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-675-92-89, 063-382-46-94
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 20 ãðí./â³äðî. 096-313-92-02, 
093-677-23-25
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-
173-31-50
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-
442-17-71
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé. 073-200-80-47
  Êîáèëà ðîáî÷à. 096-220-43-69
  Êîçà ïîðîäè «Ëàìàí÷à», ê³òíà 3 ì³ñ. 098-228-
54-21
  Êîëÿñêà Adamex 1 200 ãðí. 097-848-57-45
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Êîíòåéíåð - ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð» 

òåðì³íîâî. 098-879-58-37, 093-587-13-81
  Êîíòåéíåð ñàìîðîáíèé 3.5 õ 2.5 êîçèð¸ê, ¹262, íà 
ö/ð ðèíêó. 096-325-02-77
  Êîðìîâèé áóðÿê âóë.Öåíòðàëüíà 151. 063-414-89-05
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-318-91-22
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-566-21-06
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-374-07-33
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-443-32-64
  Êîðîâà äîáðà. 068-518-35-30
  Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ., òåëèöÿ íà êîðîâó ò³ëüíà 7 ì³ñ., 
äî¿ëüíèé àïàðàò òà åëåêòðîñåïàðàòîð. 063-215-67-80, 
068-755-22-46
  Êîðîâà ò³ëüíà ñ.Ñàäîâå. 097-807-57-22 Îêñàíà
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà, ç 6 òåëÿì, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-
769-38-57, 097-417-87-97
  Êîòåë ãàç. Áàð 2-õ êîíòóðíèé, ì’ÿêèé êóòî÷îê íîâèé 
(Ìàëþòêà), òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé, çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 
2106. 097-380-23-63
  Êîòåë í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» á/ó, ðîáî÷èé â ãàðíîìó 
ñòàí³ 3 000 ãðí. 097-725-39-57
  Êðîë³ äîðîñë³, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 
063-671-67-65
  Êóêóðóäçà 2 ò. 098-899-14-84, 093-808-95-62
  Êóêóðóäçà. 096-160-69-70, 093-407-29-89
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí äîáîâ³. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ 
á³ëèçíè ç ìàòðàöàìè òà ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì 
á/ó. 093-786-38-08
  Ë³æêî äåðåâ’ÿíå ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì, ïðàëüíà 
ìàøèíêà àâòîìàò á/ó íåäîðîãî íà 2.5 êã, åëåêòðîäðåëü 
á/ó, òåëåôîííèé àïàðàò «Panasonic». 093-291-43-90, 
096-352-40-11
  Ëüîøêà ìÿñíî¿ ïîðîäè 45 êã. 097-555-10-06, 068-
216-70-39
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, 
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79

  Ìåáë³ á/ó 2 ñåðâàíòà ç äçåðêàëàìè, òóìáî÷êà 
ïðèêðîâàòíà, äèâàí óñå â äîáðîìó ñòàí³. 067-647-48-11, 
093-906-82-04
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà ê³ìíàòíà «ã³ðêà», øàôà êóòîâà, êóòîê 
ì’ÿêèé «Ìåðêóð³é», äèâàí «Ìàëþòêà», ñò³ë êîìï’þòåðíèé, 
õîðîøèé ñòàí, íåäîðîãî. 068-003-54-98
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, 
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí, 
øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00 
  Ìèñëèâñüêèé ñåéô òà øòàíãà: ãð³ô äâà áë³íà ïî 5 êã., 
äâà áë³íà ïî 10 êã. 097-136-45-50
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Ìîòîð ÂÀÇ, àêóìóëÿòîð 91 àìïåð. 066-247-57-54 Òîë³ê
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, 
ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 
098-007-84-33

  Ì’ÿêèé óãîëîê êóòîâèé. 063-736-44-69
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ 
êðàñèâ³ âàçîíè, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 
068-334-66-72
  Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² 
ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-26-86
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè äëÿ çáåð³ãàííÿ 2 øò., 
ðàìêè - êîðìóøêè, ðàìî÷íèé â³ñê, ï³ðÿ - ïóõ 3 êã.. 
096-364-80-30
  Ïàñ³êà, êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ðàìêè, 
ñèòå÷êî, ÿùèêè, êàñòðþëÿ 30 ë., 2 íîæ³, ñêðåáîê. 
096-364-80-30
  Ïèñüìîâèé ñò³ë. 063-781-02-22
  Ïëèòêà á\ó 28 êâ.ì., âàãîíêà á/ó 30 êâ.ì., 
äâåð³ á/ó àðî÷í³ ï³ä ñêëî 2.30 õ 1.30, äâåð³ á/ó 

