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Крадії лісу хотіли його захопити, 
прикриваючись поліцією

влад Повх

Що найбільш дивне для гро-
мади, що козятинська поліція 29 
березня, озброєна автоматами, 
з’явилась у Збаражському лісі. За 
словами голови села Людмили 
Лавренюк, її намагались заля-
кати та забезпечити можливість 
рейдерам здійснити викрадення 
ділової деревини берези.

Крадіжка не вдалась лише 
тому, що навіть під охороною 
озброєної поліції, найняті рей-
дерами робітники, “включили 
задню” і втекли з місця злочину. 
Вони зрозуміли, що проти них го-
тове повстати все село та вчинити 
самосуд. Після цього зникла полі-
ція. Покластися на правоохорон-
ців було марною втратою часу. 

Селяни звернулись до редак-
ції газети “RIA-Козятин” та 
добровольчого руху ОУН, ВПК 
“Айдар” з метою придати цьому 
максимального публічного роз-
голосу на всю Україну і отримати 
допомогу.

Оскільки рейдери зникли, ви-
кликали поліцію за номером 
“102”.  Жах, але оператор відмо-
вився фіксувати виклик, заявив-
ши, що не поїдуть на місце події.

Зателефонували на “номер до-
віри в Київ”, отримали результат. 
Приїхав наряд, який  відмовився 
провести огляд місця події та 
прийняти заяву про злочин. Дій-
сно, що служба “102” та поліція 
України живе поза межами пра-
вового поля, або “по понятіям” 
що наближене до державного 
озброєного угрупування? Тепер 
треба задумуватись, чи варто 
звертатися в поліцію, бо не 
відомо, хто приїде. Що харак-
терно, вони будуть в спеціальній 

формі поліції з посвідченнями, 
зброєю, а от, як себе поведуть, 
знає тільки Бог. Я не думаю, що 
рядовий хоче бути бандитом, але 
точно знаю — керівник визначає, 
ким бути: поліцейським чи бан-
дитом. А це вже інша вертикаль 
і залежить від чийогось наповне-
ння кишені грошима, що ніяк не 
обліковуються.

Виходить, що зубожілий з 
мізерною оплатою міліціонер-
поліцай вдягає форму, як полі-
цейський, отримав команду і вже 
бандит у формі? Цілий день на 
грані фолу: поселитись в тюрмі, 
чи ні. І що найтрагічніше, він це 
робить безкорисно, тобто без-
оплатно, з ризиком загриміти, з 
муками сумління. У нинішніх ре-
аліях поліцейський не може мати 
законної позиції, припинити дії, 
написати рапорт та звільнитись. 

Безумовно, природа відновить-
ся при такій громаді, як в селі 
Збараж. А поліцейські ніколи 
не “відмажуться”, тому що цей 
маховик набирає оберти не в 
кращу сторону. Ось чому на схо-
ді більшість поліцейських стали 
зрадниками і не здатними проти-
стояти ворогу. 

Наша відеокамера зафіксувала 
масштабність викрадення лісу, 
що завдало екології значних 
збитків. Сам ліс — це схил в 
степовій зоні площею всього до 
15 гектарів. Висаджений та до-
глянутий селянами. Використву-
вався як зелена зона відпочинку, 
збору грибів ягід та прогулянок 
дітей. Іншого лісу біля села не 
існує.

Селяни організували цілодо-
бову охорону лісу. Надіються 
на підтримку депутатів районної 
ради, обласної та ВР України, з 

метою змусити керівництво по-
ліції діяти згідно з законом. Як 
мінімум, прийняти заяву, оглянути 
місце пригоди.

Велике значення для громади 
села має підтримка місцевих 
юристів, громадських та партій-
них осередків, інтелігенції. Кон-
тактний телефон сільського 
голови с.Збараж Козятинсько-
го району Вінницької області 
(04342)-303-42) - Людмила 
Лавренюк.

Осередок Добровольчого руху 

ОУН, ВПК “Айдар”, партійний 
осередок “Громадянської по-
зиції” закликає до мирної 
політичної акції протесту на 
вулиці Пилипа Орлика, де роз-
ташований офіс “Агролісу”. 
Створений штаб, до якого можуть 
долучитись ті, хто на ділі готовий 
боронити рідний край, природу 
від свавілля комунального під-
приємства “Агроліс”. У нас є 
чіткий план дій, який співпадає з 
інтересами громад, Конституції 
України, Кримінального кодексу 

та правом власності. Мета: вилу-
чення із злочинного користування 
лісонасаджень, яке вони здобули 
завідомо злочинним шляхом. По-
грабувавши громади, привласнив-
ши собі безкоштовно високолік-
відний товар. У разі відмови по-
вертати ліс, змусити підприємство 
викупити його, уплативши кошти 
на рахунки громад. Контактний 
телефон (068)-080-17-63.

Акція в часі довготривала — 
до досягнення мети та повернен-
ня майна громаді.

Громада Збаража 
відбила рейдерську атаку

kazatin.com
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Місто має 15 лікарів
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стартувала підписка на лікарів

у районі жваво роЗпочали 
оформляти декларації

на службу в Збройні 
сили україни

вулиці в місті: як не кальобухи, 
то болото або стовпи пилюки

святослав мирний

У понеділок, 2 квітня, в Козятині 
за адресою вул. Незалежності, 
75 (приміщення старої поліклініки 
ЦРЛ) відкрився новий Козятин-
ський міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги для 
забезпечення первинних медичних 
послуг жителів міста Козятина та 
прилеглих сіл.

У рамках проекту нового центру 
первинного рівня, наше місто буде 
обслуговувати 15 сімейних ліка-
рів-спеціалістів, з якими з квітня 
до липня рекомендовано укласти 
декларації про надання первинних 
медичних послуг. Для цього по-
трібно звернутися в реєстратуру 
Центру. При собі мати ідентифі-
каційний код (для дорослого або 
дитини), паспорт або свідоцтво 
про народження (дітям), а також 
зазначити контактний мобільний 
номер телефону. У разі успішної 
реєстрації в системі "е–хелз" 
(електронне здоров’я), вам прийде 
смс-код, що означатиме, що НСЗУ 
(нова Національна служба здоров’я 
України) почала перераховувати 
кошти лікарю за ваше лікування.

З людьми, які фізично не мо-
жуть прийти в Центр (важко 
хронічно хворі, похилого віку та з 
обмеженими фізичними можливос-

тями) будуть підписувати угоди-де-
кларації через сімейних лікарів, які 
паралельно працюють на викликах. 
Тобто, безпосередньо на місці, де 
проживають такі люди. Для цього 
потрібно зателефонувати в реє-
стратуру (2-22-44, 063-635-67-77, 
096-008-40-85) та повідомити про 
таку потребу реєстратору декла-
рацій. При виїзді на виклик, лікар, 
з яким ви бажаєте підписати угоди, 
все оформить.

Про роботу нового центру роз-
повіла газеті “RIA-Козятин” голо-
вний лікар, депутат міської 

ради Юлія 
Радогощина.

— Новий 
центр пра-
цюватиме з 
понеділка по 
п’ятницю з 
8.00 до 17.00 
та орієнтовно 
має обслуго-
вувати понад 
25 тис. жите-

лів міста та ближніх сіл. Таку ж 
кількість декларацій-угод, ми ма-
ємо укласти з кожним із них. Для 
надання якісних медичних послуг 
в нашому центрі працює 15 ліка-
рів. З них сімейних 11: Михайло 
Володимирович Кудряш, Асафова 
Наталія Віталіївна, Булега Віталій 
Андрійович, Грицюк Людмила 
Олександрівна, Кульчицький Павло 
Володимирович, Лукашевич Олена 

Анатоліївна, Малащук Аліна 
Олександрівна, Науменко-
Чачашвілі Зоя Віталіївна, Ро-
жанська Людмила Анатолі-
ївна, Цвик Ольга Григорівна, 
Чуба Олена Володимирівна. 

Два лікаря-педіатра: 
Трофимов Володимир Пе-
трович та Костюк Любов 
Миколаївна. Один лікар-
терапевт Трончук Степан 
Терентійович, а також голо-
вний лікар Радогощина 
Юлія Володимирівна, яка 
прийматиме з понеділка по 
п’ятницю з 8.00 до 16.30. 
Кожен лікар обслуговувати-
ме приблизно півтори тисячі насе-
лення. Центр працює з Вінницьким 
медичним університетом для залу-
чення ще одного спеціаліста.

Вхід до Центру буде, як з вулиці 
Незалежності (загальний), так із 
двору, для здорових дітей, які при-
йшли на щеплення. 

На першому поверсі розташо-
вана реєстратура, де можна озна-
йомитись (на табло) із прізвищами 
лікарів, їх часом та місцем при-
йому, отримати картку для візиту 
до лікаря, якого ви обрали. Тут 
є також два кабінети сімейних 
лікарів, окреме "дитяче" крило з 
кабінетами "здорової дитини" (для 
огляду) та для щеплення. Окреме 
крило займає денний стаціонар 
для хронічно не важкохворих, роз-
рахований на 8 ліжок (в перспек-

тиві ще 2), де будуть проводитись 
внутрішньовенні інфузії та ін’єкції, 
з окремим маніпуляційним кабіне-
том. Є туалет для людей з обме-
женими фізичними можливостями.

На другому поверсі розташовані 
кабінети сімейних лікарів.

На третьому поверсі адміні-
страція центру: головний лікар, 
заступники, бухгалтерія, старша 
медсестра та ін.

Для забезпечення "виїзного" 
лікування сімейними лікарями є 
два легкові автомобілі ("Рено-ло-
ган" та "ЗАЗ-сенс"). У перспективі, 
закупівля ще одного автомобіля 
"Рено". 

За словами міського голови 
Олександра Пузиря, який від-
відав центр у день його відкриття, 
бюджетом міста до відкриття цен-

тру було профінансовано понад 
півтора млн грн для косметичного 
ремонту поки що двох перших по-
верхів, закупівлю одного легкового 
автомобіля, меблевого та медично-
го обладнання, а також оргтехніки 
для повноцінного функціонування 
програми "е-хелз". У подальшому 
міська рада має надати ще понад 
2 млн грн для закупівлі ще одного 
легкового автомобіля, утеплення 
будівлі, капітального ремонту 
даху, облаштування прибудинко-
вої території та фасаду закладу, 
ремонту третього поверху, а також 
придбання додаткового медичного, 
комп’ютерного та офісного облад-
нання, з метою повноцінного функ-
ціонального та якісно-спеціалізо-
ваного надання медичних послуг, 
зокрема і згідно з реформою.

тетяна лоЗінсЬка 

Обов’язки головного лікаря ко-
мунальної установи Козятинського 
районного медичного центру 
первинної медицини санітарної 
допомоги Козятинської районної 

ради виконує 
Валентина 
Л о б ч е н -
ко. У екс-
клюзивному 
інтерв’ю га-
зеті “RIA-
К о з я т и н ” 
вона розпо-
віла, як роз-
почалася ме-

дична реформа в нашому районі.
— Реформа у нас стартувала 1 

січня 2018 року, — каже Вален-
тина Петрівна. — Це був перший 
етап реформи, коли потрібно було 
в першому кварталі бути фінансо-
во самостійними. Тобто, автоно-
мізуватися. Ми подали відповідне 
клопотання до Козятинської район-
ної ради щодо розгляду даного пи-
тання на сесії. Депутати прийняли 
рішення про реорганізацію діючої 
комунальної установи, шляхом 
перетворення в комунальне не-
комерційне підприємство. Нині ми 
очікуємо встановлений законодав-
ством термін пред’явлення креди-
торами своїх вимог, який складає 
два місяці з дня публікації повідо-
млення про припинення роботи 
комунальної установи. Після про-
ходження державної реєстрації КП 
«Козятинський районний медичний 
центр первинної медико-санітарної 
допомоги  Козятинської районної 
ради», буде розпочата процедура 
ліцензування новоствореного ме-

дичного закладу.
Другий етап реформи роз-

почався у нас з 1 квітня з під-
писання декларацій пацієнтів з 
сімейними лікарями, терапевтами 
та педіатрами. До цього часу на-
шим Центром проводилася велика 
роз’яснювальна робота серед 
населення, лікарів, середнього та 
молодшого медперсоналу.  Інфор-
маційні листи про шлях пацієнта 
для підписання декларації були 
розміщені в найбільш людних 
місцях, в амбулаторіях, ФАПах, 
ФПах.  

За словами пані Лобченко, для 
початку підписання декларації всіх 
лікарів забезпечили автоматизо-
ваним робочим місцем: закуплені 
комп’ютери, принтери, сканери. 
Оскільки, деяка категорія людей 
не має мобільних телефонів, для 
верифікації декларації, скановані 
документи реєстратором будуть 
передаватися в систему eHealth. У 
цій системі зареєстровані усі ліка-
рі, які мають електронно-цифрові 
підписи (ЕЦП). Відповідно, іде ре-
єстрування декларації і лікар ЕЦП 
підписує дану декларацію. Вона 
роздруковується в двох екземпля-
рах, їх підписують лікар та пацієнт, 
один екземпляр зберігається в 
лікаря, інший забирає пацієнт. 
Електронний варіант надходить до 
системи eHealth і там відповідно 
реєструється за лікарем.

На 1 квітня, сервер  eHealth “під-
висав”, і було важко зайти  і заре-
єструвати декларацію. Наступного 
дня лікарі зареєстрували зранку 
121 декларацію.

— Щоб не було великого скуп-
чення людей, медичні сестри ви-
конують роботу з пацієнтами по 

збору документів і після того вже 
лікар підходить, перевіряє декла-
рацію і робить підпис, — детально 
роз’яснює Валентина Лобченко. —

Перший тиждень назвали тиж-
нем тиші, коли нам Міністерством 
охорони здоров’я рекомендовано 
роз’яснювати людям, що деклара-
ції не підписуються за один день. 
Адже люди повинні добре вивчити 
лікарів, визначитися, у кого вони 
хочуть обслуговуватися. І тільки 
після того підписувати декларацію. 
Якщо пацієнтам, з якихось причин, 
після підписання декларації щось 
не сподобалось в роботі  лікаря 
та є бажання обслуговуватися у 
іншого, процедура повторюється.

Система автоматично перекидає 
декларацію з одного лікаря на ін-
шого. У амбулаторіях є інформація 
про всіх лікарів.

— А якщо потрібно два лі-
карі?

— Деякі пацієнти мають бажан-
ня укласти угоду з двома лікарями. 
Згідно з реформою, пацієнт має 
право підписати декларацію із 
сімейним лікарем, який буде об-
слуговувати і дитину, і дорослого 
та має право підписати з терапев-
том - для  дорослого та педіатром 
для дитини. Якщо немає номера 
телефону у дитини, тоді сканується 
свідоцтво про народження і, від-
повідно, дитина реєструється за 
лікарем.

Як зазначалося вище, всі лікарі 
мають комп’ютери, закуплені роз-
хідні матеріали. На кожній амбу-
латорії розміщена наліпка “Тут ви 
можете підписати декларацію” та 
інформація  про те, що потрібно 
мати для її підписання.

— Скільки на сьогодні в районі 

є лікарів? Чи існує така тен-
денція, що їх може не виста-
чати, і скільки на одного ліка-
ря буде припадати пацієнтів?

— За нормативами, на 
сімейного лікаря у нас має 
припадати 1800 осіб,  на  
терапевта — 2000 осіб і на 
лікаря-педіатра — 900. Відповідно, 
ми знаємо, що в Козятинському 
районі 40,5  тисячі населення. За-
йманих лікарських посад на тепе-
рішній час у нас 23,75.

Але, за Програмою “Місцеві сти-
мули”, 8 лікарів у нас навчаються у 
Вінницькому медичному національ-
ному університеті за кошти район-
ного бюджету. Якщо буде більше 
населення на одну людину, ніж за 
нормативом (1800, 2000, 900), тоді 
дозволяється звертатись до Націо-
нальної служби здоров'я, для того, 
щоб пацієнти не залишилися без 
надання медичної допомоги. Вона 
дозволяє прикріпити за цим чи 
іншим лікарем більше населення.

— Яка участь районної ради, 
сільських та селищних рад?

— Ми написали клопотання на 
директора  Департаменту охорони 
здоров'я Л.О. Грабович, щоб нам 
максимально направили випус-
кників медичного вузу на роботу, 
адже не вистачає лікарів по райо-
ну. Також звернулися до районної 
ради, де було проговорене питання 
залучення голів сільських, селищ-
них  рад з приводу забезпечення  
житлом  лікарів. Тобто, щоб була 
зацікавленість людини приїхати 
і працювати. Залежно від того, 
скільки лікар набере пацієнтів, така 
буде його заробітна плата. Більше 
того, райрада вивчає питання щодо 
можливості винайти кошти і зро-

бити доплату на перехідний період 
лікарю (суму ще не визначено) для 
того, щоб заохотити лікарів.

