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наші фотоконкурси: 
“кращий улов” та 
“Міні-Міс-2018”

хто ще не обрав лікаря, 
знайоМтесь з МіськиМ 
МедперсоналоМ 

інна 33:

— Купили електроплитку та 
електродуховку.

оля 67:
— На щастя, є електро-

плита, але з газом нехай 
все-таки щось роблять.

олександр 59:

— Без газу погано, але є 
мультиварка.

алла (65):

— У мене є газові балони.
галина (70):

—  Усе на електриці, є 
теля і корова.

ольга 37:

— На електроплиті все 
готується дуже повільно, 
живемо на бутербродах.

Ми запитали у козятинчан як ви переживаєте відсутність газу в ваших домівках?

олександра (12):

— Тато купив путівку на 
море.

катя (13):

— Помирилась з подру-
гою, гуляла цілий тиждень.

настя (13):

— Тиждень пройшов дуже класно. 
Ми з друзями дуже гарно вчора погу-
ляли. Тільки трішечки погано, тому що 
посварилися з деякими друзями.

олег (17) :

— Відгуляв випуск.

олександр (18):

— Отримав відпустку.
настя (15):

— Зібрались з друзями 
гуляти (а це не легко).

Ми запитали у козятинчан що позитивного відбулося минулого тижня?

вероніка лЮбіч

Як бачить ситуацію, яка склалася в місті з від-
ключенням газу на два тижні, людина, що пропра-

цювала 21 рік на по-
саді міського голови 
Олександр Гвелесіані? 
Сьогодні він депутат 
міської ради.

— Чи при вашій 
каденції були поді-
бні ситуації, коли 
газ відключали на 
два тижні? — запи-
тали ми у нього. 

— Крім того, що я 
був 5 раз міським го-

ловою, я ще багато років працював на господарській 
роботі. Розумію, що газопровід не може безкінечно 
експлуатуватися без профілактики, без ремонту. На 
жаль, газопровід доведено до такого стану, що він 
вже став небезпечним для людей. Я пам’ятаю той 
час, коли активно велися роботи по газифікації міста 
і ми доклали до того багато зусиль — східну части-
ну повністю газифікували і завершили газифікацію 
міста. Газопровід, який складається з металевих 
труб, потребує захисту від корозії. Такий захист було 
зроблено у вигляді станцій катодного захисту, але з 
часом, в зв’язку з тим, що догляд за ними був неза-
довільним, вони виходили з ладу. І на сьогодні більша 
частина газопроводів не захищена від електрокорозії 
і, безумовно, перед газовиками виникло питання за-
хисту газопроводів. Питання відключення газопрово-
дів періодично виникає під час аварійних робіт, або 
для профілактики.  Але це треба робити так, щоб 
найменше страждало населення. Коли я працював 
головою міста, були різні спроби відключати газо-
постачання. Наприклад, погрожували, що на котельні 
не подадуть газ. Але ми досягали компромісів і від-

ключення відбувалися лише короткочасно. Для того, 
щоб забезпечити безперебійну роботу всіх об’єктів 
життєдіяльності міста або пом’якшити ситуацію до 
такого ступеня, щоб люди не помічали незручностей.     

пузир не захистив Місто. 
— На вашу думку, як повинна була спрацю-

вати влада? 
— Сьогодні ця тема в усіх на вустах. Тому 

що Козятин відключили найбільш жорстоко.                              
У розмові з людьми, обговорюючи тему про від-
ключений газ, взнав, що в Хмільнику процедура з 
профілактики газу зайняла півтори доби. А у нас два 
тижні і, нібито це нормально, влада не виступає на 
захист, ніде ніяких заяв не робить. Що людям робити 
в цей час? Маленькі діти, старенькі, хворі. Є люди, 
які потребують захисту і вони без їжі не можуть 
два тижні сидіти. Я бачу по всьому місту почалася 
торгівля газовими приладами на пропан-бутані. Без-
умовно, це якийсь вихід, люди шукають його, в тому 
числі, й такий вихід знаходять. Але я абсолютно не 
бачу ніякої реакції з боку міської влади. Наплодили 
велику кількість чиновників. А чим їх з користю для 
жителів міста зайняти, не знають. Ведучої ролі, яку 
має виконувати влада, захищаючи громадян, абсо-
лютно немає.

— Що мала все-таки робити міська влада? 
— Міська влада мала б погодити такий термін від-

ключення, як це зробили в інших населених пунктах. 
Але в Козятині про долю людей ніхто не думає. 
Вважають, що дати оголошення про відключення 
достатньо. Забувають про те, що обов̀ язок влади 
тримати процес під контролем. Якби відключення не 
було плановим, а аварійним, це ще можливо було б 
зрозуміти. Але мене турбує, як пройде процедура 
відновлення газопостачання, яка є довготривалою. 
Тому ситуація, що склалася в Козятині, надзвичайно 
серйозна і сталася вона через некомпетентність і не-
долугість нашої влади. 

влад кірган

У продажу є гарна молода 
картопля — велика, рівна, крох-
малиста. У багатьох є свій го-
род, на якому тільки-но з’явився 
цей овоч, який люблять всі 
українці. Картопля підходить для 
приготування численних страв і 
гарнірів.

Сьогодні, коли в місті тимчасо-
во відключено газ, використовує-
мо мікрохвильову піч (!).

Пропонуємо страву з карто-
плі, відвареної в мікрохвильовці 
з додаванням олії і кропу. Така 
картопля піде як гарнір до м'яса 
або риби, також може стати від-
мінною самостійною стравою... 

Спробуйте!
Для приготування страви по-

трібно взяти молоду картоплю, 
олію, сіль, перець, кріп (підсу-
шений або розетки). Картоплю 
почистити і нарізати великими 
шматками, скласти в скляну 
каструлю для мікрохвильовки і 
додати 2 столові ложки води. 
Поставити на максимальну по-
тужність на 5 хвилин. Додати 
олію, перемішати. Додати зелень 
і стебла кропу. Поставити ще на 
5 хвилин в тому ж режимі. 

Зелень вийняти, картоплю по-
солити, поперчити, перемішати. 
Поставити на 80% потужність на 
8-10 хвилин.

Усе — картопля готова!
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життя Козятинатема тижня

Хотіли відібрати бізнес у вчителя, тому шили йому справу.

тетяна лозінська, (068)308-01-25, 
tetyana.lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

Навіщо Нам перемога у війНі З росією, 
якщо Не БуДе україНської культури?

місто 
віДЗНачає 
144 
річНицю 
З ДНя 
ЗасНуваННя

півтора року сиДів За те, чого Не роБив
наталія гончарук

Працює вчителем у Козятин-
ській школі-гімназії, веде приват-
ну справу та має півтора року в 
СІЗО за плечима. Цей термін, як 
говорить 35-річний Ілля Поліщук, 
він просидів тільки тому, що пра-
воохоронці хотіли відібрати його 
бізнес. Сім років тривала його бо-
ротьба з перевертнями у погонах 
і продовжиться далі. Чоловік не 
збирається погоджуватися на при-
тягнуте за вуха нове звинувачення. 

Як чоловіка забрали з роботи у 
райвідділ, прикували наручниками 
до батареї і вибивали зізнання, 
RIA писала в серпні 2013-го року 
в статті «Сфабрикували участь у 
крадіжці і хотіли забрати бізнес». 
Ілля розказував тоді нашим жур-
налістам про пережиті знущання в 
райвідділку і що йому якраз вине-
сли виправдальний вирок.

Суд тоді розібрався, що справа 
проти нього була сфабрикована і 
виправдав чоловіка за всіма стат-
тями звинувачення. Але на тому, 
як дізнаємося зараз від екс-в’язня 
СІЗО, його історія боротьби за 
справедливість не завершилася.

Через п’ять років після ви-
правдання Ілля Поліщук знову 
змушений змагатися в судах з 
правоохоронною системою. Днями 
йому винесли вирок знов. І цього 
разу вже звинувачувальний. Іллю 
Поліщука покарали за тією самою 
справою крадіжок з проникнен-
ням, але зі зміненим обвинува-
ченням. Він каже: раз не змогли 
«пришити» організацію банди 
крадіїв, то вирішили покарати хоч 
за що-небудь. Звинуватили в при-
дбанні краденого комп’ютера і за 
це засудили.     

- Прокуратура подала апеляцію 
на виправдальний вирок і його 
скасували. Справу повернули на 

новий розгляд, - розказує Ілля 
Поліщук про те, що було після по-
передньої публікації його історії в 
RIA. – Зовсім нещодавно проку-
рор зробив зміну обвинувачення. 
Скасував усі статті, які були до 
того пред’явлені, і звинуватив за 
статтею 198 Кримінального ко-
дексу України - скупка краденого. 
За це дали мені рік обмеження 
волі і тут же за строками давності 
закрили справу, бо пройшло вже 
7 років.

