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• Відкрита для Всіх, але не підВладна нічийому ВплиВу
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Вероніка лЮбіч

За повідомленнями Козятин-
ського відділку поліції, на терито-
рії Козятинського району надалі 
проводяться інтенсивні профілак-
тичні заходи по попередженню 
скоєння правопорушень у стані 
алкогольного сп’яніння, виявлення 
та документування фактів неза-
конного обігу підакцизних товарів.

Як повідомила газеті старший 
інспектор сектору превенції 
Людмила Гайдучок, працівники 
поліції продовжують відпрацьо-
вувати суб’єкти господарювання, 
які здійснюють діяльність у сфері 
обігу підакцизних товарів. Про-
водяться рейди і в населених 
пунктах та домогосподарствах 
на предмет незаконного збуту 
алкогольних напоїв домашнього 
виготовлення.

Зокрема, 15 березня поточного 
року у Бродецькому поліція за-
документувала факт зберігання 
семи літрів самогонки за місцем 
проживання. “Горюче” вилили, а 
власників оштрафували.

Наступного дня, за повідомлен-
ням гарячої лінії “RІА-Козятин”, 
поліція перевіряла інформацію 
щодо здійснення незаконної ді-
яльності у даному напрямку в селі 
Іванківці.  Під час рейду інформа-
ція підтвердилася. Правоохоронці 
знайшли півтора літри алкоголь-
них напоїв домашнього виготов-
лення, до 40 літрів закваски та 
самогонний апарат. Вилучену 
продукцію у відповідному порядку 
знищено, власницю оштрафовано.

Вчора 28 березня під час рейду 
в селі Кордишівка в одному з 
помешкань вилучено самогонку, 
апарат та бідон браги.

— Нагадуємо, що протиправна 
діяльність такого роду тягне за 
собою юридичну відповідальність, 
— наголошує керівник сектору 
превенції Козятинського від-
ділку поліції Євгеній Трайда-
кало. — Тому у разі володіння 
інформацією щодо здійснення не-
законного збуту та виготовлення 
алкогольних напоїв, просимо по-
відомляти правоохоронні органи.

Відомо, що до ВР надходять 
пропозиції переглянути штрафи 
за самогоноваріння. Сьогодні 
це до 170 гривень. Пропонують 
збільшити в 10 разів. Щоб ефек-
тивніше боротися з алкоголізмом 
і побутовим пияцтвом. У селах 
самогоноваріння процвітає, що 
призводить до значної кількості 
злочинів на ґрунті пияцтва, в тому 
числі вбивств. Підтримую, що з 
цим потрібно боротися. Посилю-

вати штрафи, в першу чергу, за 
збут самогону: не споюй, нажива-
ючись, інших. Відомо, що в обмін 
на горілку до шинкарок заносять 
речі домашнього побуту, прикраси 

з дорогоцінних металів, останні 
продукти харчування, навіть дитячі 
суміші. Самогонники не бридяться 
навіть речі з покійників приймати, 
які потім знаходять де продати...

У основному в селах вони споюють інших, наживаючись, не гребуючи нічим
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Чому батьки відмовляютьСя 
від щеплень?

занедбані символи влада в місті не бачить

Чотири дні кіт просидів 
на високому дереві

ляпсуси “друзів” 
в соцмережах

за законом він 
правий. а по 
совісті?

даніл моісеєнео (3-В клас 
школа інтернат гімназія) 
і його сестричка поліна 
зібрали 2 тисячі кришечок

Волонтер лідія палазнікова 
принесла речі

з кремлівСькою пропагандою боремоСя
Пропаганда та дезінформація є загрозами національній та громадянській безпеці

Завдитсадка не знала, що на її 
території є така жертва

тетяна лозінська

У номері 12 газети «RIA-
Козятин», від 22 березня 2018 
року, в статті «Дожилися! Укла-
дають договори оренди без 
згоди власника» юрист Андрій 
Довбня розповів читачам про 
те, що обдурено його дові-
рителя, мешканця села Маха-
ринці. За словами пана Довбні, 
без згоди людини оформлено 
договір оренди на пай під-
приємством “СанАгроСід”. До 
редакції звернувся директор, 
один з співзасновників ТОВ 
“СанАгроСід” (в перекладі: сон-
це, гравій, насіннячко - прим. 
авт.) Сергій Бенедитчук, аби  
прокоментувати ситуацію: 

— У статті не зазначено осо-
би, яка саме звернулась до 
редакції, а лише зазначено, що 
дана особа є мешканцем Козя-
тинського району. 

Так званий представник «об-
дуреного власника паю» юрист 
Андрій Довбня зазначає, його 

довіритель 
не надавав 
ж о д н и х 
доручень, 
ж о д н и х 
договорів 
оренди не 
п і д п и с у -
вав, жод-
них право-
в с т а н о в -
л ю ю ч и х 
документів 

на дану земельну ділянку ніко-
му не надавав.

Зазначає, що реєстратор від-
слідковує, коли набуто прав і 
зв’язується з пайовиком.

Дані відомості не підтверджу-
ються жодними документами, 
доказами чи поясненнями осіб, 
а є лише особистою заявою 
юриста ТОВ «Сігнет-Центр» 
Андрія Довбні.

Разом з цим, дані відомості, 
зважаючи на їх неправдивий 
характер, порочать ділову ре-
путацію ТОВ «СанАгроСід» та 

мене як директора, оскільки 
наразі відсутні будь-які судові 
провадження, заяви до право-
охоронних органів щодо вчи-
нення будь-яких неправомірних 
дій.

Щодо статутного капіталу 
ТОВ «СанАгроСід», то від-
повідно до відомостей сайту 
Міністерства юстиції України, 
статутний капітал нашої компа-
нії складає 10 000 грн. 

А власний капітал, який відо-
бражає реальну ціну компанії, 
в сотні разів перевищує ста-
тутний.

Оскільки дані наведені в 
статті знеособлено, у жителів 
громади Козятинщини, зокре-
ма сіл Махаринці, Сестринівка, 
Сигнал та інших може сфор-
муватись думка, що ТОВ «Са-
нАгроСід» веде незаконну ді-
яльність, порушує права селян.

Однак своїми діями я та моя 
команда доводять протилежне: 
виплачують орендну плату, що 
вдвічі перевищує розмір плати 

інших землекористувачів, за-
безпечує соціальну сферу села.

Як виявилося,  на даний 
момент разом зі спадщиною 
сьогодні “СанАгроСіду” люди 
довірили вже 250 га землі.

пайоВики обурені ВитіВ-
ками “сігнету”

До редакція завітала також 
делегація мешканців Махарин-
ців. Вони виявились  в о -
лонтерами “СанАгроСіду”, які 
добиваються зміни орендаря 
земель на території Сигна-
лу, Махаринців, Сестринівки. 
Причина: керівництво Сігнет-
Центру “розслабилось” за 
останні роки господарювання 
і несправно виплачує людям за 
орендовані паї. А тут прийшов 
майор запасу, АТОшник (Сергій 
Бенедитчук) і побачив, скільки 
не зареєстрованих договорів 
у “Сігнету”. Він почав людям 
пропонувати більшу ціну за пай 
і реєструвати правильно до-
говори оренди з ними. З 50-ти 

людей, які підписали з “агросі-
дом” договори, знайшовся один 
(який став клієнтом юриста 
Довбні) Сичов, який каже, що 
не підписував договір з “СанА-
гроСід”. Що не може відповіда-
ти дійсності. Так стверджують 
люди. У свою чергу на поверх-
ню “спливають” договори, які 
люди не підписували, а “Сігнет” 
оформив. Чим більше працює 
“СанАгроСід”, тим більше ви-
являє договорів, які люди не 
підписували. Також виявлено 
до 70 гектарів пасовищ, які 
сільрадою незаконно здаються 
в оренду і розорюється. 

У редакцію на гарячу лінію 
надійшли також повідомлення 
від Елли Мікули, Надії Бе-
режнюк, Раїси Сушко, Лілії 
Басараби, Леоніда Мікули, які 
розповіли, що юрист “Сігнету” 
за оформлення договорів орен-
ди за пай вимагав гроші. Суми 
від 800 до 4 тисяч гривень. На 
скільки були його дії законні, 
розбиратиметься суд.

Кожен рік у нас відбувається 
дві зміни. Одна з приходом 
осені, інша — з приходом вес-
ни. Вони пов’язані з економією 
енергії і освітлення. Істина в 
тому, що будь-які зміни впли-
вають на людей. Адже з пере-
веденням годинника тіло і душа 
мають зробити процес адаптації 
до нової ситуації.

У ці дні з приходом весни, з 
поліпшенням погоди, підвищен-
ням температури, подовженням 
дня з’являється можливість біль-
ше планувати. У свою чергу це 
спонукає нас більше працювати, 
ніж у будь-яку іншу пору року. 
Весна ж мобілізує гормони, які 
заохочують і сприяють позитив-
ному стану.

Однак, як не парадоксально, 
це поліпшення для одних, нега-
тивно впливає на інших, викли-
каючи втоми, смуток і нестачу 
енергії. Таким людям важливі 
позитивні підбадьорення.

Те ж саме відбувається з нами 
з приходом осені, це як відпо-
чинок після свята.

Назвати хворобою це не мож-
на. Це свого роду адаптація на-
шого тіла до зміни температури, 
вологості та світла. Навіть міня-
ються настрої в державі, адже 
люди більш дратівливі, більш 
чутливі з меншим терпінням, 
ніж зазвичай. Людина може від-
чувати депресію. А це означає, 
що має більше труднощів для 
інтелектуальної концентрації.

На щастя, всі ці симптоми ми-
нущі. Людський організм дуже 
мудрий, має велику потужність 
до адаптації. Бажаю всім по-
зитиву, вдало включитися до 
нового ритму життя. Нехай 
весна принесе гарні переміни у 
Ваше сьогодення. У переддень 
католицького Великодня — най-
більшого свята католицького 
світу, вершини літургійного року 
у католиків, які відзначатимуть 
його 1 квітня — вітаю всіх, хто 
його святкує. Здоров’я всім, До-
статку та Кохання.

актиВ козятинського осередку 
політичної партії “громадянська 
позиція”

Мешканці нашого міста і при-
їжджі гості ще при каденції ко-
лишнього міського голови бачили 
біля тунелю два лозунги “Слава 
Україні!” і “Місто Козятин місто 
залізничників”. Перший є свід-
ченням глибокої шани до людей, 
які віддали своє життя у боротьбі 
за Батьківщину. Маємо на увазі 
не політичну партію популістів, а 
країну, в якій живемо. З правого 
боку лозунг нагадує, що ми живе-
мо в місті залізничників.

Зараз ці два символи в жах-
ливому стані. На них самі заліз-
ничники висипали кучугури бруд-
ного снігу з камінням і різним 
сміттям. Можливо, залізничники 
не помітили напис державного 
значення. Адже за нової влади 
біля них і кіт не валявся. А так 
хотілося, щоб слова “Слава Укра-
їні! Героям Слава!” в нашому місті 
було чимось більшим, ніж лозунг. 

Взагалі, гасло «Слава Україні!» 
пішло не від бандерівців. Для 
тих, хто забув, що означають 
ці слова, нагадаємо. Це гасло 
звучить повсюди – на вулицях, з 
телеекранів та політичних трибун. 

А ще ж кілька десятиліть тому за 
нього українців гноїли у концта-
борах або просто розстрілювали 
на місці.

Гасло «Слава Україні!» потра-
пило до українського лексикону 
в 1920-х роках минулого сторіччя 
– задовго до появи ОУН і УПА, 
стверджує український історик, 
голова Українського інституту 
національної пам’яті Володимир 
В’ятрович. Справді, з історичних 
джерел достеменно відомо, що 
заклик «Слава Україні!» виник у 
кінному полку «Чорних запорож-
ців». Це була збройна формація 
армії УНР, яка, виборюючи неза-
лежність, діяла впродовж 1918-
1920 років на теренах України. 
Правда, тоді вислів звучав дещо 
інакше: «Слава Україні!» – «Ко-
закам слава!» Кажуть, так вітало-
ся козацтво за часів ІІ Гетьманату 
Павла Скоропадського. Але у від-
повідь тоді промовляли «Гетьману 
слава!». А з відповіддю «Героям 
слава!» це було традиційне приві-
тання кубанського козацтва, яке 
розглядалося як частина України. 
Адже у 1918-1920 роках існували 
спроби включення Кубанської 
народної республіки до складу 
УНР. Подібним чином вітали одне 
одного повстанці Холодного Яру. 

Так, 24 вересня 1920 року в Мед-
ведівці на Черкащині, де колись 
спалахнула Коліївщина, відбулася 
нарада холодноярських отаманів, 
у якій взяли участь команди-
ри Степової дивізії та ватажки 
збройних формувань з інших 
регіонів. На ній криворізького 
отамана Степового-Блакитного 
(Кость Пестушко) було обрано 
Головним отаманом усіх повстан-
ських загонів Холодного Яру і 
околиць. Власне, Степова дивізія, 
яка налічувала від 12 до 18 тисяч 
бійців, і поширила вітання «Слава 
Україні!» – «Україні слава!». А 
найгучніше зазвучало з появою 
ОУН. Гасло «Слава Україні!» – 
«Героям слава!» стало символом 
УПА.

Скільки за ним життів, скільки 
доль… Промовляли його по-
шепки, криючись від ворога, під 
страхом смерті. Совєти за нього 
катували, мучили, вбивали.

 Але нескорені патріоти готові 
були терпіти всі муки і, віддаючи 
життя, на останньому видиху все 
одно проказували: «Слава Украї-
ні!» Тому аж мороз по шкірі йде, 
коли сьогодні чуєш, як під час 
футбольних матчів тисячоголосо 
зриваються стадіони й наші су-
часники без страху, з великою 
гордістю вимовляють «Героям 
слава!». Це свідчення глибокої 
шани до людей, які віддали і нині 
віддають свої життя у боротьбі 
за Україну, символ єднання по-
колінь.

На початку цього року група 
українських аналітиків видала нову 
книгу-дослідження російської про-
паганди під назвою "Слова та війни. 
Україна в боротьбі з кремлівською 
пропагандою". У виданні описують-
ся методи створення та поширення 
фейкових новин з використанням 
неправдивих фото- чи відеоматері-
алів на телебаченні, фальсифікація 
"Вікіпедії", здійснення кібератак 
на українські державні установи. 
Автори закликають міжнародну 
спільноту до співпраці у сфері 
протидії інформаційній агресії РФ 
у глобальних масштабах. З цією 
метою у збірнику наводяться ре-
комендації, сформовані на основі 
українського досвіду ведення гі-
бридної війни з Росією.

Книга стала своєрідною ен-
циклопедією методів та пасток 
кремлівської пропаганди. Вона роз-
рахована як на українську, так і на 
англомовну аудиторію.

Як зазначила експерт зі страте-
гічних комунікацій ГО "Інформа-
ційна безпека", колишній заступник 
міністра інформаційної політики 
України Тетяна Попова, існує три 
етапи інформаційної агресії.

Перший етап спостерігався, коли 
російські ЗМІ могли вільно поши-
рювати фейкові новини в мережі 
Інтернет. Для цього використо-
вувалися, наприклад, одні і ті ж 
відеоматеріали, взяті з поля бою 
в Іраку або Чечні, які видавалися 
за бомбардування Слов’янська. 
Згодом цими ж сюжетами нібито 

підтверджувалися обстріли Макіївки 
та Донецька.

Наступний етап Т. Попова на-
зиває "fiction story". Сюди вона 
відносить історії про "розіп’ятого 
хлопчика", "снігурів", "зґвалтованих 
бабусь". Однак, за словами експер-
та, такі фейки важче розвіяти.

І, нарешті, третій етап — це ви-
користання помилок європейської 
та української влади у пропаган-
дистських цілях.

Загалом, автори книги "Слова та 
війни" виділяють наступні ключові 
меседжі:

російська пропаганда має глибо-
ке коріння, що сягає часів радян-
ської влади; стратегія "пост-правди" 
не є винаходом путінської ери;

мета нинішньої російської про-
паганди - не лише нав’язати влас-
ний наратив, а й послабити чинні 
демократичні наративи в західних 
суспільствах;

проблема пропаганди Кремля є 
ширшою, ніж просто поширення 
фейкових новин. Вивчення фейків 
є важливою складовою посібни-
ка, проте Росія не зупиняється на 
продукуванні фейкових новин та 
використовує специфічний дис-
курс, що має яскраво виражене 
напівмілітаристичне забарвлення 
та спрямований на перемогу у війні.