Також до Департаменту охорони 
здоров'я подано клопотання про 
виділення коштів на будівництво 
нової амбулаторії на Білопільській 
дільниці. Депутати районної ради 
відповідним рішенням дали згоду 
на 20-відсоткове співфінансування 
даного проекту. У свою чергу, се-
сія Білопільської сільради виділила 
земельну ділянку для будівництва.

— Куди звертатися жителям 
району, за яким телефоном для 
довідок?

— Є єдиний диспетчер, який 
приймає дзвінки екстреної ме-
дичної допомоги з переадресації 
викликів для надання медичної 
допомоги населенню при невід-
кладних станах. Його номер 2-03-
43 (понеділок- п’ятниця); 3-22-50 
(субота). Питання мобільного 
зв'язку обговорюється. Рекомен-
довано лікарям закупити телефони 
і оприлюднити номери та адресу 
електронної пошти для можли-
вості спілкування з пацієнтом. У 
кожній амбулаторії, у реєстратурі 
є телефон, який працює на зв’язок 
зі всіма пацієнтами. Його номер 
зазначений в інформаційному ку-
точку пацієнта.

Інформація по реформуванню 
розміщується на офіційних сайтах 
районної ради, райдержадміністра-
ції і в ЗМІ.

Фото лікарів: Павло володимирович 
кульчицький, лікар вищої категорії та наталія 
віталіївна асафова, лікар 1-ої категорії

тетяна лоЗінсЬка

30 березня зібралися районні 
депутати на чергову сесію. На 
засідання прибули також голови 
сільрад. Очільниця Збараж-
ської сільради Людмила Лав-
ренюк (вона ж — староста 
сільських голів територіальних 
громад Козятинського району) 
взяла слово і оприлюднила кри-
мінальну ситуацію, яка відбулася 
у збаражському лісі напередодні. 
Її промову друкуємо без змін і 
скорочень, тому що кожне слово 
з вуст цієї людини, яка вболіває 
за рідну землю, брало за душу. 
Вона назвала речі своїми іменами 
і закликала представників влади 
району та на території терито-
ріальних громад об’єднатися в 
боротьбі з незаконними вируб-
ками лісу.

— Сьогодні в цьому сесійному 
залі присутні депутати, які ви-
рішують долю району. Моє село 
Збараж внесло свою частку голо-
сів для того, щоб багато хто з 
депутатів сьогодні   тут були...

Ліс — це багатство  нашої кра-
їни! І ми повинні передати це ба-
гатство нашим дітям і правнукам! 
Але ще рік, і не буде що переда-
вати! І ніхто не хоче перейматися 
даною   проблемою, займають 
позицію «моя хата скраю».

На території Збаразької сіль-
ської ради рахується 90,6 га 
лісу (це з посадками). Лісові на-
садження площею 15,6 га, 13,9 
га, 1,8 га постійно охороняються, 
підсаджуються, тому ліс гарний і 
густий.  

Чомусь у 2000 році команда 
керівництва області забрала  ліси 
від сільрад до себе в Вінницький 
“Агроліс”. Збаразька та Зозу-
линська сільради вперлися і не 
віддали ліс.

Жодного рішення не було про 
його передачу. Як можна було 
його сьогодні вирубувати, навіть 
без погодження сільського голо-
ви? Не маючи ніяких документів, 

знайшлися хазяї лісу! Почали 
трощити все підряд. Ліс біля с. 
Лозівки оголили повністю! Пеньки 
спалені, щоб не можна було ви-
значити розміри дерева.

Ми неодноразово зупиняли 
машини в лісі з деревиною. 
Дзвонили в поліцію, виїжджали, 
забирали водіїв з машинами на 
штрафний майданчик, робили 
«шоу», відкривали кримінальну 
справу по А.А. Семенюку (ки-
мось  призначений лісник), але 
потім все закривали і відпускали, 
бо були  дзвінки з Вінниці…

Цікаво те, що коли запитали 
про накладну на дерево, яке зна-
ходилося на машині, то побачили 
підроблені документи на дрова, 
які коштують 2,480 грн. Де ви 
бачили такі   дешеві дрова? А ще 
цікаво, що документи на виписку 
чисті є завжди. Тільки “потрібно 
подзвонити в бухгалтерію до 
В.П. Сичова і уточнити  номер 
накладної”.

Коли вирізали один ліс, взялися 
до другого, який розташований 
біля села Вівсяники. А це просто 
рай для відпочиваючих. Багато 
грибів, дуже місцевість гарна і 
дійсно людина відпочиває там! 
Але небайдужі громадяни зателе-
фонували до депутата  райради  
Махибороди і повідомили про 
вирізку цього лісу. Ми бігом зі-
бралися і поїхали в ліс. Боже! 
Ми побачили, що це вже не 
ліс, а танцювальні майданчи-
ки. Ліс дорізається!   Почали  
кричати, сваритися. Тракторист з 
власним трактором відразу ж втік, 
тому що не оформлений офіційно 
ні трактор, ні він. Семенюк дзво-
нить і наказує, щоб приїхали на 
“розбори” люди і взяли з собою 
“ментів”. А сам з бензопилкою  
сідає в машину “Нива” і втікає від 
нас другою стороною через поле, 
бо депутати перекрили дорогу.

Чекали, чекали і поїхали  в 
село. Потім через 15 хвилин я 
знову сама поїхала до лісу (в 
машині були мої онуки), щоб по-

дивитися, чи при-
їхала поліція .

І тут біля лісу 
я побачила полі-
цейський  автомо-
біль і автомобіль 
“Нива”. Коли я 
почала підходити 
до них, один по-
ліцейський виско-
чив з автоматом 
до мене, ніби  і 
не знав, хто я. 
Мабуть, вперше 
побачив? Хоча 
приїжджав в сіль-
ську раду неодно-
разово.

Коли я все побачила, то вже 
не обирала слів, запитала, на 
чиєму вони боці: громади, чи цих 
людей, які ріжуть по живому ліс, 
чи вони разом це все роблять? То 
він просить вже мене вставити хоч 
своє слово.

Бачила, що поліцейські, не за-
ходячи в ліс, написали акт в ма-
шині. Жахали прокуратурою, що 
буду відповідати за блокування 
роботи “Агролісу”. Сфотографу-
вали  пеньки, які  близько біля 
дороги.

Далі до сільської ради збігли-
ся люди, подзвонили до голови 
Козятинської РДА Олега Оркуші 
та голови районної ради Віктора 
Слободянюка. На той час вони 
були у відрядженні, але пообіцяли 
бути з громадою Збаража.

Відразу наші ветерани АТО, 
депутати сільради звернулися до 
редактора газети “RІА-Козятин” 
Тетяни Лозінської і попросили 
допомогу у висвітленні подій та 
юридичну консультацію.

На сході села розглянули пи-
тання по категоричній забороні 
вирубки лісу. Усі  присутні на  
зборах висловили своє обурення 
з цього приводу. Це може під-
твердити заступник голови ра-
йонної ради Задорожнюк, який 
був присутній на сході села 16 
березня поточного року. Адже  

вирізка лісів проводиться, як ко-
мусь хочеться. Ніколи я не бачила 
екологічної служби, перевірки 
правоохоронними органами. Щоб 
запитали, що ріжете, хлопці?  А 
хто ж хоче проблем! Краще ж 
покарати ту бабцю, яка зрізала 
дерево біля межі чи біля своєї 
присадибної  ділянки? Менше 
проблем і швидше справу за-
крити.

Верховна Рада прийняла 
закон і забрала останнє ба-
гатство — ліси —  і своїм  за-
коном  вже до кінця вирізує 
їх. Браво!?

Я, як голова села Збараж, офі-
ційно заявляю, що наша територі-
альна громада іде на радикальні 
дії, блокування, побиття, спущен-
ня шин та інші методи.

Досить! Не дамо дорізати ту 
крихту дерев, які залишилися. 
Звертаюся до всіх голів  територі-
альних громад, як ваша староста, 
піднімайтеся! Разом зі своїми гро-
мадами не давайте вирізати ліси! 
Лишіть спадок своїм дітям! Бо 
дерево росте 50 років, а влада 
міняється кожні 5 років.

Прошу всі громадські органі-
зації долучитися до нас!

Зараз наша громада чергує в 
лісі, щоб подальша вирубка і ви-
різка не проводилась.

Ми звернулись вже у Верховну 
Раду і до Авакова.

вона, як леся українка, 
шанує рідний край

вероніка люБіч

В Україні у понеділок, 2 квітня, стартував весня-
ний призов на строкову військову службу. Трива-
тиме він до кінця травня. Як повідомив заступник 
начальника Генерального штабу Збройних сил 
України Артур Артеменко, на військову службу 
будуть відправлені трохи більше 15 тисяч осіб. 
Вони будуть служити в Збройних силах України 
(8990 чол.), державній спецслужбі транспорту 
(1000 осіб), державній прикордонній службі (1200),  
Національній гвардії України (4000 чоловіків).

Найбільший призов за останній час Україна по-
казала в 2014 році, коли почалися бойові дії на 
Донбасі. Тоді на строкову службу в травні-липні 
пішли 37 тисяч осіб. 

галина касянівсЬка

Після сильного та не тривалого 
дощу, що пройшов першого квітня, 
Козятин знову став зоною стихійного 
лиха в окремих районах міста. При-
чина — немає дренажної системи 
для талих і стічних вод. Хтось може 
сказати, що не все відразу робиться, 
всьому свій час. 

Для прикладу візьмемо дорогу на 
вулиці В. Земляка. Ту ділянку доро-
ги робили на початку зими минулого 
року. На сьогоднішній день на тій но-
вій дорозі стоїть вода. 

Я пам’ятаю, як перед місцевими 
виборами більшість громадян не по-
вірили в проект Тетяни Лозінської. 
А в ньому було докладно сказано і 
показано, що дорога має бути з дре-
нажною системою. Деякі мешканці 
міста зауважували, що буклет Лозінської 
був оформлений на дорогому папері. Об-
рали того, хто писав на дешевому папері. 
Тільки дешевий папір міського голови для 
громади міста виявився значно дорожчим, 
ніж буклет головного редактора, який 
розробляли в європейському експертно-

му управлінні. І який був реальний для 
виконання.

Болото підсихає і у вітряну погоду зді-
ймається курява пилу. Ще городи не поса-
дили навіть у Кордишівці, а наші містяни 
дорожнього пилу вже наїлися в повному 
розумінні цього слова.

Те, що безбожно вирізаються 
ліси та лісосмуги в Козятинсько-
му районі, ні для кого не секрет. 
Багато небайдужих мешканців 
нашого краю сигналізували в 
усі правозахисні інстанції та ЗМІ 
стосовно незаконних вирубок. Та 
єдине, чого добивалися люди, так 
тільки того, що псевдо-герої по-
трапляли на сторінки кишенькових 
провладних газет, які перебувають 
на утриманні чиновників. Одна го-
лова села навіть стала найкращою 
коровайницею, в той час, коли 
десь поділись 70 га пасовищ! 

Не писали газети про незаконні 
вирубки в районі, тільки опри-
люднювала все “RIA-Козятин”. 
Але на публікації такого роду 
правоохоронці не реагують. І такі 
дії з боку “райагролісу” (під керів-
ництвом Сичова) продовжувалися 
б і надалі, якби сільський голова 
Збаражської громади не підняла 
усе село на ноги і не пригрозила, 
що буде спалювати машини, на 
які вантажитимуть живі дерева. 
Як піднялася громада, злочинну 
організацію “Агролісу” побачило 
керівництво району? Тепер район-
не керівництво вже з громадою? 
А хіба раніше не знали, що під 
мудрим формулюванням “До-
гляд за узліссям” вирізалися живі 
нічим не пошкоджені дерева на 
продаж? 

А де бул влада і правоохоронці, 
коли вирізалися живі дуби, ясени 
у Вернигородку, Махаринцях, 
Селищі, Рубанці чи між Корди-
шівкою і Флоріанівкою? А що 
наробив у Пузирках “стовповий 
аграрій”? Такі вирубки відбулися 
зовсім недавно! А скільки живих 
дерев випиляли раніше!

Якщо районне керівництво ви-
знало, що замість санітарної ви-
рубки дерев “Агроліс” пиляв все 
підряд, то в першу чергу треба 
притягати до відповідальності тих 
сільських голів, які самі “просили”, 
судячи з документів, дозволу на 
вирубку лісосмуг. Так махари-
нецький сільський голова в полях 
робила розчистку “між вулицями”, 
яких формально не існує! Назви 
тих вулиць дійсно є, тільки в полі, 
де вирізались дерева, тих вулиць 
немає. А правоохоронці до цих 
пір не відреагували на незаконні 
дії головихи, яка “не любить тіні”. 

А інші голови, можливо, і не 
знали про існування таких доку-
ментів, їх підписи сфальшували. 
Але для цього потрібно привести 
кримінально-журналістське роз-
слідування. Краще, нехай громада 
спитає у сільського голови: “А ти 
давав згоду? Підписував? Ми тебе 
уповноважували? Ти з нами по-
радився?”

Р.S. За нашими журналістськи-
ми розслідуваннями, на сьогодні 
пан керівник “Агролісу” в команді 
з головою райради і всіма, хто 
до них прибився, переймаються 
темою обгрунтування необхідності 
вирізки вікових сосон на території 
табору відпочинок “Пролісок”. Бо 
на їх голову можуть впасти гілля-
ки. Підрізка для них не канає...
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26 сесія МісьКої ради 7 сКлиКанняКриМінал

До 95-річчя створення в Козятині міліції-поліції

премія на рік вперед

перший 
пішов

я не покинув своїх 
виборців. виборці 
обрали пузиря

місцевий бют зневажає навіть ізраїль

погорільці на склярова в збитку на 350 тисяч

два поГляди депутати 30 береЗня не досиділи
в'ячеслав гончарук

У залі засідань міськради мину-
лої п’ятниці зібралося 28 депутатів 
і до тридцяти запрошених та гос-
тей міста. На порядок денний 
винесли більше 60 питань.

На початку вітали з днем на-
родження депутатів-іменинників. 
Після аплодисментів взялися до 
звіту про виконання міського 
бюджету за 2017 та змін на по-
точний рік. Доповідав начальник 
фінансового управління Павло 
Холковський. Якщо закрити очі, 
що від головного фінансиста не 
було ніякого звіту за рік минулий, 
то в питаннях змін до бюджету 
він майже впорався. А от у ви-
діленні коштів постраждалим від 
пожежі допомагав йому начальник 
управління соціальної політики. 
Ще зміни до бюджету стосува-
лись допомоги багатодітній сім'ї 

і хворій дитині. Тут рішення депу-
татів можна й вітати. От тільки 30 
тисяч на лікування хворої дитини, 
звичайно, мало, в порівнянні, що 
дали багатодітнім.

Знову Преміювали
Четвертим пунктом порядку 

денного було преміювання місь-
кого голови. Як відомо, попередня 
така процедура була скасована в 
судовому порядку. Тепер міський 
голова хотів зробити, щоб все 
було в межах закону.  

На запитання депутата Берна-
товича, чому міський голова хоче 
отримувати гарантовано премі-
альні протягом всього року, а не 
поквартально, адже премія ви-
плачується за хороше виконання 
роботи і немає гарантії, що гродо-
начальник буде успішним в своїй 
роботі до кінця року, Пузир від-
повів народному обранцю: ”Якщо 

ви думаєте так, як написано в 
одній газеті, то це не відповідає 
дійсності. Я преміальні наперед 
не отримую”. Шановний знову 
лукавить? Адже, відповідаючи де-
путату, підмінив поняття. Якщо ви 
не отримуєте преміальні в березні 
за квітень, то це дійсно так. 

Та в газеті, на яку посилається, 
написано зовсім інше. За рішен-
ням, що проголосувала знову 
мерівська більшість, виплачувати 
премію будуть Пузирю протягом 
року гарантовано, не зважаючи, 
чи буде бездоганною робота чи 
ні. 

ЦентралЬній лікарні дали 
мало грошей. Восьмим питан-
ням порядку денного  була тема 
охорони здоров'я. З виступу го-
ловних лікарів ЦРЛ і міської стало 
відомо, що в міської лікарні є кошти 
субвенції та мало фахівців медич-

ної сфери. А в ЦРЛ функціонує 16 
відділень та вона має проблему з 
грошима. На 9 місяців, що лиши-
лися до кінця року, міська лікарня 
передасть ЦРЛ 4 млн грн субвенції. 
Що буде далі, не відомо.