2.25 õ 1.40, â³â÷àðêà 8 ì³ñ. 067-198-70-95, 063-
645-62-28
  Ïîðîñÿòà 12-14 êã. 098-222-98-86
  Ïîðîñÿòà 2.5 ì³ñ. 063-939-83-97
  Ïîðîñÿòà. 067-163-28-26 Îëåã
  Ïîñóä 20 ë. ìåò. êàñòðþëÿ, â³äðî åìàë.,ñóë³ÿ 
20 ë., ïðàñêà  ìåò. âàæêà, ðîçêëàäóøêà, 
ñîêîâèæèìàëêà. 096-364-80-30
  Ïîñóä ìåòàëåâèé: íî÷âè, áàë³ÿ äîâãà 1.4 õ 60, 
êàñòðþëÿ 20 ë., â³äðî, ñóë³ÿ 20 ë., áóòåëü 10 ë., 
ïðàñêà, ðîçêëàäóøêà. 096-364-80-30
  Ðàä³îëà, DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ôîòîàïàðàò 
Ñàëþò, êîñòþì ÷îë. ÷îðíèé. 096-364-80-30
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, 
íîâèé, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, 
êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, ëþñòðà, íåäîðîãî. 
097-147-84-88
  Ñåðâàíò. 093-510-43-64
  Ñèñòåìíèé áëîê (ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ) 1000 ãðí. 
Â³äåîêàìåðó  «Ïàíàñîí³ê» + ñóìêà + ÊÀÑÅÒÈ. 
ïÈËÎÑÎÑ  «ÑÀÌÑÓÍÃ» - 700 ãðí. . 096-797-90-53
  Ñ³ì’ÿ ³íäîêà÷îê (÷îðí³) 2+1 ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç. 
097-775-83-84
  Ñ³íî. 063-179-39-98, 067-665-34-21
  Ñ³÷êàðíÿ ðîáî÷à ñ.Ìàõí³âêà. 097-963-42-58
  Ñîáà÷êà íåäîðîãî Ñåìáåðíàðà àáî ïîì³íÿþ íà 
çåðíî. 097-793-55-95
  Ñîêîâàðêà, íîâå ëåçî ¹9 êîñè, öåãëÿíèé ãàðàæ 
â êîîï. «Ñîê³ëåöü». 099-294-82-38
  Ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó. 097-509-27-40
  Ñòàö³îíàðíèé êîìï’þòåð. 063-207-40-79
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà 
«Ç³íãåð», àêñåñóàðè äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, 
êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 
097-147-84-88
  Ñòîâáè æ/á õì³ëüîâ³, ïîðøíåâà ÌÒÇ-80 íîâà, 
ìàõîâèê ³ ïëèòà ñòàðòåðíà ÌÒÇ-80. 096-353-63-36

  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
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 
4100C/ 097-138-12-06? 093-640-13-63
  Òåëåâ³çîð 1 000 ãðí., DVD ïëåºð 500 ãðí. 067-646-
72-63
  Òåëåôîí Samsung G1 2016 ð.â., òåëåôîí â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-108-23-25
  Òåëèöÿ 10 ì³ñ., ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
  Òåëèöÿ 6 ì³ñ. ò³ëüíà. 097-934-28-25
  Òåëèöÿ ò³ëüíà íà êîðîâó, ò³ëüíà 6 ì³ñ. - 18 000 ãðí. 
096-772-01-94
  Òåëèöÿ ò³ëüíà, ÷åðâîíî - ðÿáà òà ó÷àñòîê 
âóë.Ã.Ñêîâîðîäè ð-í ÏÒÓ. 096-449-95-66
  Òåëè÷êà 1 ì³ñ., â³ä äóæå äîáðî¿ êîðîâè, ì.Êîçÿòèí. 
097-873-36-62
  Òåïëèö³ êàðêàñ 4.5 õ 3 õ 2.2 ì., êàâîâå äåðåâî. 067-
445-75-52
  Ò³ëüíà òåëèöÿ 4 ì³ñ. 073-226-93-27
  Ò³ëüíó òåëèöþ 5 ì³ñ. 073-226-93-27
  Ò³ñêè ³ íàêîâàëüíþ. 097-793-55-95
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
  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
  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. íà âóë.Ï³âäåííå Øîñå 39. 097-
207-88-44
  Õë³áîï³÷êà Çåëìåð 2 000 ãðí. 2-15-10, 098-261-
86-68
  Õîëîäèëüíèê Hansa, Í³ìå÷÷èíà, á/ó, â õîðîøîìó 
ñòàí³, 2-õ êàìåðíèé. 098-039-08-11
  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
  Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã, 2-õ êàìåðíèé, ïðèâåçåíèé 
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робота та оголошення реКлама та оголошення