 
не подарує нічого. - Я вину не 
визнав, - говорить Ілля Поліщук. – 
Я не знав, що той комп’ютер кра-
дений. Буду подавати апеляцію і 
не подарую того, що сидів півтора 
року. Хочу добитися повного ви-
правдання, а потім через суд буду 
вимагати відшкодування моральних 
збитків за все, що мені і моїй родині 
довелося пережити.

А історія справи ось яка. Пра-
цівник автомийки, яка належала 
Іллі Поліщуку (зараз бізнес вже 
оформлений на його дітей), по-
просив допомогти з транспор-
туванням речей у Житомир. 
Сказав, що везе власне майно на 
продаж. За перевезення на своїй 
машині власник автомийки взяв 
комп’ютер, який теж перевозили. 
Що ця річ, як і решта, крадена, 
працівник свого роботодавця не 
поінформував. Ілля Поліщук ді-
знався про це, коли до нього при-
їхала міліція п’ятьма машинами та 
забрала на допит у райвідділ.

Бізнесмена змушували зізна-
тися в злочинах, які він не вчи-
няв. Прикували кайданками до 
батареї, били, не давали пити і 
не пускали в туалет. Врешті йому 
тоді винесли звинувачення за 
кількома статтями – за крадіжку 
з проникненням, примушування 
неповнолітніх до злочинів, органі-

зацію злочинів і скупку краденого. 
Що він не крав, а крадене тільки 
придбав, говорив чоловік одразу 
в своїх поясненнях. Але останню 
статтю невдовзі «закрили» відпо-
відною постановою. До суду спра-
ва шкільного вчителя і бізнесмена 
пішла з іншими вище названими 
статтями.

 
«тепер МаЮ дати здачу?»

Під час судових розбирань 
працівник автомийки зізнався, 
що його змусили обмовити ро-
ботодавця. Через цей факт та 
відсутність доказів, Іллю Поліщука 
й виправдали. Далі апеляція по-
вернула справу на друге коло у 
Козятинський суд, де прокурор 
змінив звинувачення. У останній 
момент став просити суд карати 
звинуваченого тільки за скупку 
краденого - той злочин, який з 
нього зняли відповідною постано-
вою слідчого раніше. 

- Вони вже не знали, що зі 
мною робити, бо не було ніяких 
доказів, - говорить Ілля Полі-
щук. – І ось знайшли лазівку з 
можливістю покарати хоча б за 
те, що купив крадене. А я думаю, 
що кожна людина може купити 
крадену річ. Замовити кросівки в 
інтернеті, наприклад. Чи шини на 
ринку придбати. Ми ж не вимага-
ємо документи про походження 
товару, купуємо та й усе. Хіба 
можна за це саджати? Дали вони 
мені рік обмеження волі, а я був 
півтора під вартою. То що, тепер 
маю їм здачі дати, чи як?

 
щоб не повторилося пекло. 
Його майно було арештоване, поки 
сидів. Відпустили Іллю Поліщука під 
заставу після того, як «подільник» 
(той працівник автомийки, який 
вкрав насправді) дав свідчення про 
фабрикацію звинувачення проти 

роботодавця.

Чи повернулося майно і сплаче-
ні гроші за звільнення Іллі Поліщу-
ку? Він каже, щойно зняли арешт 
з майна, він переписав все на 
дітей. А от 25 з половиною тисяч 
гривень, сплачені за можливість 
вийти під розписку, досі йому не 
повернулися.

- Коли я звільнився і пере-
оформив майно на дітей, то всі 
від мене відстали. Я вже нікому 
став не потрібний, бо немає що 
взяти, - говорить Ілля Поліщук. - 
Суму застави мені повернуть після 
набрання чинності вироком, тобто 
після апеляційного розгляду.     

- Ми дуже тяжко пережили усе 
це, - розповідає мати Іллі Людми-
ла Поліщук. – Провчителювати 
31 рік, і тут, на тобі – дитину 
притягують за злочини… Ми дуже 

переживали. Не дай Бог нікому 
такого. Це не те, що ми хочемо 
тепер відомстити. Ми хочемо спра-
ведливості і пройдемо цей шлях 
до кінця, щоб інші люди так не 
переживали і щоб ні з ким більше 
не повторилося таке пекло.

суд та діло

Редакція запитала у адвоката 
Валерія Шалагінова, чи мо-
жуть притягувати людину двічі 
за однією статтею відповідаль-
ності. І він відповів так: якщо 
є не скасована постанова про 
закриття кримінального про-
вадження за статтею про скуп-
ку краденого, то за це не мали 
права судити Іллю Поліщука. 
Таку постанову надав редакції 
наш співрозмовник. Цікаво, що 
вона також стосується ще одно-
го чоловіка, який купив усе інше 
крадене автомийником. Але вже 
у вироку, котрим засудили героя 
нашої статті через стільки років 
потому, цей чоловік просто сві-
док. А він купив у злодія все інше, 
крім злощасного комп’ютера.
- Тут повинно бути повне ви-
правдання, бо Ілля не знав, що 
речі, які він купив, були крадені, 

- впевнений адвокат. – Обвину-
вачення мотивує тим, що він був 
знайомий з потерпілим (обкра-
деним чоловіком – авт.), тому 
міг бачити ці речі у нього вдома. 
Це не доказ, а припущення. Ілля 
чітко сказав, що не бачив цих ре-
чей у знайомого. Раз не бачив, 
то й не міг здогадуватися, що 
купує крадене. А що стосується 
моральної компенсації, то її од-
нозначно треба вимагати. Є по-
рядок відшкодування моральних 
збитків за незаконне притягнення 
до відповідальності органами 
досудового слідства і прокура-
тури. Якщо людину виправдали 
за тими статтями, за які вона від-
бувала покарання або утримува-
лася під вартою, то ситуація під-
падає під відшкодування. Подібні 
позови зараз подаються дуже 
часто, починаючи з 2000-го року.

обов’язково треба вимагати відшкодування

ілля поліщук (35): «дали 
вони мені рік обмеження 
волі, а я був півтора під 
вартою. То що, тепер їм 
здачі дати, чи як?»

влад кірган

Шахрайство процвітає. У редак-
цію звернувся мешканець Глухівців 
і розповів про останні події в 
селищі. 

“Хочу, щоб ви попередили лю-
дей про старий “развод” по теле-
фону. Що робити, коли дзвонять 
серед ночі і вимагають гроші... 
Мамо, допоможи, я збив люди-
ну... Або типу такого. У Глухівцях 
більше 5 розводів за день. І всі 
жінки... І у всіх ледь не нервовий 
зрив. Валер’янка і всі діла...  До 
моєї мами дзвонили минулого 
року, коли я спав, коли прийшов 
з роботи з нічної зміни. А щоб 
був на ніч на роботі і подзвонили 
о третій годині ночі?...  Коротше, 
“развод” старий, а багато хто ще 
не в курсі. Будь ласка, рятуйте 
людей від серцевих нападів.

До вашої уваги інформація з 
цього приводу.

схеМи обМану. У основному, 
шахраї телефонують з незнайомого 
номера і під різними приводами на-
магаються вивідати дані платіжної 
картки (номер, дату завершення дії, 
PIN-код тощо), одноразові паро-
лі з банківських sms-повідомлень, 
змусити зняти ліміти на операції по 
платіжній картці, відключити пере-
вірку коду безпеки картки СVV2, 
перерахувати кошти на картку 
шахраїв.

Буває, що дзвонять жертві і, 
представляючись співробітниками 
правоохоронних органів, по-
відомляють, що хтось із рідних 
потрапив у дорожньо-транспорт-
ну пригоду, скоїв кримінальний 
злочин тощо. Гроші вимагають на 
хабар за невідкриття кримінальної 
справи або щоб відкупитись від 
постраждалих.

Обманщики повідомляють про 
якісь виграші, перерахунки пенсій 
чи соціальних виплат, повернення 
відсотків за кредитом. Це інколи 
спрацьовує, тому що злочинці 
зазвичай представляються праців-
никами банків, Пенсійного фонду, 
СБУ, поліції. 

Шахрай прикидається покуп-
цем, дзвонить продавцю і просить 
дати всі реквізити картки, тому 
що лише за номером переказати 
гроші у нього чомусь не виходить. 
Різновид цієї схеми — спроба 
шляхом "інструкцій" та "підказок" 
змусити жертву виконати команди 
SMS-банкінгу на перерахування 
коштів з картки.