Попри те, що у книзі описуються 
методи, які використовує Росія 
в інформаційній війні, та досвід 
України у боротьбі з ними, автори 
також пропонують світовій та укра-
їнській спільноті рекомендації щодо 

протидії російській про-
паганді. Зокрема, вони 
рекомендують:

визнати, що про-
паганда та дезін-
формація є загро-
зами національній 
та громадянській 
безпеці;

о к р е с л и т и 
сфери, у яких 
розповсюджу-
ється російська про-
паганда в кожній окремо взятій 
державі;

створити "антирейтинги" медіа, 
що розповсюджують фейки най-
активніше;

створити громадські ініціативи, 
що протидіятимуть пропаганді;

запровадити тренінги з медіа-
грамотності в школах та універ-
ситетах;

пильно слідкувати за інформа-
ційними ресурсами, впійманими на 
розповсюдженні російської пропа-
ганди, започаткувати фінансовий та 
фіскальний моніторинг таких медіа;

досягти кращої інтеграції між 
українською та міжнародною до-
слідницькими спільнотами шляхом 
форумів, зустрічей, неофіційних 
мереж; створити міжнародну екс-
пертну мережу;

моніторити соціальні мережі та 
блокувати акаунти, що пропагують 
мову насильства чи розповсюджу-
ють фейки;

вивчати російські ініціативи у 
сфері "м’якої влади": громадські 

організації, аналітичні цен-
три, спільноти, релігійні 
організації, що можуть 
підготувати ґрунт для 
"активних заходів"; ви-
вчати досвід Криму та 
Донбасу 2000–2013 років, 
до анексії та війни;

порівнювати меседжі ро-
сійської пропаганди з ре-
альністю на анексованих чи 
окупованих Росією територіях: 
у Криму, на Донбасі, в Абхазії, 
Південній Осетії тощо;

пам’ятати, що Росія часто ви-
користовує можливості, що їй 
надають демократичні держави, у 
своїй боротьбі проти демократії; 
розробити жорсткіші норми, що 
заважатимуть Кремлю в цьому 
(наприклад, ускладнити процес ре-
єстрації пропагандистських каналів 
у Європі та США);

визнати, що співробітники росій-
ських пропагандистських медіа не 
є журналістами, і тому припинити 
застосовувати до них принципи й 
практики, що стосуються журна-
лістів;

моніторити підтримку конкретних 
політичних сил із боку Росії, осо-
бливо під час виборчих кампаній;

запровадити відповідальність пе-
ред законом за поширення фейків;

запровадити особисті санкції 
проти ключових російських пропа-
гандистів (багато хто з них тримає 
статки на Заході);

створити міжнародну мережу 
експертів, що вивчають пропаганду.

єВгеній алієВ

Згідно з Конституцією ст. 3, 
“Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість 
і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінніс-
тю”. З повною відповідальністю 
можу заявити, що ця норма 
закону порушується, починаючи 
з перших днів життя. Відмовив-
шись у пологовому будинку від 
щеплень, одразу починається 
моральний тиск на породіллю: 
“Ви що, хочете, щоб ваша дити-
на захворіла? А хто буде потім 
відповідати? А ви знаєте, що у 
вас потім будуть проблеми? Без 
щеплень вашу дитину не візьмуть 
в садочок!”

Дійсно, яка мама хоче, щоб її 
дитина захворіла, а потім мала 
(якісь) проблеми та ще й не 

ходила в дитсадок? І мамочка із 
заплаканими очами йде робити 
щеплення, не помітивши, звичай-
но, дрібного шрифту… 

Насправді, щеплення — не 
100% гарантія від (усіх) хвороб. 
Відповідальність в будь-якому 
випадку за життя та здоров’я ди-
тини несуть батьки. Не залежно 
від того, щеплена дитина чи ні. І 
в садочок беруть без щеплень, і 
до школи (про що йшлося в по-
передньому випуску газету “RIA-
Козятин”). Але проблем вам не 
уникнути, тому що бюрократію і 
корупцію ніхто не відмінив. 

Щоб відстояти свої законні 
права, потрібно, дійсно, вирі-
шувати проблеми. Наприклад, 
“дати”, дійсно, за довідку або 
просто “купити” щеплення, що 
і роблять багато з батьків. А 
ні, то доводиться бігати по не-

скінче-
ним ка-
бінетам, 
їздити в 
райцентр, 
в  о б л а с -
ну лікарню до 
імунолога, по доро- з і 
з Вінниці потрапити в ДТП 
(20.03.2018 р. в Стрижавці на 
пішохідному переході). 

Слава Богу, все добре: синці 
та малий переляк. А ще треба 
отримати в дитячому садочку 
відмову та купу паперів (20 
аркушів А4), в яких лише одне 
речення “Питання про відвід-
ування дошкільного навчального 
закладу дітьми, батьки яких від-
мовляються від щеплень, вирішу-
ється лікарсько-консультативною 
комісією при закладі охорони 
здоров’я”. 

Проконсультуватися з 
юристами та довести діло 
до логічного завершення. 
Хіба це не проблеми? 
Прикро, що ті, хто від 
проблем застерігають, 
самі ж їх і створюють. 
Та якщо батьки від-

мовляються від щеплень 
(з релігійних переконань, з 

недовіри до якості вакцини, 
з недовіри до результатив-

ності, зі страху перед поствак-
цинальними ускладненнями чи 
з будь-яких інших переконань), 
знайте, що всі проблеми ви-
рішуються. Головне, що закон 
на вашій стороні, хоч і не такий 
досконалий. Цікаво, що батьки, 
які роблять щеплення своїм ді-
тям, на запитання: “Чому ви за 
вакцинацію?”, відповідають:

- щоб діти не захворіли;
- бо в садок не візьмуть;
- щоб потім не було проблем;
- тому що всі роблять. 
Насправді, щеплення — вакци-

нація, метод прфілактики інфек-
ційних захворювань (Вікіпедія). 

А не гарант від інфекційних за-
хворювань. 

Дуже часто можна почути: 
“Від ваших нещеплених дітей 
захворіють наші щеплені”. Вза-
галі, це маячня. Навіщо ж ви 
тоді вакцинуєтеся? У лікарів є 
відмазка, "що вакцина працює, 
коли всі щеплені”. То давайте 
створимо ідеальне суспільство 
і всіх силоміць вакцинуємо, а 
слабих і кволих поскидаємо з 
великої гори. Але всі добре зна-
ють, до чого це приводить. Тому 
поважайте закон, честь і гідність 
та любіть ближнього свого, як 
самого себе! 

"Кто не говорит правду, когда 
она ему хорошо известна, стано-
вится сообщником фальсифика-
торов и лжецов" (Шарль Пегий). 
І дійсно, прочитавши книгу Луі 
Броуера "Фармацевтична і про-
довольча мафія", не можу не 
порекомендувати кожному для 
роздумів.

Р. S.  Кохайтеся, бо ми  того 
варті.

Добровольчий батальйон ОУН та Київська міська органі-
зація Добровольчого Руху ОУН висловлюють щиру подяку 
волонтерам центру "RIA-Козятин" та особисто пані Тетяні 
Лозінській та панові Владу Лісовому за надісланий броне-
жилет 4 класу захисту. 

хто дбає за воїнів 
україни, також воїн 
україни

марія рибак

У вівторок на гаря-
чу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися 
мешканці району ПРБ. 
На високому дереві чет-
вертий день сидів ма-
ленький котик, загнаний 
туди бродячими собака-
ми. Дерево знаходиться 
на території дитячого 
садка “Горобинка”. Ми 
звернулися до завід-
увачки Інни Янчук, вона 
не знала про це. Попросили її викликати відповідну 
службу. Біля дерева ці дні чергувала господиня кота 
— літня жінка. По черзі — сусіди. Саме вони і доче-
калися МНСівців, які успішно врятували домашнього 
улюбленця. Мешканці будинку №52 вулиці О. Кошового 
дякують рятівникам за їх роботу. 

Конструктивну критику повинні 
сприймати всі без винятку. І прав-
диву інформацію мешканці нашого 
міста сприймають позитивно. Та 
знаходяться такі, які не хочуть чути  
правду. 

Так в №11 за 15 березня в газеті 
“RIA-Козятин була надрукована 
стаття “Ляпсуси завкультури в її 
звіті”. Коментатори на сайті були 
обурені, наголосивши, що крім від-
німання й додавання потрібно ще й 
ділення знати.

 Це стосовно відвідувачів у му-
зеї. Стосовно цього — ні робота 
музею, ні його директор в статті не 
згадувались. А число відвідувачів 
нам відоме, зважаючи, що завжди 
бомонд створюють одні й ті самі. А 
у вихідні музей ніколи не працює. 
Ляпсусами були названі завищені 
цифри відвідування концертів, які 
організовує завкультури. Майже всі, 
які ми відвідували, збирали від 23 
глядачів. 

Ще окремо хо-
ч е т ь с я  с к а з а т и 
керуючому това-
риства мисливців 
і рибалок Козя-
тинщини пану Зай-
чику, який після 
критики його ді-
яльнос т і  приб і г 
скандалити в ре-
дакцію. За зако-
ном ви дійсно праві — до першого квітня 
(період тиші) ви можете в лісі робити 
все, що вам заманеться. Закон - справа 
хороша, тільки до деяких законодавчих 
документів потрібно мати ще й голову. Для 
змагань зі стрільби закон тиші підходить. 
А справжні любителі природи проти такого 
закону. Тож, крім писаного закону, потрі-
бен ще й закон совісті. А у відповідального 
за живий світ повинна бути не тільки со-
вість, а й громадянська позиція

друга сторона медалі

не все так, як свідчив юрист орендаря “Сігнету”
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влада і миКримінал

Поліцейські вимушені були одягти 
бронежилети і взяти автомати

Головну дійову особу з СІЗО відпустили під заставу

Проблему мешканців, які залишилися в 
темноті, поки ніхто не вирішує

знову хоче 
преміюватися...

місто не прозорих відносин

що робити у разі невиплати зарплати у продовження теми хабаря в лкк

тетяна лозінська

Минулого четверга причиною 
виїзду козятинських поліцейських 
на територію нафтобази став 
дзвінок мешканки міста з повідо-
мленням про постріли в районі 
цього об'єкту. По прибуттю наші 
правоохорнці були вимушені бра-
ти штурмом огорожу, оскільки 
охорона відмовилась пропустити 
стражів порядку на територію. 

На об'єкті були виявлені більше 
60 чоловіків у чорній формі без 
розпізнавальних знаків. Вони не 
були озброєні. 

Що саме відбулося, пояснює 
"офіційна позиція щодо спроби 
рейдерського захоплення авто-
заправних комплексів під ТМ 
«БРСМ-Нафта» 21-22 березня 

2018 року", опублікована на 
сторінці Фейсбук БРСМ-Нафта. 
Нагадаю, що нафтобаза в Ко-
зятині також відноситься до цієї 
мережі (БРСМ-Нафта – ТМ однієї 
з перших в пострадянській Україні 
мереж автозаправних комплексів, 
яку було створено у 1-й рік неза-
лежності). 

“ТОВ «Євро Пауер» заявляє, 
що у ніч з 21 на 22 березня 2018 
року відбулась спроба силового 
рейдерського захоплення 47 
автозаправних комплексів під 
торговою маркою «БРСМ-Нафта» 
співробітниками охоронної фірми 
«Гранд» за наказом громадянина 
Ізраїлю Едуарда Ставицького. 
Рівно о 22.30 особи в одязі без 
розпізнавальних знаків з вико-
ристанням фізичної сили зайняли 

територію та приміщення зазначе-
них вище об’єктів, заблокувавши 
їх господарську діяльність. Жодна 
з цих осіб на вимогу юристів ТОВ 
«Євро Пауер» та поліцейських, що 
прибули за викликом персоналу 
автозаправних станцій, не пред-
ставила документів про підстави 
їх присутності на об’єктах. Також, 
вони не мали при собі ліцензії на 
охоронну діяльність фірми, яку 
вони представляють, та службо-
вих посвідчень, що засвідчують їх 
особи. За таким умов згідно зі ст. 

206 Кримінального кодексу такі 
дії є злочинними та кваліфікують-
ся як перешкоджання законній 
господарській діяльності.

Юристи ТОВ «Євро Пауер» на-
дали присутнім представниками 
правоохоронних органів договір 
суборенди №08/09/17-42С від 
08.09.2017 року, що підтвер-
джує чинне право ТОВ «Євро 
Пауер» на користування даними 
об’єктами до 01.09.2019. Всі умови 
даного договору справно викону-
ються ТОВ «Євро Пауер», відсутні 

будь-які документи (листи, повідо-
млення, претензії) від власника 
або орендодавця про розривання 
даного договору чи про те, що 
ТОВ «Євро Пауер» повинно при-
мусово звільнити об’єкти. 

Передбачені договором законні 
підстави його розірвання також 
відсутні.

У зв’язку з цим, ТОВ «Євро 
Пауер» розцінює описані вище 
події як рейдерське захоплення. 
Відповідні заяви подані до право-
охоронних органів.”

козятинСьку нафтобазу 
брали штурмом

В’ячеслаВ гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулися мешканці 
вулиці Матросова, які прожива-
ють від провулку Лісового в сто-
рону до “Циганського хутора”. 
Вони повідомили, що освітлення, 
яке їм підключили на вулиці, че-
рез тиждень погасло. 

Інформація підтвердилася 

частково. Нова лінія дійсно не 
світила. За словами мешкан-
ців вулиці, освітлення не стало 
8-го березня,а підключили його 
ще до 1-го березня Люди, які 
займались роботами по вста-
новленню євроліхтарів, пару 
днів тому (тобто 22 березня) 
приїздили на вулицю, перевіря-
ли з’єднання. Та причину збою 
електрики і коли відновиться 

освітлення, 
нікому не 
пов ідоми-
ли.

Що ста-
л о с я  н а 
ділянці ву-
лиці Матросова без фахівців 
сказати важко. До світильників 
ЛЕД СЕТО, які там встановлені, 
нарікань не повинно виникати. 

Тим більше, що ця лінія об-
лаштована світильниками серії 
СТРЕЕТ. Вони практично не 
гріються. У них міцна конструк-

ція і майже герметична основа 
ліхтаря. Мешканці зверталися в 
міську раду, але їхню проблему 
поки що ніхто не вирішує.

Євроліхтарі на вулиці матроСова 
переСтали Світити

інокентій гук

Завтра відбудеться черговий 
фарс місцевого масштабу під на-
звою «Сесія міської ради». Більш 
випадкового, якщо не сказати 
жалюгідного складу місцевого 
органу самоврядування в Козятині 
не було і, мабуть, вже не буде. У 
депутатському корпусі майже від-
сутні яскраві особистості, здатні 
протистояти міському голові. 

Симбіоз  мера і його коаліції 
благословляє першу особу міста 
на дії за принципом «Що хочу, 
те й ворочу». Відсутність у нього 
господарського хисту і доведе-
ний до абсурду популізм відсуває 
на невизначений час вирішення 
доленосних проблем міста. При 
цьому найближче оточення мера, 
ніби зіпсована платівка, твердить, 
як багато він робить. Їх послухати, 
то ніби Пузир своєю непосиль-
ною працею сам заробив всі до 
останньої копієчки кошти міського 
бюджету. Правда ж в тому, що він 
на свій розсуд (і, не виключено, на 
свою користь) витрачає зароблені 
платниками податків (тобто, нами з 
вами) кошти.

Тож  хвалити мера за те, що 
він розпоряджається міським 
бюджетом, як мінімум безглуздо.  
Інша справа, на що мер витрачає 
довірені громадою гроші? З ким 
радиться? Як визначає пріоритети?

про безпеку городян. Жахли-
ва трагедія, що сталася в Кемерово  
(згоріли діти в одному з місць відпо-
чинку), нагадує про найважливіший 
обов’язок влади – безпеку громадян, 
і мова йде не тільки про пожежі. Чи 
переймаються цими питаннями наші 
очільники, адже протягом двох років 
у бюджеті стільки грошей, що вони 
не встигають їх витрачати?

За існуючими моральними за-
конами, в разі небезпеки, в першу 
чергу, рятують дітей, поранених, 
немічних. Саме про них влада має 
потурбуватися насамперед.

Якщо, не приведи Господи, по-
жежа станеться в міському тер-
центрі, це обернеться жахливою 
трагедією. Евакуювати за лічені 
хвилини лежачих стареньких з 
другого поверху не вдасться, 
адже для цього відсутні технічні 
можливості. 

У 2015 році тодішній міський 
голова Гвелесіані добився виділен-
ня коштів на ліфт-підйомник, але 
обраний в жовтні того року Пузир 
не тільки не довів цей проект до 
кінця, але й успішно поховав його. 
Вибіркове якесь піклування про 
громадян: для мами цілу лікарню 
створюють, “для Паші” соціальний 
готель відкривають. А про безза-
хисних немічних Бог подбає?