ремонт, послуги
Виконуємо внутрішні ремонтно-будівельні роботи 
(гіпсокартон, заливка полів, стіни, плитка і.т.д...) 
роботи по електриці 093-20-51-266 
Виконую: шпаклівку, стяжку, штукатурку, плит-
ку, ламінат, пайку труб, каналізація, електрика. 
068-004-80-38
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робота
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника, 
прибиральниця. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На склад в м. Козятин потрібні працівники, 
чоловіки віком від 18 до 45 років, офіційне пра-
цевлаштування, оплата погодинна. 097-879-52-49 
Олександр
В продуктовий магазин потрібен кладовщик. 063-
650-12-28
Потрібна доглядальниця за жінкою у візку, вахта, 
м.Вінниця. 067-357-84-48
В маленький магазинчик потрібен продавець, мож-
на пенсіонерку. 063-386-14-76
На роботу потрібні працівники, які вміють смажити 
пиріжки, повар - кондитер. 093-990-82-62
Терміново на постійну роботу в Козятині 
потрібен охоронник: чоловік до 40 років, вимоги: 
відповідальність, комунікабельність, відсутність 
шкідливих звичок. Графік 1/2, з/п 2 500 міс. 063-
299-33-35
Запрошую будівельників для будівництва  обєкту 
нерухомості з інфраструктурою в м. Козятин. 
Оплата по домовленості. Порядність гарантую. 
067-432-22-20
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується про-
давець 063-554-18-81
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ 

419449
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Куплю чорний метал, мідь, алюмі-
ній, латунь - дорого, макулатуру 

та картон. 073-793-55-95

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

ливий самовивіз.097-904-20-43

Робота в таксі диспетчером. 093-
766-78-49 Оренда приміщення в 

центрі 30 кв. кв.

Продам дрова. 067-430-40-65
Продам кухонну стінку довж. 

4м35см з витяжкою в хорошому 
стані, недорого. 067-783-63-17

41
59

55

41
49

86

41
89

46

41
93

05

41
74

99

АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вах-
та 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вах-
ту). Проживання та харчування оплачує компанія.  
Офіційне оформлення. 099-345-49-04 
На роботу запрошується водій, категорії С,Е, Поль-
ша, Європа. З/п від 1500 до 2000 євро. Фахти 3/1, 
проживання на базі безкоштовно 093-698-57-07, 
098-106-08-61
На роботу потрібні сварщики та монтажники 
металевих конструкцій полуавтомат, з досвідом 
роботи, працевлаштування в Польші 093-698-57-
07, 098-106-08-61
Работа в Польше, Чехии. Все затраты  на оформ-
ление и проезд за наш счет. Очень большой вы-
бор 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
Дв ірники,  прибиральниц і ,  оператори 
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока 
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод 
роботи, харчування та проживання і доставка на 
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-287-
29-44; 067-786-99-28 
Різноробочий-монтажник, Зварювальник 
(напівавтомат) MAG-135 з досвідом від 1 р. Ро-
бота від прямої польської компанії. Працевлашту-
вання безкоштовне. З/п - 120-160 грн за годину. 
Надається житло з усіма зручностями. 063-341-69-
27 Ірина (Viber) Ліц. МСПУ № 1241 від 27.10.2016 
Запрошуємо в спортивний комплекс молодих 
енергійних людей віком від 18 до 35 років, мож-
ливо без досвіду роботи з подальшим навчанням. 
063-79-22-869
Охоронники для охорони обєктів в м. Києві. Вах-
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 
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товий метод. Місце для проживання та форма 
за рахунок фірми. Офіційне працевлаштування, 
заробітна плата від 5000 грн (виплачується  
своєчасно). Тел.: 0667268628, 0961598110, 
0509923940
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Продавець зі знаннями ПК; Помічник головного 
бухгалтера; Водій ЗІЛ - 130; Помічник кухаря; 
Кулінар-кондитер. Ми гарантуємо: Офіційне пра-
цевлаштування. Середня заробітна плата  5500 
6500 грн (з податками). 8-годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80

41
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

Криниці «Під ключ» 418835
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418692

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.1. Однокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 1/-, К.Маркса, поверх: 2/12/ц, 
площа: 68/-/-, новобуд, чорнова, 2б/з, садок. Цiна: 
27900у.о, тел.: (097) 305-80-73 

1.8. Дiлянки 
, Козятин.р-н, с.Пиковець, пiд житл.забудову. Цiна: 
133152, тел.: (099) 622-99-22 

, с.Шир.Гребля, пiд житлову забудову.. Цiна: 
122616, тел.: (097) 220-20-84 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.3. Рiзне 

Довготривала оренда виробничих примiщень, 
м.Калинiвка, 3000 кв.м. Цiна: дог., тел.:(098) 684-39-
56 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

8. автомобiлi 
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

9. Робота 
9.1. Пропоную 

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

На роботу в Словаччину потрiбнi робiтники скотоферми та 
трактористи. З/п 800-900Є. Проживання та обiди безкоштовно. 
servant.pro. iнформацiя. Тел.:(097) 959-50-50 

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 пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-255-10-10 ,066-
255-10-10

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

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

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

12. Обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

ç Ãåðìàí³¿ 4 000 ãðí., êîðìîâèé áóðÿê, òðóáà òåíîð. 
068-512-77-70
  Ö³ë³ ãîð³õè íåäîðîãî. 068-591-62-77
  Ö³ë³ ãîð³õè. 063-143-61-18
  Ö³ë³ ãîð³õè. 097-793-55-95
  Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 
3-õ äâåðíèé ïîë³ðîâàíèé íîâèé ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-
503-53-71
  Øâåéíà ìàøèíêà ÐÀÄÎÌ åëåêòðè÷íà. 067-745-
00-51
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-33-70
 äðîâà. 067-430-40-65