ваші дії та правила пове-
дінки. Потрібно пам'ятати, що 
ніколи, нікому і ні за яких обставин 
не можна повідомляти термін дії 
платіжної картки і тризначний код 
безпеки СVV2/CVC2 на зворотному 
боці картки, а також код підтвер-
дження операції з банківського 
sms-повідомлення. Ні співробітники 

банків, ні представники державних 
органів та правоохоронці не теле-
фонують громадянам із вимогою 
назвати ці дані.

Розпізнати шахраїв можна за 
тривожним тоном розмови, за на-
полегливістю і поспіхом, з якими 
вас змушують зробити те, що ще 
хвилину тому робити ви не зби-
ралися. Шахраї обіцяють легко 
отримати гроші, на які ви не чека-
ли або не думали, що отримаєте 
їх так просто (виграш у лотерею 
або перерахунок пенсії, напри-
клад). Будьте раціональними!

дзвоніть у поліціЮ! При під-
озрі, що отриманий телефонний 
дзвінок є спробою вішингу, слід 
одразу закінчити розмову або не 
панікувати і спокійно уточнити ін-
формацію.   

Якщо дзвінок стосувався рахун-
ку або платіжної картки, слід за-
телефонувати в банк за номером, 
який вказаний на картці або на 
офіційному сайті установи. Якщо 
телефонували нібито з державної 
установи, слід знайти її номер на 

офіційному сайті і зателефону-
вати, щоб переконатися, що вас 
турбували саме з цієї інстанції. 
Зокрема, якщо співрозмовник 
представився співробітником пра-
воохоронних органів, то слід за 
можливості уточнити його прізви-
ще, ім'я, посаду, звання та місце 
роботи, після чого звернутись для 
перевірки до Національної поліції 
за номером 102 або до оператив-
них чергових в управліннях Служ-
би безпеки України у відповідних 
областях. Якщо вам дзвонили з 
приводу близької людини – слід 
з’ясувати, де вона знаходиться 
і чи все з нею в порядку. Варто 
також перевірити номер, з якого 
вам дзвонили, у пошукових сис-
темах – можливо, шахраї вже 
використовували його раніше.

якщо ви стали жертвоЮ. У 
випадку, коли ви все-таки піддалися 
шахрайській провокації і встигли 
повідомити злочинцям конфіден-
ційну інформацію, слід негайно 
заблокувати картку, звернувшись 
у call-центр банку, який обслуго-
вує картку, написати заяву в банк 
і звернутись до поліції.

Успішність протидії шахраям 
залежить від оперативності реа-
гування, тому зазначені вище дії 

слід виконати якомога швидше.
Водночас, як свідчить опитуван-

ня, проведене компанією Gemius, 
77% українських інтернет-корис-
тувачів віком від 14 до 69 років, у 
яких є платіжна банківська картка, 
знають, що нікому не можна по-
відомляти реквізити картки і се-
кретні коди з sms-повідомлень від 
банку, 76% українців у розмові з 
телефонним злодієм таки розго-
лошують цю інформацію.

клієнтаМ приватбанку. Після 
націоналізації ПриватБанку шахраї 
почали поширювати чутки про витік 
баз даних з особистими даними клі-
єнтів. Представляючись працівника-
ми служби безпеки "Ощадбанку" 
шахраї з'ясовували, чи є у людини 
картковий рахунок ПриватБанку. 
Якщо співрозмовник відповідав по-
зитивно, то шахраї повідомляли, що 
ПриватБанк буде приєднаний до 
“Ощадбанку”, тому клієнту необ-
хідно терміново здійснити переказ 
грошових коштів з картки “Прива-
ту” на нову, оформлену в “Ощаді”. 
Для цього у жертви просили номер 
банківської картки, CVV-код, па-
роль до інтернет-банкінгу та інші 
дані. Після цього відбувалося пе-
рерахування коштів на рахунки, 
підконтрольні шахраям...

вішиНг — “риБалка” На ваші гроші
Вішинг (від англ. voice – «голос»; fishing – «рибалка») — те-
лефонне шахрайство, пов'язане з виманюванням рекві-
зитів банківських карток або іншої конфіденційної інфор-
мації, примусом до переказу коштів на картку злодіїв. 

п о п у л я р н и й  с п о с і б  к р а д і ж к и  к о ш т і в

Це свято об'єднує усіх, кому 
дорогий наш Козятин. Рідне 
місто славиться людьми — щи-
рими, добрими, працездатними, 
талановитими, які створюють 
його матеріальне й духовне сьо-
годення та майбутнє. 

Запорукою вагомих трудових 
та суспільних здобутків Козятина 
є НАША, дорогі козятинчани, 
праця та велика любов до рідно-
го міста. 

Бажаю всім нам бути сильною 
своєю єдністю громадою, яка 
може стояти за свої інтереси. 
Вірю – разом ми досягнемо ще 
вагоміших результатів у поліп-
шенні життя людей, примножимо 
славу нашої землі, працюючи на 
перспективу розвитку Козятина.

Бажаю всім міцного здоров'я, 
натхнення й творчого підходу до 
виконання будь-якої справи.

Висловлюю слова глибокої 
вдячності усім за любов та ві-
рність рідному місту.

Хай квітне наш рідний Козя-
тин!

Хай мир, добробут, суспіль-
на злагода, взаємна повага та 
довіра панують серед нас. З 
Днем народження, рідне місто! 
Хочеться, щоб кожен з нас від-
чував себе частиною великої 
родини. А як буде, залежить 
багато від нас, не від влади.

Нехай життя в Козятині буде 
веселим і щасливим, нехай діти 
дзвінко сміються, нехай молодь 
успішно навчається і браво 
працює, нехай тут кожен від-
чує себе потрібним і важливим 
діячем, хай буде шана і повага 
всім людям похилого віку. Не-
хай місто росте, розвивається і 
займає особливе місце в серцях 
його жителів.

олег 
роМанчук, 
публіцист

Порошен-
ку, можли-
во, нагада-
ли  с лова 
Черчилля

Про трьох найбільших ворогів 
України Юрій Шевельов написав 
1954 року: Москву, український 
провінціалізм і комплекс кочубе-
ївщини. Oднa з гoлoвних причин 
нинішніх пoлітикo-eкoнoмічних 
здoбутків Кремля щoдo Укрaїни 
пoлягaє в тoму, щo нe вдaлocя 
сповна здійснити "духoвну втeчу 
укрaїнcтвa з мocкoвcькoї тюрми". 
Це – слова історика і дисиден-
та совєтських часів Валентина 
Мoрoза.

Президент Петро Порошенко 
підписав указ про десятиліття 
української мови. Йдеться про по-
силення її ролі як засобу зміцнен-
ня державної єдності, підтримки 
розвитку національної культури, 
заохочення процесів її інтеграції 
у світовий культурний простір. 
Можливо, президенту нагадали 
історію, коли Вінстон Черчилль 
під час Другої світової виступав 
в англійському парламенті і на 
запитання: "Навіщо фінансувати 
культуру, коли йде війна?", від-
повів: "А заради чого ми тоді 
воюємо? Навіщо нам перемога, 
коли не буде культури?" Справді: 
навіщо нам перемога у війні з 
Росією, якщо не буде української 
культури, науки, освіти, зрештою, 
нормального життя для людей?

Культура є найефективнішим 
механізмом взаємозбагачення та 
обопільного розвитку народів і 
країн. Звісно, творити спільний 
культурний простір, перебувати 
в ньому бажано з тими, хто до-
тримується моральних засад, 
сповідує приязнь, взаємоповагу, 
взаємовизнання. На жаль, "укра-
їнський народ був і залишається 
об'єктом чужої, переважно во-
рожої ідеологічної обробки", – 
пише Левко Лук'яненко, політик та 
громадський діяч, Герой України.

Московія не полишає спроб змі-
нити парадигму України як неза-
лежної держави, використовуючи 
невійськові методи. Працюють ко-
лаборанти, корисні ідіоти, агенти 
впливу, які комфортно почувають-
ся в нашому інформаційному про-
сторі. Вони просувають "русский 
мир" у свідомість українських 
громадян. І доки наша владна 
система не почне сприймати на-
ціональну культуру як рідну, вияви 
неоколоніалізму у найрізноманіт-
ніших мистецьких та інформацій-
них форматах триватимуть.