роЗБіглися, хто куди. Після 
цього  питання кількість депутатів 
скоротилося і в сесійній залі кво-
руму не стало. Головуючий переніс 
засідання сесії на середу, 4 квітня  

Пам’ятаєте, в залі засідань, окрім 
депутатів, були гості та запрошені. 
Серед них були керівники держав-
них установ, які мали звітувати пе-
ред міською радою про виконану 
роботу. Якось не зовсім чемно по-
велись з людьми, які втратили час і 
пішли ні з чим. Можливо, на сесію 
не варто виносити таку кількість 
питань? А може, те, що депутати 
розбіглися, свідчить про рівень по-
ваги до головуючого?

інокентій гук

«корисні ідіоти» ПуЗиря

 У політичному жаргоні є тер-
мін «корисний ідіот». Так назива-
ють, даруйте за прямоту, недале-
ких громадян, яких використовує 
влада або певна політична сила. 
Каденція  нинішнього міського 
голови – справжній рай для 
корисних ідіотів, і найголовніше 
місце їх дислокації – сесійна 
зала міської ради.

Притчею во язицех Козятина 
стало преміювання міського 
очільника.  У п’ятницю 19 депута-
тів знову дали добро на щомісяч-
ну винагороду Пузиря в розмірі 
100% посадового окладу на весь 
2018 рік. 

На відміну від нас, депутатську 
коаліцію не обурює управлін-
ський хаос, породжений мером, 
якість ремонту дорожнього по-
криття, відсутність будь-яких 
перспектив щодо водогону, роз-
базарювання коштів міського 
бюджету, неякісне теплопоста-
чання, кумівство небачених досі 
масштабів і ще багато чого. У 
ситуації, коли  принципові захис-
ники громади три шкури зняли 
б, наші депутати благословляють 
найбільш безглузде в історії міста 
правління премією наперед. Для 
здравомислячої людини напро-
шується  висновок: у цій каденції 
мер і депутатська більшість – ви-
падкові люди, непорозуміння, 
безглуздий вибір, приниження 
самого інституту влади. І з таки-
ми керманичами ми мріємо про 
європейське майбутнє країни!

Не секрет, що у переважної 
більшості представників влади 
продуктивно працює лише та 
частина головного  мозку, яка 
відповідає за особистий інтерес. 
Саме нею якийсь «слуга народу» 
додумався обійти процедуру пре-
міювання за принципом «зранку 
гроші – ввечері стільці». Справа 
в тому, що за законом згоду на 
матеріальне заохочення мера дає 
депутатський корпус: уповнова-
жені представники громади, якій 
підзвітний міський голова. І ось 
уже третій рік поспіль частина де-
путатів, іншими словами, «корисні 
ідіоти»  Пузиря, преміюють свого 
боса  на рік уперед. Мовляв, так 
паше, що лиця на ньому немає, 
від виснажливої праці змарнів на-
стільки, що ґудзики на піджаках 

не сходяться? Тож міська казна 
не збідніє, якщо частина наших 
податків піде на тонізуючі напої 
і калорійні наїдки для першої 
особи міста? Та й то правда: це 
ж вам не двірник якийсь, не сані-
тарка, не медсестра на «мінімал-
ці», не пенсіонер. Ми ж за що бо-
ролися? Правильно, за соціальну 
справедливість. І в нашому місті 
отримана переконлива перемога: 
«слуга народу», поклавши на 
народ, домігся особливих умов 
оплати своєї непосильної праці. У 
чому особливість? Народу, якщо 
і пощастить, премію раз на рік 
за результатами праці дадуть, а 
Пузирю напрягатися не треба: 
«попрацював» з депутатським 
корпусом і вуаля! – гарантована 
стовідсоткова премія кожний 
місяць, ще й до кожного свята. 
Байдуже, чи є в місті хоча б один 
відсоток виборців, які б схвалили 
таку процедуру преміювання. Не 
більше й тих, хто взагалі вважає 
Пузиря гідним премії. Але то ж 
народ. Хто його питає? Головне, 
знайти 19 «корисних ідіотів», які 
за це проголосують.

де ЗдоБутки? Згідно з елемен-
тарною логікою, винагорода має 
бути еквівалентом заслуг. Напри-
клад, голову НАК «Нафтогаз» Ко-
болєва преміювали за виграний 
Стокгольмський арбітраж. Чому  
міські депутати, вірніше, підконтр-
ольна меру частина депутатсько-
го корпусу, звільняють його  від 
обов’язку по-справжньому заро-
бляти премію, а не отримувати 
її за посадою? Відповідь напро-
шується сама собою: якраз через 
свою підконтрольність. Точніше - 
залежність, продажність, особисту 
вигоду.

хто ж вони. Світочі моралі сво-
єю «принциповістю» утверджують 
ідеали Революції Гідності і виправ-
довують смисл жертв Небесної Со-
тні? Народ має знати своїх геро-
їв, які всупереч думці переважної 
більшості городян преміювали 
мера авансом. Як має знати при-
ховані мотиви, що спонукали їх до 
такого рішення.

Отже, від Радикальної партії 
Олега Ляшка рішення про пре-
мію Пузирю підтримано двома 
голосами: О.Дацюк  та В. Мали-
шевського. Першу ми знаємо як 
директора терцентру. Лояльність 

до міського голови 
забезпечує їй самій 
премії та надбав-
ки, а міський голо-
ва у вдячність за 
її депутатський го-
лос закриває очі на 
численні порушення  
трудового законо-
давства, встановлені 
ревізіями, перевірка-
ми і навіть судами. 
Схоже на корупцію? 
І нам так здається! 
Інша особа за та-
ких обставин вже 
давно б з посадою 
розпрощалася, але 
в нашому випадку 
рятує депутатський 
статус і вірність меру. Депутат 
Малишевський за сумісництвом 
є власником бізнесу під назвою 
«100 послуг». Подейкують, що 
в число цих послуг входить від-
мивання грошей, бо ця фірма 
отримує від міської ради численні 
підряди на виконання робіт: чи 
лавочку поставити, чи тротуар по-
стелити. При цьому знаючі люди 
відмічають, що ті самі роботи 
можна було б виконати значно 
дешевше. Так чи інакше, але 
сприяння Пузиря розвитку біз-
несу Малишевського забезпечує 
голосування «як треба меру». 
Ніяких асоціацій з корупцією?

Шістьма голосами за добробут 
мера проголосувала «Батьківщи-
на», яка, власне кажучи, і прире-
кла наше місто на прокляття «П». 
Якщо коротко, то справжня мо-
тивація у цих депутатів наступна: 
Л. Гаврилюк пов’язана з мером 
спільним дерибаном бюджету до 
складання нею обов’язків голови 
бюджетної комісії. Тепер на цій 
посаді О. Каратєєв, який став 
депутатом за тим же принципом, 
що і Надія Савченко. Хороший 
хлопець, якого просто викорис-
тали на хвилі АТО. П. Луцюк – 
працівник міськради. Де бачено, 
щоб підлеглий пішов проти боса? 
С. Матвіюк під патронатом мера 
розвиває свій бізнес (один «Та-
бачок» чого вартий!). Л. Савчук 
прославилася на поставці леген-
дарних туй. Дуже прикро, що в 
цю тусовку потрапив священик 
Роман Масира. Ціна його голо-
су не тридцять срібняків, а 150 
тисяч гривень, виділених з місь-
кого бюджету на його церкву.  

Рішення вкрай суперечливе, бо 
бюджет складається з податків 
представників різних конфесій,  
але кошти отримує лише та, на-
стоятель якої – депутат – забез-
печує потрібне меру голосування. 
І знову корупція підморгує своїм 
нахабним оком!

Не відстав від «Батьківщини»  
БПП «Солідарність»: 5 голосів. 
Цікаво, чому в козятинському 
депутатському корпусі знюхалися 
партії, що у ВР знаходяться по 
різні сторони барикад? Напевне, 
в інтересах виборців? Ой ні, в ін-
тересах Пузиря і своїх особистих. 
Є. Буравський, хоч і жене пус-
топорожню хвилю, але голосує, 
як треба начальству. М. Кравець 
не проти премії з корпоративної 
солідарності, М. Мудра  захищає 
бізнес мами, О. Поліщук і М. Си-
нюшко голосують за вказівкою 
Марченка.

Голос «Народного контролю» 
(ха-ха!) Пузир купив, створивши 
для депутата Ясного посаду 
директора соціального готелю. 
Корупція? Така ж відверта, як 
куртизанка на сповіді. Але кому 
яке діло?

«Самопоміч» надала місько-
му голові поміч у вигляді двох 
голосів. Може, хоч тут ніяких 
причинно-наслідкових зав’язків?  
Та ні, тут ще гірше. Принципова 
донедавна Ю. Радогощина помі-
няла позицію, як тільки отримала 
посаду головного лікаря сімейної 
медицини. Адвокат Сич, треба 
визнати, недурний чолов’яга. Опі-
кати Пузиря він, видно, взявся з 
міркувань корпоративної етики. 
Грамотному юристу соромно за 

фаховий рівень свого колеги, 
який за іронією долі поки що 
керує містом. Прогнозуючи по-
дальше безробіття Пузиря, він 
вирішив, що додаткові заоща-
дження за рахунок премії будуть 
доповненням до майбутньої допо-
моги по безробіттю.  

«УКРОП» схвалив преміювання 
двома голосами. Для О. Лєбєдє-
вої далася взнаки робота, на якій 
не прийнято мати власну думку. 
М. Гончарук – ще одна працівни-
ця міськради, тож альтернативи 
молитися на начальника не має.

Дев’ятнадцятий голос дав се-
кретар міськради К. Марченко.

такого історія не Знала. 
Ситуація з преміюванням нагадує 
групове зґвалтування мером і його  
командою  моральних принципів, 
поваги до  виборців, елементарних 
норм порядності. Ніхто  не проти 
самого факту преміювання, тому 
що кожна людина має право як 
на гідну зарплату, так і на вина-
городу. Але за фактом! До речі, 
ні О. Гвелесіані, ні М. Висоцький 
не дозволяли собі цинізму пре-
міювання на рік уперед, як і сто-
відсоткової премії (це було від 10 
до 50% посадового окладу, як і 
решті працівників міськради). Рі-
шення про преміювання схвалю-
валося депутатами щоквартально, 
після заслуховування звіту про ді-
яльність.

Прикро, що спілка «корисних 
ідіотів» Козятина настільки зухва-
ло нехтує думкою громади. Але 
є в цьому й позитив. Уявляєте, з 
якою радістю ми відправимо їх 
«на дембель»?

депутат Панчук висловив протест відносно не 
оформлених по закону матеріалів сесії, ні на 
одному документі немає підпису секретаря

вероніка люБіч

Минулого вівторка правоохоронці від-
значали 95 років створення на Козятин-
щині поліції. До вашої уваги дві точки 
зору на подію двох ветеранів. Один 
служив у пожежній частині, яка підпо-
рядковувалася колись міліції, інший  був 
дізнавачем-дільничним.

його світогляд не Змінився
Ось виступ на урочистостях 27 берез-

ня 2018 року, які пройшли в залі засі-
дань Козятинської райдержадміністрації, 
75-річного Леоніда Кривова: 

— Дорогие друзья! Работники 
бывшего райотдела милиции! Гости! 
Почетные гости! Разрешите мне от 
имени ветеранской Казатинской орга-
низации милиции Украины сердечно 
поздравить вас с 95-летием создания 
Казатинской милиции. Пожелать вам 
крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и, как говорится, успешной борьбы с 
преступностью в городе и районе.

Всем вам известно, что первого марта 
1923 года приказом начальника Киев-
ской губернской милиции было создано 
на Украине 46-е отделений милиции. В 
том числе, и Казатинское отделение ми-
лиции. Всего насчитывалось 20 человек. 
Первым начальником милиции города 
Казатина был Волкотруб Дорофей. 

Славный путь прошла казатинская ми-
лиция. Я вам скажу, они не опозорили 
чести рабоче-крестьянской народной 
милиции. В годы Великой отечественной 
войны половина личного состава ушла 
на фронт и осталась, как говорится, по-
легли смертью героев по защите нашей 
родины. 

В 1941 году в августе месяце публично 
был повешен на ПРБ в Казатине на трёх 
виселицах (он первый вышел) начальник 

паспортного стола Острожинский. По-
следние его слова были: “Прощайте, 
товарищи, меня предала Фроська за 
мешок муки”. И славного героя, сооте-
чественника повесили на ПРБ.

Я вам скажу, в 1954 году погиб от 
пули дезертира советской армии млад-
ший лейтенант, инспектор детской 
комнаты Ильенчук. В 1957 году из 
охотничьего ружья был убит лейтенант 
ОБХСС Кучерявый. В 2014 году на 
блокпосту № 32 погиб Москалюк. Мы 
склоняем головы перед погибшими и 
слава живущим. 

95 лет Казатинской милиции-полиции! 
Они честно несут почетную обязанность 
по охране общественного порядка 
по борьбе с преступностью. Хочется 
сказать: “Так держать!” Нашей славы 
не счесть. Мы с гордостью пронесли 
высокое знамя Казатинской милици. 
Слава вам. Слав героям Украины. С 
праздником.

думка хитрого ділЬничного. Наш 
постійний дописувач-журналіст Владислав 
Повх ветеран міліції, волонтер, гро-
мадський діяч (працював в Козятин-

ському райвідділі дізнавачем-дільнич-
ним) має таку позицію відносно  95-річчя 
Козятинського  райвідділу.

— Край пережив голодомор, війну, 
розруху, бандитизм... І все це очолювала 
і очолює поліція-міліція. Прикро за Ко-
зятин, що так мало полеглих, тепер ми 
могли б ними пишатись, а так — дуже 
короткий список. Не встигає народ за-
думатись. А от списки депортованих, 
осуджених — тисячами тисяч. Списки 
навіть не хочуть зачитувати. Це праця 
не одного дня. Це декілька книг на 700 
сторінок кожна. А дехто із присутніх, 
що отримали нагороди, будучи при вла-
ді, не покаялись. Нині покійного Героя 
України Олександра Москалюка виперли 
з роботи колись без пенсії і пошани, 
без поваги на той час ветерана війни, 
орденоносця. Родину з малолітніми 
двома дітьми поставили на межу вижи-
вання. А потім він став героєм АТО, де 
загинув добровольцем. Він був у основ 
створення Національної гвардії України. 
А чмирі майоро-полковники дерибанять 
бюджетні кошти сотнями тисяч. Роз-
дають грамоти. Оголошують хвилини 
мовчання за полеглими героями, яких 
намагались добити…

На жаль, ніхто крім покійного Моска-
люка, мене особисто і нині найкращого 
танкіста ЗСУ Миколи Мацюка, якого ви-
перли без пенсії, не влилися в ряди за-
хисників держави від російського агре-
сора. Можливо, є ще й інші, про яких не 
знаю. Наперед перед ними вибачаюсь. 

в’ячеслав гончарук

Депутат Рожук на фотокамеру газети “RIA-
Козятин” сказав: “У мене немає стільки вільного 
часу, щоб сидіти в міській раді і не вирішувати 
потрібних питань для громади. Якщо ти сидиш 
і ні на що не впливаєш, то мабуть краще при-
пинити депутатські повноваження”. Отже “блок 
міського голови” сам винен, що останнім часом 
на сесії не більше 28-25 депутатів. А коли сесія в 
часовому вимірі перевалює за 14-ту годину, то в 
сесійній залі бракує кворуму. 

Пенсіонери, чи працюючі люди, у яких  зарп-
лати невисокі, про статки в сім тисяч гривень 
можуть тільки мріяти. А ось міський голова хоче 
свою місячну зарплату збільшити втричі. Маючи 
свою промерівську більшість в міській раді, він 
з семи тисяч зарплатні зробив більше двадцяти. 
Формально зарплата в сім тисяч такою й лишила-
ся. А з преміальними, матеріальною допомогою 
й виходить кругленька сума. 

Та справа навіть не в грошах, що градоначаль-
ник собі придумав. А в тому, що окремі депутати, 
перебуваючи на сесії, не впливають ні на які 
рішення. І деякі опозиційні депутати перестали 
ходити на сесії. Влада відреагувала миттєво, за-
кинувши прогульникам, що вони байдужі до долі 
мешканців міста. Навіть одного разу керуючий 
справами Заїчко та депутат Якімова запропо-
нували, щоб список відсутніх оприлюднити в 
друкованих ЗМІ.

Оприлюднити, звичайно, можна. Тільки потріб-
но також сказати, що депутати мерівської біль-
шості не помічають, що депутати, які перестали 
ходити на сесійні засідання, не прогулюють. Вони 
так виражають протест. Уже перший пішов геть 
з депутатів. 