роздутий штат. Майже кожної 

сесії міський голова «реформує» 
структуру міськради. То ліквідовує 
посади, то знову створює. Насправ-
ді ж немилосердно роздуває штат 
чиновників. Аби працевлаштувати 
родичів усіх своїх лизоблюдів, мер 
готовий проштовхнути через сесію 
навіть посаду помічниці помічника 
радниці міського голови. При цьому 
ніхто в міськраді не переймається 
питаннями захисту прав споживачів. 
А це теж наша безпека! Ганяють 
на вулиці Земляка бабусю з пучком 
петрушки, при цьому в магазинах 
повно прострочених продуктів, ще й 
сумнівної якості. І нікому з владного 
Олімпу нема до цього діла.

пожежна сигналізація, 
якість Води. Щодо  пожежної 
безпеки, то  молімося Всевишньо-
му, щоб не допустив лиха. Спи-
тайте мера, скільки в нашому місті 
справних пожежних гідрантів? Чи 
оброблені дерев’яні конструкції 
бюджетних  установ – а це дитячі 
садочки, школи – вогнетривким роз-
чином? Чи встановлена там пожежна 
сигналізація, блискавкозахист? Чи 
відпрацьовані дії персоналу, напри-
клад, дитячих садків на випадок по-
жежі? Чи зможуть вони евакуювати 
малечу? Чи вистачає вогнегасників? 
Скільки коштів було потрачено в ми-
нулому році на пожежну безпеку? 
Мабуть, вже все зроблено, і мер 
спить спокійно, інакше б не розпо-

рядився виділити більше мільйона 
гривень на ремонт ЦНАПу в мину-
лому році.  Бо як можна купувати 
розкішні офісні меблі чиновникам, 
якщо діти в небезпеці?

найголоВнішоЮ загро-
зоЮ для здороВ’я містян 
залишається якість Води. 
За якими тільки показниками вона 
не відповідає нормам! Може, мер 
хоч у цьому напрямку вживає рішучі 
кроки? При чистому доході бюджету 
минулого року більше 130 мільйонів 
гривень явно можна розпочинати 
поетапне будівництво водогону. Але 
і це, як видно, не входить у плани 
Пузиря. Як не входить будівництво 
соціального готелю для чотириногих 
безхатченків – притулку для бродя-
чих тварин. Так що бути впевненим у 
відсутності загрози бути покусаним 
ні дорослим, ні дітям не доводиться.

стан мостіВ. Ще одна небезпека, 
характерна для України в останні 
роки, це стан мостів. У кількох міс-
тах уже були прецеденти, і лише 
диво врятувало від масштабних 
трагедій. Чи звернув увагу міський 
голова на стан мосту на Білоцер-
ківській? Чи потурбувався про його 
обстеження на предмет надійності? 
Певно, що ви вгадаєте правильну 
відповідь з першого разу.

Отак і живемо. Меру потрібна 
приваблива зовнішня картинка, 
швидкий результат. 

На все інше йому наплювати з 
усієї своєї висоти. Наплювати на 
безпеку дітей, інтереси громади, 
майбутнє міста. Як і його попліч-
никам-депутатам. Залишається до-
віритись Божій ласці і сподіватися, 
що на наступних виборах нам не 
забракне здорового глузду.

з поВагоЮ до чесних лЮдей, 
“нема дурних”

Мешканці міста можуть дода-
ти численну кількість речових 
зворотів: Пузирь на ЗАКОН 
"писал", Пузирем ЗАКОН "об-
пісан" і т. д. Результат один - 
Пузир не виконує закони.

- ст. 4 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в 
Україні” говорить, що міський 
голова є підзвітним перед те-
риторіальною громадою.

- рішенням Конституційного 
суду у справі № 1-25/99 визна-
чено форму такого звітування 
міського голови перед терито-
ріальною громадою – це має 
бути відкрита зустріч з грома-
дянами.

- наказ № 277 від 20.12.2016 
р.Національного агентства 
України з питань державної 
служби - підготовка, оприлюд-
нення та проведення публічно-
го звіту.

Пузир боїться публічного зві-
ту. У нього немає відповідей на 
багато питань: марнотратство 
наших коштів, передвиборча 
брехня зробити чисту воду 
та зменшити тариф, фіктивні 
теплопостачальники та багато 
інших питань. 

А ще найулюбленіші туї, та 
кошти на них.

Не посоромився тільки Пузир 
винести на наступну сесію собі 
"любимому" премію, так і не 
прозвітувавши перед людьми. 
Та ще й наперед - на весь 
2018 рік. За які досягнення??? 
Чому, всупереч законодавству 
наперед? Що, знов себе відчув 
особливим?

P. S. Хто зупинить цей со-
ром? Невже "группіровка" 
депутатів знову проголосує за 
незаконне рішення? Сором, та 
й годі!!!

Влад поВх

Однозначно, так, 
як зазначено ста-
тутом про міську 
владу та самовря-
дування: “Найго-
ловніше завдання 
Козятинського са-
моврядування Укра-
їни – формування 
сильної, конкурент-
носпроможної, са-
модостатньої тери-
торіальної громади”. 

Статут – один із основних доку-
ментів життєдіяльності міста. 

Без сумніву,  що статут орга-
нізовує і прописує весь процес 
життя громади міста, прописуючи 
організацію суспільних відносин. 
Цей документ стверджує цінності 
- моралі, совісті, добропорядних 
відносин, принципи сталого розви-
тку, ефективного управління містом 
не для депутатів та адміністрації, а 
саме для громади міста. 

Прикро, що з самого старту своєї 
діяльності міський голова почав 
стверджувати постулати відсутності 
в нього етики, честі, порядності, не 
добросовісного та не ефективного 
управління козятинською грома-
дою. Перелік його починів, що 
межує зі зловживанням владою, 
жадібності до наживи, правовий 
нігілізм настільки великий неодно-
разово описано і продемонстрова-
но на  відео, на які він не реагує. 
Відлітають від нього, як горох, від 
стінки. Результат про створення те-
риторіальної громади з включенням 
прилеглих сіл однозначно громада-
ми не сприймається категорично. 
Про Малу  Конституцію територі-
альної громади навіть не ведеться 
мова. Гальма всьому — молодий, 
освічений зухвалий міський голова, 
з яким небезпечно і неможливо 
розробляти нормативні положення, 
з метою подальшого пошуку шляхів 
розвитку.

Стверджую, він проігнорував 

більше 200 заяв та звернень гро-
мадян. 

Працю колективу активістів кон-
цепцуального розвитку скверу міста 
проігнорував з неабиякою легко-
важністю та чванством. А там люди 
похилого віку, значно фаховіші, з 
життєвим досвідом та мудрістю. 
Формальною відпискою поклав 
одним не гарним вчинком про 
сумнівне виховання його в родині, 
навіть як батька. Він, як особа, 
що керує єдиним органом пред-
ставницької влади міської громади, 
стає небезпечним, так як порушує 
суспільну мораль та устої управлін-
ня держави. Таїть в собі небезпеку 
формування аморфного, ватного 
ставлення громади до розвитку і 
формування активної молоді, нових 
облич. Де ініціатива не надходить 
підтверджено. Не створюються нові 
робочі місця для молоді, звільнених 
з ЗСУ, ветеранів війни, вік яких до 
40 років. А такий фатальний роз-
виток подій веде до одного: в місто 
на прозорих відносинах не прийде 
жодний інвестор. Практично, він 
був реалізований лише один раз і 
то за каденції колишнього голови 
(вікна, двері, дах шкіл та садочків). 

Далі — тиша і безнадьога, яку 
законсервував і зафіксував міський 
голова Олександр Пузир.  Немає 
більшого блага, ніж радіти своїм 
справам, бо в цьому і доля людини, 
бо хто його приведе подивитися, 
що буде після?

дмитро артемчук

Яку стратегічну перспективу 
бачить команда міського голови, 
розганяючи ринки? Адже, як лю-
дина, яка добивається подвійного 
преміювання, щось повинна робити 
корисне для свого міста і держави 
в цілому.

Мушу нагадати міському голові, 
що стратегічна мета будь-якої дер-
жави, це максимальне виробництво 
власних товарів і послуг. Ми майже 
нічого не виробляємо. Зате ми 
можемо надавати послуги. І одною 
із складових постіндустріальної 
економіки є перехід від ціни товару 
до ціни послуги. 

Яку ж послугу отримують під-
приємці та продавці домашньої 
продукції на центральному 
ринку? Не секрет — ніякої. 
Люди є на центральному ринку 
тільки в ринкові дні. І то тільки ті, 
що мають бажання поновити свій 
гардероб. Понеділок, вівторок, 
середа, п’ятниця: ринок фактично 
не працює. Звичайно, за відсут-
ності умов торгівлі на колгоспному 
ринку, люди підуть торгувати на В. 
Земляка. Та й як пояснити коровам, 
козам чи курям, щоб вони неслися 
чи доїлися тільки в ринкові дні?

Задача влади — створити умови 
для торгівлі, тобто надати опла-
чувану послугу, і щоб торгуючих 
було чим побільше. А не розігнати 
тих, хто сплачує до бюджету чи дає 
кошти за місце. 

Якось владі вдалося тимчасово 
впоратися з першою хвилею тор-
гуючих на вулиці Земляка, та не за 
горами друга хвиля — квіти, розса-
да, плюс молочна продукція. Знову 
організуєте рейди поліції на ринку? 
Міський голова повинен бути госпо-
дарником, аналізувати економічні 
явища та виявляти проблеми еко-
номічного характеру. Тоді це буде 
міський голова, якому громада про-
бачить 200 відсотків преміальних. 

Спочатку заробіть ті кошти, а потім 
вже преміюйте себе .

У кожному місті, де немає інду-
стрії, місцева влада повинна бути 
зацікавлена в робочих місцях для 
мешканців міста. Адже кожен 
працюючий сплачує до бюджету. 
Коли в ньому вистачає коштів на 
всі потреби, це реальний бюджет і 
влада хороша. 

яка Влада В нашому місті, 
попробуємо розібратися.

Кожному відома економічна 
ситуація, що склалася в нашій 
державі. Кожен наш співвітчизник 
відчуває, що вона перебуває в стані 
стагнації. Чому воно так, також всім 
відомо. Тільки корупцію, крадіжки, 
все для своїх і перед законом всі 
рівні і тих, що рівніші, виведемо за 
дужки. Візьмемо тільки економічну 
складову. Усі чиновники знають, 
як державою чи містом керувати. 
От тільки рецепт виходу з кризи у 
кожного керманича свій. І не рідко 
буває, що той рецепт за межами 
здорового глузду.

Ми не будемо обговорювати 
різницю між індустріальною еконо-
мікою, яка до нашого міста ніякого 
відношення не має. Та й взагалі 
індустріальна економіка вичерпала 
свій ресурс через відсутність інду-
стрії в державі. А от до постінду-
стріальної економіки, яка вже панує 
в багатьох країнах світу, наше місто 
може долучитися. 

Адже постіндустріальна еконо-
міка, це стратегічне планування на 
довгострокову  перспективу.

що хоЧе, те й вороЧе

рецепти за межами 
здорового глузду

Влад лісоВий 

За невиплату заробітної пла-
ти роботодавець несе не тільки 
адміністративну, але і кримі-
нальну відповідальність. Про 
це заявила заступник міністра 
юстиції Світлана Глущенко. 
При відмові виплатити заро-
бітну плату або інші виплати 
працівник може звернутися 
до прокуратури із заявою про 
невиплату заробітної плати та 
притягнення винних осіб до від-
повідальності.

Перш за все, кожна людина 
може отримати безкоштовну 
юридичну консультацію у Бюро 
правової допомоги (БПД), які є 
у всіх районах та містах обласного значен-
ня по всій Україні. Окрім того, як зазначила 
заступник міністра, працівнику необхідно 
звернутися до роботодавця із заявою про 
виплату заробітної плати та про компен-
сування втрати її частин, у зв'язку з по-
рушенням термінів її виплати відповідно до 
індексу зростання цін на споживчі товари і 
тарифів на послуги. 

У разі наявності комісії щодо трудових 
спорів, потрібно звернутися туди із заявою. 
Посвідчення комісії, видане на підставі її 
рішення, є виконавчим документом. У разі 

незгоди з рішенням комісії його можна 
оскаржувати в суді. 

За подання позовів про стягнення за-
робітної плати позивач не сплачує судовий 
збір. Ще одним кроком є подання скарги 
до місцевих управлінь охорони праці, до 
райдержадміністрацій, управлінь пенсійного 
фонду та соціального захисту населення. 

Міністерством юстиції України створено 
антирейтинг підприємств-роботодавців, 
відповідно до якого з 1 квітня 2018 року 
розпочнеться стягнення заборгованості за-
робітної плати на користь працівників.  

Вероніка лЮбіч

Стало відомо, що лікаря 
ЛКК, яку взяли на хабарі 26 
лютого, вчора відпустили під 
велику грошову заставу із слід-
чого ізолятора. Там вона про-
була більше тижня. Нагадаємо, 
лікарка в присутності поліції, 
яка документувала хабар у ка-
бінеті ЛКК, зі всього розмаху 
вдарилася головою об стіну. 
Після такого вона знаходилась 
деякий час в реанімації, псих-
лікарні.

На сьогодні стали відомі 
деякі цікаві факти. Лікарняний 
листок в райлікарні ніхто не 
наважився їй дати. Виписав 
його всім “відомий” завідувач 
козятинської амбулаторії

загальної практики сімейної 
медицини Міша Кудраш. Його “вжарили” 
добре за це і він закрив лікарняний. “Ха-
барниці” довелося ховатися, її затримали 
і помістили у Вінницьке СІЗО.

Чому ж Міша дав лікарняний? Виявля-
ється, це одна компанія, разом сиділи за 
столом не раз. Ще були там колишній ке-
рівник Д. і главбухша сімейної медицини 

Любов Павлівна. Їх розвізним був водій 
головного лікаря. Пригадується справа, 
коли виручали кошти від палетів, які 
мали йти на опалення лікарень.Тоді Люба 
Павлівна уникнула покарання і зараз на 
пенсії в рідній Махнівці годує курочок. 

Поки “по заслугах” отримав тільки Ку-
драш за незаконний лікарняний.  
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симпатикам присвячується 

інформаційно-аналітичний Відділ кп 
«козятинська црл»

попередити туберкульоз
Зараження туберкульозом найчасті-

ше відбувається при вдиханні мікобак-
терій з дрібними краплями мокротиння та 

слини, які виділяє інфікована або хвора на туберку-
льоз людина при кашлі або чханні, а також при вжи-
ванні продуктів від хворої на туберкульоз худоби, 
риби, птиці. Зараження може відбуватися тоді, коли 
мікобактерії туберкульозу потрапляють в організм 
з пилом, через предмети вжитку, посуд, постіль, 
папери, недопалки  від  хворого  на туберкульоз.

Туберкульоз розвивається тоді, коли у людини знижений імунітет внаслідок 
тривалого стресу, депресії, виразкової хвороби, цукрового діабету, захворювань 
щитовидної залози, недостатнього харчування, поганих житлових умов, виснаж-
ливої праці тощо.

Для попередження захворювання необхідно дотримуватися наступних правил.
Уникати прямих контактів з хворими на туберкульоз людьми.
Користуватися особистими предметами гігієни.
Вести здоровий спосіб життя: регулярно відпочивати, виконувати фізичні впра-

ви, не палити, не вживати алкоголю, наркотиків.
Докласти зусиль, щоб їжа кожної людини була поживною, багатою на вітаміни, 

білки, жири і вуглеводи, мінеральні речовини для підвищення імунітету.
Не купувати продукти на стихійних ринках, бо вони можуть бути заражені мі-

кробактеріями туберкульозу.
Регулярно провітрювати житло, не допускати накопичення пилу в приміщенні.
Не докурювати цигарки після курця, а якщо вже є така необхідність, то слід 

докурювати через мундштук.
Оберігати себе від ВІЛ-інфекції, уникати випадкових статевих стосунків, корис-

туватися презервативом.
Регулярно проходити профілактичні огляди (діти та підлітки до 15 років - проба 

Манту, підлітки з 15 років та дорослі – флюорографічне обстеження).

кожного дня помирає 10 осіб Від тб
Всесвітня Організація Охорони Здоров’я (ВООЗ) у 1993 році проголосила ту-

беркульоз глобальною небезпекою. З 1996 року 24 березня всі країни світу від-
значають як Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У 2018 році він пройшов 
під гаслом «Єднаймося для подолання туберкульозу» («Unite to End TB»).

Щорічно в Україні помирає від ТБ понад 4 000 осіб працездатного віку і вони 
становлять понад 90% від числа смертей від ТБ. Кожного дня помирає близько 
10 пацієнтів від ТБ. Непрямі економічні збитки для країни за такої ситуації ста-
новлять щорічно понад $12 млн, а це навіть без врахування збитків від тимчасової 
втрати працездатності (щорічно понад 4000 дорослих та понад 490 дітей стають 
інвалідами через ТБ).