"Інтер" витрачає десятки годин 
для відзначення 80-річчя з дня 
народження Володимира Висо-
цького, 90-річчя – В'ячеслава 
Тихонова, присвячує ефіри пам'яті 
Юрія Яковлєва та Олега Табакова. 
Хоча останній був внесений до 
переліку осіб, які загрожують 
безпеці країни. А два десятиліття 
тому цей же телеканал для про-
сування засад "русского мира" ви-
користовував "нашего Пушкина": 
упродовж 1999 року представники 
різних прошарків населення кра-
їни цитували уривки з "Євгенія 
Онєгіна".

"Двора его императорского Ве-
личества камер-юнкер титулярный 
советник Александр Сергеев сын 
Пушкин" для українців ніколи 

не був ні "нашим", ні "народним 
поетом". Для нас таким був і є 
Тарас Григорович Шевченко. Але 
"найефективніший менеджер усіх 
часів і народів" Йосип Сталін 
стверджував: "Русские – это 
основная национальность мира"; 
"русская нация – талантливейшая 
в мире"; "русский народ как бы 
рожден помогать другим наци-
ям". Тож московити переконані, 
що українці були б дикунами без 
російської культури.

Звідки ленінградському гопни-
ку Путіну знати про висловлені 
ще 1915 року думки Володимира 
Вернадського: "Суть українського 
питання полягає в тому, що укра-
їнська (малоруська) народність 
виробилась у виразно окреслену 
етнографічну індивідуальність 
з національною свідомістю, за-
вдяки якій намагання близьких і 
дальніх родичів перетворити її на 
простий етнографічний матеріал 
для зміцнення панівної народності 
залишались і залишаються марни-
ми. Національна самосвідомість 
українців розвивалася на ґрунті 
етнографічних відмінностей, осо-
бливостей психіки, культурних 
тяжінь і нашарувань, що зв'язують 
Україну із Західною Європою, й 
історично сформованого укладу 
народного життя, пройнятого ду-
хом демократизму".

А 1926 року один з ідеологів 
євразійства князь Микола Тру-
бецькой визнав: "Та культура, яка 
з часів Петра живе і розвивається 
в Росії, є органічним і безпо-
середнім продовженням не мос-
ковської, а київської, української 
культури. Таким чином, україніза-
ція є мостом до європеїзації".

Філософ Георгій Федотов у 
праці "Росія і свобода" пояснив, 
як закладались основи москов-
ської культури: "Світогляд росій-
ської людини вкрай спростився. 
Навіть порівняно із середньовіч-
чям москвич примітивний. Свобо-
да для нього – поняття негативне: 
синонім розпусти, безкарності, 
неподобства. Розбійник – це іде-
ал московської волі, як Грозний 
– ідеал царя".

Ці міркування прояснюють, 
звідкіля у нинішній РФ узявся 
Путін. Він зростав, виховувався 
і завойовував позиції завдяки 
вкоріненому на генетичному рівні 
московському менталітету.

Філософ Федір Степун у напи-
саній 1923 року в еміграції праці 
"Думки про Росію" відзначав: "Чи-
таючи будь-яку російську історію, 
дістаєш враження, що російський 
народ не стільки завойовував 
землю, скільки без бою забирав 
її в полон. Так сторіччями ство-
рювався стиль малокультурного, 
варварського господарювання, 
психологія безлюбовного ставлен-
ня до землі".

А ось міркування Зінаїди Мо-
розової – вдови купця Сави 
Морозова: "Культура була не по-
ступовою, а надто швидкою. Діди 
не вміли читати й писати, вийшли 
з кріпацтва, були "самородками", 
створили великі фабрики, дітям 
узяли гувернерів, віддали їх учи-
тися. Мозок не міг із цим наван-
таженням упоратися".

Дослідники російської культури 
так чи інакше доходять висновку, 
що вона не є "погана". Вона "на-
гадує будову із зяючими дірками 
на взірець квартир хрущовської 
доби, до ордера на які додавався 
список "нєдодєлок", що їх мали 

ліквідувати самотужки "ощаслив-
лені" громадяни", – пише культу-
ролог Анатолій Свідзинський.

"Росія живе за принципом 
первісного племені, російської 
селянської громади, – свідчить 
журналіст Айдер Муждабаєв. 
– Вона анітрохи не змінилася. 
Так, стала багатшою, вони носять 
західні речі, ґаджети в руках. 
Але психологія залишилася та 
ж сама. Росіяни ненавидять усіх, 
але по-різному: до когось скла-
лася ксенофобія презирства, до 
когось – ксенофобія заздрості, 
а Путін повністю відповідає їхній 
ментальності".

9 травня у РФ перетворили на 
"свято совєтського ідіотизму", 
відлуння якого накрило і частину 
населення України. Ну чим мож-
на пояснити організацію параду 
мілітаризованих дитячих візків у 
російському П'ятигорську або по-
ширення в тамтешньому сегменті 
інтернету привітань "с Вєлікой 
Атєчєствєнной вайной!", або 
тиражування гасла "Ми можем 
павтаріть"?

Чи зреагувала належним чином 
українська влада на черговий 
зухвалий телешабаш "побєдобє-
сія" одіозного "Інтера" 9 травня 
– провокативний концерт "Пере-
мога. Одна на всіх"? Чи запротес-
тували політичні лідери? Аж ніяк. 
Невже на Печерських пагорбах 
не усвідомлюють небезпеки екс-
плуатації теми "Безсмертного 
полку" та інших інтернаціональних 
спекуляцій? Не розуміють, з яким 
підступним ворогом доводиться 
мати справу? Усвідомлюють і 
розуміють. Але серед офіційних 
осіб є чимало захисників телека-
налу. Бо не мислять категоріями 
української культури як органіч-
ної. Чи є вона рідною, приміром, 
для сім'ї Петра Порошенка?

Політика Кремля спрямована на 
підрив стабільності в Україні. Щоб 
успішно протистояти їй, треба 
розуміти плани й методи ворога. 
Кремль хоче реанімувати єдину 
державу. Прагне завоювати ло-
яльність іноземних співвітчизників. 
Вони для нього – механізм для 
"возз'єднання" в кордонах нео-
колоніальної імперії. Поширення 
російсько-совєтської культури в 
інформаційному просторі України 
через кінофільми, концерти, че-
рез російську мову перешкоджає 
інтеграції етнічних росіян в укра-
їнську політичну націю.

У свідомості росіян вкорінені 
постулати про вищість їхньої на-
ції й культури. Сталінська, а тепер 
і путінська міфологія породжує 
ксенофобію і реваншистські на-

строї в "общєм культурном про-
странствє".

Культура як феномен само-
організовування може розвивати-
ся лише за умови відкритості до 
зовнішніх впливів. Однак мають 
враховуватись і чинники само-
збереження. Потрібно віднайти 
баланс між закритістю і відкритіс-
тю. У разі цілковитої відкритості 
культури нація втрачає свою са-
мобутність і цілісність як система, 
при замкнутості – культура само-
вичерпується.

Культурна політика залежить 
від повновартості того чи іншо-
го державного утворення, від 
національної самовизначеності 
його керівників, вважає філософ 
Богдан Кримський: "Сьогодні на-
ціональної культурної політики в 
Україні немає. Але вона, не менш 
від спецслужб, є запорукою на-
ціональної безпеки".

Із початком Революції гідності 
етнічні росіяни почали інтенсивні-
ше інтегруватись в Україну, війна 
на Донбасі прискорила цей про-
цес. Але він іде врозріз із нео-
колоніальними планами Кремля, 
якому потрібна максимальна ізо-
ляція іноземних співвітчизників від 
корінних націй. Путіну потрібна 
п'ята колона, яку можна спрово-
кувати до деструктивних дій. Тож 
його камарилья засобами культу-
ри підживлює ностальгічні спо-
мини про "гнаних і знедолених", 
перетворює росіян в Україні на 
хранителів совєтських цінностей.

Російська мова – ключовий 
елемент "русского мира". У його 
просуванні допомагають і "стариє 
пєсні о главном", і Глєб Жеглов, і 
Штірліц, і "нєуловімиє мстітєлі". 
"Москва намагається використо-
вувати російську культуру – Че-
хова, Толстого, Достоєвського, 
Цоя, Висоцького, – звертає увагу 
художник Сергій Поярков. – Мов-
ляв, ви російські книжки читаєте, 
російські пісні слухаєте, то ми і 
йдемо до вас захищати російську 
мову".

Чи переможе українська мова 
до 2028 року російський куль-
турний неоколоніалізм у нашій 
державі? Може перемогти, якщо 
пам'ятатимемо застереження Лев-
ка Лук'яненка: "У взаєминах із 
Московщиною не можна припус-
кати, що в антиукраїнських акціях 
вона зупиниться на якійсь про-
міжній стадії й дасть українцям 
передихнути. Ні, вона спроможна 
зупинитися, тільки розчавивши 
українців. Хижак не може від-
пустити жертву, у його поняттях 
відсутній такий варіант. Зупинити 
його наступ здатна тільки сила".