Те саме стосується й нашої газети... Спостері-
гаючи, що відбувається на сесіях міської ради, 
також не хочеться бути там присутніми. Повна 
безхребетність депутатів і зухвалість владної 
верхівки. Виглядає все приблизно так: які б об-
говорення не влаштували опозиційні депутати, їм 
закриють рота і мерівська більшість (19 депутатів) 
все одно проголосує “за” і всі рішення пройдуть. 

вадим вадимович рожук.

Я завжди був з жителями Козятина, 
робив, що міг і допомагав, чим міг. 
Незалежно від свого депутатства. Я 
люблю продуктивну роботу, яка дає 
результати. Також мені більше імпонує 
дія, а не слова та паперова тяганина. 
Спочатку я думав, що депутатство дасть 
мені досвід... Досвід і справді прийшов. 
Дякую. 

Думка покинути депутатство приходила до мене ще на 
перших порах. Але я розцінював це як слабкість. У мене в 
пріоритеті моя сім’я та безцінний час. Не хочу даремно його 
витрачати. Після сесій я почуваюсь роздратованим. Вона 
нагадує болото, в якому важко не забруднитися. Усе зво-
диться до особистих інтересів та міжусобних «війн», помст, 
конфліктів. Люди не вміють тримати слово. Слабкі тілом, 
духом і мораллю. (Звісно, не всі такі, але вони в меншості.) 

Це всі мої враження від перебування на сесіях. Не був 
готовий я до цього. Я не звик виправдовуватися, думати, що 
куди переписати, що не вказати в декларації і максимально 
показати себе чесним-бідним, щоб більше подобатись ви-
борцям. Я їжджу, куди хочу, вдягаю, що я хочу, і нічого 
приховувати не хочу. 

«Поварився» я в цьому котлі, не моє це. Тому я прийняв 
рішення піти. 

Зараз, я вирішив зупинитися, переосмислити свою діяль-
ність, приділити більше уваги саморозвитку. Проводити ще 
більше часу з дружиною та сином, яких я безмежно люблю. 
У планах: вирости та стати сильнішим. 

Жителям міста, хочу сказати: Почніть з себе. Приведіть 
в порядок та гармонію свій дім, тіло та розум. Займіться 
спортом. Харчуйтеся правильно. Вимкніть телевізор та 
читайте книжки. Більше часу проводьте з рідними. Будьте 
щасливі! Всім щиро цього бажаю!!! 

влад лісовий

За таку злочинну організацію праці 
в Козятині на вулиці Земляка, мабуть, 
треба відправити міського голову до бу-
цегарні. Середа, 9 год. 40 хв., 4 квітня 
2018 року. У час найбільшого скупчення 
людей, що поспішають на базар, про-
водяться земляні роботи! Віддаємо по-
шану ювелірній роботі техпрацівників. 
Персонально — екскаваторнику. Ці 
люди стали живим щитом між ковшем 
екскаватора та городянами. Якщо екс-
каватор когось потрощить, то тільки з 
робітником, не інакше. 

Увага: з 15-ї години щодня вказана 
вулиця абсолютно безлюдна!

Тож потрібно 
так нехтувати та 
зневажати робіт-
ників та громаду 
міста, щоб так на-
ражати людей на 
трагічні події пе-
ред Великоднем. 
Звернення до 
отця Романа Ма-
сири, депутата від 
БЮТ: помоліться 
за душу міського 
голови, щоб Бог 
дав йому розуму, поважати та берегти 
людей від напасті, як це зробила в 
сінагозі привселюдно (в Ізраїлі) пані 

Юлія Тимошенко 1 лідер БЮТу. Істину 
глаголять: не шукай, не клич біди, вона 
сама прийде.

іван остаПчук

Минулої середи, 28 березня, о 2-ій 
годині ночі в місті Козятині сталася 
пожежа. Горіла квартира в триповер-
ховому будинку на вулиці Склярова. 
Розгулялося вогнище на другому 
поверсі багатоквартирного будинку.

Як повідомили в Управлінні Дер-
жавної служби надзвичайних ситу-
ацій у Вінницькій області, під час 
ліквідації пожежі було врятовано 
життя двох людей. Вогнеборці за 
допомогою висувної драбини з бал-
кону згаданого помешкання зняли 
49-річну власницю квартири і 
її 55-річного чоловіка. Також 
рятувальники евакуювали 13 сусідів 
погорільців. Усі евакуйовані прожи-

вали в одному під’їзді з 
постраждалими.

У квартирі, де розгу-
лялася стихія, вогнищем 
було пошкоджено майже 
все - від облицювання 
стін до побутової техні-
ки та меблів. За оцінкою 
експертів, пожежа на-
несла родині збитків на 
350 тисяч гривень. Таку 
ж суму озвучують і в управлінні со-
ціального захисту населення. Крім 
згаданої квартири постраждалими 
виявились ще й мешканці першого 
поверху. Їх помешкання залила вода, 
адже гасили вогонь дві пожежні 
машини. У сумі - це вісім тонн води.

Постраждалим від стихії було 

виділено відповідно 25 і 15 тисяч 
гривень на відновлення іфраструкту-
ри помешкання. Відповідне рішення 
було прийнято на сесії міської ради 
30 березня. Причиною пожежі, за 
попередніми висновками, стало ко-
ротке замикання в електромережі 
помешкання. 
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соФія шевчук

Різні події ма-
ють певну дію на 

стрижку волосся 
людини. Вибравши 

найсприятливіший день для 
стрижки, ви збережете свої по-
зитивні сили і позбудетеся від 
усього негативного, знайдете 
гармонію з собою і зовнішнім 
світом.

Сприятливі дні для стрижки 
в квітні-2018: 4, 5, 11, 12, 17, 
19, 20, 21, 25, 26, 27, 28.

Після стрижки в ці дні, волос-
ся буде рости швидше, перетин 
кінчиків не буде дошкуляти вам 
довгий час. Також зміна довжи-
ни локонів допоможе зберегти 
внутрішню енергію і відновити 
рівновагу.

Нейтральні дні для стриж-
ки: 13, 14, 21 квітня.

Якщо ви хочете змінити до-
вжину волосся, але вам хочеть-
ся на більш тривалий час збе-
регти форму і довжину зачіски, 
вам варто вибрати нейтральний 
день для стрижки. У ці дні мож-
на сміливо обрізати волосся, не 
боячись негативних наслідків на 
енергетичному рівні.

Несприятливі дні для 
стрижки: 7, 8, 9, 15, 16, 23, 
29, 30 числа квітня.

Якщо вам не подобається ре-
гулярно відвідувати салон, вибе-
ріть для стрижки несприятливий 
день, коли Місяць знаходиться в 
спадній фазі.

Стрижка на спаді Місяця 
не зашкодить ні морально, ні 
фізично, ні красі волосся, але 
воно буде повільно рости.

У молодик і повний місяць від 
зміни довжини волосся потрібно 
відмовитися зовсім, тому що в 
ці дні стрижка здатна вкоротити 
життя людини, погіршити її мо-
ральний стан.

Календар стрижок 
на квітень

Блог
іван смоліч, 
лікар

Коли болить 
голова — це про-

явлення хвороби 
склероз судин головного моз-
ку. З’являється шум в вухах, 
погане самопочуття, почуття 
страху, погіршення пам’яті, під-
вищується тиск.

Що робити?
По-перше, заспокоїтись, 

прилягти в ліжко, якщо є ліки, 
прийняти каптопрес, або кор-
валмен: взяти пігулку під язик і 
розсмоктувати. Через 2-3 хви-
лини стане краще. Наголошую, 
не ковтати таблетку, а роз-
смоктувати. Ліки не проходять 
в нашому тілі фільтрів, печінка, 
нирки. Через 2-3 хвилини роз-
смоктування і15-20 хвилин при 
споживанні і запиванні водою. 
Тут зрозуміло, що скоріше і 
ефективніше.

Але щоб цього не трапля-
лося, треба робити профілак-
тику. На допомогу приходить 
точковий масаж голови. Таких 
точок нараховується на голові 
одинадцять.

Перша — маківка голови 
або “роднічок” (тім'ячко)

Друга — на з’єднанні воло-
сяної частини голови і шкіри 
обличчя

Третя — паралельна над-
брівні дужки масаж трьома 
пальцями рук

Четверта — перенісся, ніс з 
двох сторін

П’ята — ніс з двох сторін 
Шоста — крила носа 
Сьома — під носом реані-

мації
Восьма — ямка на бороді 

(точка краси)
Дев’ята — бугорки за вухами 
Десята — вуха голови
Одинадцята — ямка - поти-

лиця голови, з’єднання голов-
ному мозку зі спинним

Дванадцята — точка на 

з’єднанні великого  і вказівно-
го пальців двох рук. 

Масаж кожної точки про-
водиться не менше хвилини, з 
використанням мазі живокосту 
житомирського фармзаводу, 
мазь “зірочка В'єтнаму”, скіпі-
дарна мазь. 

Володимир Берсенев, лікар 
від Бога вищої категорії, за-
служеній лікар України. Як 
профілактику, він пропонує 
замість ліків пити якісну воду, 
навряд чи людина коли-небудь 
вигадає щось краще, корис-
ніше для здоров'я, ніж вода і 
повітря.

В такій країні як Японія не-
має дефіциту та нестачі ліків, 
але і там останнім часом усе 
активніше віддають перева-
гу лікувальним властивостям 
питної води. Як вважають 
японські лікарі, треба привчити 
себе натщесерце до чищення 
зубів випивати з чайною ло-
жечкою меду 500-600 мл води 
і лише через 25-30 хв. почина-
ти прийом їжі.

Вода, як основні ліки, до 
100% дає змогу знизити 
кров'яний тиск до норми, ута-
мувати головний біль, поборо-
ти закрепи, шлункові інфекції і 
навіть діабет та рак.

Цей метод не має побічних 
ефектів. Спочатку може спо-
стерігатися часте сечовипус-
кання, але треба продовжувати 
і перетворювати прийом води 
у звичку.

А тепер за повітря. Без по-
вітря не можна жити. Без по-
вітря та вітру вода не шумить, 
без повітря не можна любить. 
Повітря, це кисень для наших 
клітин. Важливу роль має вуг-
лекислота нашої крові. 

Відомо, що є певні правила 
дихання для покращення са-
мопочуття. Які вони? Дихати 
потрібно не глибоко, а повер-
хово з затримкою не менше 
20, а ще краще до 50 хв. 5-7 
раз в день, таке дихання фізі-
ологічне.

Із фізіології нашого ор-
ганізму відомо, яку велику 

роль відіграє вуглекислота в 
артеріальній крові, як розши-
рювач дрібних судин, артеріол 
і капіляр, фізіологічно норма 
вуглекислоти в крові 6-6,5%. 

При обстеженні у людей 
поважного віку рівень вугле-
кислоти, як правило, зниже-
ний в межах 3,5-4,5%, (норма 
6-6,5%). Йоги дихають мето-
дом вольової ліквідації глибо-
кого дихання. Метод більше 40 
років розробив вчений Костян-
тин Бутейко. 

Найперше цим методом 
Бутейко вилікував себе. Про-
довження дихання за методом 
Бутейка російські вчені Н. А. 
Агаджанян і Ю. Н. Мішустін 
сконструювали прилад “само-
здрав”. По користуванню ним 
видали книжку і назвали її 
“Вихід з тупика”. 

Пропоную дану книжку 
уважно вивчити і фізіологічно 
дихати. На закінчення, поба-
жання: робіть точковий масаж, 
пийте воду и будьте здорові та 
діяльні.

Голова болить, що робити?
Блог

Це все відбувається в стінах дитячої бібліотеки
учні стають майстрами книжкових наук про Голодомор не забуває 

молоде покоління

Лідер парт і ї 
«Громадянська 
позиція» Анатолій 

Гриценко підтримує 
рі - шення влади про видво-
рення з України 13 російських 
дипломатів. Він вважає це рі-
шення правильним і адекватним. 
Водночас Гриценко висловив 
здивування запізнілою реакцією 
верхівки української влади на 
присутність в дипломатичних 
службах людей, які працювали 

на російські спецслужби. 
«Я ставлю два величезні 

плюси українській владі за со-
лідарне з Європою рішення 
видворити 13 дипломатів. Але 
коли я чую, що речник МЗС і 
сам президент підтверджують, 
що ці люди – розвідники, які 
працювали під дипломатичним 
прикриттям, то в мене виникає 
питання, чого ж ви їх раніше не 
відіслали? Чого чекали Брита-
нії, у час, коли йде війна? Так 
і у нас до цього десятки тисяч 

людей вбила війна. Наскільки 
неадекватно зважується ціна 
людського життя…», - зазначив 
Анатолій Гриценко. 

Лідер «Громадянської позиції» 
вважає також, що видворення 
дипломатів стане для Росії сер-
йозним ударом. 

«Загалом, країни НАТО і 
Євросоюзу видворять більше 
сотні російських дипломатів. 
Це серйозний прямий удар в 
лоб Росії. Адже ті, хто видво-
ряється, більше не мають права 

повертатися в якості дипломатів 
у країни НАТО чи Євросоюзу. 
Вони для них тепер закриті 
назавжди. Це суттєво підриває 
кадрову дипломатичну політику 
Росії, адже треба готувати но-
вих розвідників. Для багатьох, 
це крах кар’єри. Доведеться 
або опановувати африканські чи 
азійські мови, або йти на пен-
сію, в приватний бізнес чи ще 
кудись. Рішення абсолютно пра-
вильне, логічне, але, на превели-
кий жаль, Україна попередніми 

рішеннями підривала до себе 
довіру. Зараз вона її потихеньку 
відновлює. Коли всі країни за-
стосовували санкції протягом 
2014-2015 років, Україна не при-
ймала цього рішення. І Канада, 
і Нова Зеландія, і Австралія, і 
Японія застосовували санкції, а 
ми ні. Нашим партнерам важко 
було зрозуміти, як так: ми про-
симо їх про підтримку, а самі… 
А нинішня солідарна підтримка 
спрацює зі знаком плюс», - каже 
Анатолій Гриценко.

Видворення дипломатів - серйозний удар в лоб Росії
Блог

леонід яЩук, 
Завідувач всП 
коЗятинсЬкий 
мвлд 

Епідемічна ситуація 
по ряду інфекційних хвороб 
залишається напруженою. Про-
тягом останнього періоду спо-
стерігається зростання захворю-
ваності кишкової групи інфекцій, 
в першу чергу гастроентероко-
літів, які перевищили обласні 
показники. Зросла питома вага 
гастроентероколітів за рахунок 
рото-вірусних інфекцій. Значне 

зростання захворюваності спо-
стерігається на кір за рахунок 
невиконання плану щеплень.

Поряд із загрозою захворі-
ти на кір, нас чатує небезпека 
дифтерії. Пов’язана вона з недо-
статньою кількістю вакцин в по-
передні роки та відмовою батьків 
і частини дорослого населення 
щеплюватися. У 2017 році, в 
зв’язку з відмовою батьків, не 
щеплено 429 дітей, в поточному 
році вже не щеплено 459.

Дорослих відмовилось від 
щеплень в 2017 році 43 особи, в 
поточному році 129. Така відмова 

в багатьох випадках пов’язана з 
інтенсивною антивакцинальною 
кампанією в попередні роки, 
аферами, здійсненими чиновни-
ками МОЗ України при закупівлі 
неякісних вакцин та поодинокими 
випадками поствакцинальних 
ускладнень, які були в Україні.

На сьогодні ситуація із забез-
печенням вакцинами поліпшилась, 
якість їх покращилась. Саме тому 
я б радив і дітям і дорослим ще-
плюватись, особливо проти кору 
та дифтерії.

Звичайно, календар щеплень 
для дітей не зовсім враховує 

реалії життя дітей в Україні та 
погіршення медичного обслугову-
вання їх, в зв’язку з припиненням 
підготовки педіатрів. Не вистачає 
досвідчених сімейних лікарів, які 
могли б ретельно обстежити ди-
тину перед щепленням, а також 
слабка та застаріла матеріальна 
база лабораторій не дозволяє 
перед вакцинацією обстежити 
імунний стан дитини, враженість 
гельмінтами.

Однак такі дослідження мож-
ливо провести в обласному цен-
трі, якщо сумніваєтесь в прийнят-
ті рішення щодо вакцинації. Кра-

ще ретельно обстежити дитину і 
щепити за рекомендацією лікаря 
та пережити незначну реакцію 
організму дитини на вакцину, ніж 
захворіти на класичну дифтерію, 
кір, скарлатину та втратити від 
ускладнень цих хвороб свою ди-
тину назавжди.