Єднаймося для подолання туберкульозу
блог

Вони почали грати з третьої чверті

олександра 
мангула 
обрано главою 
назк

на фото: фундамент на місці об’єднаного поста електричної 
централізації

профспілка 
сказала, що до 
профілакторію не 
має діла
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Л і дер  парт і ї 
«Громадянська 
позиція» Анато-
лій Гриценко впев-

нений, що ринок 
земель сільськогоспо-

дарського призначення в Укра-
їні може запрацювати тільки 
за умови зростання довіри до 
влади і стабілізації економіки. 
Відкриття вільного продажу 
за нинішніх умов призведе до 
скупівлі землі кількома україн-
ськими родинами, які впливають 

на державну політику. 
Про це він заявив в ефірі про-

грами «PRIME» на телеканалі 
ATR. 

«В основі ідеології нашої 
партії - найперше - людина, 
ї ї права, свободи, захищена 
власність, конкурентна економі-
ка, ринкові умови. Тому слово 
«ринок» у мене не викликає 
якихось негативних асоціацій. 
У нас точно колись буде ринок 
землі. Це перша позиція, а дру-
га - у нас точно не буде базару 

землі. І ще жорсткіше - у нас не 
буде скупівлі землі кількома ро-
динами. Саме це пропонується 
зараз. В умовах, коли більшість 
населення за межею бідності, 
коли середній клас «прова-
лився» через падіння гривні, 
хто купить ту землю? Родина 
Порошенка, родина Ахметова, 
родина Коломойського і далі 
за списком! Це буде не ринок 
і навіть не базар. Це буде зба-
гачення людей, які визначають 
політику країни. А я вважаю, 

що олігархи мають бути знище-
ні як клас. Хочете працювати 
у бізнесі? Будь ласка! Але не 
лізьте у політику, не впливай-
те на суди, на прокуратуру і 
т. д… Питання ціни, вартості 
землі… Міністерство АПК на-
зивало приблизну вартість - 20 
тисяч за гектар. Хіба ж вони не 
знають, яка справжня вартість 
землі в умовах ринку?! Нехай 
поцікавляться, яка вартість зем-
лі в європейських країнах, де 
земля значно гірша за якістю 

і тоді трансформують на нашу 
ситуацію. Це буде 15-20 тисяч 
євро за гектар. А різниця між 
гривнею і євро тридцятикратна. 
На мою думку, притиснуті злид-
нями бабусі продадуть свої паї 
(4 гектари) за 80 тисяч гривень. 
А що купиш за 80 тисяч? На 
цьому етапі потрібно вдоско-
налити інститут оренди землі з 
адекватною справедливою пла-
тою і з акцентом на переробку 
продукції», - вважає Анатолій 
Гриценко. 

Ринок землі: збагачення кількох родин, які визначають українську політику
блог

Василь шеВчук

 
Не беручи до 

уваги різні «теорії» 
політиків, техноло-

гів, експертів щодо ре-
зультатів діяльності Н. Савчен-
ко, згадайте і візьміть до уваги 
наступне.

Проаналізуйте ї ї відповідь 
двома руками суддям про своє 
заключне слово в російській 
тюрмі. А чого варта поведінка 
на комітеті ВР, на засіданні ВР 
при зачитуванні звинувачення 
прокурором. Коли вона, встав-
ши з місця, стала за метр перед 
трибуною із зневажливим ви-
глядом. Її бажання простояти 
мовчки на трибуні 10 з 15 хви-
лин, наданих регламентом для 
виступу. А тон її розмов, ви-
ступів і відповідей на запитання!

Згадайте зневажливу і не-
вдячну відповідь на запитання 
експертів на ток-шоу  «Формат 
України» про відносини з Ю. 
Тимошенко, яка  проявила іні-
ціативу визволення Савченко 
з тюремного ув’язнення, вико-
риставши для неї депутатство. 
А участь Савченко в отриманні 
від путінських бандитів зброї, та 
можливість її  використання, від 
чого вона не відмовилась.

Такою є фактична натура, по-
ведінка і діяльність народного 
депутата, яка показала  свою 
мораль, нестриманість і непо-
вагу. Такою вона вродилась і 
уже нічого її не поміняє. І тепер 
уявіть собі такого кандидата в 
президенти, який стає президен-
том держави з його  безмежни-
ми правами і можливостями?!!  
Що може дозволити собі такий 

президент, маючи безмежні пра-
ва? Навіть важко собі уявити.

Російською мовою - "нєпрєд-
сказуємий чєловєк". До  по-
вного «щастя», нам ще не дай 
Господь такого «непредсказує-
мого» президента, як Савченко.

Але чому стільки прихильни-
ків Савченко? Тому що все те, 
що вона каже, є реальністю, 
до якої привела існуюча влада 
народ України. Рівень життя 
найнижчий, найбільший рівень 
смертності, відсутність право-
суддя і особистої безпеки, па-
діння економіки, грабунки, про-
цвітання корупції… Про все це 
кажуть кожен день мільйонери 
Рабінович, Ляшко. Але ні слова 
не промовили при звільненні 
Гонтаревої, щоб відправити її в 
тюрму за те, що вона зробила з 
гривнею. Окрім єдиного депута-

та Сергія Соболєва.
Люди, думайте з вибором. 

Нам потрібен президент — лю-
дина вірна своєму народу, дер-

жаві. Не олігарх, не мільярдер, 
а людина виважена, розумна, 
досвідчена, впевнена в своїх 
діях.

Щоб розвіяти зацикленість в особах типу Савченко
блог

тетяна лозінська

На запит редакції “RIA-Козятин” до проф-
спілки залізничників, її керівник пан Вільчин-
ський пояснив ситуацію з колишнім профілак-
торієм. Нагадаю, він розміщений на території 
станції Козятин, не функціонує. За повідо-
мленням начальника козятинської дирекції 
залізничних перевезень, знаходиться на ба-
лансі дирекції і готується для розміщення там 
об’єднаного поста  електричної централізації.

У відповіді профспілки йдеться наступне:
“Санаторій-профілакторій станції Козятин, 

був самостійним лікувально-профілактичним 
закладом з статусом юридичної особи. Будь-
якого рухомого та не рухомого майна санато-
рію-профілакторію станції Козятин, на балансі 
Козятинської територіальної профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці не 
числилось і не числиться.

Відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами зумовленими по-
хованням” фінансування на оплату праці ме-
дичних працівників санаторію-профілакторію, 
оплату праці адміністративного обслуговуючо-
го персоналу та працівників блоку харчування 
санаторію-профілакторію, придбання продук-
тів харчування, готових лікарських засобів, 
лікарських препаратів, здійснювалось Фондом 
соціального страхування з тимчасової втрати 
працездатності.

У зв’язку з внесенням змін до Порядку 
часткового фінансування санаторіїв-профі-
лакторіїв за рахунок Фонду соціального стра-
хування з тимчасової втрати працездатності, 
затверджених постановою Фонду №31 від 
16.06.2011 року, що призвело до припинен-
ня фінансування санаторію- профілакторію 
станції Козятин Фондом, заклад було лікві-
довано без права правонаступництва. Голова 
Козятинської територіальної профспілкової 
організації Південно-Західної залізниці А. А. 
Вільчинський.”

Дану відповідь газета попросила прокомен-
тувати залізничника-пенсіонера. Його обурен-
ня читайте в публікації “Моя хата скраю”.

іВан хриЩенЮк 

Голова  Козятинської територіальної 
профспілкової організації Південно-Захід-
ної залізниці  А. Вільчинський у відповіді 
зробив вигляд, що доля санаторію-профі-
лакторію його зовсім не стосується. Його 
хата скраю і він нічого не знає?! 

Але голова забув, що одержує не ма-
леньку зарплату за рахунок внесків заліз-
ничників з їхньої заробітної плати. І він, 
згідно з вимогами Статуту профспілок, 
зобов’язаний організовувати і здійснюва-
ти захист трудових, соціально-економіч-
них прав та інтересів залізничників, які 
своїми руками і коштами створили хоч 
якісь соціальні умови. А пункт 19  розділу 
2 Статуту навіть передбачає організацію 
проведення страйків, мітингів, пікетуван-
ня, збори, походи і демонстрації та інші 
акції протесту з метою захисту трудових 
і соціально-економічних прав та інтересів 
залізничників.

Шановний Анатолію Андрійовичу, 
чому не виконуєте своїх обов’язків 
згідно зі Статутом? За що отримуєте 
зарплату, зібрану з кишень залізничників? 
Невже в інтересах залізничників закрили 
оздоровчий комплекс у Козятині і в Ше-
петівці? Побудували лікувальний комп-
лекс Козятинської залізничної лікарні і 
анексували для району також в інтересах 
залізничників? 

У кого басейн? Де хлібопекарня 
залізничників? Де база відпочинку 
“Сокілець”, база відпочинку дітей за-
лізничників «Вогник» в місті Славута? 
Де технічна бібліотека і чому завмерла 
діяльність так званого «Дому науки і тех-
ніки» - Будинку культури залізничників, в 
якому функціонували гуртки художньої 
самодіяльності дітей залізничників — на-
шого майбутнього?

Ви і пальцем не поворушили по жодно-
му з перелічених питань.

Чи вашій особі заборонено організову-
вати акції протесту? Але вибачайте, тепер 
це ваш обов’язок в питаннях інтересів 
залізничників.

Ви ж добре знаєте, що владні чинов-
ники можуть виконувати будь-які ганебні 
речі до тих пір, скільки буде дозволяти 

народ. Щоб такого не було, народ по-
трібно організувати на протест, щоб 
припинити ганебну діяльність чиновників, 
які знищують соціальну сферу трудящих 
мас. А взагалі-то, вибачте, що ви зробили 
за час своєї діяльності, як голова терко-
му і що залишите залізничникам, окрім 
знищення вище перелічених об’єктів со-
ціального призначення?  

Що стосується об’єднаного поста 
електричної централізації, який пови-
нен забезпечити зручність, надійність 
управління процесом пропуску поїздів, 
їх безпеку руху — це давня мрія профе-
сіоналів-залізничників. Тому давно було 
прийнято рішення керівництва залізниці: 
комісійно за участю керівників підпри-
ємств і спеціалістів залізничного вузла. 
Козятин - вибране місце розташування 
будівлі об’єднаного поста централіза-
ції.  Розташування будівлі повинно бути 

зручним в плані огляду, для будівельних і 
монтажних робіт, адже до нього потрібно 
підводити багато сотень кабелів і т. і.

Таке місце вибране, затверджене заліз-
ницею, виготовлена проектна документа-
ція і уже збудований фундамент майбут-
ньої будівлі. Чому ж змінилося рішення 
щодо розташування будівлі об’єднаного 
поста електричної централізації і вияви-
лось бажання використати для цих цілей 
будівлю санаторію-профілакторію? Не-
вже соціальні питання для залізничників 
тепер не існують?  Вони ж продовжують 
платити внески соціального страхування?! 
А здоров’я залізничників-українців не по-
кращується…

А хто скаже, скільки закопано в землю 
коштів при будівництві фундаменту, на 
проектну документацію і т. і? Напевно, 
дещо на таке питання може відповісти 
керівник БМЕУ?  

моя хата Скраю…

баСкетболіСти виграли у вінниЧан 
В’ячеслаВ гончарук

Минулого тижня, 19 березня, 
баскетбольна команда нашого 
міста проводила гостьовий 
поєдинок. Їхніми суперниками 
був колектив Вінницького пе-
дагогічного коледжу. Обидві 
команди виступають в облас-
ній аматорській баскетбольній 
лізі 2017-2018 рр. Проходила 
зустріч в залі міської спеціалі-
зованої дитячо-юнацької спор-
тивної школи олімпійського ре-
зерву у Вінниці (МСДЮСШОР).  

Між  баскетболістами нашого 
міста і педагогами з Вінниці всі 
матчі проходили в напруженій і 
цікавій боротьбі. Рваний темп, 
максимальні швидкості, щіль-
ний зонний захист, кидки з-за 
дуги і красиві “слен данки”. 
Усе красиве, що є в баскетболі, 
було в цій грі. А ще хочеться 
відзначити, що в команду на-
шого міста після перерви, яка 
була викликана травмою, по-
вернувся Ярослав Тарапата. 

З початку поєдинку ініціати-
вою заволоділи педагоги. Вони 
зусиллями свого лідера Віктора 
Микитюка відірвалися в рахун-
ку на три пункти. Першу деся-
тихвилинку завершили з рахун-
ком 22:19 на свою користь. 

У другій четверті 
зустрічі малюнок гри 
не змінився і був за 
господарями майдан-
чика. Вони виграли 
цей відрізок матчу з 
рахунком 21:16. А за-
гальний рахунок двох 
мікро-матчів став 43:35 
на користь ВПК.

Третя чверть зустрічі 
розпочалась за сце-
нарієм минулих по-
єдинків. Спортсмени 
нашої команди завжди 
з другої половини мат-
чу добавляли в рух-
ливості. За швидкими 
центровими “Козятина” 
суперник не встигав і 
часто порушував пра-
вила. Так в одному з 
епізодів вчителі втра-
тили свого лідера. За 
п’ять фолів на лавку 
запасних сів Віктор 
Микитюк. А заверши-
лась третя десятихвилинка вже 
на користь команди нашого 
краю з рахунком 26:16, що в 
підсумку дало 61:59 на користь 
гостей.

У заключній четверті гри 
козятинці вразили результатив-
ністю. Вони атакували кошик 

суперника з різних дистанцій і 
завершили цей відрізок зустрічі 
22:30. А завершилась зустріч 
принципових непоступливих 
суперників з рахунком 81:91 
на користь баскетболістів Ко-
зятина.

Наші баскетболісти виступали 

в такому складі: №9 Ярослав 
Тарапата — 33 очки, №12 
Олексій Немикін — 22 очки, 
№8 Єгор Боровський — 20 
очок, №15 Віталій Комар — 7, 
№5 Богдан Тарапата — 7 очок, 
№11 Андрій Трофімов — 2 
очки.

Влад поВх

Го л о в о ю 
Національ -
ного агент-
ства Украї-
ни з питань 
запобігання 
корупції став 
Олекс андр 
Мангул. За-
с т у п н и ком 
Мангула став Станіслав Патюк. 
Під час засідання Наталія Корчак 
підписала заяву про складення 
повноважень голови НАЗК без при-
пинення повноважень члена агенції. 
Напередодні Наталя Корчак, термін 
перебування якої на посаді голови 
НАЗК спливає 28 березня, заявила, 
що не буде переобиратися на посаду 
очільниці агентства.

Мангул призначений членом НАЗК 
від січня 2018 року.

Згідно з законодавством, серед 
функцій НАЗК є контроль та пере-
вірка декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, 
зберігання та оприлюднення таких 
декларацій, проведення моніторингу 
способу життя цих людей.
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Знову з бюджету заплатили, а глядачам не сповістили

Розлучаються чоловік з дружиною, а страждають діти

У школі пройшло родинне свято

до запланованої автоСтоянки 
в лікарні багато запитань

олекСандр Став 
Чемпіоном україни

у вернигородку 
вЧать дітей 
шанувати 
батька і неньку

розміняв Сотню ваСиль СпіваЧенко

батьки  і діти

неля кукуруза (29), мати трьох 
дітей:

— Біля лікарні територія 
мала, якщо буде автостоянка, 
не буде, де гуляти з дітьми.

лідія (62), пенсіонерка:  

— Автостоянка біля 
лікарні не потрібна, 
машин там і так ви-
стачає.

олена (41), модистка 
Верхнього одягу:

— Якщо під лікарнею 
буде автостоянка, то 
вікно відкрити в палаті 
буде проблематично.

Віра (29), ВідпоВідальний 
ВиконаВець:

— Автостоянка зашкодить 
здоров’ю наших дітей. Краще 
зробити там дитячий майданчик

олена кручкіВська (42), касир:

— Я вважаю, що потрібно 
думати за дітей і людей по-
хилого віку. Можна замість 
автостоянки встановити бесідку. 

микола (30), залізничник:

— Автостоянку біля лікарні 
не можна влаштовувати з тієї 
причини, що поруч знаходиться 
школа. Щоб була стоянка, по-
трібно мати вихованих водіїв. 

ми запитали у козятинчан як ви ставитеся до автостоянки біля дитячого відділення

Усе життя він працював на залізниці
В'ячеслаВ гончарук

Своє 90-річчя відзначив у по-
неділок, 26 березня, житель села 
Козятина Василь Петрович Спі-
ваченко. Ювіляра привітали його 
дружина Валентина Михайлівна, 
діти, онуки, правнуки. Не забуло 
про цю знакову дату керівництво 
вагонного депо, вручивши йому 
пам’ятну медаль та грошову вина-
городу. Адже весь свій трудовий 
шлях ювіляр провів на залізниці.

Дитинство Василя Співачен-
ка пройшло безбарвно. Каже, 
що навіть не має що згадати 
пам’ятного. Залишившись в ран-
ньому віці без батьків, маленький 
Василь пас корови. А опікуном 
і виховатилем для нього і двох 
сестричок, яких вже немає, була 
рідна тітка.