художник дмитро скаженик 
бачить це так
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життя Козятинажиття Козятинщини

наші інтерв’ю

продовження. ПОЧАТОК» стор.1Що потрібно, щоб потрапити на судово-медичну експертизу

міський голова 5 скликаНь 
про ситуацію в містіБеЗ пуНкту “оДиН” Неможливий пуНкт “Два”

соБачий кайф З’явився в коЗятиНі життя 
19-річНого 
глухівчаНиНа 
ЗаБрала 
ЗаліЗНиця

влад повх
 
Вас побили, підрізали, покусав 

собака, впала на голову цеглина, 
наїхав автомобіль... Потрібна су-
дово-медична експертиза. Її суть 
залишилась така сама. А от про-
цедура призначення (доступність) 
значно ускладнилась. Призначає 
експертизу суд, але не має сенсу 
туди йти, коли поліція не зареє-
струвала в єдиному державному 
роеєстрі. Отож, потрібно бути 
пильним, адже сьогоднішня по-
ліція робить все, щоб не вносити 
дані в ЄДР.

Ексклюзивне інтерв’ю з приводу 
чисельності звернень на гарячу 
лінію газети “RIA-Козятин” по-
годився дати виданню голова Ко-
зятинського міськрайонного суду 
Валерій Сєчко.

—  У березні поточного року 
в законодавстві пройшли зміни. 
На сьогоднішній день  експертиза 
проводиться за клопотанням сто-
рони у кримінальному проваджен-
ні. Ситуації можливі різні. Напри-
клад, найбільш поширена, коли 
помер чоловік, треба проводити 
розтин. Стосуються суду тільки ті 
питання, коли надходять клопо-
тання про проведення експертизи. 
Слідчий і суддя розглядає клопо-
тання і визначає, чи є необхідність 
проводити експертизу, чи немає. 
На сьогодні 99% цих клопотань 
було задоволено.

— З клопотанням про про-
ведення експертизи можуть 
звернутися сторони по справі. 
Як слідчі, так і потерпілі. Що 
треба обов’язково вказувати в 
клопотанні?

— Обов’язково треба вказувати 
ПІБ особи, яка клопоче, номер 
кримінального провадження, яке 
внесено в ЄДР, в зв’язку з чим 
необхідно провести експерти-
зу, коротку фабулу подій, вид 
експертного дослідження, що 
необхідно провести, та перелік 
запитань, які необхідно поставити 
перед експертом. До клопотання 
також додаються копії матеріалів, 
якими обґрунтовуються доводи 

клопотання.
Для встановлення тяжкості 

ступеню тілесних ушкоджень 
працює спеціально визначена осо-
ба — судово-медичний експерт. 
Експертизу він може проводити 
як за матеріали відносно особи, 
яка знаходилася на лікуванні, — 
це так звана амбулаторна карта 
чи карта стаціонарного хворого,  
так і шляхом безпосереднього 
проведення огляду самої особи. 
У разі, якщо матеріалів недостат-
ньо, щось експерту не зрозуміло, 
він зобов’язаний направити особу 
на проведення рентген-знімків. 
Отримавши знімки, дає висновки. 
Виноситься ухвала про проведен-
ня експертизи протягом 5 діб. З 
нею особа може йти до експерта. 
В ухвалі зазначається, якому екс-
перту чи установі доручається 
проведення експертизи. Експерти 
попереджаються про кримінальну 
відповідальність, в ухвалі слідчого 
судді  визначається, які питання 
ставляться перед експертом.  

— Це платна процедура?
— Ні. Це безкоштовно. Екс-

пертизи можуть бути платні, за-
лежно від того, яка експертиза. 
Ви розумієте, що є експертні 
установи, діяльність яких забез-
печує держава, а є недержавні 
(комерційні). Державні проводять 
більшість експертиз безкоштовно. 
Недержавні, звісно, вимагають 
оплату за проведення тієї чи іншої 
експертизи. Але в будь-якому ви-
падку експерт повинен бути внесе-
ним в єдиний реєстр судових екс-
пертів. Цей реєстр розміщений на 
сайті Міністерства юстиції. Якщо 
експерт атестований і внесений в 
реєстр, тільки тоді можна призна-
чати цьому експерту проведення 
експертизи.

— Якщо суддя виносить по-
станову про проведення екс-
пертизи, він прямо вказує, хто 
має проводити?

— Особа, яка звертається з 
клопотанням, зобов’язана зазна-
чити, де вона бажає провести 
експертизу. Суд може  призна-
чити експертизу тим особам, які 

внесені в єдиний реєстр судових 
експертів. Через це в клопотанні 
має бути зазначено, наприклад: 
“Прошу доручити проведення екс-
пертизи, допустимо, Вінницькому 
обласному бюро судово-медичних 
експертиз”.

— Із майже всіх, хто до нас 
йде в газету, приблизно 90%, 
це люди з тілесними ушко-
дженнями. Коли починаємо 
розбиратись, виявляється, не-
має ЄДРу про факт нанесення 
тілесних ушкоджень. Як це має 
відбуватися?

— ЄДРу може й не бути. Тоді 
не буде й клопотання, не буде 
експертизи. Це все проводиться 
тільки в рамках ЄДР.

— Якщо поліція прямо про-
тидіє...

— Тоді потрібно оскаржувати 
дії слідчого, в зв’язку з невне-
сенням відомостей до ЄДР, що 
передбачено ст. 303 КПК України.

А потім особа має право по-
дати клопотання про проведення 
експертизи, тому що експертиза 
проводиться тільки в рамках ЄДР.

 — А якщо ушкодження 
середньої тяжкості, де вже 
обов’язковий прокурор, то як 
це виглядає?

— По цих справах обвинувачен-
ня підтримує прокурор. Є справи 
приватного обвинувачення, а є 
справи загального обвинувачення.

 — Що таке справи приват-
ного обвинувачення?

— Це справи, які не можуть 
будуть внесені в ЄДР,  без 
письмової заяви потерпілого. У 
основному, це легкі тілесні ушко-
дження. Є й інші, є середні за ст. 
122 ч. 1. Вона також на сьогодні 
внесена до справи приватного 
обвинувачення. Якщо не буде за-
яви потерпілого безпосередньо в 
правоохоронні органи, що “Прошу 
притягнути особу таку і таку за 
нанесення тілесних ушкоджень до 
кримінальної відповідальності”, 
правоохоронні органи не змо-
жуть розпочати розслідування. 
Але якщо вже внесли, то мають 
обов’язок провести розслідування. 

Але в такому разі особа потім має 
право відізвати свою заяву і спра-
ва закриється в зв’язку не з при-
миренням, а відмови від підтримки 
обвинувачення. Так це звучить.       

— Резонансу на всю Україну 
набула подія в Козятині, коли 
патрульно-постова служба, зі 
слів потерпілого діабетика, 
сприйняла його як п’яного в 
громадських місцях. По    до-
розі до райвідділу серйозно 
побили. Він має приховану 
черепну травму, розтрощене 
перенісся. Слідчі не вилучили 
закривавлений одяг, не про-
вели експертизу машини. Це є 
в ЄДР.  Як при таких діях діяти 
потерпілому?

— Не всі у нас люди юридично 
обізнані. І як правильно проводи-
ти, допустимо, ті чи інші слідчі дії, 
в кожному конкретному випадку 
треба дивитися по матеріалах 
справи. Ви вибрали таку фабулу, 
що по дорозі діабетник мав симп-
томи (хиткість ходи, вживав перед 
цим ліки, був специфічний запах, 
схожий на запах алкоголю). Далі 
поліція сприйняла його як такого, 
що вживав алкогольні напої, по-
тім неправильно зареєстрували. 
За такою ситуацією прокурор 

зобов’язаний був внести відомості 
про злочин  до ЄДР і, звісно, що 
доручити проводити це судове 
розслідування, виявляти ці об-
ставини. Але в більшості випадків 
люди, які зіштовхуються з цією 
проблемою, юридично не обі-
знані і без допомоги адвоката не 
можуть впоратися з юридичними 
нюансами, адже в даному випад-
ку, це кримінальне провадження. 
Практично там розібратися по-
терпілому дуже складно. На жаль, 
таке законодавство.

— Отож, співробітник полі-
ції і співробітник прокуратури 
може подати подання? Чи тіль-
ки співробітник поліції?