Ризик поширення цих небез-
печних хвороб великий, у зв’язку 
зі зростанням прошарку населен-
ня в останні роки, яке не щепле-
не. Тим більше, що сироватки, 
глобулінів для лікування таких 
хворих МОЗ вчасно не замовило 
і не завезло в Україну.

Епідемічна ситуація: зростає захворюваність за рахунок невиконання плану щеплень
Блог

в'ячеслав гончарук

Минулого четверга, 29 березня, 
школярі Козятинщини відзначали 
День дитячого читання 

історія свята книги. Започат-
коване свято  було  ще в далекому 
1943 році дитячим письменником 
Львом Калисем під назвою “Книж-
кові іменини”. Їх стали відзначати 
під час весняних канікул в кінці 
березня. У незалежній Україні 
Всеукраїнський тиждень дитя-
чого читання був заснований 22 
лютого 1993 року. З тієї пори в 
нашій державі свято книги стало 
традиційним. А тиждень дитячого 
читання вважається з 21 березня 

по перше квітня.

ЗіБралися 19 БіБліотек!. Збері-
гають такі традиції і в Козятинській 
районній бібліотеці. До районного 
центру з’їхались учні дев’ятнадцяти 
сільських бібліотек (філій). Хто з 
читців книги став найбільш успіш-
ним в театралізованому районному 
конкурсі, оцінювало журі. Прохо-
див конкурс читців дитячої книги 
під назвою ”Читаюча дитина — 
майбутнє України”.

краЩі читЦі. Визначились із 
кращими читцями. Ними стали 
восьмикласник Андрій Терентєв 
з Перемоги, Мар'яна Муляр з Пи-
ківець, зозулинчанка Анастасія 

Ільчук, семикласниця Марія Вол-
ковінська з Бродецького, Діана 
Назарчук з Глухівець, Сніжана та 
Іванна Скоропад із Самгородка, 
Світозар Коновалюк з села Пу-
зирки, 5-класниця Єва Варданян 
з Блажіївки, Зоряна Порхун, яка 
представляла Вівсяники, семиклас-
ник Олег Романчук з Журбинець, 
Анастасія Ліпницька з Сигналу, 
семикласниця Лілія Покотило з 
Широкої Греблі, Крістіна Рибак 
з Махнівки, Марія Лобода з села 
Михайлин, Ірина Рудякевич (Же-
желів), Віталіна Бальшанек з Ми-
колаївки, семикласниця Анастасія 
Андрушко з Махаринець, Сергій 
Липський з Вернигородка, та Ілля 
Мазур з Флоріанівки. 

грамоти і ПриЗи. Виступ всіх 
конкурсантів оцінювався журі за 
такими критеріями: театралізація, 
артистизм, позакласне читання, 
оригінальність виступу, творчість, 
креативність, костюм.

За оцінками суддів, учасники 
дитячо-юнацького конкурсу роз-
ташувалися в такій послідовності: 
Віталіна Бальшанек та Крістіна 
Рибак стали лауреатами першої 
премії. Другі місця судді віддали 

Ірині Рудякевич та Анастасії Іль-
чук. Треті місця і третю премію 
отримали Діана Назарук, Марія 
Волковінська, та Зоряна Порхун. 
Решта учасників отримали заохо-
чувальні призи.

Завершилося дитяче свято 
традиційною українською гос-
тинністю. 

Організатори святкового дій-
ства пригостили всіх учасників 
і гостей бібліотеки українською 
здобою — короваєм.

у бібліотеці відЗначали 
книжкові іменини

марія риБак

Удосконалювали професійну 
майстерність і підвищували рівень 
загальної дидактичної та мето-
дичної підготовки педагоги райо-
ну. Семінар відбувся на базі Біло-
пільського навчального закладу 
30 березня поточного року. Про 
це розповіла газеті “RIA-Козятин” 
науковий співробітник КЗ 
«Музей Хліба», вчитель історії 
Тетяна Панасюк.

Семінар учителів історії та 
етики мав назву «Індивідуальний 
підхід до викладання суспільноз-
навчих дисциплін в умовах пере-
ходу освіти на новий Державний 
стандарт».

Як розповіла газеті Тетяна Па-
насюк, свою роботу семінар роз-
почав із відвідування Музею хлі-
ба. Гостей зустрічав директор 

комунального закладу Сергій 
Рибачук. Працівники музею та 
учні школи зустрічали гостей із 
святковим короваєм. Для всіх 
присутніх була проведена за-
хоплююча екскурсія сторінками 
створення та розвитку хлібо-
робства на Україні. Гості змогли 
доторкнутися до живої історії 
українського побуту та звичаїв 
нашого народу. До уваги вчителів 
та учнів був представлений фото-
проект «…до Свого коріння…» та 
фотовиставка «Без коріння саду 
не цвісти» (робота фотографа 
Світлани Харченко та творчої 
групи Tan:Dem в складі Олени 
Беззубенко та Тетяни Харченко).

— Заступник директора На-
талія Шевчук та колектив школи 
радо вітали гостей піснею «Ой 
зелене жито, зелене» та укра-
їнським калачем, — розповідає 

пані Тетяна. — До уваги вчите-
лів було представлено виставку 
кращих творчих робіт вчителів 
та учнів школи «Руки творять 
дива», яку підготували Надія 
Кондратюк та Юлія Козаченко. 
Керівник районного методичного 
об’єднання вчителів історії Ірина 
Савчук організувала та прове-
ла практичну частину семінару, 
ознайомила учасників з планом 
роботи та основними тенденціями 
інноваційних підходів до навчаль-
но-виховного процесу. Колеги 
заслухали змістовні виступи - 
звіти вчителів, що атестуються 
у 2017-2018 н. р. (Жанна Авра-
менко, Людмила Дрижук, Тетяна 
Панасюк, Ольга Тюренкова). Усі 
обмінялися досвідом відповід-
но до теми семінару. Особливу 
увагу учасників семінару Ірина 
Савчук звернула на обговорення 

питання підготовки учнів до ЗНО. 
Учителі етики розглянули питання 
«Сучасні підходи до організації 
навчально-виховного процесу з 
етики» та обмінялися матеріала-
ми з досвіду роботи. 

У рамках семінару відбулася 
учнівська науково-практична 
конференція, присвячена 85-тій 
річниці Голодомору в Україні, 
керівником якої був Олександр 
Бабкін.

Цікавою та корисною для учи-
телів була діагностична методика 
«Колесо балансу життя» і впра-
ва–проект «Правила душевної 
рівноваги, яку провела Евеліна 
Кожокар (практичний психолог та 

соціальний педагог школи).
Яскравим підсумком семінару 

стало привітання всіх присутніх із 
народним святом теплого Олекси 
та вручення гостям подарунків 
зроблених власними руками твор-
чих вчителів Білопільської школи 
Оксани Клірішенко та Валентини  
Васько.

— Сподіваємося, що семінар 
залишив тільки приємні враження 
у всіх. Хочеться висловити найте-
пліші слова вдячності адміністра-
ції школи та КЗ «Музей Хліба», 
учням, всім працівникам школи за 
організацію та проведення цього 
районного заходу, — підсумувала 
Тетяна Панасюк.

в’ячеслав гончарук

Тиждень дитячого читання як і 
весняні канікули добігли до логіч-
ного завершення. Та козятинські 
бібліотекарі знайшли продовжен-
ня дитячого свята. Вони разом з 
учнями 2-А класу школи №2 
підготували театральну виставу 
“Країна казкових мрій”. Групою 
підтримки були учні школи №1. 

Книга - мудрий друг, кажуть 
діти. Вона не вміє говорити, а роз-
повідає про весь навколишній світ. 

Бібліотекарі, щоб було весело і 
оригінально, придумують різні ва-
ріанти спілкування дітей з книгою. 
Залучивши казкових героїв, що зі-
грали самі діти, всі присутні в залі 
опинилися в країні казкових мрій.

Яких тільки у виставі не було 
героїв. Усіх їх представили органі-
затори казкового дійства класний 
керівник 2-А класу Оксана За-
горуй та бібліотекар молодшого 
відділу Наталія Кісарчук.  

Бібліотечна фея, Королева 
книжкового королівства, Червона 
Шапочка, прислужник, Котигорош-
ко, Дюймовочка, Івасик Телесик, 

Баба Яга, яка в цій казці стала до-
брою. За логікою дітей, вона стала 
доброю тому, що пішла на пенсію. 
Колобок, Злий Чарівник, Книги, 
Білосніжка, Гноми, Козаки, Попе-
люшка… У концертній виставі вони 
розповіли, як важливо бережно 
ставитися до книги. Адже книга 
жива, поки її читають, а читають 
доти, поки книга має охайний ви-
гляд. У книжковому королівстві, 
що побували другокласники, зна-
ють, як поводитись з книгою, щоб 
вона служила довго. І за наказом 
Казки учні 2-А класу школи № 2 

стали дійсними 
членами Акаде-
мії Магії з при-
своєнням звання 
“Майстри книж-
кових наук”. 

З цим висо-
ким титулом при-
йшли привітати 
артисти бального 
танцю ансамбль 
“Візаві” і співоча 
гордість нашо-
го краю Віталіна 
Бальшанек.

За захоплюючу театральну ви-
ставу казковим героям і їхньому 
головному Магу Оксані Іванівні 
бібліотекарі подарували запашний 
коровай з казкової печі. 

На завершення дитячого свята 
для казкових героїв, які знову 
стали звичайними дітьми, групи 
підтримки учнів першої школи 
бібліотекарі ЦРБ влаштували 
пізнавальну вікторину. Діти-чит-
ці книги справились із завданням 
на відмінно. У чотирьох конкурсах 
на різну тематику вони відповіли на 
всі запитання.

валерія долінос, учениЦя 11 класу 
БілоПілЬсЬкої сЗш I-III стуПенів

Тема Голодомору завжди 
складна та болюча, але ми 
мусимо її обговорювати. Адже 
пам’ять про замордованих го-
лодом вічно житиме у наших 
серцях. 

Висловлюємо щиру подяку 
всім учасникам заходу, який від-
бувся на базі нашої школи і не 
залишив байдужим жодного з 
нас. Це науково-практична кон-
ференція «Голодомор. Методи 
виживання», яка пройшла 30 
березня в рамках районного се-
мінару вчителів історії та етики.

Захід проводив вчитель історії 

та етики Дубовомахаринецької 
школи Бабкін О.В.

Доповідачами на конференції 
виступили учні Вернигородської 
школи Тетяна Ткачук та Анаста-
сія Чернуха, Білопілької — Вале-
рія Долінос та Крістіна Козачен-
ко, Глуховецької — Тетяна Ого-
роднічук, Дубовомахаринецької 
— Інна Лехкодух, Козятинської 
школи №9 — Валентина Дани-
люк, школи-інтернат-гімназії» 
— Карина Коломійчук, Флоріа-
нівської — Анна Кукуруза.

До уваги учасників заходу 
була представлена хвилююча ви-
їзна міні-експозиція КЗ «Музею 
Хліба» під назвою «В пам’ять 
про скорботний 33-ій».

серйоЗний підхід до 
викладання у школах
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про все спорт, позитив

Знову з бюджету заплатили, а глядачам не сповістили

Віктор Фалтус живе за принципом: найбільш наполегливих 
ляпаси лише бадьорять, а стусани – прискорюють дію

наша Землячка продовжує 
Зіркову творчість

теніс

ЗмаГання З карате: 
14 приЗових місць!

ветеран війни Звернувся в 
RIA, як останню інстанцію

олександр ілЬниЦЬкий 
(17), ученЬ школи-
ліЦею:

— Здав зовнішнє 
незалежне оцінювання!

даша (28) З сином артуром, 
у декретній відПустЦі:

— Ми сім’єю на піднесенні 
готуємося до великодніх 
свят.

наталія гореЦЬка (55), БіБліотекар 
Першої категорії:

— У мене все життя позитив: вдома 
все добре, на роботі дружний колектив

і здоров’я не підводить.

віта БілінсЬка (23), БіБліотекар 
читалЬного Залу ЦрБ:

— У родинному колі від-
святкували католицький Ве-
ликдень.

артур данЬкевич (17), 
студент:

— Зустрів друзів по 
школі. Взагалі, з’явилося 
багато нових друзів!

олександр, слюсар, 
маша (7): 

— Ми відвідали дитя-
че “Свято бантиків”.

ми ЗаПитали у коЗятинчан Що позитивного сталося минулого тижня?

На районних спортивних іграх 
визначилися переможці

кульова стрільба і теніс

перше тренування 
“моноліта”

козятинська “іскра” знову перемагає

українці увійшли в вісімку найкращих 
команд континенту

тетяна лоЗінсЬка

Квітень розпочався у ко-
манди “СК ТАКО м. Козятин” 
відкритим чемпіонатом Жи-
томирської області з карате 
кіокушинкай. Змагання про-
ходили у Новоград-Волин-
ському. Учасниками стали 
450 спортсменів з Житомир-
ської, Вінницької, Одесь-
кої, Волинської, Рівненської, 
Хмельницької, Київської та 
Закарпатської областей.

Як повідомив газеті “RIA-
Козятин” тренер Дмитро Жив-
чик, за результатами змагань 
козятинська команда виборола 
14 медалей. Шість перших місць 
отримали Лєна Данчук, Денис 
Ващевський, Марія Сокольвак, 
Марія Біда, Анастасія Тарасюк, 
Кіра Костюк. Срібло у Олексан-
дра Живчика, Нікіти Яроша, Тим-

офія Кацана, Юлії Свідерської. 
На третьому призовому місці: 
Андрій Маліновський, Каріна Не-
стеренко, Іванна Кідалова, Дани-
ло Качківський.

— Від імені тренерського 
складу СК ТАКО, щиро дяку-
ємо  організаторам за запро-
шення та за гарну організацію 
турніру, Осу!, — каже Дмитро 

Живчик.
У свою чергу вітаємо пана 

Дмитра з такими гарними резуль-
татами, а його вихованцям бажа-
ємо подальших перемог, долати 
всі труднощі і виклики сьогоден-
ня, залишатися справжніми, за-
вжди веселими, гарними людьми, 
від яких відчуваєш таку енергію, 
яка аж переливає через край. 

вероніка люБіч

У останній день березня у 
спортзалі профтехучилища відбу-
лися спортивні ігри Козятинщини 
з настільного тенісу та кульової 
стрільби. Учасниками стали 9 те-
риторіальних громад: Білопілля, 
Бродецького, Глуховець, Корди-
шівки, Махнівки, Пиковця, Пляхо-
вої, Сестринівки та Сокільця. 

В особистій першості з ку-
льової стрільби серед жінок 
перемогла Ольга Харахондя 
(Бродецьке). На другому місці 
Жанна Говійко (Білопілля), на 
третьому Людмила Гайдучок 
(Сестринівка). Золоту медаль 
серед чоловіків виборов Віталій 
Шостаківський (Бродецьке), сріб-
ну — Ігор Погребняк (Махнівка), 
бронзову — Олексій Шостаків-

ський (Бродецьке). 
У командній першості голо-

вний трофей змагань дістався 
Бродецькій територіальній гро-
маді, срібними призерами стали 
стрільці Махнівки, бронзовими 
— Сестринівки.

У настільному тенісі першими 
стали спортсмени із Сестринівки, 
друге місце у білопільських тені-
систів, третє — у кордишівських. 

У особистій першості перемо-
гли Дмитро Демчук, Іван Поберій, 
Олена Кузнець, які грали за Се-
стринівку. На другому місці Сер-
гій Рижук, Олександр Якимчук та 
Жанна Говійко (Білопілля), третє 
місце у Олександра Гайдучка та 
Володимира Дрижука (Корди-
шівка). Вітаємо спортсменів з 
гарними результатами. Бажаємо 
подальших перемог.

в'ячеслав гончарук

У кінці березня Козятинський 
футбольний клуб “Моноліт” 
вийшов з зимової перерви. За 
традицією команда нашого міста 
на перший тренувальний збір 
вибирає сильного суперника. За 
словами керівників “Моноліта”, 
це робиться для того, щоб знати 
слабкі місця команди. 

А виявити їх може тільки силь-
ний спаринг. 

На перше своє тренування 
козятинські футболісти поїхали 
у Вінницю. Там на них чекала 
амбітна команда місцевого “Евер-
тона”. Вони в зимове трансферне 
вікно до своїх лав запросили 
багатьох класних виконавців і 
ставлять перед собою високі цілі.

Слід відзначити, що наші 
спортсмени майже зберегли свій 
бойовий склад. І в першому таймі 
виділялися в команді Дмитро Ста-
рік та Олексій Тверезенко. Перша 
половина матчу пройшла в рівній 
боротьбі з однаковими шансами 
на успіх.Та вразити ворота своїх 
суперників обом командам не 

вдалося. Тож після першого тай-
му на табло світилися нулі.