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

  нерухомість
  1-ê³ìí. êâ. 3 ïîâ., ðåìîíò, ð-í ó÷èëèùà. 093-704-
31-57
  1-ê³ìí. êâ. 6 ïîâ., åâðîðåìîíò, öåíòð. 093-704-
31-57
  1-ê³ìí. êâ. òà 2-õ â íîâîáóäîâ³ ì.Â³ííèöÿ (ð-í 
Ñëàâÿíêà), «Avalon-5». 097-352-95-36, 063-286-35-15
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30 (ìîæëèâî 
ï³ä á³çíåñ). 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 
5 ïîâ., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, ì³ñüêèé òåëåôîí, 
êàáåëüíå òåëåáà÷åííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 098-
584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó ñòàí³ íà ÏÐÁ. 093-615-09-34, 
068-760-51-03
  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
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 
093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð 2/5, 36 êâ.ì., ñòàí æèëèé. 097-
740-97-72, 093-786-37-42
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., 37 êâ.ì., öåíòð âóë.
Ãðóøåâñüêîãî. 093-890-90-37
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç 
îïàëåííÿ, 36 êâ.ì. 096-537-08-82
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
áàëêîí, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  2-õ ê³ìí. êâ. 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, öåíòð, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 7). 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 067-772-
36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á. 067-657-38-84, 063-259-41-94
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ç ðåìîíòîì. 063-694-70-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 
097-643-35-23
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í 
ó÷èëèùà. 2-73-30, 093-002-42-47
  2-õ ê³ìí. êâ., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî 
(Êîòîâñüêîãî 14), 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äóæå òåïëà, 
ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 063-
937-56-11
  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
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ 
ç ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), 
íåäîðîãî. 097-642-08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 58 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. 096-568-81-36, 063-696-39-90
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, âóë.Êàòóêîâà. 063-321-40-44, 
063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 
063-736-44-69
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 3 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî 
62. 098-561-37-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 
27. 063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ÏÐÁ, íåäîðîãî. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, íîâå 
ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîí, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà çåìë³. 067-284-59-94, 063-776-45-68
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñîê³ëåöü, íåäîðîãî 096-420-12-47 
ï³ñëÿ 20:00
  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

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
  2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15
  3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 
25. 097-682-51-34, 095-659-89-10
  3-õ ê³ìí. êâ., 2, 4 ïîâåðõè, öåíòð, îïëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó. 093-704-31-57
  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., â öåíòð³. 096-094-68-32 Ñâ³òëàíà
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 
64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 
063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ. ì., 2 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 58 êâ.5. 096-378-80-86, 063-248-16-06
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 
063-446-91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 9. 068-003-51-09
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà çîâí³ â 
ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³, ïîðÿä º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 
093-732-42-02,, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ, 1 ïîâ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-
01-18
  4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, öåíòð, 
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñòàí 
æèëèé òåðì³íîâî. 063-829-37-33
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., ãàðàæ, 
ï³äâàë. 096-176-45-23
  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  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 
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ç âñåñåçîííèì ï³ä¿çäîì, ïîðó÷ àâòîáóñ. çóïèíêà, 
ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðàúíñüêà, 9, 
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ 
ãàç òà ï³÷íå. 063-392-91-02
  Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-502-63-
13, 050-821-49-53
  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 â ð-íû Ìàòðîñîâà, îïàëåííÿ, öåãëÿíèé, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, 
ïîãð³á. 093-153-21-72
  Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, 
57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà, êóõíÿ 15,3 
ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2 ñàðà¿, ñóõèé 
ïîãð³á. 179 òèñ. ãðí. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³, 78 êâ.ì., 
º ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³. 2-23-74, 067-
368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 62. 063-386-14-76
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, 
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ 
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067-
966-19-14

  Áóäèíîê ãàç, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-969-
57-39, 093-050-93-06
  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
  Áóäèíîê ãàç., ñ.Ïëÿõîâà, 40 ñîò. çåìë³. 068-053-
47-48
  Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 
ñîò. ãîðîäó á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69. 
Ãàëèíà.
  Áóäèíîê ãàðíèé ïðîâ.Âèøíåâèé 4. 096-420-12-47
  Áóäèíîê äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé ñ.Æóðáèíö³, 0.45 ãà 
çåìë³. 097-522-36-19
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 
ãàç, ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-
836-89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + 
ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-
714-27-83
  Áóäèíîê ç ãàçîì 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ àáî 
îáì³íÿþ íà 3-2-õ ê³ìí.êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 53.3 êâ.ì., æèòëîâà 36.1, 
ïîñòðîéêà 1954 ð., äåðåâ’ÿíî - âàëüêîâàíèé, ð-í 
ÏÐÁ, âóë.ßðîñëàâà Ìóäðîãî. 095-645-99-26, 068-