— Теоретично, може бути, що 
прокурор подасть. Але в будь-
якому випадку слідчий подає, 
тому що на сьогодні провадження 
знаходяться тільки в проваджен-
ні слідчого. У прокурора про-
вадження на сьогоднішній день 
вже немає. Прокурор здійснює 
процесуальне керівництво досу-
дового розслідування. Фактично 
слідчі вносять сьогодні подання, 
але право на це звернення має і 
потерпілий, і адвокат. Тільки це 
має бути в рамках кримінального 
провадження, внесеного в ЄДР.

в’ячеслав гончарук

Літні канікули для школярів, це 
пора відпочинку після навчально-
го року. Хтось з учнів відновлює 
сили в таборах відпочинку. Хтось 
поїхав відпочивати до бабусь та 
дідусів. Та багато дітей козятин-
ців відпочивають, як кажуть, в 
рідних стінах. До них приєдну-
ються ровесники з інших місць, 
які приїхали до своїх рідних на 
відпочинок. Такі дитячі спілку-
вання, як правило, приносять 
позитив у розвиток дітей. Пізна-
вати щось нове для них цікаве та 
привабливе. Та бувають випадки, 
коли нові друзі пропонують ігри, 
не усвідомлюючи їх наслідки.

У редакцію газети ”RIA-
Козятин” звернулися батьки козя-
тинських дітей. Вони повідомили, 
що нові знайомі їхніх чад мають 
в арсеналі колективні ігри. Серед 
яких є дитяча забавка під назвою 
“Собачий кайф”. Полягає вона в 
тому, що проводиться

удушення рушником, шарфом, 
ременем, мотузкою, руками. На-
тискання на сонну артерію діє на 

рецептори, які викликають роз-
ширення кровоносних судин в 
головному мозку, але крові, щоб 
заповнити мозок, недостатньо і 
стає неможливим підтримувати 
свідомість. Цей метод несе від-
повідальність за більшість, але не 
всі, смертельні випадки.

Є в приїжджих підлітків і 
другий механізм, який полягає 
у проведеній сидячи навпочіпки 
гіпервентиляції до досягнення 
симптомів, таких як поколювання 
і запаморочення,з подальшим 
вставанням і затримкою дихан-
ня. Уже одного цього достатньо, 
щоб викликати помутніння свідо-
мості, але широко поширена дум-
ка, що ефект посилюється, якщо 
збільшити тиск повітря в легенях 
під час «жорсткої» затримки ди-
хання, для цього асистент сильно 
здавлює груди. Ці дії можуть 
збільшити ефект нестачі повітря. 
Здавлювання грудей може замі-
нюватися задушенням. При обох 
механізмах жертва може відчува-
ти швидкоплинні галюцинації або 
сновидіння, і приходити до тями 
з короткостроковою втратою 

пам'яті і мимовільними рухами 
руки або ноги. Нормальний стан, 
як правило, настає протягом 
декількох секунд, але ці заходи 
можуть викликати постійну трав-
му головного мозку або навіть 
смерть, особливо, якщо грати 
наодинці з зашморгом.

Слід зазначити, що діти, які 
грають в «собачий кайф», мо-
жуть ніколи не повернутися до 
повноцінного життя. Багато дітей, 
практикуючі «собачий кайф», 
вмирають або залишаються інва-
лідами. При цьому людина може 
вижити, але не підозрювати, що 
частина її мозку вже загинула, 
що загрожує ішемічним інсуль-
том.

Така небезпечна забавка вже 

мала трагічні наслідки. На Черка-
щині не прийшов до тями 14-річ-
ний Едуард, а в Чернівецькій об-
ласті така ж доля спіткала 10-річ-
ного хлопця. У обох випадках 
батьки навіть не здогадувалися, 
як відпочивають їхні діти.

У нашому місті ми зробили не-
велике опитування серед підлітків 
12-15 років. Якщо вірити їхнім 
відповідям, то місто Козятин не 
входить у групу ризику. Але про-
хання до батьків, зверніть увагу 
на своїх дітей і наше майбутнє. 
Адже така забавка залишає 
сліди на шиї дитини. Зверніть 
увагу, чи щось не приховує ваша 
дитина. А якщо помітите щось 
схоже до слідів забави, причину 
шукайте в собі чи своїй сім’ї. 

євгеній колесник, козятинець 99,9%
(у наслідування пісні валерія жидкова 
“человек из винницы”)

В Козятині стало погано,
Раніш і то краще було.
Нам всім об’явили догану,
Хоч місце візьми, хоч село.
Що нам робити, куди йти,
Де путь нам шукать не за зря?
До нас тут підкралася жінка з сердечком

І видула нам пузиря.
Вона у політиці перша
По рейтингам і по грошам.
І в Штати їздить не менше,
Чим Порошеко сам.
А рядом в строю по ранжиру
Орлят її хлопців загон,
Котрі можуть лопнуть від жиру,
Но їх не бере закон.
Вона була вже прем’єром,
Коли ми бродили в імлі.

Тепер зайнялася і мером
У Козятинській нашій землі.
Її перший батько був Паша,
Що стати панамцем рішив.
Тепер в США він спить поблизу параші,
Фінансовий путь завершив.
З боків її підпирають:
Із спини — будівник стіни,
Із другої — хлопці, що знають,
Де ноги ростуть у війни.
Що Крим і Донбас створили,

Де діти гинуть не їх,
Брехню, що нам говорили,
В надії запутать усіх.
Брехня вже піднялась до неба,
Все гірше і гірше життя.
І добре нам думати треба,
Щоб добре було майбуття.
Послати команду до дядька,
Народ, щоб цей путь завершив.
Хоча наш теперішній батько
Також із Панамою грішив.

гіпсова копія не Мала ніякої 
цінності. — Яке ваше ставлен-
ня до ситуації з центральним 
парком?

— Центральний сквер міста 
потребує постійної уваги, але 
сьогодні про сквер згадують 
лише тоді, коли на ремонті, або 
реконструкції можливо заробити. 
У попередні роки, коли в міському 
бюджеті було дуже сутужно, ми 
не мали можливості приділити 
йому увагу. У нинішньому скли-
канні, коли депутати і міський 
голова мають в розпорядженні 
втричі більше коштів, ніж було в 
бюджеті до 2016 року, наші кер-
маничі могли б зробити зі скверу 
“цукерку”. Але почали зовсім з 
іншого. Замість капітального ре-
монту танцювального майданчика, 
на якому сьогодні небезпечно 
знаходитись, розмістили кафе, 
більше схоже на собачу будку. 
Наступним “мега проектом” стала 
посадка дороговартісних туй, які 
успішно всохли. Сам сквер пере-
творили на зосередження кимось 
списаного інвентаря атракціонів, 
хоч для розміщення містечка 
атракціонів є чудове місце, яким 
являється острів на стадіоні “Ло-
комотив”. І взагалі замість того, 
щоб створити дитяче містечко, 
парк розваг для дорослих почали 
війну з деревами та погруддям 
О. С. Пушкіна, яке нікому не до-
шкуляло. Навіть, коли в бюджеті 
коштів було обмаль, міська рада 
знайшла можливість замовити 
відомому скульптору В. І. Зно-
бі і виготовити перший в місті 

пам̀ ятник архітектури - пам’ятник 
М. С. Грушевському. Сьогодні він 
є прикрасою міста. Але  замість 
того, щоб облагородити зелені 
насадження біля пам’ятника, 
міська влада зайнялась фактично 
знищенням насаджень у сквері. Є 
багато питань, які нас об’єднують 
і допомагають якось вижити в цих 
умовах, цими питаннями і має за-
йматися влада.
зневага до закону. — Чому 
ніхто не ініціює в місті прове-
дення громадських слухань?

— Проведення громадських 
слухань - вимога закону “Про 
місцеве самоврядування в Укра-
їні”. Нехтуючи вимогами закону, 
міський голова О. Пузир не провів 
за неповні 3 роки роботи жодного 
слухання. Мабуть голові немає 
про що звітувати перед грома-
дою, або соромно зустрічатися 
з жителями міста і розказати, як 
він виконує свої передвиборчі обі-
цянки. А розказати є про що: як 
будується міський водогін і коли 
чиста вода потече з кранів. І коли 
завершиться реконструкція місько-
го будинку культури. За часів моєї 
роботи в міській раді громадські 
слухання проводилися. Так після 
консультацій з громадянами ми 
провели перейменування 6-ти 
вулиць міста, провели децентра-
лізацію опалення квартир тощо. 
Сьогодні це не робиться, мабуть, 
боїться влада зустрічі віч-на-віч 
з громадою. Немає про що го-
ворити. 
реМонти доріг МаЮть 
контролЮватися. — Як, на 

вашу думку, сьогодні ремонту-
ються дороги? 