Друга сорокап’ятихвилинка 
почалась оновленими склада-
ми обох спортивних колективів 
десь на половину. Монолітівці 
й в другому таймі нічим не по-
ступалися команді господарів 
— футболістам “Евертона”. Се-
ред монолітівців виділялися 
Андрій Хрищенюк, Костянтин 
Благодир, Віктор Жук, та Дми-
тро Балицький. Останній, як і 
дев’ять інших гравців, що в цей 
день одягли форму Козятинсько-
го клубу, перебував у команді на 
оглядинах. Дмитро своєю  грою 
сподобався наставникам “Монолі-
ту”. Можливо, з футболістом Ба-
лицьким буде підписаний контр-
акт. Щодо самої гри, то вона 
завершилась перемогою гостей з 
рахунком 0:1. Гравці нашої коман-
ди провели блискучу комбінацію, 
яка завершилась взяттям воріт 
господарів. 

Товариська зустріч козятин-
ським спортсменам вдалася. Го-
ловне, що вони продемонструва-
ли хороший і відкритий футбол.

в’ячеслав гончарук

У Вінниці 23 березня пройшов 
третій тур клубного чемпіонату 
України центрального регіону з 
настільного тенісу. У ньому взяли 
участь 17 команд з різних міст 
України. Близько 70-ти тенісистів 
змагалися за перемогу в команд-
ному заліку. Спортсмени висо-
кого рівня були в командах об-
ласних центрів - Житомира, Сум, 
Кропивницького, Києва. Команду 
Вінницької області представляла 
Козятинська “Іскра”. Слід від-
значити, що посланці нашого 
краю на цьому турнірі виступили 
достойно, перемігши своїх супер-
ників у всіх дев’яти зустрічах. 

Сам турнір був організований 
на високому професійному рівні. 

Пощастило й 
з арбітром. 
Суддя Сер-
гій Лимонов 
є професіо-
налом своєї 
справи і до 
його рішень у 
спортсменів, 
як правило, 
якихось пи-
тань майже 
ніколи не виникає.

Наші земляки виступали в тако-
му складі: Дмитро Демчук (ка-
пітан команди), Іван Поберій, 
Євген Гефтер, Михайло Мінов, 
Максим Рубанов. Красиву гру 
на цих змаганнях  показали 
козятинці Іван Поберій та 
Максим Рубанов

У організаційних питаннях 
поїздки нашої команди на зма-
гання брали участь міська рада, 
Валерій Швець, Геннадій Са-
довий, Геннадій Мудрий та Ігор 
Гвіселіані.

Газета “RIA-Козятин” вітає 
козятинських тенісистів. Так 
тримати!

в'ячеслав гончарук

Футболісти збірної України 
віком до 19 років вибороли пу-
тівку у фінальну стадію змагань 
з 16 по 29 липня в Фінляндії. У 
турнірі еліт-раунду з командами 
Швеції, Сербії та Румунії наші 
гравці стали переможцями цього 
турніру. Це право вони вибороли 
в драматичному матчі з коман-
дою Румунії. У цьому поєдинку 
тільки перемога давала шанс на-
шій збірній потрапити до вісімки 
кращих команд континенту. Але 
румуни забили першими. На 77 
хвилині поєдинку відзначився 
Олімпіо Моруцан. Та за мить він 

був вилучений з футбольного 
поля за другу жовту карточку. Її 
він отримав за те, що святкував 
взяття воріт українців, скинувши 
майку. Граючи в більшості, наші 
спортсмени на 84 хвилині від-
новили рівновагу. Гол у відповідь 
провів Олександр Сафронов. А 
в доданий арбітром час Валерій 
Бондар забив переможний м’яч. 
Отже, набравши сім очок, коман-
да України посіла перше місце в 
четвертій відбірковій групі. Ще 
шість переможців груп, збірні Ан-
глії, Франції, Норвегії, Португалії, 
Туреччини плюс команда гос-
подар Фінляндія визначатимуть 
кращу команду Європи.

Жеребкування пройде 30 трав-
ня. 

Подібного тріумфу досягли й 
17-літні футболісти, перемігши 
сербів з рахунком 2:1. Вони та-
кож стали переможцями групи. 
Та за цю гру нашим молодим та-
лантам була зарахована технічна 
поразка. За команду України в 
цьому матчі грали Микола Ярош 
та Роман Бодня, які за правилами 
УЄФА повинні були пропускати 
гру за перебір жовтих карток. 
Стрілочників цього інциденту 
знайдуть і покарають. Тільки, як 
пояснити  молодому спортсмену, 
що він не їде на чемпіонат через 
чиюсь розхлябаність?

влад Повх

Ходіння по муках почалося в 
учасника бойових дій, ветерана 
Віктора Фалтуса з 2006 року, 
коли відбулось перше судове за-
сідання по неправильному призна-
ченню пенсії. А потім ще 11 судів: 
Європейський, Констуційний суд 
України, Верховний суд. Жоден 
не відмінив рішення перших судів. 
Але й не прийняв іншого рішення. 
Але виконавча служба та пенсій-
ний фонд Вінниці “мав на увазі” 
суди і закони в одному не гарно-
му місці. Вони так самоусунулись 
від діяльності в межах правового 
поля, про що не мріяли колись 
Ленін з Троцьким.

Майже вся таємниця великої 
душі полягає в слові: наполегли-
вість. Наполегливість для мужнос-
ті — те ж, що колесо для важеля. 
Це безперервне оновлення точки 
опори...

Хочеш побачити живу людину, 
легенду? Їдь в село Миколаївка, 
що на Козятинщині. Там живе 
Віктор Федорович Фалтус, 1945 
р.н., уродженець і житель села, 
кадровий військовий зниклого 
СРСР, що свою юність та зрілість 
кадрового військового провів на 
передній зоні бойових зіткнень. 
Він бачив, як шкварчить на тілі 
людини та  пам’ятає запах напал-
му. Збирав розірвані залишкки 
людського тіла, з ким тільки що 
пив каву. Залишки ті вміщались 
в жменю його рук. Знаменитий 

дуст, яким українці колись труїли 
колорадських жуків (неймовірний 
концентрат), тоннами поливали  
на його голову. За його участю 
було знищено 46 бойових літаків. 
Відповідно, має державні нагоро-
ди: орден Червоної зірки, медаль 
За бойові заслуги, державні на-
городи від держав, де виконував 
професійний військовий обов’язок. 
Сказати, що він був терпилою, 
шукав романтики — буде не 
чесно. Він добросовісно служив. 
Звільнився в званні підполковника. 

За власним ствердженням Ві-
ктора Фалтуса, прямо або побічно 
весь час жив за уставом Збройних 
сил за кордоном, а вдома — за 
законами України. Це доки не 
зрозумів, що його, бойового 
офіцера, виштовхнули за межі 
правового поля в плані пенсійно-
го забезпечення. Не втративши 
здорового глузду, бажання жити 
організовано, протистояти право-
вому нігілізму, він подав у суд на 
органи пенсійного забезпечення 
та виконавчу службу, як ветеран 
та учасник бойових дій. Судове 
рішення (одне, а потім друге), 
однозначно, було на його стороні. 
Набрало законної сили. Залиши-
лось зовсім мало — втілити його 
в життя.

І тут ветеран напоровся на 
те, що підрозділ примусового 
виконання рішення суду та пен-
сійний фонд “поклав” одним не 
гарним місцем на Закон і рішення 
суду. Виконавча служба, завдяки 

фальшуван-
ню знищила 
виконавчий 
лист, від-
писавши і 
давши про 
це повідо-
млення: “рі-
шення суду 
виконано”. 
Це не від-
повідає дій-
сності. 

Пенсійний 
фонд відмо-
вився також виконувати рішення 
суду. Фальшуючи документи, 
надав відповідь, що рішення по-
вністю виконано. 

За десять років протистояння 
колишнього військового Фалтуса з 
держслужбами утворивсь борг на 
суму, еківалентну триста тисячам 
гривень (за моїми підрахунками). 
Передбачаю, що біда в тім, що 
конфлікт легко закривається за 
згодою сторін із розрахунку 50 на 
50. Але Віктор Фалтус безкомп-
ромісний. Він хабар не дає, навіть 
не обіцяє. А у чиновників виник 
ступор: як людина отримає гроші, 
а вони нічого собі в кишеню не 
відкладуть?

3 квітня 2018 року у Вінниці 
відбулась оперативна нарада 
за участю позивача, виконавчої 
служби та пенсійного фонду із 
залученням журналіста “RIA”.

Із власного життєвого досвіду, 
вирішення проблеми є в межах 

право-
в о г о 

поля. Тобто, виконавчий службі 
потрібно відкрити виконавчий лист 
та стягнути за постановою суду 
з пенсійного фонду абсолютно 
обгрунтовані законом кошти на 
користь Віктора Фалтуса. Однак, 
як обгрунтувати рішення про не 
виконання рішення суду (що пен-
сійним фондом, що виконавчою 
службою)? Це ж потрібно визнати 
свою непрофесійність, некомпе-
тентність, яку треба обгрунтувати 
перед керівництвом та залучити 
звідкись 300 тис. гривень. На 
це вони наважитись не можуть, 
оскільки дорожать своїми по-
садами.

І продовжується створення 
видуманої проблеми, зволікаю-
чии та з надією, що пенсіонер 

“сплете ласти”, втратить глузд, 
його розіб’є параліч. Певно, що 
не дочекаються. Наш учасник 
бойових дій не здається, оскільки 
належить до чеської меншини. 
Наразі він вирішив звернутись і до 
правників Чехії, президента, Каб-
міну України та Чехії з газетою 
“RIA-Козятин”, де оприлюднено 
його історію.

Сумнівно, що за пана Віктора 
заступиться Президент України та 
Кабмін, але переконаний чеська 
сторона не пробуксує. 

Механізм запущений. Залиши-
лось чекати і молитись, щоб Бог 
помилував і дав здоров’я Віктору 
Фалтусу. А всього іншого в нього 
вистачає. 

Редакція проводить власне 
журналістське дослідження, про 
результати згодом повідомимо.

тетяна лоЗінсЬка

Щиро радіє родина Бондарець 
за свою доньку Діану, яка ви-
борює все нові і нові нагороди. 
Їй 11 років, навчається в школі 
№3 у 6 класі (кл. керівник Ольга 
Клірішенко). Улюблений пред-
мет — трудове навчання. Пісня, 
яку презентує останнім часом — 
“Зелен клен”.

 Нещодавно юна співачка 
їздила на два конкурси і повер-
нулася звідти переможницею. 
У інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” 
мама талановитої дівчини Окса-
на Бондарець ділиться зі всіма 
козятинчанами і також з усім 
світом радістю родини — пере-
могами і досягненнями 11-річної 
Діаночки. 

її Фото Прикрасило ЗБірку 
талантів вінниччини. 10 бе-
резня вона побувала на конкурсі 
“Тріумф фест”, який проходив у 
столиці України. Це був перший 
всеукраїнський фестиваль-кон-
курс інструментального вокаль-
ного хореографічного циркового 
мистецтв та театрів мод “Простір 
майбутнього”. І Діана Бондарець 
стала лауреатом ІІІ ступеню 
“Естрадний вокал” з піснею “Зе-
лен клен”.

11 березня у місті Вінниця від-
бувся третій міжнародний фести-

валь-конкурс дитячо-юнацького 
мистецтва “Мамине щастя”.

— Це був дуже серйозний 
конкурс, адже з’їхались діти не 
тільки з України, але й з Біло-
русії і Росії, — розповідає пані 
Оксана. — Моя донька виборо-
ла медаль, кубок і диплом за  
отримане друге місце в номінації 
“Естрадний вокал”.

1 квітня у Вінниці в Будинку 
офіцерів було презентовано 
друге видання книги “Майбутнє 
Вінниччини - талановиті діти ”. 
Наша героїня виступила в кон-
церті і отримала в подарунок 
книжку, куди ввійшли її фото і 
історія талановитих звершень. 
“За активну життєву позицію на 
благо щасливого майбутнього 
України” їй вручили кубок і ди-
плом учасника проекту “Майбут-
нє Вінниччини-талановиті діти”.  

дівчина дБає Про майБут-
нє

У розмові з Діаною, взнали, 
що вона ходить в музичну школу. 
Уже відвідує 5 клас  фортепіано 
(музпедагог Лариса Михайлик) і 
клас по вокалу (педагог Тетяна  
Костюк).

— Я дуже стараюся, щоб в 
подальшому житті у мене було 
майбутнє, — сказала щиро ді-
вчинка. — Граю на фортепіано і 
ходжу на співи. 

— Про що пісня “Зелен 
клен”, яку виконувала на 
останніх конкурсах?

— Це українська пісня в 
сучасній обробці. Вона мені 
подобається у виконанні Тіни 
Кароль. Пісня про природу та 
кохання. Мої виступи є в ютубі, 
кому цікаво, можуть подивитися. 
На міжнародному конкурсі був 
знятий професійний відеоролик.

БатЬко на ЗароБітках, аБи 
ЗаБеЗПечити творче жит-
тя дитини. Як розповіла газеті 
мама нашої зіроньки-землячки, її 
чоловік Сергій, батько Діани також 
дуже задоволений її перемогами. 
Він гордиться талантом дитини. 
На даний час він знаходиться за 
кордоном на заробітках.

— Для того, щоб допомогти, 
щоб її мрія здійснилася, — каже 
пані Оксана. — Він завжди 
хвилюється, переживає за неї, 
тішиться її успіхами та досяг-
неннями. Ми постійно з ним на 
зв'язку. Сергій переглядає відео, 
відслідковує конкурси. Відомо, 
щоб потрапити на фестивалі 
такого рівня, потрібні спонсори.

Родина Бондарець поки своїми 
силами забезпечує відвідування 
пісенних змагань, аби розвивати 
Діанин талант. Мама з татом 
хочуть, щоб на нього звернули 
увагу і щоб з’явились спонсори.

ЩоБ досягла 
усПіхів, як наш 
Земляк олек-
сандр оноФ-
рійчук. Мама Діа-
ни має також мрію 
— щоб її донечку 
підтримував не один 
батько, а весь Козя-
тин. 

— На даний час 
Діанка є стипенді-
атом Козятинської 
міської ради, вона 
одержує стипен-
дію. Такий вклад 
від влади досить 
приємний. Можли-
во, вона в подальшому стане, як 
відомий наш земляк талановитий 
Олександр Онофрійчук. Дай Бог. 

Її дочка співає з чотирьох 
років. Діана ходила займатися в 
будинок  культури залізничників, 
потім її помітила Тетяна Михай-
лівна Коломієць, яка почала за-
йматися з майбутньою зіркою. 
Уперше виступала на сцені цього 
ж “ЖДК” з піснею про гномика. 
У подальшому  була музшкола, 
де творчість почала набирати 
обертів.

Свої побажання всім дітям, 
матерям і таткам Козятинщи-
ни Оксана Бондарець висловила 
наступним чином:

— Наша земля Козятинська 
дуже багата талантами. Усім ді-
ткам бажаю ніколи не опускати 
руки, ніколи не здаватись, за-
вжди прямувати до своєї мети. 
Батьки щоб завжди підтриму-
вали своїх дітей в будь-яких 
починаннях. Адже діти, це наше 
майбутнє, наше щастя. Заради 
цього ми повинні жити і вклада-
ти в них не тільки гроші, але й 
душу, серце і все. І потім тільки 
радуватись ними. Щоб це все 
приносило задоволення не тільки 
нам, але усім людям.