Коли почалася Друга світова 
війна, Василю Петровичу ви-
повнилось 14 років. За роки 
окупації підлітка сім разів німці 
намагалися забрати в Німеччину 
остарбайтером. Та кожен раз 
йому вдавалося вислизнути з рук 
поліцаїв, які готували списки від-
правки на чужину. 

Коли Козятин звільнили від 
гітлерівців, юнак Співаченко став 
бійцем винищувального загону. 
Сформований загін формально 

нікого не знищував. Бійці вияв-
ляли диверсантів і гасили пожежі 
після ворожої авіації. Коли війна 
закінчилась, Василь став заліз-
ничником, працював оглядачем 
вагонів. 

Коли йому було 28 років, то 
перестав бути самотнім. З того 
часу і до сьогодення поруч з 
ним його життєва підтримка — 
дружина ювіляра Валентина 
Михайлівна. Разом з нею вони 
виховали двох синів Петра і 
Миколу. Коли діти повиростали, 
то привели в будинок батьків 
своїх наречених — батькам до-
чок. І мали Василь Петрович та 
Валентина 

Михайлівна нову втіху. Молодші 
Співаченки обзавелися своїм жит-
лом, а дитячий гомін частіше був 
в хаті бабусі й дідуся. Так вони 
допомагали своїм дітям вихову-
вати династію Співаченків, яка 
розрослася та ще й прославляє 
Козятинський край. Наприклад, 
правнучка Даша Співаченко — 
неодноразова переможниця об-
ласних чемпіонатів та конкурсів. 

За прожитих 90 років можна 
написати не одну книгу. Тільки 
у нашого ювіляра все якось по 
іншому, як один день. Навіть в 
його трудовій книзі всього чотири 
записи: “Прийнятий на роботу, 

переведений з оглядачів вагонів 
в кондуктори, переведений з 
кондукторів в оглядачі вагонів і 
звільнений з виходом на пенсію”.

З ким працював Василь Петро-
вич, знають його, як порядного 
напарника, хорошого наставника 
і, як людину, яка знала закони та 
право і часто допомагала співро-
бітникам по цеху чи сусідам.

 
про один епізод з життя 
ЮВіляра. Було  це на початку 
80-тих. Залізничникам за нака-
зом з Києва стали видавати за 
паливними талонами не звичний 
антрацит, а вугілля ГК (газовий 
концентрат), що в народі прозва-
ли “гикавкою”. Те вугілля відразу 
коксувалося. А газ, який накопичу-

вався в плиті, робив свою справу. 
Те ГК ніхто не хотів брати, чекали 
на краще вугілля. А в управлінні 
дороги стояли на своєму: отри-
муйте ГК або талони пропадуть. 
Після нового року на вугільному 
складі з’явився антрацит. Пішли 
залізничники, серед яких був і наш 
ювіляр, по вугілля. А там їм ка-
жуть, що вугілля пропало і “кінці” 
в Києві. Поїхав Василь Петрович в 
управління дороги. Знайшов, кого 
треба. Розповів. А чиновник йому 
каже: “У вас був цілий рік. Чому 
не отримали? Пропало вугілля”. 
Та Василь Петрович знав, з чим 
їде в столицю і доповів чиновнику 
так: — Рік має 365 днів, в ньому 
52 суботи, 52 неділі, 10 святкових. 
74 дні не працював склад. За день 
вугілля можуть отримати 48 осіб. 
Виходить, що я перебуваю серед 

тих 32 залізничників, до яких не 
дійшла черга. Поміркував чиновник 
над тими цифрами і сказав гостю 
з Козятина їхати додому. Коли Ва-
силь Петрович зайшов на подвір’я 
власного будинку, двоє якихось 
людей носили в сарай вугілля. Того 
ж дня було усне розпорядження 
“видати вугілля тим, хто його не 
отримав”. Ось так все своє життя, 
добиваючись справедливості для 
себе, він відстоював права таких 
же, як сам.

для читачіВ газети “RIA-
козятин” ЮВіляр розпоВіВ 
про секрет доВголіття. — Се-
крету довголіття немає. Кому як 
Бог дає. Молоді нашій побажав 
Василь Петрович не знати війни 
і любити своїх жінок та дітей. За 
його словами, це найбільше щастя. 

В’ячеслаВ гончарук

Про здобутки  Олександра 
Мельника — вихованця органі-
зації “Повір у себе” наша газета 
вже повідомляла. 20 січня цього 
року він став чемпіоном Вінниць-
кої області з боротьби дзюдо. 
Це спортсмен, який має вади 
слуху! А ще, це учень школи № 
5, який прославляє наш край на 
найбільш престижних змаганнях. 

Його перемоги унікальні тим, 
що він, як спортсмен з обмеже-
ними можливостями змагається 
зі звичайними атлетами і часто 
їх перемагає. Не стала винятком 
його недавня поїздка в місто 
Миколаїв. У цьому обласному 
центрі, що на півдні України, про-
ходив Всеукраїнський чемпіонат з 
боротьби серед кадетів. Кадет у 
цьому виді спорту — це проміж-
на вікова категорія між учнями та 
юнаками. Тобто змагалися діти 
16-17років. 

На турнірі в Миколаєві зібра-
лися посланці 25 областей нашої 
держави. У свою чергу кожна об-
ласть була представлена трьома, 
чотирма учасниками турніру. У 
категорії, де виступав Олександр, 
було 8 борців. Спочатку вони ви-
значили півфінальну четвірку, де 
двоє кращих змагалися у фіналі. 
Наш земляк переміг свого су-
перника за всіма показниками і 
став чемпіоном України з вільної 
боротьби в своїй віковій і ваговій 
категорії.

Вільна боротьба — це спортив-
не єдиноборство, в якому свого 
суперника потрібно покласти на 
лопатки. Чи за допомогою кіль-
кості різних технічних прийомів 
перемогти  за підсумком набра-
них балів.

Після дня відпочинку змагання 
поновили.

 І на борцівський килим вже 
вийшли атлети греко-римської 
боротьби. У цьому виді єдино-
борств не допускаються захва-
ти суперника нижче пояса, не 
можна допомагати собі ногами. 
Тобто підсічки чи підніжки ви-
ключаються. 

Спортсмени пройшли ці зма-
гання за схожим сценарієм, що 
двома днями раніше. Перемігши 
всіх своїх спортивних опонентів, 
школяр з Козятина став дворазо-
вим чемпіоном України 2018 року. 
З чим його наше видання вітає!

При поверненні додому чемпі-
она привітали в школі. Він учень 
двох тренерів — Володимира 
Шульги і Миколи Костенка. Його 

відзначили в міському та район-
ному відділі спорту грошовою 
нагородою. 

Тренер з Вінниці Микола Кос-
тенко, який виховав не одного 
спортсмена-дефлімпійця каже:

— Як спортсмена, Олександра 
вже можна забирати у Вінницю. 
Як школяра, йому ще більше 
двох років вчитися в школі. По-
тенціал у дев’ятикласника Козя-
тинської школи  великий. Як буде 
далі, покаже час. 

Батьки Олександра, його тре-
нери, спортивні організації міста 
і району намагаються пришвид-
шити час, щоб чемпіон України в 
своїй віковій групі був абсолют-
ним чемпіоном серед дорослих 
і став учасником дефлімпійських 
ігор.

батьки учніВ 4 класу

Учні 4 класу Вернигородоцької 
школи зі своїм класним керівни-
ком Людмилою Коновалюк орга-
нізували родинне свято «Шануй 
батька і неньку». Багато теплих 
слів звучало на адресу батьків — 
найрідніших і найближчих людей. 
Рядки поезії перепліталися з пі-
сенними мотивами. Розчулила до 
сліз пісня про батьків: «Шануйте 
батьків наших рідних,

Щоб потім не шкодувати
Допоки є батько і мати

Старайтесь їм шану віддати».
Для матері, яка подарувала 

життя, зрозуміла перші слова, 
яка схилялася над колискою, діти 
виконали  «Пісню про маму». За 
татову допомогу і турботу діти 
подарували пісню «Таточко, та-
точко». 

Пройшли пісенні і танцювальні 
конкурси. На завершення свята 
звучала пісня «Родина, родина» у 
виконанні всіх присутніх на святі. 
Не забули і про солодкі сюрп-
ризи. Це було гарне і змістовне 
свято.

В'ячеслаВ гончарук

У народі кажуть: “Сім’я вміс-
ті, душа на місці”. Цю народну 
мудрість важко заперечити. От 
тільки не всі батьки дослухаються 
до мудрості свого народу. Хоча 
кожен з них знає, якою повинна 
бути повноцінна сім’я.

Майже 15 років тому двоє мо-
лодих людей вирішили створити 
сім’ю. Адже між ними було ко-
хання. Наче за графіком, з’явився 
в них первісток хлопчик, а ще че-
рез п’ять років дав Господь ще й 
дочку. У родині, де є любов між 
батьками, ростуть щасливі діти. 
Та й вся сім’я протягом тривалого 
часу вважалася щасливою.

Вона ідеальна мама і дружина, 
він люблячий батько і осно-
вний годувальник своєї родини. 

Вміли вони разом трудитись та 
веселитись, уміли й відпочивати. 
Моря, екскурсії, виїзд на при-
роду, поїздки з дітьми. Усе це 
було в арсеналі відпочинку даної 
подружньої пари. Та й сама мати 
сімейства в багатьох місцях побу-
вала, багато чого побачила. 

Чого ще хотіти в цей важкий 
час? Тільки на 14 році спільного 
життя дружина чоловікові заяви-
ла: ”Ти мало приділяв мені уваги, 
тому ми стали чужими”. Але при-
чина розриву стосунків успішної 
в плані фінансів сім’ї виявилась 
зовсім в іншому — знайшовся 
інший… Розірвалася ще недавно 
міцна родина, де були щасливі 
діти.

Зараз їм 14 і 9 років. Обоє 
батьків розуміють, що своїми 
діями нанесли великої шкоди на 

психологічний стан дітей. 
Тільки замість мудрого 
рішення, вони спереча-
ються між собою, хто 
нашкодив більше...

Кожна людина має 
право на власне щас-
тя, тільки кувати його 
всупереч щастю дітей 
батьками не допустимо. У 
ситуації, коли діти люблять обох 
батьків, шукати особистого щастя 
— злочин перед ними. Особливо 
роль батька в сім’ї важлива для 
дівчинки. Існує думка, що донь-
ка інтуїтивно обирає чоловіка, 
схожого на батька. Підсвідомо, 
маючи свою сім’ю, вона буде 
відтворювати сімейну модель 
своїх батьків. А дівчинка, яка 
жила без батька, буде ставити 
перед своїм обранцем особливі 

вимоги з власної 
у я в и . Контакт дочки з 
батьком — це великий досвід по-
ведінки з чоловіком.

Для хлопчика важливим є мо-
мент, коли відбуваєтьсмя зміна 
потреб дитини — перехідний вік. 
Цей момент зобов’язує батьків 
бути не стільки батьками, скільки 
друзями підлітка. Бути його парт-
нером і групою підтримки в його 

психологічному стані. Якщо цього 
не буде, місце батьків і авторите-
том для дитини може стати хтось 
з ровесників чи вулиця.

Бути батьками — це дійсно 
безмежне щастя та разом з тим, 
це ще велика відповідальність 
перед дітьми.

 Пам’ятайте про це ті, хто го-
товий обміняти щастя дітей на 
короткочасні почуття чи флірт.

тетяна лозінська

На сесію міської ради, яка про-
йде завтра, 30 березня, мерією 
виноситься питання про створен-
ня на території колишньої відділ-
кової лікарні автостоянки. Вияв-
ляється, її заплановане розташу-
вання — по сусідству з дитячим 
відділенням. Крім того, повинна 
передатися земля, на якій зна-
ходиться заклад. Не виключене 
розміщення інших об’єктів. Яких 
саме і як вони вплинуть на нор-
мальне функціонування закладу 
— не відомо.

Журналіст провів опитування 
на території лікарні з приводу 
ставлення людей до автомайдан-
чика під вікнами дитячого відді-
лення. Більшість респондентів ви-
ступила противниками. Хоча зна-
йшлися і такі, які не на камеру, 
правда, висловили таку позицію: 
“Через велику кількість запарко-
ваних на дорозі машин поблизу 
лікарні, автостоянка потрібна і не 
важливо, де її збудують”.

Прокоментувати цікаве сусід-
ство запланованої автопарковки 
газеті “RIA-Козятин” погодився 
заступник головного лікаря ра-
йонної лікарні з питань медчас-
тини Ігор Грубеляс:

— Раніше тут знаходилося 
державне підприємство лікуваль-
ний заклад “Відділкова лікарня 
ст. Козятин”. У процесі його лік-
відації, старі приміщення разом 
з землею передали на обласну 
раду. Коли вже було прийнято 
рішення переходу з однієї бази 

на іншу, то за законом, повинна 
передатися земля того закладу, 
який під ним знаходиться. На-
разі міська рада планує зробити 
реконструкцію дороги через 
територію лікарні, якою автівки 
будуть рухатися вздовж лікарні, 
заплановано будівництво пар-
ковки. Цього не можна робити 
згідно з нормами санітарно-епі-
деміологічного режиму, норм 
Державного будівництва. Згідно 
з нормативними документами, на 
території лікарні лікувальні кор-

пуси мають бути розташовані на 
відстані не менше 30 метрів від 
дороги. Повинні бути зелені наса-
дження, які зменшуватимуть шум 
зі сторони дороги для пацієнтів, 
для їх комфортного перебуван-
ня. Інше: паталогічне, анатомічне 
відділення має бути розташоване 
поза межами установи з іншої 
сторони дороги. Існують ситу-
ації, коли доводиться нести на 
утилізацію біологічний матеріал 
саме в приміщення моргу, який 
згідно з задумами реформаторів 

має знаходитися на протилежній 
стороні дороги. Також на тери-
торії медзакладу знаходиться 
багато гідрантів протипожежної 
безпеки, проведені кабелі елек-
тропостачання, спеціальний теле-
фонний зв’язок тощо. І для МНС 
повинен бути в надзвичайних 
ситуаціях вільний проїзд… Будів-
ництво парковки для автомобілів 

під вікнами дитячого відділення 
вважаю блюзнірством по відно-
шенню до нашого майбутнього, 
маленьких пацієнтів. Враховував, 
враховую, висловлюю думку всіх 
працюючих медичних працівників 
на теренах Козятинщини: повинна 
бути одна, міцна, надсучасно ор-
ганізована, з достатнім кадровим 
потенціалом лікарня.
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Терміново продам цегляний га-
раж площею 26.3 кв.м., в центрі 

міста. 063-268-76-17

Продам причіп легковий 2-х осний 
з тентом в чудовому стані. 096-

806-46-68
Здам в оренду в центрі торгівель-

ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

Продам ліжко 2-х спальне з при-
ліжковою тумбою для білизни з 

матрацами та полуторне ліжко 
з матрацом б/у. 093-786-38-08

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 3-х кімн. кв., 2 пов., р-н 
училища. 093-212-75-97

Продам цуценята Німецької ві-
вчарки. 063-106-94-05, 

098-132-19-66

На роботу запрошується прода-
вець в магазин одежі. 098-267-01-

61, 063-616-83-08

27.03.2018 р. о 9:00 в маршрутці 
№7 (р-н 5 школи) дитина забула 

мобільний телефон IMPRESSION в 
синьому чохлі. Прохання поверну-
ти за винагороду. 093-780-34-31

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

вхід. 067-753-67-42

Продам кухонну стінку довж. 
4м35см з витяжкою в хорошому 

стані, недорого. 067-783-63-17

18.03.18 р. в р-ні 3 садочка Пропав 
"Йорк" (хлопчик) 7 міс., пепеляного 

кольору, прохання повернути за 
винагороду - дитина скучає. 