— З мого боку було б не ко-
ректно суворо критикувати, тому 
що й нас часто критикували. Але 
в 2014 році ми знайшли таки під-
рядника з Білої Церкви, який по-
чав проводити ремонтні роботи на 
дорогах за сучасними технологія-
ми із застосуванням сучасної до-
рожньої техніки. Сьогодні можна 
констатувати лише те, що роботи 
проводяться абсолютно безконтр-
ольно. Саме тому, одразу після 
ремонту вулиці О. Довженка по-
чали усувати недоліки. Але поба-
чимо, що покаже час, тоді будемо 
робити остаточні висновки. Коли 
я пересуваюсь по місту, то бачу, 
що ремонтні роботи проводяться 
без контролю. 

Але контролер з боку міської 
ради має бути обов̀ язково. Зараз 
процес ремонту відданий напри-
зволяще автодорожникам. Це 
не правильно, тому що це гроші 
громади і їх треба витрачати під 
контролем, щоб не було прикро 
за те, що вони на вітер витрача-
ються. 

Юрій-ярун МотронЮк, пенсіонер

Д у м к и  п р о  з н е с е н н я 
пам’ятника Пушкіну у меш-
канців Козятина різноманітні. 
Школярка Анастасія називає це 
вандалізмом. І тут я хочу заува-
жити. Якщо не брати до уваги 
минуле — нахабне встановлення 
пам’ятника чужинському поетові, 
з метою русифікації, а також 
сучасне — агресію Росії проти 
України, то декому самовільне 
знесення пам’ятника Пушкіну 
може видатися вандалізмом.

Н а с п р а в д і  ж ,  н а х а б н е 
нав’язування чужих пам’ятників, 
чужої культури, чужої мови, ви-
тіснення та знищення української 
культури і мови — оце і є витон-
чений вандалізм і поневолення.

Я не знаю причин, котрі 
штовхнули того, хто зруйнував, 
зніс “пам’ятник”. Але те, що 
той пам’ятник був для нього як 
символ того поневолення, чужин-
ства, — думаю, було саме так. 
Допекло! Я його не засуджую.

Пам’ятник знесено. А що 
далі? Я думаю — треба знести 
напівзруйнований постамент. А 
що далі? А далі зібрати кошти 
і встановити пам’ятник Тарасу 
Григоровичу Шевченку, нашому 
геніальному поету і художнику, 
нашому духовному батькові. 
На цьому місці повинен стояти 
пам’ятник нашому генію. Не фон-
тан для дітей, як дехто пропо-
нує. Більша частина площі парку 
присвячена дитячим розвагам. І 
це добре. Можна знайти місце 
і для фонтана. Але не там, де 
стояв пам’ятник чужому поетові. 
Тут повинен стояти пам’ятник 
Тарасу Шевченку. І парк повинен 
носити ім’я Т. Г. Шевченка.  

влад повх

«Козятинські партизанські ман-
си» – це команда, яка пропагує 
не літературний гумор, а дії. Є 
носієм козятинського колориту, а 
з ним десь і неповторного поділь-
ського гумору. У  виступах проти 
влади, що мешкає за подвійними 
стандартами, молоді партизани  
показали людям не просто ре-
алізований план “бла-бла-бла”. 
Партизани Козятина показали всій 
Україні неповторне і оригінальне 
мислення громадян, заваливши 
погруддя Пушкіна. Головне за-
вдання, коли завалили не тільки 
у себе, а зробили почин для всієї 
України. Коли це зробили в Ко-
зятині, виходить можна в перших 
рядах звітувати по всій Україні. 
Наслідуючи подолян, бюст Пушкі-
на завалили одесити. Не мовчить 
Тернопіль. Бурлить у Житомирі. 
Це тільки поверхнево зібрана 
інформація з інтернету, про яку 
верещить путінська пресса.

За однією із версій, можливо, 
передбачити з часом навіть таке, 
що сам голова пан Олександр Пу-

зир заявить публічно, що то маяч-
ня про «Козятинські партизанські  
манси», що Пушкіна він, явно, не 
любив, в школі не вчив, батьки 
схиляли і схилили до ненависті, 
скоріш персональної зневаги. 
Інакше, як пояснити такий зане-
дбаний стан погруддя Пушкіна до 
зникнення? 

Тому русофобія Пузиря та 
упереджене не приязне вороже 
ставлення до Росії або росіян — 
наяву як господаря, хоча б тим, 
що не подав позовну заяву в по-
ліцію. А те, що його крепкі плечі 
епізодично носять вишиванку, з 
плином часу, дивись, переросте в  
юдофобію — неприязне ставлен-
ня до євреїв і всього єврейського. 
Тільки це по крові не можливо. Як 
пояснити батькові та й пані Юлі це 
буде образливо.

На мою думку та переконання, 
міський голова має дати пояснен-
ня поліції, що він особисто вночі 
зняв бюст Пушкіна із втрати його 
естетичного виду та художньо-іс-
торичної цінності. І з того момен-
ту ми його починаємо поважати 
як патріота України.

дМитро артеМчук

Прочитав у дешевій газеті, що 
вважає себе соціально культурним 
виданням, “передовицю” “Хто 
знищив Пушкіна”. Спочатку думав, 
що з’явилися якісь нові подробиці 
щодо смерті поета. Та прочитав-
ши, зрозумів, що мав на увазі 
автор — зруйнований “пам’ятник” 
російському поету в центрально-
му парку. Виникло багато питань 
відносно безкультур’я авторки, 
яка, щоб не потрапити до суду, в 
назві газети “RIA-Козятин” губить 
літери. Тепер розумію, чому козя-
тинська культура в такому зане-
дбаному стані. 

У коментарі самої ж завкуль-
тури йдеться, що сам пам’ятник 
був пошкоджений часом. Тобто 
за ним ніхто не дивився. Тоді ви-
никає інше запитання, куди ж ви 
дивилися? 

Ви плачетесь, що опозиційна 
газета (наша) “презентує подарун-
ки владі міста чи то зруйновані 
євроконтейнери, пошкоджене 
капітальним ремонтом дорожнє 
покриття”… Усе і передруковувати 
нема смислу, бо смислу ніякого 
в наборі слів авторки (та ще й 
на першій сторінці кишенькової 
газети) не відслідковується. Таку 
писанину можна читати, коли сум-

но і хочеться себе розвеселити.
На думку спадає міський буди-

нок культури, де зроблена “су-
часна сцена” тільки для школярів 
молодших класів. Як тільки на 
ній  станцювали випускники, з 
неї позлітали мікрофони разом 
з підставками. Будинок культури 
ремонтують вже не один рік. Дір-
ки в підлозі біля сцени прикрили 
килимом. А в глядацькому залі 
під ногами видніються прогнили-
ни. Зате ремонт у залі засідань 
міської ради завершили від сесії 
до сесії. Хоча там були і стіни як 
стіни, і підлога не провалювалась. 
Усе собі коханим, а людям як при-
йдеться?

Щодо вулиці Г. Сковороди (Бо-
женка), яку пригадують в статті 
про Пушкіна, ніби капітально 
відремонтовану. Капітального 
там і близько нічого немає. Ро-
боти можна визнати як поточний 
ремонт дороги, з якими влада 
халтурить. Люди телефонують, 
обурюються, кличуть редакцію, 
аби зафіксувала факти. І ми ви-
їжджаємо на місце злочину.

А щодо відкритості влади, 
то і тут авторка лукавить. Були 
звернення громади в міську раду 
— усні і письмові. На жаль, там 
діють за принципом: “Якщо ти 
наближений до влади, чи з БЮ-

Том, тобі все”. А якщо ти чужий, 
то розведуть руками. Не на часі, 
мовляв.

Щодо самого “пам’ятника” по-
ету, то він не стояв на балансі 
міськради, ніякої вартісної ціни не 
мав і ніхто зловмисників не буде 
шукати. А якщо і стояв, про що 
йде мова в публікації, то ганьба 
завкультури, що так за пам’ятками 
дивиться. 

Пушкін же зневажав українців, 
присвоюючи їм титул зрадників і 
це мають знати чиновники. Ми ж 
їм про це розповідали (про це і в 
інтернеті є). Незалежність України 
починається з відродження укра-
їнської мови та культури. І те, що 
бюст російського поета вночі роз-
били, знищили “пам’ятник” поету, 
який не мав ніякого відношення 
до нашого міста і до України 
— правильні діяння, на жаль не 
влади Пузиря.                                                                                                                                       

«русофоБія» саші як 
протистояННя росії? 