Діана в свою чергу своїм од-
ноліткам побажала завжди йти 
вперед і ніколи не здаватися. 
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продам 
  2 ðàä³îòåëåôîíè «Ïàíàñîí³ê», äåâ’ÿòî÷í³ ñò³éêè (êîìïëåêò) á/ó, 
êîìïëåêò ãóìîâèõ êèëèì³â äî Êàëèíè, êîìï’þòåð (êîìïëåêò), äâèãóí äî 
ïðàëüíî¿ ìàøèíè Â³ðïóë. 093-140-74-34
  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
  Àëþì³í³ºâèé á³äîí, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
  Àðìàòóðà á/ó ä³àì.18 ìì. 097-886-27-25
  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
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè, çàã. äîâæèíà 7.20. 097-690-98-02
  Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êà÷êè. 063-293-
13-29, 098-974-57-77
  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 ãîðíèé â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó. 097-771-65-30
  Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 7-9 ðîê³â, ïëàòòÿ íà âèïóñê â ñàäî÷îê. 
093-442-91-20
  Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, êîðçèíà, 
áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Â³âö³ ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, íà ðîçâ³ä òà íà ì’ÿñî. 0983511641
  Â³êíî íåäîðîãî. 093-836-85-90
  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, 
òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
  Ãàçîâèé áàëîí, íàá³â âèêðóòîê, òêàíèíà íà êîñòþì, ïîêðèâàëî 2-õ 
ñïàëüíå, ïîëóáîòèíêè æ³í. øê³ðÿí³. 093-850-01-60
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-278-77-68
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 
063-615-33-70
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ. 063-321-40-44, 063-736-44-69
  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
  Äâîº êîçåíÿò ãàðíî¿ ïîðîäè. 068-860-68-92, 096-432-02-93
  Äåðåâî ÿñåíîâå. 066-151-70-71
  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
  Äèñêè òèòàíîâ³ R-14 ÂÀÇ. 068-040-01-28, 063-390-42-03
  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÷³ õîäóíêè â äîáðîìó ñòàí³. 067-657-39-15
  Ä³æêà ìåòàëåâà íà 200 ë., äåðåâî íà êîðíþ ïëîäîâå. 098-993-35-42
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî, 
êîìá³êîðì.096-186-40-45
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Åë. äâèãóí 380 Â, 4 êÂò, 3000 îá./õâ. 098-358-56-71
  Åëåêòðî êîâðèê, òàï÷àí, ïèëîñîñ, ìîí³òîð, áåçïåðåá³éíèê äî 
êîìïþòåðà, ãàçîâà òà êåðàñèíîâà ïëèòè. 063-207-40-79, 068-786-06-31
  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 15 ñîò., ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà. 093-600-11-98
  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 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-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
  ²íäîêà÷óðè êîðè÷íåâ³ 270 ãðí./øò. 068-044-24-68
  Êàðòîïëåñàäæàëêà, ðîçð³çàíà ïî ñåêö³ÿõ 10 ãðí./1 êã. áåç áóíêåðà. 
067-199-86-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà òà íàñ³íüîâà, ñòîëîâèé áóðÿê. 063-931-25-03
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 10 ãðí./â³äðî. 2-34-17, 098-725-05-81
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 3 ì³øêè. 093-767-92-32
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-675-92-89, 063-382-46-94
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà ñ.Âåðáîëîçè. 097-740-97-72, 093-786-37-42
  Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ð³çíèõ ñîðò³â. 097-395-47-05
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
  Êèëèì 2 õ 3. 067-442-17-71
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé, òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Êë³òêè äëÿ øèíøèëè, ïàïóãè, çåì. ä³ë-êà ñ.Ãóð³âö³ 0.57 ãà, 
ìóçèêàëüí³ øàõìàòè. 093-857-61-41, 096-193-65-18
  Êîáèëà, êîë³ð ÷îðíèé, ç âè¿çäàì. 098-405-49-27
  Êîçà ê³òíà. 068-337-17-31
  Êîçåíÿòà ê³òí³. 096-335-10-67 ï³ñëÿ 18:00
  Êîçëèê 5 ì³ñ. 097-029-06-00
  Êîëåñà çàäí³ äî ÌÒÇ, ãîëîâêà Ä-240, â³ÿëêà, ïøåíèöÿ ÿðà, áàòàðå¿ 
÷àâóíí³, âàííà ÷àâóííà, áîëåð, ì/ï â³êíî, óí³òàç, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. 
068-024-27-05
  Êîìïþòåð  - ñèñòåìíèé áëîê 1 001 ãðí. 093-767-92-32
  Êîìïþòåðíèé - ïèñüìîâèé ñò³ë, ìàòðàö ó äèòÿ÷å ë³æêî. 063-316-
77-10
  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 ñ.Êîðäèø³âêà. 096-465-02-86
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ðàíí³õ, ñåðåäí³õ, ï³çäí³õ ñîðò³â, 
ñ.Òèòóñ³âêà. 097-354-76-54
  Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ ñåðåäíÿ. 093-917-10-43, 093-917-10-42
  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³íî. 096-583-14-35, 093-017-87-72
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-029-93-77
  Êîðîâà äóæå äîáðà çà 5 òåëÿì. 098-801-61-97
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 5 òåëÿì, òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè ÷åðâîíà 
4 ì³ñ. 098-245-76-02
  Êîðîâà. 097-350-54-26
  Êîðîâà. 097-577-30-26
  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
  Êðîëèöÿ ìîëîäà õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè íà ðîçâ³ä, êð³ëü â îáì³í 
íà ³íøîãî. 096-963-73-52
  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. 098-899-14-84
  Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí äîáîâ³, êà÷êè. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóõíÿ 2 ì., ñò³ë êóõîííèé, òåëåâ³çîð ä³àã. 17 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
  Ëüîøêà 40 êã. 3 000 ãðí. 068-216-70-39
  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
  Ìåáëåâà ê³ìíàòíà ñò³íêà, á³äîí àëþì., øâåéíà íîæíà ìàøèíêà 
«Îðøà». 063-649-90-85, 063-344-14-45, 098-600-82-43
  Ìåáë³ á/ó: ñò³íêà, ìÿêèé êóòî÷îê, êîìï. ñò³ë, êàðòîïëÿ äð³áíà 45 

â³äåð. 068-003-54-98
  Ìèñëèâñüêèé ñåéô. 097-136-45-50
  Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Samsung Galaxy S 7. 068-273-92-77, 063-
383-78-73
  Ìîëîäà êîáèëà 4.5 ðîêè ó Êîçÿòèíñüêîìó ð-í³ - 23 000 ãðí. 067-
293-07-73, 067-222-93-74
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 2 øóõëÿäè. 098-321-57-51
  Ì’ÿñî áàðàíèíè òóøêîþ ³ æèâîþ âàãîþ. 063-109-98-84
  Íàñ³ííÿ êàðòîïë³ 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â: Ð³â’ºðà, 
Àãàòà, Áåëëà Ðîñà, Ëàáåëà, Òîñêà, Òîñêàíà. 098-026-42-45, 093-
411-27-92
  Íîâ³ ìîòîáëî÷í³: ñàäæàëêó, êîïàëêó, äèñêè äëÿ ï³äãîðòàííÿ. 068-
045-20-79
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïàñ³êà - ³íâåíòàð: êîðìóøêè, ðàìêè, ÿùèêè, ë³òåðàòóðà ïî 
áäæ³ëüíèöòâó, êîñòþì ÷îðíèé íîâèé ÷îë. ð- 50, ïðàñêà. 096-364-80-30
  Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã»-600 ãðí, â³äåîêàìåðà «Ïàíàñîí³ê» 
êàñåòè+ñóìêà - 700 ãðí. ÊîìïÒþòåð ñèñòåìíèé áëîê - 900 ãðí. , 
òåëåâ³çîð «ÌÀÍÒÀ- LCD-32», ãàðàíò³ÿ-6000 ãðí. 096-796-797-90-53
  Ï³âí³ äîðîñë³ ³ ìîëîä³. 098-597-13-15
  Ï³äñòàêàííèêè àëþì., ÷åðïàê âåëèêèé 1 ë. ç í/æ , áàíêè 3 ë. 

098-312-99-81
  Ïëàù øê³ðÿíèé ÷îðíèé æ³í., äîâãèé äî ï³äëîãè, 50-52 ð., çð³ñò 170 - 
174. 067-585-40-47, 063-829-38-11
  Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê, óòåïëåíèé. 
067-111-07-02
  Ïîðîãè ÂÀÇ 2108, ðåø³òêà ïåðåäíÿ 2106, ïàíåëü ïåðåäíÿ 2106, 
êîìïðåñîð Ç²Ë, äâåð³ âîä³éñüê³ 2106. 067-716-28-91, 093-031-64-33
  Ïîðîñÿòà Ìàíãàëè 3 ì³ñ., êíóð Ìàíãàë 1.5 ð³ê. 096-449-95-58
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-14 êã. 096-720-14-39
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà BOSH, ê³ìíàòíà ñò³íêà ñó÷àñíà. 063-448-43-19
  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
  Ðàä³îëà ìàãí. «Ìàÿê», ðàä³îïðèéìà÷ «Ë³ðà», DVD - ïëåºð, ôîòîàïàðàò 
«Ñàëþò». 096-364-80-30
  Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé, íåäîðîãî, 
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðîëèêè ð.37-40, 42-45. 096-463-00-56
  Ñàìö³â ïîðîäèñòèõ êóðåé «Îðï³íòîí ïàë³ºâèé», íåäîðîãî. 063-767-
92-96

  Ñâàðî÷íèé òðàíñôîðìàòîð «Êàéçåð» Ì-2000, ñâàðî÷íèé òðàíñôîðìàòîð 
2-õ ôàçíèé 250À ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà. 097-255-76-41
  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
  Ñ³÷êàðíÿ ðó÷íà, íåäîðîãî. 2-48-73
  Ñëóõîâèé àïàðàò Siemens íîâèé ìîäåëü 111 BG, òèñêè íàñòîëüí³ âåëèê³, 
ëåá³äêó ìîíòàæíà «Æàáêà» íîâà 1.6 ò í. 096-467-88-03
  Ñîáà÷êà Õàñê³ (ä³â÷èíêà), 6 ì³ñ., äîêóìåíòè º, ãîëóáîîêà êðàñóíÿ, 
õîðîøèé ïîäàðóíîê. 097-893-74-92
  Ñîêîâèæèìàëêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàë. ïîñóä, ñóë³ÿ, íî÷âè, áàë³ÿ - 
äîâãà 60 õ 1.20, ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö âàòíèé. 096-364-80-30
  Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-422-36-17
  Ñò³ë - òóìáà ïîë³ðîâàíà á/ó. 093-123-55-15
  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, äèòÿ÷à êîëÿñêà. 097-147-84-88
  Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/ 097-138-12-
06? 093-640-13-63
  Òàâðà 16 - 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
  Òåëåâ³çîð «Ìàíòà» íà ãàðàíò³¿ 32« 5 000 ãðí., â³äåîêàìåðà »Panasonic« 
ì³í³-êàñåòà 700 ãðí., ñèñòåìíèé áëîê (êîìïþòåð) 900 ãðí. 096-797-90-53
  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 ò³ëüíà 5 ì³ñ., ñ.Ïåðåìîãà. 098-276-16-95
  Òåëÿòêî ìîëî÷íå. 097-693-09-24, 063-174-01-32
  Ò³ñêè âåëèê³ òà âåëèêà íàêîëâàëüíÿ. 097-793-55-95
  Ò³òàí íà äðîâàõ äëÿ âàííè, âàííà ÷àâóííà, ãàçîâà ïëèòà ìàéæå íîâà. 
093-031-24-52
  Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïëàñòèíè,  æ³í. ïëàù, òþëü. 093-
884-86-66, 097-517-36-53, 2-12-24
  Óïðàæ îäíîê³ííà øê³ðÿíà. 097-526-76-16
  Õîäóíêè, ïåðèíà.  097-323-85-75
  Õîëîäèëüíå òà òîðãîâå îáëàäíàííÿ á/ó, äëÿ ìàãàçèí³â òà áàðó. 097-
449-53-15
  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
  Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ 2-õ êàìåðí³ â õîðîøîìó ñòàí³. 093-041-69-49, 
097-353-17-70
  Öèë³íäð - 75. 097-577-99-19
  Öóöåíÿòà Êàíå - êîðñî. 067-242-04-48
  Øâåéíà ìàøèíêà (êîëèøíÿ). 097-436-56-60
  Øâåéíà ìàøèíêà ×àéêà ç òóìáîþ íîâà, ñîêîâèæèìàëêà, òþíåð â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü ç îðòîïåäè÷íèì 
ìàòðàöîì. 097-643-35-23
  ßéöÿ ãóñÿ÷³. 067-307-70-94
  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., 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., 2/5, öåíòð, ñòàí æèëèé, 36 êâ.ì. 097-740-97-72, 
093-786-37-42
  1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â íîâîáóäîâ³, 

â³ä çàáóäîâíèêà. 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., çàã. ïëîùà 31.1 êâ.ì., 3/5, â öåíòð³, ³íä. 
îïàëåííÿ, êîíäèö³îíåð. 066-595-40-56
  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, 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., 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. 098-012-20-75
  2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà 12 
êâ.ì.), êóõíÿ 10 êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ, ãðÿäêà, 
ñàðàé/ãàðàæ. 067-432-45-85
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, íå óãëîâà, ñàðàé, ï³äâàë. 
067-657-38-84, 063-259-41-94
  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., 5/5, 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, â³ä çàáóäîâíèêà. 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., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. 

áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå 
ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ì³ñòà. 096-429-
87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  çàã. 
ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
  2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, ç ðåìîíòîì, óòåïëåíèé áàëêîí, 3 ïîâ., 
º ï³äâàë. 098-561-37-23, 073-305-43-17
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 063-736-44-69
  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 ñ.Ìàõí³âêà. 098-618-08-95
  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 ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 
êâ.ì. 067-181-05-28
  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., 2 ïîâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-448-43-19
  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
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робота та оголошення реКлаМа та оголошення
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рЕмоНТ, поСлуги
Электрик,093-20-51-266
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

42
20

80

робоТа
На роботу в "Укртелеком" потрібні монтери та 
кабельники. Офіційне працевлаштування. По-
вний соціальний пакет. Звертатись за адресою;м. 
Козятин, вул. Незалежності, 39. 068-951-95-78, 
2-38-38
Требуются рабочие на овощном складе в 
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-357-
15-03, 095-809-73-53
На роботу в продуктовий магазин потрібен про-
давець. 073-124-23-63
На роботу потрібен водій І-ІІ класу, віком до 45 
років. 067-366-41-21
На постійну роботу запрошується кочегар на твер-
до - паливні котли. Вік до 55 років. 063-792-28-69
На роботу потрібні дівчата - жінки. 067-176-70-00
На роботу потрібна людина, яка вміє жарити 
пиріжки. 093-990-82-62
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-
372-03-80, 093-884-69-74
Запрошується на роботу автомеханік, з/п від 5 000 
грн. 063-145-76-77
Потрібен монтажник металопластикових вікон (з 
досвідом роботи) 063-992-03-90
На роботу запрошується логіст та оператор-секре-
тар 063-298-50-60
На постоянное место работы требуется сторож 
093-599-68-33
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 
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
Підсобні робітники потрібні на будівництво. Оплата 
40 грн/ год, розрахунок 2 рази на місяць. Офіційне 

422204
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420443

Продам 2-х кімн. кв., 58.2 кв.м., 
2/3, кімнати і санвузол роздільні, 
м/п вікна, 2-х контурний імпорт. 

котел, нові тамбурні двері, косме-
тичний ремонт, вул.Грушевського 

45. 096-568-81-36, 063-696-39-90

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

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

В таксі "Чайка" на роботу запро-
шується диспетчер. 093-766-78-49

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

Продається зем. діл-ка 8.5 сот., з 
контейнером 5 т., зареєстрована 

в ДЗК України, р-н "101 км.". 098-
229-02-52, 063-696-39-90

Втрачений синій рюкзак (бар-
сетка) з документами (р-н ж.д. 

лікарні або ж.д. вокзалу). Прохан-
ня повернути за винарогоду!!! В 

ближайше відділення поліції або 
власнику: 068-684-22-01 

Імомов Рустам

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 

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

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

міста. 063-268-76-17
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Уроки Англійської по місту
Козятин.  з 1 по 6 класи: 

093-591-87-16  Лідія 
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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 
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
Срочно! Повар в ресторан (г. Вышгород). График 
работы 7/7 дней. Питание и проживание за счет 
ресторана. З/п 5000 грн. 067-118-58-23 
Водії кат. С,Е в акціонерне товариство для роботи 
на автомобілях - самоскидах, тягачах. Офіційна 
з/п. Відпустка та лікарняні оплачуються.Можливий 
вахтовий метод. Іногородніх забезпечуємо жит-
лом. Тел.: 0444306640, 0675019214 
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії: 
Продавець зі знаннями ПК, Помічник головного 
бухгалтера, водій ЗІЛ - 130, помічник кухаря, 
кулінар-кондитер, різноробочий. Ми гарантуємо 
офіційне працевлаштування. Середня заробітна 
плата  5500-6500 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 067-430-
02-80
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  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., 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, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. îïàëåííÿ, 
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 063-474-73-30
  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., 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
  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

  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 6 õ 12 ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà, òóàëåò, 
âàííà - â áóäèíêó, ãîðîä 30 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ, äâà ñàðà¿. 
097-340-95-40
  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, ãàðàæ, êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó. 
098-077-38-60
  Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà, ïðèðîäíèé ãàç + ï³÷ü, âîäà, 
ñàäîê, ñàäèáà 0,25 ãà. Ïðîäàì øàôó, ñåðâàíò, äèâàí. 096-
211-45-50
  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 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.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.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç, òâåðäîïàëåâíå, 
â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-843-03-50, 
093-091-54-11
  Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï. áóä³âë³, çåì. 
ä³ë-êà 5 ñîò. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100. 063-963-68-15
  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. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé öåãëîþ, 
72 êâ. ì., 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ìîæëèâèé 
îáì³í. 096-574-49-04
  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

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 

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. 
32тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00 

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

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

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

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

12.3. Різне

Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также 
перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн.  (073) 

264-91-66, (067) 638-03-55, (095) 287-66-03
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тетяна лоЗінсЬка

На виклики сьогодення, коли 
майже весь світ користується 
інтернетом, стало нагальним 
розміщення некрологів на ін-
формаційних сайтах. У нас їх 
можна знайти на сайті козятин.