093-010-65-33

Водители-дальнобойщики на 
тягач Renault. Командировки по 

ближнему зарубежью. О/р на ав-
томобилях иностранного произ-
водства от 2-х лет. Наличие дей-
ствующего загранпаспорта, мед-
справки. З/п 20000 грн. МР: г. Киев, 
ул. Березнева, 10. Тел.: 0445374337, 

0675475326, 0503580689

Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 

продам 
  2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç 
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
  Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
  Àäàïòîð (áðè÷êà) ³ ï³äãîðòàëêà äî ìîòîáëîêà. 093-375-
06-61
  Áåíçîêîñà, êîìïðåñîâ 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí ïîòóæíèé, 
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà 
àêóìóëÿòîð³ 16 ë.,  àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà, ïðè÷³ï ìîòîáëîêà. 
068-216-34-20
  Áåíçîïèëà Gudlac íåäîðîãî, òåðì³íîâî, â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 
063-950-02-46
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êà÷êè. 
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
  Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063-
143-61-18

  Âàãè öèôåðáëàòí³ ìåõàí³÷í³ òîâàðí³ 100 ãð-10 êã., 
ïîâ³ðåí³ òà ïðîêëåéìîâàí³, â ðîáî÷îìó ñòàí³. 073-72-51-00
  Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
  Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé, äèòèíà, ñ³ÿíö³, ñàäæàíö³, 
ñàäæàíö³ ê³ìíàòíèõ ïîì³äîð - âåëèê³. 093-109-83-83, 097-
556-89-47
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º 
ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-
74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Â³äðî ç êëàïàíîì ä³àì.200, çâàðþâàëüíèé àïàðàò 220 
Âîëüò. 068-683-81-70, 093-563-81-40
  Â³êíà á/ó, ïëàñòèê, ìåáë³ ð³çí³, êèëèìè, ïîñóäà, òàð³ëêè 
â³ò÷èçíÿí³, âàçîí åêçîòè÷íèé ñóêêóìåíò. 093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  Â³êíî íåäîðîãî. 093-836-85-90
  Âîãíåòðèâêà öåãëà. 093-140-74-81
  Ãàç ïëèòà á/ó ³ ðîçêëàäíèé ñò³ë. 097-112-64-95 Í³íà
  Ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó, 
äçåðêàëî îâàëüíå, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â 
ç óñ³ì îáëàäíàííÿì. 097-643-40-14
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073-
793-55-95
  Ãàçîâ³ ñºò³ òà óñòàíîâêè, êèøåíüêîâèé ñïðàâî÷íèê 
ðîá³òíèêà ãàçîâîãî õàçÿéñòâà, ñïðàâî÷íèê ñâàðùèêà (àâòîð 
Ë.Ñ. Ñàïèðî), ñïðàâî÷íèê ãàçîâèõ ñåòåé òà ñîîðóæåíèé.  
096-453-34-86, 2-51-56
  Ãàðàæ â êîîï. Æèãóë³, ² áëîê (á³ëÿ åñòàêàäè). 097-534-
23-79, 063-691-85-10

  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
  Ãóñàêà ³ 3 ãóñêè Õîëìîãîðè, Ñåëåçíÿ ³ 2 êà÷êè. 097-
511-11-24
  Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90
  Äà÷à ð-í Òåëèìîí³âêà (â³ä çàïðàâêè 9 âóëèöÿ), 9 ñîò., 
ð³âíà, óãíîºíà. 063-801-02-35
  Äâåð³ âõ³äí³, ñòîâáèêè äëÿ çàáîðà âèñ. 1 ì., ðåø³òêè 
íà áàòàðå¿, òðóáè îöèíêîâàí³, ðàêîâèíà äëÿ âàííè, òðóáà 
äèìîõîäíà. 098-312-99-81
  Äâ³ êîðîâè - îäíà ç 7 òåëÿì 8 ì³ñ. ò³ëüíà; îäíà ç 5 òåëÿì 
7 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-093-67-99
  Äâîº ïîðîñÿò ìÿñíî¿ ïîðîäè âàãîþ 140-150 êã., ãîäîâàí³ 
áåç ïðåì³êñ³â, 50 ãðí./çà 1 êã. æèâî¿ âàãè. 097-933-39-32
  Äåðåâîîáðîáíèé òîêàðíèé ñòàíîê íà 3 ôàçè, 
äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê öèêðóëÿðêà - ôóãàíîê  (âàë 20 ñì., 
550 îá). 063-801-02-35
  Äèâàí (â âèêîðèñòàíí³ áóâ 10 ì³ñ.), ãàðíå ïîºäíàííÿ 
òêàíèíè ³ çàì³ííèêà øê³ðè, äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â äîáðîìó 
ñòàí³, òåðì³íîâî. 096-525-58-92, 093-541-30-99
  Äèâàí ³ äâà êð³ñëà, êîâðè 1,5õ2,5;  1,5õ2,0, ïîêðèâàëî 
2-õ òà îäíîñïàëüíå, ï³àí³íî «Ñàðàòîâ» 1960 ðîêó. 067-
722-03-67 
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Chicco» 2 â 1 òà ëþëüêà - ãîéäàëêà â 
ë³æå÷êî «Geoby» á/ó óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-537-46-28, 
063-254-92-35
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  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.220 - 380 Âîëüò á/ó, ðåäóêòîð 
ãàçîâèé 2-ãî ïîêîë³ííÿ á/ó. 063-694-97-00
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
  Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà - 120 000 ãðí. 063-320-32-07
  Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ð-í Âîäîêà÷êè, ñ.Êîçÿòèí. 063-966-
60-08
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå, 
áóä³âåëüíèé ïàñïîðò òà ³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-

995-27-39
  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 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà. 
093-600-11-98 
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. 
àêò. 097-691-24-53
  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 ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà, öîêîëüíèé ïîâ., 
ïåðåêðèòå ïàíåëÿìè, ñ.Ñèãíàë, Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ 
öåíòðàëüíî¿ äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8.6 ñîò ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òåðåøêîâî¿ 3. 067-494-74-78
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó íåäîðîãî10 ñîò., ïðèâàòèç., º 
ñàäîê, âóë.Êîíäðàöüêîãî â òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-138-
68-81, 096-160-69-70
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, 
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà öåíòð ï³ä ãàðàæ. 067-738-60-93
  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
  Êàâîâà ìàøèíà Cacko äëÿ áàð³â, îô³ñ³â. 063-234-29-75
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, áóðÿ÷îê ñòîëîâèé. 063-112-72-59, 
096-940-95-58
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé 
áóðÿê. 068-174-03-79
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 098-090-29-22, 093-536-51-37
  Êàðòîïëÿ êîðìîâà òà íàñ³íüîâà. 097-515-55-92, 063-
694-56-92
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà 12 â³äåð ïî 15 ãðí./â³äðî. 073-026-55-19, 
096-224-01-71
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà «Á³ëà Ðîñà», ïøåíèöÿ, ãàç êîòåë 
áåçäèìîõîäíèé 7-êà, ïëèòè áåòîíí³ àðì³ðîâàí³ 200 õ õ60 õ 
20 ñì. 096-727-43-90, 093-411-31-05
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà Á³ëà Ðîñà, Ñëîâÿíêà, Ì³íåâðà, 
Íåâñüêà - 20 ãðí./â³äðî, ì³ëêà êàðòîïëÿ 15 ãðí./â³äðî. 
068-216-34-20
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-
31-50
  Ê³ìíàòíà ìåáëåâà ñò³íêà, á³äîí àëþì., øâåéíà ìàøèíêà 
íîæíà «Îðøà». 063-649-90-85,063-344-14-45, 098-600-
82-43

  Êîçà ê³òíà. 068-337-17-31
  Êîçåíÿòà ê³òí³. 097-738-54-62
  Êîçèíå ìîëîêî â ð-í³ ÏÐÁ ñìà÷íî. 067-799-07-08
  Êîëÿñêà äëÿ äâ³éí³ ç/ë, â õîðîøîìó ñòàí³, âñå â êîìïëåêò³ 
Jumper Duo. 063-879-51-69
  Êîìïëåêò á/ó çèìîâèõ øèí Ì³øåë³í, Éîêîõàìà ç ñòàëåâèìè 
äèñêàìè ³ êîëïàêàìè R-15 íà Øêîäó - Îêòàâ³ÿ Òóð. 067-430-79-
37, 093-756-39-33
  Êîìïëåêò öèë³íäð³â Ìîñêâè÷ 412 íîâå, 30 â³êîí ç³ ñêëîì, 
áàÿí, ìîòî-êóëüòèâàòîð ÌÊ-1 À-01-ö «Êðîò», ñêëî Ìîñêâè÷ 412 
(ïåðåäíº) íîâå, çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-24. 063-880-20-60
  Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Êîðìîâèé áóðÿê 12 ãðí./â³äðî, ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà 39/2. 
098-278-77-61
  Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-
917-10-42
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-029-93-77
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-318-91-22
  Êîðìîâ³ áóðÿêè, ñ.Êîçÿòèí. 063-277-53-86
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà 21 000 ãðí., êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà 4 ãðí. 068-
797-19-25
  Êîðîâà ò³ëüíà 9 ì³ñ. ç 8 òåëÿì. 067-136-87-97
  Êîðïóñà ï³äøèïíèê³â 202=5 ê-ò³â, ñêëîòåêñòîë³ò, ìîíåòè ÑÐÑÐ 
1935, 1954, 1961 - 1990, óãîëîê 63 õ 63 - 2 ï/ì, ôîòîçá³ëüøóâà÷, 
ô/ñïàëàõ, ô/åêñïîíîìåòð, ô/ðåçàê.  096-453-34-86, 2-51-56
  Êîôå - ìàøèíêà Caeka Roval ïðîôåñ³éíà â õîðîøîìó ñòàí³. 
063-234-29-75
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³, äèòÿ÷èé 
êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
  Êðîë³ ïîðîäè â³äåíñüêà ãîëóáà, ñîâåòñüêà øèíøèëà, á³ëèé 
âåëåòåíü, í³ìåöüêèé ñòðîãà÷, ôëàíäåð. 063-671-67-65
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063-671-67-65
  Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
  Êóêóðóäçà. 093-808-95-62
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³, 
êà÷êè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóõíÿ 2 ì., ñò³ë íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Êóõíÿ á/ó 4.5 ì. êîë³ð á³ëèé áåç íàâ³ñíèõ øêàô÷èê³â, º ìîéêà, 
ãàç ïëèòà (Ãåðìàí³ÿ), äîìàøíº âèíî ñîðò «²çàáåëëà». 098-225-48-
33, 063-598-85-90, 063-776-11-19
  Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ á³ëèçíè ç 
ìàòðàöàìè òà ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì á/ó. 093-786-38-08
  Ëîøèöÿ. 097-736-54-29
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç ðàìîê 
íîâ³ ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå íåäîðîãî. 
093-681-01-44
  Ìåáë³ á/ó: ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî âñå îêðåìî), òðèëÿæ, 2 
øàôè, 2 ï³íàëà, 2 òóìáè, ñò³ëüö³, õîëîäèëüíèê, ñòàíîê ñòîëÿðíèé 
+ ìëèí. 063-359-40-27, 067-433-39-14
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà, ìÿêèé êóòîê, êîìïþòåðíèé ñò³ë. 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 
  Ìåä íàòóðàëüíèé íåäîðîãî (ôàöåë³ÿ, ãðå÷êà). 097-842-14-06
  Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Microsoft Lumia 540 Dual. 093-631-90-51
  Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Ì’ÿñî áàðàíèíè òóøêîþ ³ æèâîþ âàãîþ. 063-109-98-84
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³ âàçîíè, 
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 068-334-66-72
  Íàñ³ííÿ êàðòîïë³ 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â: 
Ð³â’ºðà, Àãàòà, Áåëëà Ðîñà, Ëàáåëà, Òîñêà, Òîñêàíà. 098-026-42-
45, 093-411-27-92
  Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097-577-
26-86
  Íîâ³ ìîòîáëî÷í³: ñàäæàëêó, êîïàëêó, äèñêè äëÿ ï³äãîðòàííÿ. 
068-045-20-79
  Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ âîð³ò, çàáîð³â, ðåø³òîê. 097-
369-60-59, 063-829-40-41
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ï³âí³ äîðîñë³ ³ ìîëîä³. 098-597-13-15
  Ï³äñòàêàííèêè àëþì., ÷åðïàê âåëèêèé 1 ë. ç í/æ , áàíêè 3 ë. 
098-312-99-81
  Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê, 
óòåïëåíèé. 067-111-07-02
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåíè 10-11 êã. 098-999-94-06
  Ïîðîñÿòà, ïàðà êîçåíÿò, ñâàðî÷íèé íàï³âàâòîìàò íîâèé. 
097-739-31-39
  Ïîðîñÿòêà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 063-163-85-28
  Ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêîíðîá³â, áóä³âíèöòâî íàðóäíè¿ 
âîäîïðîâîä³â (äëÿ ñòóäåíò³â ³ âèêîíðîá³â), ñïðàâî÷íèê ñâàðùèêà 
- áóä³âåëüíèêà. 096-453-34-86, 2-51-56
  Ïîñ³áíèê Òåõíîëîã³ÿ òà îðãàí³çàö³ÿ áóä³âíèöòâà âîäîïðîâîäà 
- êàíàë³çàö³éíèõ ñïîðóä (óí³âåðñàëüíèé ïîñ³áíèê äëÿ ñòóäåíò³â 
³ áóä³âåëüíèê³â), òåõíîëîã³ÿ ìåòàë³â, ñîïðîò³â ìàòåð³àë³â. 096-
453-34-86, 2-51-56
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò Àðäî 5 êã. 2 000 ãðí., ì.Áåðäè÷³â. 
097-530-25-13
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà, êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-297-81-71
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà.097-154-49-36
  Ïøåíèöÿ 1 ò. 097-154-49-36
  Ïøåíèöÿ 1.5 ò. ñ.Êîçÿòèí. 063-886-13-39
  Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà, ê³ìàíî, 
òà çàõèñò íà êàðàòå 5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, 
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
  Ñâàðî÷íèé òð-ð çàâîäñüêî¿ êîíñòðóêö³¿ ÒÑÇÍ-2.5 íà 220/380 
Âîëüò, ôóãàíîê çàâîäñüê. êîíñòóêö³¿ äîâæ. 65 ñì., ðóáàíîê 
ìåòàëåâèé, ðó÷íà äðåëü, ñèëîâèé òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì íà 9 
âîëüò, ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/36, 380/36, 220/4, 12, 15, 30, 40 Â, 
ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, òåðìîìåòð ïðÿìîóãîëüíî¿ ôîðìè 
0-100 Ñ. 2-51-56, 096-453-34-86
  Ñâ³æèé ï³äìîð áäæ³ë, íàñòîÿíêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó, âîñêîâî¿ 
ìîë³, ãåìîãåíàò (ëè÷èíî÷íå ìîëî÷êî), ìåä ãðå÷àíèé, òðàâíåâèé, 
â³ñê êàïàíåöü. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, 
ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, ëþñòðà, ñàìîâàð, äèòÿ÷à âàííî÷êà, ðàä³îëà 
ðåòðî, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  Ñîáà÷êà Õàñê³ (ä³â÷èíêà), 6 ì³ñ., äîêóìåíòè º, ãîëóáîîêà 
êðàñóíÿ, õîðîøèé ïîäàðóíîê. 097-893-74-92
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé. 093-375-06-61
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà ð.2.90 ñó÷àñíà. 063-629-49-24
  Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», 
òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
  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 «Òîøèáà», «Äåî», 2 ðàä³î-òåëåôîíè «Panasonic», 
ïåðåäí³ ñò³éêè äî «Êàëèíà» á/ó, äâèãóí «Â³ðïóë», äèòÿ÷à êîðçèíà 