120-72-71
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí. 067-
581-77-54
  Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 
12 000 ó.å. 096-772-27-55 
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä 
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, 
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 
82.3 êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, ïîãð³á, 
ãàðàæåì, äâîìà ñàðàÿìè. 067-300-19-06
  Áóäèíîê íîâèé, ãàðíèé, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³ çðó÷íîñò³, 18 ñîò. ó÷àñòîê. 096-
541-31-09 Òàíÿ
  Áóäèíîê ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, 4 ê³ìíàòè, 8 õ 8.5, 
ë³òíÿ êóõíÿ - 2 ê³ìíàòè, ñàðàé, 2 ïîãð³áà, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. 063-675-67-19, 093-198-83-57
  Áóäèíîê ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ãàç, âîäà. 063-896-77-
35, 097-029-05-79
  Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âðåì’ÿíêà ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 
097-703-28-56, 063-670-71-14
  Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ (5 øêîëà), ïëîùà áóäèíêó 84 

êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, çàã. ïëîùà çåìë³ 6 ñîò. 063-288-
37-65
  Áóäèíîê ñ ²âàíê³âö³ , ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-
26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, áåç ãàçó, çåì. ä³ë-êà 
50 ñîò., âñ³ äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-741-07-45, 
097-659-55-17
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 1, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ìàðøðóòêà 
ïîðó÷, 5 êì. äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ä³òåé äî øêîëè 
çàâîçèòü àâòîáóñ ³ ïðèâîçèòü áåçêîøòîâíî. 068-
216-34-20
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ð-í Öåðêâè), 70 êâ.ì., çåì. 
ä³ë-êà 33 ñîò., àáî îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 097-909-
24-46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, êðèíèöÿ, 20 ñîò. çåìë³. 
093-798-99-08
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 0.16, êðèíèöÿ. 067-
602-75-93, 073-110-14-66
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå, º ãàç, 25 ñîò. çåìë³, 
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê. 096-211-45-50
  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 ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-
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êà 15 ñîò. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
âîäà, ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ïðèáóäîâè 
äî ñàðàÿ, íåïîäàë³ê ñòàâîê, ïîðó÷ çóïèíêà - 55 000 ãðí. 
097-029-91-70
  Áóäèíîê ñ.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 ñ.Ìàõàðèíö³. 097-886-27-25
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 
28. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
063-276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-
483-57-85
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ãàç, ñàäîê, çåìëÿ, 
ð³÷êà - äàìáà. 067-283-98-27
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ñàäîê, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, çåìëÿ, íåäîðîãî. 096-364-80-30
  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
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, 
òåðì³íîâî. 097-839-18-09, 093-017-86-26
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 
098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º ãîðîä, ñàðàé, êóõíÿ, ïîãð³á, 
ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, º êðèíèöÿ. 099-
120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ñ.Ôëîðÿí³âêà âóë.Çàâîäñüêà 2, º ãàç, çåìë³ 
67 ñîò. 096-326-19-77
  Áóäèíîê ñòàðèé 15 ñîò., ð-í Òàëèìîí³âêà ï³ä çàáóäîâó. 
063-234-29-75
  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 öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîâåöü, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà. 067-278-
43-14
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà. 
063-854-94-76
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, òåïëèöÿ 100 
êâ.ì. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  Äà÷à â ð-í³ ÐÅÑ (á³ëÿ ³íòåðíàòó), 10 ñîò., öåãëÿíèé 
áóäèíîê, ñàäî÷îê. 068-023-60-51
  Äîì íîâûé â ñåëå, ñ îòäåëêîé. 098-633-92-09
  Çåì. ä³ë-êà 16 ñîò., ñòàðèé áóäèíîê, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàäîê, âóë.Ïîêðîâñüêà 16 (êîë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà). 096-
879-30-75 â áóäü-ÿêèé ÷àñ.
  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
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî 
îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí. êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäà, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-
02-00, 068-586-53-92
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 
Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. 
Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó ð-í Äåïî, ðåìîíò. 093-704-31-57
  ×àñòèíà áóäèíêó ñ.Ñåñòðèí³âêà, íåäîðîãî, ìîæëèâî 
ï³ä âèïëàòó. 063-406-68-69
  ×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
 äà÷à æèëà ïëàíîâèé, áóäèíîê, ïîÃð³á, êîíòåéíåð 5 ò., 10 
ñîò., 55 000 Ãðí. 093-038-81-63, 096-408-85-74
 ×àñòèíà áóäèíêó 60 êâ.Ì., öåíòð, Ãàç, âîäà, Ì/ï â³êíà, 
³íòåðíåò, á³ëÿ ðèíêó Õë³áîäàð, Ìîæíà ï³ä á³çíåñ, âóë.
àíòîíîâè÷à 3/5 093-038-81-63, 096-408-85-74