ком (kazatin.com) в рубриці 
“Блог” під назвою “Пам’ятаємо, 
сумуємо, співчуваємо”. Ба-
жаючі можуть розміщувати в 
цьому блозі в коментарях свої 
співчуття чи гарні спомини про 
людей, яких там поминають 
рідні, близькі та друзі.

У всіх нас є різні способи 
боротьби з тугою по смерті 
коханої людини, отож потужна 
підтримка може бути ключем 
до подолання болю від горя. 
Висловлюйте почуття. Говорити 
про те, що сталося, і вислов-
лювати емоції, які викликає 

втрата, це спосіб визнати, що 
ваша кохана людина пішла, а 
життя продовжується. Підтри-
муючи інших, ви відчуєте себе 
краще. Ваша сім’я і друзі також 
потребують нагадування про 
щасливі моменти і хороші часи, 
які житимуть у ваших серцях 

назавжди.
Отож, скористайтесь новою 

рубрикою на сайті — пишіть 
про людей, яких не стало, про 
прекрасні спогади, з якими 
вони пов’язані. Учіть зберігати 
пам’ять про своїх предків під-
ростаюче покоління.

пам’ятаємо, сумуємо, співчуваємо
Новий блог на сайті kazatin.com

  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., 
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 íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á, åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà, íåäîðîãî. 096-
364-80-30
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  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.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, º ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïîãð³áîì, ñàðàé. 096-334-88-14
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê. 097-436-56-60
  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. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîïîâè÷à, òåðì³íîâî. 098-500-
46-05 Îëüãà
  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.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.Ìàõàðèíö³, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ òà 
ïî¿çäîì, öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â áóäèíêó ³ êðèíèöÿ â äâîð³, 
39 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ñòàâîê. 098-993-35-42
  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.Ìàõí³âêà âóë. 1-øî Òðàâíåâà 15, ãîðîä 20 
ñîò., ñàðàé, íîâèé ãàðàæ. 098-405-49-27
  Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-
276-07-38
  Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà (á³ëÿ øêîëè). 097-178-80-18
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-483-
57-85
  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.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 ñòàðèé öåíòð, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 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 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 íà «Ïëàíîâîìó» êîîï.«ßáëóíüêà» ¹245. 063-
628-93-81
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³ - 8 000 ãðí. 
097-149-12-94
  Äà÷à íà ñò.Êîðäèø³âêà ç áóäèíêîì 10 ñîò., ïîðó÷ 
ñòàíö³ÿ, º äåðæ. àêò íà çåìëþ, òåðì³íîâî. 067-729-81-09
  Çåì. óñàäüáà 0.70 ãà, ïðèâàòè., ãàç. áóäèíîê, êðèíèöÿ, 
ñàäîê. 095-808-54-65

  Ï³â áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò â áóäèíêó, 
ãàç, âîäà ïðîâåäåíà. 063-406-14-92, 063-270-00-92
  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 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 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 21099 ãàç-áåíçèí 2004 ð.â., â ÷óäîâîìó ñòàí³. 067-407-62-92
  ÂÀÇ 21111 2002 ð.â. 097-268-60-29
  ÃÀÇ-31029 (Âîëãà) 1994 ð.â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà 098-800-77-03, 
093-481-74-05
  Ç²Ë-130 ñàìîñêèä. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Êàìàç 55111 ñîâîê. 067-425-61-17, 073-028-78-51
  Ì³í³ - òðàêòîð 28 ê.ñ., äèçåëü ç âåäó÷èì ïåðåäêîì, ã³äðàâë³êà, 
ÂÎÌ, äî íüîãî: êàðòîïëåñàäæàëêà, êóëüòèâàòîð, ïëóã, ãðóäîáîé, 
áîðîíè, ëàïà äëÿ êîïàííÿ êàðòîïë³. 097-552-09-92
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  Îïåëü Âåêòðà À 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ãàç 4 ïîêîë³ííÿ â äîáðîìó 
ñòàí³. 063-259-20-00
  Ïîëêà ç äèíàì³êàìè íà ÂÀÇ 21099, ÂÀÇ 2115. 067-407-62-92
  Ðåíî «Êàíãî» 2002 ð.â., äèçåëü 1.9, á³ëèé, ãàðíèé ñòàí, äâà 
êîìïëåêòè äèñê³â òà ãóìè, òîí³ðîâêà. 098-462-79-12
  Ñ³òðîºí Áåðë³íãî 1.6  HDI, 2009 ð.â. 098-412-86-06
  Ñêóòåð - ìîòîðîëåð Ñóçóê³ Êàòàíà, 2-õ ì³ñíèé, 2011 ð.â., ñòàí 
íîâîãî. 063-982-99-46
  Ñêóòåð - ìîòîðîëåð Õîíäà Ëåàä-48, ñòàí â³äì³ííèé. 063-982-99-46
  Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-
07-38
  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
  Øåâðîëå Àâåî 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, êîë³ð 
÷îðíèé, ïðîá³ã 143. 097-756-29-19
  ßâà - 350 12V, åëåêòðîííå çàïàëþâàííÿ, âñå ïðàöþº - ñ³â òà 
ïî¿õàâ. 10 000 ãðí. 097-125-33-74

  КуплЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07, 068-
602-69-53

  Á/ó õîëîäèëüíèêè, ãîð³õè, ï³ð’ÿ, åëåêòðî ìîòîðè, ñòàð³ êàáåëÿ, ãàçîâ³ 
êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068-275-55-16 Ðóñëàí
  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
  Çàêóïîâóºìî: Ùàâåëü - 30,00 ãðí/êã, Êâàñîëÿ - 30,00 ãðí/êã, Ïøåíèöÿ - 
3,60 ãðí/êã, ß÷ì³íü - 3,60 ãðí/êã, Êóêóðóäçà - 3,50 ãðí/êã, Îâåñ - 3,60 ãðí/
êã, (04342) 2-16-16,  ìîá. 063-269-21-44
  Çíà÷êè, îðäåíà, ³êîíè, ìåäàë³. 063-896-75-77
  Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ 
ñîëîìè, êîðìîâèé áóðÿê. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êàðòîïëþ. 097-232-08-95
  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
  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
  Ñàïîãè - ÷îáîòè, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè. 
096-467-88-03
  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
  Øâåëåð 100, 30 ìåòð³â. 067-170-26-94
 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
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âíóòð³ííÿ, ð-í ÏÒÓ íà áóäèíîê ç äîïëàòîþ 
(âñ³ âàð³àíòè). 068-519-07-04, 063-289-24-74
  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

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â ð-í³ çàë. âîêçàëó çíàéäåíî îáðó÷êó ç êîëüîðîâîãî ìåòàëó. 097-
255-51-60
  Â³ääàì áåçêîøòîâíî öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 073-118-65-40 
ï³ñëÿ 21:00
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì öóöåíÿò, à òàêîæ êîøåíÿò, ñ³ðåíüêèõ - ÿê ç 
ðåêëàìè «Â³ñêàñ». 093-788-91-96
  Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91, 096-419-
27-25, 2-10-51
  Â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè â äîáð³ ðóêè. 093-83-702-72
  Â³çüìó ñòóäåíò³â íà êâàðòèðó. 093-331-26-84
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ çàë³çíè÷íèêà ¹025671 íà ³ì’ÿ Êðåìåí÷óê 
Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó çà ëåæà÷îþ æ³íêîþ. 073-004-06-55, 063-767-93-56
  Çàãóáèâ ïðàâà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-795-51-93
  Çäàì áóäèíîê ð-í ÏÐÁ, ãàç, âîäà, äóøîâà êàá³íà. 063-754-62-78
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  Çäàì ê³ìíàòó â ãàç. áóäèíêó 1 àáî 2 ä³â÷àòàì. 2-25-34, 068-082-39-68
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 
096-555-73-71
  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
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 40-45 ð., âèñîêîãà çðîñòó äëÿ æèòòÿ, ò³ëüêè 
ç Êîçÿòèíà. 098-019-32-72
  Ïðîïàëà ñîáà÷êà ïåê³íåñ, á³ëà ç ÷îðíèìè âóøêàìè â ð-í³ ÏÐÁ. 097-
793-55-95
  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
  Øóêàþ ðîáîòó ïî áóä³âíèöòâó, âì³þ âñå. 096-349-44-76 Ìèêîëà
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середа, 11 квІтНя

 + 9 0С    + 10 0С
 + 17 0С  + 13 0С

вІвторок, 10 квІтНя

 +  8 0С     + 10 0С
 +  17 0С   + 11 0С

  поНедІЛок, 9 квІтНя

 + 6 0С    + 8 0С
 + 17 0С    + 11 0С

субота,  7 квІтНя

 + 7 0С      + 5 0С
 + 10 0С    + 7 0С

п'ятНиця,  6 квІвтНя

   + 8 0С     + 8 0С
   + 14 0С   + 11 0С

НедІЛя, 8 квІтНя

+ 3 0С   + 5 0С 
+ 13 0С   + 9 0С

четвер,   5 квІтНя

+ 9 0С    + 9 0С
+ 16 0С    + 13 0С

Погода у Козятині 

P
D
F

41
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41

76
20
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чистий четвер

Знаменні дати квітня

420836

овен 
Можливі зміни у планах через 
фінансові проблеми. Сім разів 

подумайте, перш ніж ображатися, 
критикувати, вступати у конфлікт.

телеЦЬ 
 Імовірні цікаві перспективи у 
діловій сфері, успіх у справах, 

заохочення начальства і навіть ма-
теріальний прибуток. 

БлиЗнюки 
Поліпшиться настрій, з'являться 
нові далекоглядні плани. Мож-

ливі підвищення на посаді, поява нових 
обов'язків та ділові поїздки.

 рак 
Життя, схоже, налагоджується. 
Головне - вибрати правильну 

стратегію і тактику, налагодити зв'язки 
з потрібними людьми.

лев 
Якщо будете одночасно ввічливі 
та наполегливі, саме це стане 
вашим ключем до успіху.
діва
У вас все вийде, ви легко впо-
раєтеся з усіма дрібними кло-

потами.
тереЗи 
Вдалий час, щоб подумати про 
минуле і подбати про майбутнє. 

Рідні та близькі потребуватимуть вашої 
допомоги, будьте до них уважнішими.

скорПіон 
На вас чекає чимало важливих справ 
та різних подій, здебільшого при-

ємних.Близькі люди підкажуть просте ви-
рішення якоїсь проблеми .

стрілеЦЬ 
Якщо не бажаєте скандалу, тримай-
теся подалі від емоційно неврівно-

важених людей.
коЗеріг 
Не час братися за щось нове. Від спіль-
них злагоджених дій буде залежати 

кінцевий результат і фінансова винагорода. 
У вихідні не сидіть вдома.

водолій
Не виключені якісь труднощі, відмови, 
непорозуміння. Однак встигнете зро-
бити багато чого, хоча й не все з того, 

що було раніше заплановано.
риБи 
Дозвольте собі зараз не думати 
про гроші. Вдалий час для на-
лагодження втрачених зв'язків. 

Не забувайте про друзів і рідних людей, 
які нині далеко.

ГОРОСКОП
з 05.04 по 11.04

421960
соФія шевчук 

Сьогодні, 5 квітня, потрібно мити 
і митися. Чистий четвер ще нази-
вають Великим четвергом, що як 
би само по собі підкреслює його 
важливість для всіх християн на 
Землі. Кажуть, якщо в цей день 
залишити в будинку бруд, то весь 
рік пройде під знаком безладу, 
сварок і бруду.

сЬогодні не можна кате-
горично. Починаючи з четверга і 
аж до самого Великодня не можна 
нічого  виносити з дому, особливо  
в борг. Не давайте, як би хто  не 
просив: ні грошей, ні якихось ре-
чей «покористуватися». Це погана 
прикмета.

Не можна діли-
тися навіть з роди-
чами чи сусідами 
кухонним начин-
ням або продуктами.

Не можна залишати на ніч з 
Великого четверга на Страсну 
п'ятницю замочену білизну, яку не 
встигли випрати, не вимитий посуд.

Як і в інші дні Страсного тижня, 
в найближчий четвер не можна га-
дати, веселитися, відзначати свята, 
співати і танцювати.

Не можна в цей день вживати 
жирну їжу.

Що роБити дуже Бажано
Важливо почати прибирання 

в цей день саме з ранку. Якщо 
йдете в цей день на роботу, спо-

чатку приберіть 
у будинку хоч щось! Можете, на-
приклад, помити посуд і винести 
сміття...

Найсміливіші можуть у Великий 
четвер викупатися у водоймі. Наші 
предки вірили, що цей обряд допо-
може «змити всі хвороби».

Чистий четвер - кращий день 
в році для того, щоб вперше по-
стригти маленьких діток. Селяни 
«на удачу» в цей день раніше 
стригли навіть худобу.

Щоб на майбутнє у вас водилися 
гроші, перерахуйте їх в цей день, 
причому три рази!

Якщо є можливість, можна 

також вистрілити з рушниці, пере-
ставити меблі...

Це найкращий день, щоб зняти 
з себе наведену ворогами порчу. 
Треба просто рано вранці, ще до 
світанку, вмитися. При цьому тре-
ба вимовляти слова елементарної 
молитви: «Змиваю те, що на мене 
напустили, те, чим душа і тіло 
томиться, все чистим четвергом 
знімається. Амінь».

Якщо ви - самотня жінка, то, 
щоб знайти своє щастя, в цей день 
при митті тіла треба вимовити 
молитву: «Як світлий і червоний 
чистий четвер, так і я раба (ім'я) 
буду для всіх прекрасною. Амінь».

у квітні відЗначаємо
1 - Вхід Господній в Єрусалим 

(Вербна неділя)
День сміху
Міжнародний день птахів
150 років від дня народження 

Едмонта Ростана (1868-1918), 
французького поета, драматурга

145 років від дня народження 
Рахманінова С. В. (1873-1943), 
російського композитора, піаніста, 
диригента

2 - Всесвітній День розповсю-
дження знань про аутизм

Міжнародний день дитячої книги
100 років від дня народження 

Куличенка Л. В. (1918-1997), укра-
їнського письменника

70 років від дня народження 
Кулиняка Д. І. (1948), українського 
поета, прозаїка

70 років від дня народження 
Емілі Родда (Дженніфер Джун 
Роу) (1948), австралійської дитячої 
письменниці

3 - 235 років від дня наро-
дження Вашингтона Ірвінга 
(1783-1859), класика американ-
ської літератури

115 років від дня народження 
Лесі Верховинки (Кучковська Я. 
М.) (1903-1936), української пись-
менниці

110 років від дня народження 
Олійника С. І. (1908-1982), україн-
ського поета, гумориста і сатирика

100 років від дня народження 
Гончара О. Т. (1918-1995), україн-
ського письменника

4 - День створення НАТО
День веб-майстра. Міжнародний 

день інтернету

Міжнародний День 
бродячих тварин

200 років від дня на-
родження Томаса Май-
на Ріда (1818-1883), 
англійського письмен-
ника

5 - Перша Консти-
туція

110 років від дня 
народження Гер-
берта фон Кара-
яна (1908-1989), 
австрійського диригента

6 - Міжнародний день спорту 
на благо миру та розвитку

7 – Благовіщення Пресвятої 
Богородиці

Всесвітній день здоров’я
90 років від дня народження 

Уайта Джеймса (1928-1999), аме-

риканського письмен-
ника
8 - Великдень
10 - 85 років від дня 

народження Близнеця 
В. С. (1933-1981), укра-
їнського письменника

11 - Міжнародний 
день визволення 
в’язнів фашистських 
концтаборів

160 років від дня на-
родження Василовича Л. 

І. (1858-1883), українського 
письменника

12 - Всесвітній день авіації і 
космонавтики

Міжнародний день польоту лю-
дини в космос

День працівників ракетно-кос-
мічної галузі України

Не давайте в борг і прибирайте 