«Maxi - ñozi», AS - «Sven» 2 õ 18 W, êîìï’þòåð 
«Êîìïëåêò», AÑ - 2 õ 100 W, AS - 2 õ 300 W . 093-
140-74-34
  Òåëåâ³çîð LG ïëîñêèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-
234-29-75
  Òåëåâ³çîðè îäèí ïëîñêèé åêðàí 800 ãðí., à äðóãèé 
700 ãðí. 068-148-02-27
  Òåëèöÿ 10 ì³ñ., ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
  Òåëèöÿ 7 ì³ñ. ò³ëüíà, ÷îðíà, ñ.Ìàõí³âêà. 097-187-
32-25
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., òåëè÷êà 1 ì³ñ. 067-165-14-93
  Òåëè÷êà 9 ì³ñ., â³ä äîáðî¿ êîðîâè, êîë³ð ÷åðâîíèé, 
ñ.Éîñèï³âêà. 098-652-90-27
  Òåïëèöÿ êàðêàñ 4.5 õ 3.0 õ 2.2 ì, êóðÿ÷èé ïîñë³ä â 
ì³øêàõ. 067-445-75-52
  Òèñêè íàñòîëüí³ âåëèê³, ëåá³äêó ìîíòàæíó «Æàáêà» 
íîâà 1.6 òí, ñëóõîâèé àïàðàò Siemens íîâèé ìîäåëü 
111 BG. 096-467-88-03
  Ò³ñêè âåëèê³ òà âåëèêà íàêîëâàëüíÿ. 097-793-55-95
  Òîðìîçí³ êîëîäêè íàêëåïàí³ äî àâòî Êàìàç á/ó. 
093-050-15-50
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, 
áàòàðå¿ îïàëåííÿ. 097-793-55-95
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, æ³í. 
ïëàù ç òåïëîþ ï³äêëàäêîþ. 093-884-86-66, 097-517-
36-53, 2-12-24
   Òþêè  ïøåíèö ³  ò à  îâåñó .  Ìîæëèâà 
äîñòàâêà.068-546-01-03
  Õîäóíêè, ïåðèíà.  097-323-85-75
  Õîëîäèëüíèê «Áåêî» â íîðìàëüíîìó ñòàí³, 
âèøèâàíêà äëÿ õëîï. äóæå ãàðíà, ïëàù øê³ðÿíèé (äî 
êîë³í) ìàéæå íîâèé, âçóòòÿ ð³çíå õëîï. â ãàðíîìó 
ñòàí³. 093-548-53-84, 2-23-29
  Õîëîäèëüíèê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì ³ 
ïîñò³ëëþ. 093-488-78-48
  Õîëîäèëüíèêè 2 øò., 2-õ êàìåðí³ «Íîðä», á/ó â 
÷óäîâîìó ñòàí³, âèñîòà 1.45 ñì. 093-427-54-42
  Öèáóëÿ ïîñàäî÷íà, êóùîâó âèñîêîâðîæàéíó, âàííà 
ìåòàëåâà 1.7 ì., åìàë³ð. êàñòðþëÿ 40 ë., íîâ³ ðîáî÷³ 
÷åðåâèêè 43, 44 ð. 096-412-34-14
  Öóöåíÿ â³â÷àðêè 2.5 ì³ñ. 067-729-81-13
  Öóöåíÿòà Êàíå - êîðñî. 067-242-04-48
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-588-96-88, 
063-688-97-23
  Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà ç òóìáîþ íîâà, 
ñîêîâèæèìàëêà, òþíåð â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-
29-75
  Øåðñòÿí³ òðè ïëºäà íîâ³ 200 õ 140 ïî 200 ãðí. 
073-218-92-49
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà 
êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ßéöÿ íà ³íêóáàö³þ ïîðîäè Áðàìà, Êîõ³íõ³í, ï³âí³â 
íà ïëåìÿ. 2-11-64, 097-170-90-05, 066-432-22-16
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-33-70
 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. 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. 067-
772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, ñòàí æèëèé, 36 êâ.ì. 
097-740-97-72, 093-786-37-42
  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., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, 
â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5 ïîâ. ç ìåáëÿìè, 
ñòàí æèëèé, º ³íòåðíåò, ì³ñüêèé òåëåôîí, êàáåëüíå 
ÒÂ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-584-71-50, 093-760-98-31
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º 
ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü ï³ä îô³ñ 
÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-
34, 068-760-51-03
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 
093-159-89-56
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/3, 31 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
êàáåëüíå ÒÂ, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç 
ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 093-
751-63-21, 097-643-30-01, 093-878-32-10
  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
  1-ê³ìí.êâ., âóë.Äðóæáè. çàã. ïë. 28,2 êâ.ì, 
ê³ìíàòà 16.1 êâ.ì. 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ., 
ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. Ì/ï â³êíà, ñàðàé öåãëÿíèé 
2.6 êâ.ì. ó äâîð³. Ö³íà 144000 ãðí. 097-303-87-14
  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., 4 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14 (á³ëÿ 
ë³öåþ), òåïëà, íå êóòîâà, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, 
ë³÷èëüíèêè, âåëèêèé ï³äâàë. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ,  îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, 
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, ãàðàæ â 
êîîï. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, 
067-902-94-38, 063-019-00-79
  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., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 
7 (×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, 
ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-
926-14-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 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., 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., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé 

ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
  2-õ ê³ìí. êâ., 55 êâ.ì., 3 ïîâ., ðåìîíò ï³ä êëþ÷ 
öåíòð. 063-629-49-24
  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., 65 êâ.ì., öåíòð, ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ã.Ìàéäàíó, ï³äëîãà ëàì³òàò, ì/ï â³êíà, áàëêîí 
ì/ï, îááèòèé âàãîíêîþ. 097-423-97-01
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 
27. 063-452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî 
ãàðàæ,  çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), 
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. 
îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46, 093-
509-86-79
  2-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³, 2/5, âóë.Øê³ëüíà 23-Á, 
÷àñòêîâèé ðåìîíò. 067-934-98-90, 063-687-31-90
  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. âóë.Ã.Ìàéäàíó, öåíòð. 067-445-72-42, 
097-261-22-58, 095-610-05-62
  3-õ ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì 3/4, ïîðÿä ãàðàæ, ï³äâàë, 
ç ìåáëÿìè, êóõíÿ, âàííà, ³íä. îïàëåííÿ. 097-573-
92-62
  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., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä 
ðåìîíò. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (â³ä õàçÿ¿íà), 1 
ïîâ., íå óãëîâà, òåïëà, ñâ³òëà, äîìîôîí, ³íòåðíåò, 
ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â âàíí³é 
òåïëà ï³äëîãà, äâà áàëêîíà çàñò³êëåí³, âåëèêèé 
ãàðäåðîá, äâ³ êëàäîâêè, ðåìîíò, äîáð³, äðóæí³ ñóñ³äè. 
063-187-18-82, 067-990-07-43
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, çàã. ïëîùà 58.8 
êâ.ì., 3 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48 ç 
12:00 ïî 19:00
  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., ç áàçîâèì ðåìîíòîì, ì.Êîçÿòèí 
âóë.Â.Âåëèêîãî 24/êâ.36. 073-111-98-12
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ., 
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð (íàâïðîòè ñòàðîãî 
ë³öåþ). 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., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, çîâí³ 
óòåïëåíà, â äâîð³ º ãàðàæ. 093-732-42-02, 093-279-
47-91
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå 
êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64 êâ.ì., 
ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ºâðî - ðåìîíòó, ³íä. 
îïàëåííÿ, 1 ïîâ. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóä.Ãðóøåâñüêîãî 23, íå 
óãëîâà, 7 ïîâ., ñòàí æèëèé. 067-811-07-23, 063-
349-51-27
  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., 2 ïîâ., 84.3 êâ.ì., íå óãëîâà, ³íä. 
îïàëåííÿ (êîòåë «Õåðìàí»), ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï 
â³êíà, 2-õ ïîâ. ãàðàæ, º ï³äâàë, á³ëÿ áóäèíêó ãðÿäêà 1 
ñîò. çåìë³. 096-176-45-23
  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., ïëîùà 72 êâ.ì., 1 ïîâ., öåíòð ì³ñòà, 
³íä. îïàëåííÿ. 093-785-79-12
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 78 êâ.ì., ðåìîíò, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-704-31-57
  4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 
ñàíâóçîð ñóì³ñíèé, ðåìîíò, ì/ï â³êíà, áàëêîí, 
ïîäâ³éí³ äâåð³, ï³äâàë. 093-773-34-02, 098-675-21-
69, 099-080-08-26
  Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-
733-28-00
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê 
â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á. 
097-130-29-02

  Àáî îáì³íÿþ íà ì.Êîçÿòèí 2-õ ê³ìí. êâ. â ì.Ëîçîâå 
Õàðê³âñüêà îáë., çàã. ëîùà 44.5 êâ.ì. 5/5, ðåìîíò, ì/ï 
â³êíà, êîíäèö³îíåð, áîéëåð, âèòÿæêà, êàôåëü êóõíÿ ³ âàííà 
250 000 ãðí. 098-542-07-24
  Áóäèíîê 110 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 
ñîò. º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä. 097-
753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé ç óñûìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 
æèòëîâà 101,6 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 16 
ñîò. âóë. Îäåñüêà, 25. 093-01-86-181
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ïðèâàòèç., ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 
îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 63 êâ.ì., ç ìåáëÿìè ³ ïîáóò. òåõí³êîþ, 
îïàëåííÿ ãàç. + ï³÷íå, âåëèêà ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, íà çåìëþ 0.46 ãà º êàäàñòðîâèé íîìåð 
ñ.Ñåñòðèí³âêà. 096-200-79-58
  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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ãàðàæ. 097-323-85-75
  Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ñàðàé, ãàðàæ, êóõíÿ, âîäà â 
áóäèíêó. 098-077-38-60
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè.Òåðì³íîâî, ó çâÒÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Â áóäèíêó 
4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 40 ñîò. ª 
ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ 
çà òåë. 097-60-57-822
  Áóäèíîê â ñåë³ íåäîðîãî, º ãîðîä, ñàðàé, ãàðàæ, 
ñ.Ïèêîâåöü. 093-619-21-35
  Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, êðèíèöÿ, 
çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. àáî îáì³íÿþ íà 4-3-õ ê³ìí. êâ. 063-773-
28-96, 2-33-98
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàä, êðèíèöÿ, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò, æèëà ïëîùà 62 
êâ.ì. 093-998-01-24, 097-966-45-44
  Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 (ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè), çàã. 
ïëîùà 47.4 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, òåëåôîí, ãàðàæ, ñàðàé, 4 ñîò. ãîðîäà, 
â õîðîøîìó æèëîìó ñòàí³ àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.. 063-
510-74-78, 2-11-56
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³ 78 êâ.ì., ãàðàæ, 
ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³ àáî îáì³íÿþ íà Áåðäè÷³â. 
2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 62, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ â äîâð³, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, õîðîøà àóðà. 063-
386-14-76
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà. 
063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, 10 ñîò. çåìë³, 
ïðèáóäîâè, ïîãð³á. 067-386-48-35
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 5 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  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 äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé ñ.Æóðáèíö³, 0.45 ãà çåìë³. 
097-522-36-19
  Áóäèíîê äóæå äåøåâî ëþäèí³, êîòð³é í³äå æèòè, º ãîðîä 
0.22 ãà, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 098-039-05-14
  Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç, 
ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå  + ãàç. 
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ç ãàçîì 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ àáî îáì³íÿþ íà 
3-2-õ ê³ìí.êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ, ñàðàé, ãàðàæ, âóë.Ñóâîðîâà. 
093-270-59-37
  Áóäèíîê ç ðåìîíòîì,  89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 
067-783-36-23 
  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 ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 12 
000 ó.å. 096-772-27-55 
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., 
ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., 
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робота та оголошення реКлама та оголошення
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рЕмоНТ, поСлуги
Роботи по електриці,Укладка плитки 093-20-
51-266
Виготовляємо та встановлюємо ворота, брами 
гаражні, паркани, піднавіси та інше. 097-731-
55-81
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Ремонт квартир, плитка, ламінат, г.к.л. і т.д. До-
ступна ціна.063-112-72-59, 093-411-04-73
Ремонтуємо старі автомобілі. 063-112-72-59, 
093-411-04-73

41
99

94

робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу: 
автослюсаря, менеджер з підбору автозапчастин, 
прибиральниця. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
Требуются рабочие на овощном складе в 
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-357-
15-03, 095-809-73-53
На роботу потрібен водій І-ІІ класу, віком до 45 
років. 067-366-41-21
На роботу в продуктовий магазин потрібен про-
давець.  073-206-32-45
На роботу потрібен продавець в магазин продо-
вольчих товарів. 093-341-64-08
Запрошується на роботу продавець в магазин 
"Модний Дім", звертатись за адресою м.Козятин 
вул.Стуса 2
Запрошується на роботу автомеханік з досвідом 
роботи, своєчасна заробітня плата від 4 000 грн. 
063-145-76-77
На роботу потрібна людина, яка вміє жарити 
пиріжки, повар. 093-990-82-62
На роботу на шиномонтаж потрібні працівники. 
096-417-99-52, 073-066-67-75
На постійну роботу в м.Козятині потрібен касир - 
оператор національної лотереї. Вимоги вік 25-40 
р., відповідальність, комунікабельність, відсутність 
шкідливих звичок. 063-299-33-35
На роботу потрібен бухгалтер, продавець, 
помічник кухаря, різноробочі. 063-615-56-02, 
067-509-08-00
Охоронці потрібні в м. Київ. Вахта 4/4, 7/7, 15/15. 
Заробітна плата від 4000-8000 грн. Проживання 
безкоштовне. Деталі за тел. 067-209-66-17,  067-
478-90-20 
На роботу запрошується водій, категорії С,Е, Поль-

419449

41
91

26

421674

420443

41
91

29

Терміново продам цегляний га-
раж площею 26.3 кв.м., в центрі 

міста. 063-268-76-17

Продам причіп легковий 2-х осний 
з тентом в чудовому стані. 096-

806-46-68

Здам в оренду в центрі торгівель-
ну та офісну площу великих та 
малих розмірів. 097-796-70-05, 

063-774-54-74

Продам ліжко 2-х спальне з при-
ліжковою тумбою для білизни з 

матрацами та полуторне ліжко 
з матрацом б/у. 093-786-38-08 Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо 

- Святошинський р-н, в новобудові. 
067-442-17-71

Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо 
- Святошинський р-н, в новобудові. 

067-442-17-71

Продам 3-х кімн. кв., 2 пов., р-н 
училища. 093-212-75-97

Продам цуценята Німецької ві-
вчарки. 063-106-94-05, 

098-132-19-66

27.03.2018 р. о 9:00 в маршрутці 
№7 (р-н 5 школи) дитина забула 

мобільний телефон IMPRESSION в 
синьому чохлі. Прохання поверну-
ти за винагороду. 093-780-34-31

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

вхід. 067-753-67-42

Продам кухонну стінку довж. 
4м35см з витяжкою в хорошому 

стані, недорого. 067-783-63-17 18.03.18 р. в р-ні 3 садочка Пропав 
"Йорк" (хлопчик) 7 міс., пепеляного 

кольору, прохання повернути за 
винагороду - дитина скучає. 

093-010-65-33

Водители-дальнобойщики на 
тягач Renault. Командировки по 

ближнему зарубежью. О/р на ав-
томобилях иностранного произ-
водства от 2-х лет. Наличие дей-
ствующего загранпаспорта, мед-
справки. З/п 20000 грн. МР: г. Киев, 
ул. Березнева, 10. Тел.: 0445374337, 

0675475326, 0503580689
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 
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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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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, 135-136-141 ме-
тодами 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
Водіїв кат С,Е. З/п від 15000грн, - Автослюсарів 
(вахта), з/п 6000грн на ПП "Укртранс" Київська 
обл. Офіційне працевлаштування, безкоштовне 
проживання. Вчасна з/п. 050-446-98-49 Маргарита 
Володимирівна
Підсобні робітники потрібні на будівництво. Оплата 
40 грн/ год, розрахунок 2 рази на місяць. Офіційне 
оформлення, надається житло. М. Київ, метро 
Васильківська. Тел.: 0674675773
Робітники на  монолітне будівництво в компанію 
ПАТ ЗЗБК ім. С. Ковальської. Офіційне працев-
лаштування, соцпакет. Надаємо житло. Тел.: 
0442390784, 0503863138 
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу охоронни-
ка. 097-364-46-50 
Е л е к т р о з в а р н и к  р у ч н о г о ,  д у г о в о г о 
і напівавтоматичного зварювання, складан-
ня арматурних каркасів, металоконструкцій, 
залізобетонних виробів. Спецосвіта, досвід не 
обов'язковий. Надається гуртожиток, Київська обл. 
0676986535 Андрій Петрович 
На роботу в таксі "Чайка" запрошується диспет-
чер. 093-766-78-49

42
08

39

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.6. Будинки 

, с.Махаринцi, поверх: 1/-, Козятинський район. 
Цiна: 40000у.о, тел.: (098) 830-64-55 

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

База вiдпочинку, пансiонат, 500 кв.м, Закарпатська 
обл, м.Межигiр'я. Цiна: 2540107, тел.:(068) 510-19-79 

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 

GoGo запрошує водiїв. Вигiдна спiвпраця, хороший заробiток 
у будь-який час. Тел.:(096) 018-00-18 

Охоронник (вахта). З/п 6200 грн. Тел.:(096) 663-32-15 

Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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

Термiново каменярi/бригади каменярiв. Чорнова цегляна клад-
ка. Монолiт. Київ. Тел.:(097)286-40-09, Олексiй Вячес. 

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) 
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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 

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

На роботу запрошується прода-
вець в магазин одежі. 098-267-01-

61, 063-616-83-08
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реКлама та оголошення пам'ятаємо, любимо, сумуємо

29 березня 2018р.