  аВтомото
  ÂÀÇ 1117 2008 ð.â., óí³âåðñàë, ñ³ðèé, äâ.1596, 
êîíäèö³îíåð, íåäîðîãî, ïåðåêóïíèê³â íå òóðáóâàòè. 063-
775-10-97
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 
063-145-03-28
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³ 1982 ð.â. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2105 1981 ð.â., âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 073-078-
82-79
  ÂÀÇ 2105 1982 ð.â., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 098-560-
29-07
  ÂÀÇ 2105 1990 ð.â., ðîáî÷èé ñòàí. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2106 1984 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 097-152-
49-22

  ÂÀÇ 21111 2002 ð.â. 097-268-60-29
  ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1989 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 
067-702-77-92
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Äåî Ñåíñ 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê 
- 76 000 ãðí. 068-760-26-43
  ÇÀÇ «Ôîðçà» 2011 ð.â., õåò÷áåê, â õîðîøîìó 
ñòàí³, 1.5 äâ., 75 òèñ. êì., êîíäèö³îíåð, ïîâíà 
ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, øê³ðÿíèé ñàëîí. 
063-641-51-79
  Çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-53: çàäí³é ì³ñò ³ ïåðåäí³é, 
ðóëåâà, êðèëà, äâåðêè ë³â³, ëîáîâå ñêëî, êàòóøêà, 
òðàíç³ñòîð, ïå÷êà ÌÒÇ, íàêëàäêè, ïîäóøêè, 
ðåñîðè. 098-254-37-29
  ÌÀÇ Ñàìîñâàë. 096-292-42-07
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 
097-577-26-86
  Ìîïåä Àëüôà 50 êóá., â äîáðîìó ñòàí³. Âñ³ 
ïèòàííÿ ïî òåë. 068-022-64-95
  Ìîñêâè÷ 412 1982 ð.â, â õîðîøîìó ñòàí³, 
òåðì³íîâî - 9 000 ãðí. 096-660-22-80
  Ìîòîöèêë ÈÆ Þïèòåð-5 (îðèã³íàë), 1991 ð.â., 
â äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 068-959-22-67
  Ìîòîöèêë Óðàë (6736) â äóæå ãàðíîìó ñòàí³ + 
ìîòîð ÌÒ-10. 068-959-22-67
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-
577-26-86
  Òðàêòîð ÞÌÇ-6 ç ïðèöåïîì. 098-657-19-89\
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ôîðä-Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâèã. 2,0 ìîíî 
³íæåêòîð, ãàç-áåíçèí, öåíòðàëüíèé çàìîê, 
òîíîâàíå ñêëî. 097-444-97-69, 097-449-53-84
  Øàâðîëå Àâåî 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, 150 òèñ. 
ïðîá³ã, êîë³ð ÷îðíèé, â äîáðîìó ñòàí³. 063-259-
20-00

  КуплЮ
  Àáî îðåíäóþ çåì. ä³ë-êó â ñ.Ìèêîëà¿âêà àáî 
ïîáëèçó Êîçè Êîçÿòèíà. 093-664-51-00, 097-
116-35-00
  Á / ó óí³òàç.093-488-80-00
  Áäæîëîñ³ì’¿, ñ³íî. 093-664-51-00
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí, ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 
097-793-55-95
  Â³çüìó õàòó íà âèïëàòó äî 50 òèñ. 097-28-
10-697
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà 
çàï÷àñòèíè. 067-502-79-12
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. 073-793-55-95
  Äîðîãî õîëîäèëüíèêè ñòàð³, ãàç. êîëîíêè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, 
àâòîìîá³ëüí³ ðàä³àòîðè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³. 
063-143-61-18
  Êâàðòèðó â Ãëóõ³âöÿõ äî 150 000 ãðí, ðîçãëÿíó 
áóäü-ÿê³ ïðîïîçèö³¿. 097-648-94-65
  Êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. äîðîãî. 063-143-61-18
  Êóïëþ ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó. 097-405-
78-33
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 063-591-87-90
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
   Íå  äîðîãî  äà÷ó ,àáî  áóäèíîê  â 
Ñèãíàë³,Òèòóñ³âö³ àáî ñ.Êîçÿòèí.0632985060
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, 
ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. 
ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, 
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè, 
ìîòîáëîêè, ìîòîêîñè, çàðÿäí³ 12 Âîëüò, 
êîìïðåñîðè, áîëãàðêè íà 180 àáî 230 êðóã, 
åëåêòðîçâàðêè, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20
  Ðîãè ëîñÿ, îëåíÿ. 097-370-40-72
  Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïëèòè, òåëåâ³çîðè, 
êîëîíêè, áàëîíè. 097-581-29-55
  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
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-
959-76-08

 àâòîÌîá³ë³ áóäü-ÿêèÕ Ìàðîê, ó áóäü-ÿêîÌó ñòàí³:àâàð³éí³, 
Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³.äîðîÃî. 063-58-52-350, 
097-648-46-69 
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü 
ÿêîÌó ñòàí³: àâàð³éí³, Ãíèë³ ïðîáëåÌí³, íåðîçÌèòíåí³. 
098-682-50-85
 êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó. 096-952-68-21 àíäð³é

  мінЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., íà 3-õ ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³ äî 3 ïîâ. ç äîïëàòîþ. 063-475-38-54, 098-906-
02-89
  1-ê³ìí. Ñ³÷îâèõ. Ñòð³ëüö³â, 13  34,3 êâ.ì. òà áóäèíîê 
Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ 57 êâ. ì. íà 
2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó âñ³ 
âàð³àíòè. 063-289-24-74, 068-519-07-04
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1, 2 
ïîâ., öåãëÿíèé áóäèíîê. 098-312-99-87
  Ñîþ êâàðòèðó â öåíòð³ íà áóäèíîê àáî ìåíøó 
êâàðòèðó, ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 063-422-45-66

  ріЗне
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé 
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ 
âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â ñåðåäó 28 ëþòîãî áóëî çàãóáëåíî êîðîáêó (ïîñèëêó) ç 
êàêàî ïðîäóêòàìè, íà ³ì'ÿ Êîçóíü Ñåðã³ÿ. Âåëèêå ïðîõàííÿ 
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 063-402-49-39, 067-763-67-56
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò 6 ì³ñ. 093-917-70-57
  Â³çüìó 2 ä³â÷èíè íà êâàðòèðó, ê³ìíàòà îêðåìà, âñ³ çðó÷íîñò³. 
063-523-80-94
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â. 093-784-45-97
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ãóëÿð Ïåòðî Îëåêñ³éîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ì’ÿ Êîçà÷åíêî 
Îëåíè Ñòåïàí³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì

  Âòðà÷åíî ñåðòèô³êàò íà ïðàâî íà çåìåëüíó ÷àñòêó 
(ïàé), ñåð³ÿ ÂÍ ¹0104835, âèäàíîãî Êîçÿòèíñüêîþ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ºþ 19 ëèñòîïàäà 1996 ð íà ³ì’ÿ 
Ìóñ³é÷óê Ìèêîëà Äìèòðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ñàìîòíþ ëþäèíó çà óñïàäêóâàííÿ. 098-718-
82-40
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (á³ëÿ 4 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, 
áåç ñóáñèä³¿ íà òðèâàëèé òåðì³í. 096-415-61-69
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., áåç ìåáë³â  âóë.Âîëîäèìèðà 
Âåëèêîãî 7. 067-772-36-78
  Çäàì â îðåíäó ãàðàæ â öåíòð³. 063-344-14-45, 098-
600-82-43
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí 20 êâ.ì., íà òðèâàëèé òåðì³í, 
äåøåâî. 063-258-89-10, 097-690-30-42
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 
öåíòð. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì êâàðòèðó, ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-509-27-40
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ (á³ëÿ óí³âåðìàãó). 068-750-74-73, 
063-847-91-66
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè òà ðåìîíòîì. 063-314-94-13
  Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ìàëîñ³ìåéêó òåðì³íîâî, öåíòð. 097-
740-97-72, 093-786-37-42
  Çí³ìó êâàðòèðó íà äîâãèé òåðì³í. 068-065-91-74, 063-
293-76-37
  Ïðîïàâ ñîáà÷êà ïåê³íåñ õëîï÷èê, á³ëèé ç òåìíèìè 
âóøêàìè, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó ó 1 000 ãðí. 
097-793-55-95
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ì³ñòà, ïîðÿäí³ñòü òà 
ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðàíòóºìî. 098-618-31-89
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ æ³íêó áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê, ïî äîãëÿäó çà 
ëþäèíîþ ïîõèëîãî â³êó, ñåëî. 097-572-46-40, 097-744-
83-68
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êâàðòèð òà ïî ñòîëÿðíèì 
ðîáîòàì: äîáðîñîâ³ñòí³, â³äïîâ³äàëüí³ ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè 
òà íå êðàä³¿â. 098-312-99-87
 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
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ОВЕН 
непростий тиждень, можливі не 
завжди приємні сюрпризи. три-

майте себе в руках, бо вашою надмір-
ною емоційністю можуть скористатися.

тЕлЕць 
Без особливих сумнівів за-
проваджуйте в життя плани 

й ідеї. ситуація може сприяти при-
йняттю серйозних і відповідальних 
рішень. 

близНюки 
Цього тижня все у ваших руках. 
Ваші зусилля й цікаві ідеї оцінять 

належним чином.
 Рак 
доведеться надолужувати багато 
чого з того, що ви колись від-

клали на потім. сприятливий час і для 
рутинної роботи, і для творчості.

лЕВ 
 доведеться присвятити чимало 
сил і часу організаційним пи-

танням, а ще постарайтеся нікуди не 
спізнюватися.

ДіВа
Цього тижня постарайтесь мен-
ше критикувати колег і ділових 

партнерів.
тЕРЕзи 
Варто особливу увагу звернути на 
ваш кар'єрний ріст, бо саме зараз 

вимальовуються досить вагомі майбутні 
досягнення.