№13 (984)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого  
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ № 
830-188-Р  
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”  
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64

Регіональний видавець:  
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

Дизайн: Богдан Брезіцький

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397

Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення № 180313

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів. 
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством 
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ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê 
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, 
ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî 
ìåáë³. 096-934-66-72
  Áóäèíîê 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 ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  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 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 ñ ²âàíê³âö³ , ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37, 
093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ öåíòð, º ëüîõ, ãàðàæ, õë³â, ãîðîä 45 
ñîò. ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 063-802-19-12 
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï. 
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ãàç íà âóëèö³. 
068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  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.Êîçÿòèí Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çåì. ä³ë-
êà 20 ñîò. + ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 19 ñîò., ãàðàæ, 2 
êðèíèö³, ñòàðà áóä³âëÿ, ïîðÿä ì³ñüêèé ñòàâîê. 097-353-
82-11, 097-353-82-39
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ïîä³ëüñüêà 69, ãàç, êðèíèöÿ, 
ñàðàé, ãîñï. áóä³âë³, ïëîùà 60 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 20 ñîò. 
063-319-95-67
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå, º ãàç, 25 ñîò. çåìë³, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê. 096-211-45-50
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà, º ãàç, 2 
ñàðà¿, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 096-969-
45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 
28. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, 
ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
  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, 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.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º ãîðîä, ñàðàé, êóõíÿ, ïîãð³á, 
ï³÷íå òà ãàç. îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, º êðèíèöÿ. 099-
120-85-79 Âàëÿ
  Áóäèíîê ñòàðèé, º ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., öåíòð, 
ãàç. 093-153-21-77
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç 
+ ï³÷íå îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 159 000 ãðí. 
093-209-06-88, 097-955-65-90
  Áóäèíîê òåðì³íîâî ìîæëèâî ï³ä âèïëàòó ð-í 
Á.Êàçàðìè, ãàç, âîäà, òåëåôîí, 15 ñîò. çåìë³. 063-896-
77-35, 096-566-64-53
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðî-ðåìîíò, 
15 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿. 093-704-31-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê 5 
ñîò., ãàç, ö/âîäîïðîâ³ä, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-
55-63, 093-730-89-34
  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 ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 90 êâ.ì. 
æèëî¿ ïëîù³, ñàðàé, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà 1-ê³ìí. 
êâ., 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ð-í Ìàòðîñîâà, ³íä. îïàëåííÿ, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  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
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãîñï. áóä³âë³, 60 ñîò. çåìë³ â ñ. 
Âåðáîëîçè. 097-520-15-13
  Äà÷à 5 ñîò. â îêðà¿í³, íà ïåðåõðåñò³ âóë.Ñåðá³íà - 
Á.Õìåëüíèöüêîãî, öåãëÿíèé áóäèíîê ç âåðàíäîþ. 093-
773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó 0.08 çåìë³ ó âëàñíîñò³. 073-226-
93-12
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³ - 8 000 
ãðí. 097-149-12-94
  Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò., ôðóêòîâ³ 
äåðåâà. 097-643-40-14
  Çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 16 ñîò., âóë.
Ïîêðîâñüêîãî 16 (êîëèøíÿ Ìîëîäîãâàðä³éñüêà). 2-17-
80, 096-879-30-75
  Ï³â áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò â 
áóäèíêó, ãàç, âîäà ïðîâåäåíà. 063-406-14-92, 063-
270-00-92
  Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77, 
097-264-46-76
  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
  Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ð-í Á.Êàçàðìè. 
098-384-88-74
  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 âóë.Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³, òåïëèé, 
3 ê³ìíàòè, òåïëà ï³äëîãà â ïðèõîæ³é òà âàíí³é, ãàç, 
âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º 
ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ, º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, 
òåðì³íîâî. 063-187-18-82, 067-990-07-43
  ×àñòèíà áóäèíêó º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 
ñàðàé, âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/êâ.5. 097-323-51-13
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.08 ãà, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52, 068-786-06-18

  аВТомоТо
  Honda Dio Fit. 068-766-05-18, 063-887-35-85

  Suzuki SWIFT 1997 ð.â., â ³äåàëüíîìó ñòàí³, ãàç-áåíçèí, 
ðåàëüíîìó ïîêóïöþ òîðã. 068-170-47-89 Ñàøà
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â. 097-116-47-26, 093-998-07-49
  ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî 10 500 ãðí. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2101 òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2103 1979 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
096-682-92-67 Âîâà
  ÂÀÇ 2105 1982 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096-264-75-92
  ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí, êîðîáêà 5 ñò., õîðîøèé ñòàí, 
òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., ñåðåáðèñòîãî êîëüîðó, áåíçèí, 
òåðì³íîâî. 068-904-41-59
  ÂÀÇ 2109 ãàç-áåíçèí, ö/çàìîê, òîí³ðîâêà, âàðèòè, êðàñèòè 
íå òðåáà. 098-007-84-33
  ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 067-
915-29-96
  ÂÀÇ 21111 2002 ð.â. 097-268-60-29
  ÂÀÇ Ëàäà Êàëèíà 1118 ñåäàí 2011 ð.â., ÷åðâîíîãî êîëüîðó 
16 êë., Ì 1.4, ñòàí â³äì³ííèé. 068-002-79-87
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð.â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà 098-800-
77-03, 093-481-74-05
  Ãàçåëü. 097-318-91-22
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Êàëèíà 119 2007 ð.â., êîë³ð ñèí³é â äîáðîìó ñòàí³. 068-712-
45-87, 063-696-39-71
  Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 097-577-26-86
  Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè, 
ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 098-007-84-33
  Ìîòîöèêë Ê-750. 097-154-49-36
  Ñêóòåð. 067-455-37-71
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-577-26-86
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 

063-276-07-38
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô íà çàï÷àñòèíè àáî ðàçîì. 096-922-
01-53 Îëåã
  Ôîëüöâàãåí Ãîëüô óí³âåðñàë, äèçåëü îá. 1.9 «Ëàòèí», 
òåðì³íîâî 45 000 ãðí. 097-192-00-37
  Õóíäàé Àêöåíò 2008 ð.â., 1.4 äâ., 16V, ãàç-4 ïîêîë³ííÿ, 
ÀÊÏÏ, çåëåíà, ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ, ³äåàëüíèé ñòàí. 
093-095-17-57, 098-600-83-18

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-
07, 068-602-69-53
  Áè÷êà íà â³äãîä³âëÿþ â³êîì ç 1 òèæíÿ. 063-504-05-35
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
067-502-79-12
  Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè, ãàç ïëèòè, 
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, áàòàðå¿, åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, 
ðàä³àòîðè. 098-833-44-13
  Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî êîíòåéíåð 3 ò. ³ 5 ò. 073-793-55-95
  Æ³íî÷³ ìàíåêåíè á/ó (íîãè). 067-884-57-30, 093-255-
96-49
  Çíà÷êè, îðäåíà, ³êîíè, ìåäàë³. 063-896-75-77
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè 
ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  Ëîøà, òåëÿ íà â³äãîä³âëþ. 097-438-78-31
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìåäàë³, çíà÷êè, ñòàòóåòêè, ìîíåòè, ãîäèííèêè òà ³íøèé 
àíòèêâàð³àò. 068-045-20-79
  Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 

òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ 
ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³, âóãëåêèñëîòí³, 
ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè, áàòàð³¿, ñàìîâàðè, 
ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
  Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-690-13-64
  Ïðè÷³ï ëåãêîâèé á/ó. 063-591-87-90
  Ðàä³îäåòàë³, õîëîäèëüíèêè, ïëàòè, ãàäèííèêè íàðó÷í³, 
ïåðèíè, ï³ðÿ. 068-148-02-27
  Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè, ìîòîáëîê, 
ìîòîêîñó, áåíçîïèëó, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20
  Ñ³íî. 098-225-48-33, 063-598-85-90, 063-776-11-19
  Ñîëîìó ñ.Êîðäèø³âêà. 098-830-63-60, 096-157-48-93
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  ×îáîòè ÷îëîâ³÷³ íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ. 096-467-88-03
  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

  міНЯЮ
  1-ê³ìí. êâ. âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â òà áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73 íà 
2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³. 093-209-06-88, 097-955-65-90
  2-õ  ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ íà 1-ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà ç ìîºþ 
äîïëàòîþ. 093-943-00-65, 096-516-46-80
  Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë., 
º ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí. 
098-008-22-31
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1, 2 ïîâ., 
öåãëÿíèé áóäèíîê. 098-312-99-81
  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
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 
096-419-27-25, 2-10-51
  Â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè (ä³â÷àòêà). 067-455-37-71
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ Ãîëóá³àòí³êîâ Â.Â. 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ìÿ ÞðÒºâ Ãåíàä³é 
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó ñåð³ ÂÍ ¹208901 íà ³ì’ÿ Ïîë³òóí Ãàííè Éîñèï³âíè 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ Êàðàãàíîâà Ìàð³ÿ 
Ãðèãîð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà â³éíà ¹ 300153 â³ä 

05.04.2016 ð. íà ³ì’ÿ Øâåöü Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíå ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâîâëàñíîñò³ íà æèòëî â³ä 
20.03.1993 ð. âèäàíå Êîçÿòèíñüêîþ äèñòàíö³ºþ öèâ³ëüíèõ 
ñïîðóä, çà àäðåñîþ ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 74, 
êâ.72 íà ³ìÒÿ Ìîòóç Ëåîí³äà ²âàíîâè÷à òà Ìîòóç Òàìàðó 
Âîëîäèìèð³âíó ââàæàòè íåä³éñíèì.
  Çäàì 1 ê³ìíàòó â 4-õ ê³ìí. êâ. ç õîçÿéêîþ, öåíòð (äâîì 
ñòóäåíòàì - õëîïöÿì ç ñåëà), áåç øê³äëèâèõ çâè÷îê. 093-
773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà (á³ëÿ 1 øêîëè), 2 ïîâ. 
063-689-30-99, 097-233-05-00
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì. 073-087-52-33
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âñ³ çðó÷íîñò³. 097-347-50-64, 
093-767-13-95
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-191-88-13
  Çäàì áóäèíîê ð-í Á.Êàçàðìè, ãàç, âîäà. 063-896-77-35, 
096-566-64-53
  Çäàì â îðåíäó àáî â îðåíäó ç ïðàâîì âèêóïó òîðãîâå 
ïðèì³ùåííÿ ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìèðó. 067-772-36079
  Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó 
âåëèêèõ òà ìàëèõ ðîçì³ð³â. 097-796-70-05, 063-774-54-74
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí, 
öåíòð. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-
34, 063-624-35-39
  Çäàì ìàãàçèí â îðåíäó 20 êâ.ì., âõ³ä â öåíòðàëüíèé 
ðèíîê â³ä âîºíêîìàòó, íåäîðîãî. 067-796-11-99
  Ìîëîäà ñ³ìÒÿ ç äèòèíîþ çí³ìå áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè. 
063-107-12-58
  Ìîëîäà ñ³ìÒÿ çí³ìíå áóäèíîê àáî êâàðòèðó ç³ 
çðó÷íîñòÿìè. 063-316-34-87
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó ÷è áóäèíîê íà äîâãèé 
òåðì³í, â ð-í³: æ/ä âîêçàëà, ÏÐÁ, êðóã Äåïî. 097-425-61-65
  Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé 
æèçíè, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå - 
áàÿí. 099-134-34-06, 063-29-18-967
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 
073-42-17-255
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-941, 
073-42-17-255
  Ñ³ì’ÿ çí³ìå æèòëî íà äîâãîòðèâàëèé òåðì³í, â ð-í³ ÏÐÁ 
àáî çàë.ó÷èëèùà, çà ïîì³ðíó ö³íó. 093-294-93-55
  Ñ³ìÿ çí³ìå æèòëî. 093-876-05-77
  Õòî çàãóáèâ îêóëÿðè â ð-í³ «Êîðîíè», çâåðí³òüñÿ äî 
îõîðîíè ìàãàçèíó. 063-419-00-38
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëåæà÷îþ æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó 
íà 2-3 ãîäèíè. 093-767-93-56
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ëåæà÷îþ æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó 
íà 2-3 ãîäèíè â äåíü. 063-767-93-56
  Øóêàþ æ³íêî ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó, ç 
ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 067-515-33-56, 093-409-
34-54
  Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êâàðòèð òà ïî ñòîëÿðíèì 
ðîáîòàì: äîáðîñîâ³ñòí³, â³äïîâ³äàëüí³ ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè 
òà íå êðàä³¿â. 098-312-99-81
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середа, 4 квІтНя

 + 2 0С    + 4 0С
 + 10 0С  + 7 0С

вІвторок, 3 квІтНя

 +  3 0С     + 1 0С
 +  5 0С     + 3 0С

  поНедІлок, 2 квІтНя

 + 10 0С    + 3 0С
 + 0 0С    + 2 0С

субота,  31 березНя

 + 5 0С      + 5 0С
 + 14 0С    + 11 0С

п'ятНиця,  30 березНя

   + 5 0С     + 2 0С
   + 5 0С     + 3 0С

НедІля, 1 квІтНя

+ 8 0С   + 7 0С 
+ 14 0С   + 11 0С

четвер,   29 березНя

   0 0С     - 6 0С
+ 6 0С    + 4 0С

Погода у Козятині 

41
98

97
41

76
20
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скануй#

41
93

06

419304

419918

конкурс котів#

"березневих котів" чуємо під вікнами

420836

оВен 
Напружений робочий тиждень 
порадує успіхами у важливих 

знайомствах, зустрічах і поїздках. .
телець 
Сприятливий час для 
реалізації планів і за-

думів. Однак постарайтеся не пере-
оцінювати свої сили та можливості. 

близнЮки 
Емоційно неспокійний період, 
багато що навколо дратуватиме. 

Постарайтеся не демонструвати оточую-
чим свою принциповість.

 рак 
Цього тижня порадують якісь 
новини. Маєте шанс повернути 

ситуацію у потрібному вам напрямку.
леВ 
Сприятливий період, ви спо-
внені сил та цікавих ідей. Ваша 
цілеспрямованість і неймовірна 

працездатність вразить усіх і буде гідно 
винагороджена.

діВа
На вас може очікувати успіх 
у справах, до яких раніше не 

доходили руки. Однак боротьба за 
місце під сонцем може втомити й навіть 
виснажити.

терези 
Вдасться досягти максимального 
успіху на всіх фронтах. Знайдете 

підхід до людей і важливих питань.
скорпіон 
 Нарешті з'явиться можливість ви-
рішити проблеми, які ви довго іг-

норували чи до яких було неприємно 
підступитися .

стрілець 
Мусите чимшвидше розібратися зі 
справами та завданнями, яких на-

громадилося чимало.
козеріг 
Вдасться розібратися зі старими 
проблемами й впритул узятися за 
нові проекти. Не поспішайте ділитися 

своїми ідеями – їх можуть привласнити 
інші люди.

Водолій
 Непростий тиждень. На допомогу 
сторонніх розраховувати не варто – 
все залежить тільки від ваших зусиль.
риби 
Не варто висловлювати свою 
думку в грубій формі, бо наслідки 
можуть бути непередбаченими 

як у робочих, так і в особистих стосунках.

ГОРОСКОП
з 29.03 по 04.04

марія рибак

"Березневими" бувають зде-
більшого бездомні, вуличні коти. 
Що ж до домашніх, то їхні сек-
суальні потреби не пов’язані з 
певним сезоном.

— У диких тварин (такими 
можна вважати і безпритульних 
котів, собак, адже вони живуть в 
умовах природного відбору) роз-
множення пов’язане із сезонніс-
тю, – пояснює ветеринар Тетяна 
Капустинська.

Коти відчувають сексуальний 
потяг навесні тому, що кошенята, 
яких кішка виношує два місяці, 
мають народитися ближче до 

літа і протягом теплої пори року 
встигнути підрости й зміцніти. У 
домашніх тварин таких проблем 
немає: їхнє потомство перебуває 
в комфортних умовах у будь-який 
сезон. Тому в домашньої кішки 
тічка настає з інтервалом від двох 
місяців до двох тижнів. У хатніх 
котів "любовний період" може 
тривати майже безперервно.

– Це – величезна проблема, – 
стверджує пані Тетяна. – Адже 
домашнім тваринам не дозволя-
ють безконтрольно спарюватися, 
а тічка, що затяглася, завдає 
великої шкоди здоров’ю тварини. 
Найчастіше від цього розви-
ваються пухлини та інші важкі 

захворювання статевої системи. 
Зараз популярною є гормональна 
контрацепція. Простіше кажучи, 
таблетки, які дають нещасним 
тваринам безконтрольно, часто 
перевищуючи дози. Але навіть 
якщо давати контрацептиви су-
воро за призначенням, це також 
рано чи пізно закінчується хворо-
бою. Тому ветеринари, яким не-
байдуже здоров’я та життя чоти-
рилапих пацієнтів, рекомендують 
кастрацію. Зробити таку операцію 
може будь-який кваліфікований 
ветеринар.

кастрація чи стерилізація
Часто виявляється, що ветери-

нар зробив не ту операцію, однак 
щось змінити вже неможливо. 
Тож слід знати, що кастрація 
тварини будь-якого виду (людини, 
до речі, також) відрізняється від 
стерилізації тим, що у першому 
разі видаляються статеві залози, 
а в другому – створюються пере-
шкоди для просування статевих 
клітин та їх взаємодії. Стери-
лізований кіт відрізняється від 
звичайного лише тим, що у нього 
не відбувається еякуляція. А ось 
у кастрованого кота зникають 
функції, пов’язані зі статевою по-
ведінкою. Наприклад, прагнення 
позначати територію, агресивність 
тощо.

Звуки, подібні до плачу немовляти. Це така собі шлюбна пісня котів

котика звати Вася Василь. тата 
його звали том, тому ми говорим 
Василь томикович здивована кішка сірамарк дворянин