скОРПіОН 
 Вдасться підвищити свій авторитет і 
добитися гідної оцінки своєї праці. не 

відволікайтеся, робіть свою справу.
стРілЕць 
імовірні зустрічі, важливі для вас у 
професійному плані. не всі вони при-

ємні, але мусите пройти і через це.
кОзЕРіг 
Ваша увага повинна бути сконцентро-
вана на повсякденних справах і дріб-
них життєвих проблемах.п'ятниця-

субота можуть змусити похвилюватися.
ВОДОлій
можливо, ви виявитеся на порозі сер-
йозних змін у житті. імовірні корисні 
й цікаві знайомства, але пропозиції 

високооплачуваної роботи - сумнівні.
Риби 
Ви будете перебувати в центрі 
подій. зосередитися на робочих 
справах періодично заважатиме 

дратівливість та дріб'язковість. у вихідні 
побережіть себе.

ГОРОСКОП
з 1.03 по 7.03

СеРедА, 7 беРеЗня

  - 2 0С   - 2 0С
  - 2 0С   - 1 0С

ВІВТОРОк, 6 беРеЗня

 -  5 0С   - 4 0С
 -  1 0С   - 2 0С

  ПОнедІЛОк, 5 беРеЗня

  - 7 0С     - 6 0С
  - 1 0С     - 2 0С

СУбОТА,  3 беРеЗня

 - 17 0С     - 15 0С
 - 7 0С       - 10 0С

П'яТниця,  2 беРеЗня

   - 12 0С    - 11 0С
   - 7 0С      - 12 0С

недІЛя, 4 беРеЗня

- 11 0С   - 11 0С 
-  4 0С    - 6 0С

ЧеТВеР,   1 беРеЗня

- 13 0С   - 14 0С
- 10 0С   - 12 0С

Прогноз погоди 
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Віталій кРЕДЕНцЕР
 
Хтось нарождає, хтось вмирає,
життя так просто не минає.
Життя – це гра, а ми – гравці,
і виграє, хто передає
своє життя, своїй рідні.
Життя ж бо знов перерождає,
як фенікс в пламеннім огні.
 
А ми малі, ще зовсім юні,
клюєм своїх же діточок.
Бо їх же теж так воспитали!
Вдягати сірих сорочок.
 
Не мазати і не любити,
а щось не так, то тільки бити,
і не сплакнуть, бо он дрючок.
Не говорити, а гарчати,
як психа та до собачати.
Нема любві – нема й казок,
тихенько всі лягали спати,
щоб не понюхати різок.
 
Але обман – життя облуда
немов би то яка паскуда,
цькує своїх же на своїх,
проте – це лише їхній гріх.
 
Та лиш гріхом, а чи обманом,
в житті хай буде кожен паном
своїх дітей, себе самих.
Життя – це гра, 
життя – це миг.
 
Були малі, а вже дорослі.
Були дітьми, тепер – батьки.
Ще мить й дітки, от-от порослі
вдягнуть весільнії квітки.

 
Могло так бути, так і буде!
Хай сиротою я росту!
Але дітей в скрутну минуту,
моїх дітей, не залишу!
Гуртом і батька легше бити,
гуртом все можна подолать.
Але мабуть себе найперше,
потрібно вчасно воспитать.
 
Сім’я – будова, 
батьки – камінь,
основа, яка все трима.
Якщо не витримає знизу,
то рухне не одна стіна.
 
Батьки опора, корінь мудрість,
бо як всього цього нема,
то й діти як крилата чужість,
злетять до іншого гнізда.
 
І не просіть мого прощення,
хай Бог простить, а я не Бог.
Така ж дитина, як і в мене,
чека БАТЬКІВ на свій порог!
 
Я сирота, на серці рана,
яка кровить, болить, рида.
Лиш стужу, за батьків згадаю,
одразу прикрість наступа.
 
То ж вибачайте, більш не буду,
не маю права, бо дитя,
яке я маю, і не хочу,
щоб була також сирота.
 
Немає винних без вини,
є діти, отже є батьки.
То ще не гріх, як всі живі,

а як спічнуть – тоді вже ні!
 
Життя коротке, й мимоволі,
усі ми робимо дурниць.
Та хто і як не ми із вами
все справим
в заздрість на нівець.
 
Співають пташки, просять Бога
достатку, злагоди, добра.
Дурні всі ті, хто грішить й дума
що Бога зверху більш нема.
 
Низький уклін батькам,
що люблять
своїх дітей і їх дітей.
Всім тим, які нас воспитали
у час недоспаних ночей.
 
І бачить Бог, і бачать люди
Та ми живемо не для них.
Хай меж дітей і їх батьками

стоїть лиш батьківський поріг.
Я не сержусь і не прощаю,
 своїх батьків лише шукаю
 і як знайду, то обізвусь.
А поки в мене їх немає…

моїй завжди юній мамі наталії
"чи сирота..!?"