таке пишуть, що На голову Не НалаЗить

пам’ятНик ЗНесеНо. 
а що Далі? 

людина з козятина

Має бути такий 
пам'ятник

софія шевчук

Під ранок понеділка знайшли 
труп мешканця Глухівців Козя-
тинського району. Він 1999 року 
народження, закінчив в селищі 8 
класів, поступив навчатися в учи-
лище. Ймовірна причина смерті — 
потрапив під потяг і отримав трав-
ми не сумісні з життям. Поліція 
відкидає ймовірний кримінал. У 
Глухівцях місцеві жителі впевнені, 
що хлопця зловмисники викинули 
з електрички.
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наше здоров'япозиція

отримаННя меДичНих послуг За коНтрактом
анатолій 
філіпович,
член цкрк 
політичної партії 
«гроМадянська 

позиція», 
інвалід війни 3 групи, 

учасник ліквідації 
наслідків аварії на чаес (1 
категорія), 
ветеран зсу, полковник зсу у 
відставці 

Пройшло більше 4 років після 
початку Революції Гідності. Бага-
то надій тоді ми покладали на її 
успішний розвиток. Надіялись на 
стрімкий економічний і соціаль-
ний зліт нашої держави. Але вже 
у перші дні з’явилися тривожні 
ознаки. За вказівкою керівників 
Майдану, на головну сцену для 
виступів був не допущений лідер 
політичної партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко. 
Тепер, за вказівкою олігархічних 
структур, Анатолію Степановичу 
не дають можливості виступити 
на центральних телеканалах 
України. 

Коли почалася війна з РФ, і 
Гриценко з перших годин почав 
допомагати керівництву Збройних 
сил України в налагоджуван-
ні ефективної оборони нашої 
країни. І знову сумнозвісне але: 
керівництво нашої держави від-
сторонило Анатолія Степановича 
від цієї справи! 

Напередодні виборів Президен-
та України стало ще «цікавіше»… 

Так, заступник Генерального 
прокурора України, головний 
військовий прокурор Анатолій 
Матіос, в порушення вимог пре-
зумпції невинуватості звинуватив 
Гриценка в кримінальних зло-
чинах, які начебто він зробив, 
перебуваючи на посаді міністра 
оборони України. На телеканалі 
«1+1» була показана програма, 
в якій ведучий, колишній військо-

вий кореспондент, озвучував те, 
про що розповідав пан Матіос. 
Потім цей же телеканал на цю 
тему показав ще два ролики. На 
превеликий жаль, генеральний 
директор 1+1 медіа Олександр 
Ткаченко, в порушення вимог 
Закону України «Про звернення 
громадян», не надав відповіді на 
мої звернення. Я просив підтвер-
дити достовірність сказаного. До 
речі, ведучий цього ролика ще 
за часів Віктора Януковича на 
одній з прес-конференцій обіцяв 
за півтора роки видати книжку 
про кримінальні злочини, які на-
чебто зробив Анатолій Гриценко, 
перебуваючи на посту міністра 
оборони України. 

У 2016 році я звернувся до 
пана Матіоса з проханням осо-
бисто надати достовірну інфор-
мацію про допущені Гриценком 
кримінальні і службові порушен-
ня за період його перебування на 
посаді міністра оборони. З його 
відповіді було конкретно видно, 
що у нього немає жодних досто-
вірних фактів. Про це ж свідчить 
відповідь на запит голови Івано-
Франківської обласної організації 
політичної партії «Громадянська 
позиція» №10/1/2-24605-15 від 
20.08.2015 року. 

У 2014 році «критика» пана 
Матіоса і подібна «інформа-
ція» в деяких олігархічних ЗМІ 
коштувала нашій партії місця в 
парламенті. 

До «когорти» Анатолія Матіо-
са потрібно ще було б віднести: 
керівника ТОВ «1 НЬЮС» Вале-
рія Швеця, політологів: Тараса 
Чорновола і Олександра Палія, 
народного депутата Тетяну Чор-
новол, прес-секретаря Юрія Лу-
ценка Ларису Сарган, народних 
депутатів від БПП і «Народного 
фронту» Івана Винника, Воло-
димира Арьєва, Юрія Березу 
і Андрія Тетерука, які в різний 

час і на різних ЗМІ намагалися 
безпідставно очорнити лідера 
політичної партії «Громадянська 
позиція». 

Нещодавно з’явилася інфор-
мація, що начебто призначена 
слідча комісія ВРУ, яка буде 
розслідувати зловживання, які 
можливо були в Міністерстві обо-
рони України. Цікаво, наскільки 
її робота буде об’єктивною по 
відношенню до Гриценка, осо-
бливо, якщо зважити на порядок 
управління військовим майном 
та відповідальних за прийняття 
кінцевих рішень згідно з чин-
ним законодавством і на те, що 
цю комісію очолює уже добре 
відомий «прихильник» Анатолія 
Гриценка із команди Порошенка 
Іван Винник. 

У заяві Міністерства оборони 
України, чітко сказано, що цей 
орган не займається продажем 
озброєння та військової техніки, 
бо не має на це повноважень. 
Він лише здійснює відчуження 
військового майна Збройних сил 
шляхом укладання договорів 
комісії у порядку, визначеному 
Положенням про порядок від-
чуження та реалізації військо-
вого майна Збройних сил. Цей 
документ був затверджений 
постановою Уряду від 28 грудня 
2000 року № 1919 (зі змінами) 
через суб’єкти підприємницької 
діяльності, яким в установленому 
порядку рішенням Кабміну надані 
повноваження на реалізацію вій-
ськового майна на внутрішньому 
та/або зовнішньому ринку. Ви-
ручені кошти зараховуються до 
державного бюджету. 

Також СБУ фіксує нові спроби 
інформаційної дискредитації 
української влади спецслужбами 
РФ. Служба безпеки України 
звертає увагу громадськості, що 
останнім часом російські спец-
служби все частіше вдаються 

до брудних провокацій через 
поширення на підконтрольних ін-
формаційних ресурсах фейкових 
документів, нібито підготовлених 
СБУ. Черговою інформаційною 
аферою стало розміщення фаль-
шивого листа щодо начебто від-
криття Службою кримінального 
провадження стосовно лідера 
партії «Громадянська позиція» 
Анатолія Гриценка. СБ України 
повністю спростовує «авторство» 
цієї підробки та зазначає, що 
метою цієї та інших провокацій 
є спроба у будь-який спосіб дис-
кредитувати СБУ. Для російських 
замовників такі «вкиди» особливо 
важливі на тлі успішних контр-
розвідувальних операцій Служби. 
Вони також спрямовані на штучне 
провокування конфліктів в укра-
їнському суспільстві та створення 
приводу для «жвавого» обгово-
рення фальшивок представника-
ми інформаційної «п’ятої колони» 
ворога на території України. СБУ 
вкотре закликає представників ві-
тчизняних ЗМІ уважно перевіряти 
інформацію щодо документів 
від імені Служби для уникнення 
випадків тиражування фальши-
вок спецслужб РФ в інтересах 
держави-агресора. Ми не маємо 
сумніву в достатній кваліфікації 
співробітників військової про-
куратури, але якби порушення 
мали місце, то після виступу пана 
Матіоса в 2014 році на телеканалі 
«1+1», кримінальну справу вже 
б давно подали до суду! Лише 
після мого звернення до голови 
Комітету Верховної Ради України 
з питань законодавчого забезпе-
чення правоохоронної діяльності 
Андрія Кожем’якіна ми отримали 
лист від генерального прокурора 
Юрія Луценка, в якому повідо-
млялося, що кримінальне про-
вадження стосовно Гриценка не 
відкривалося. Не вартою уваги 
є й критика, яка інколи лунає 

про непрофесіоналізм Анатолія 
Гриценка під час перебування на 
посаді міністра оборони України. 
Під його керівництвом Збройні 
сили України підвищили свою 
боєздатність і наблизилися до 
стандартів НАТО. 

До речі, в документі «Біла 
книга 2007: оборонна політика 
України» (видання 2008 року), 
коли Анатолій Степанович вже 
не був міністром оборони Украї-
ни, сказано: «Загалом, протягом 
2006-2007 рр. заходи, визначені 
Державною програмою розви-
тку Збройних сил, були в цілому 
виконані. Обсяг їх виконання 
дозволяє стверджувати, що 
Українська Армія наближається 
до параметрів, встановлених на 
2011 р. Бойовий склад військ 
(сил), рівень їх бойової готовнос-
ті, засвідчений під час військових 
навчань, у т. ч. – міжнародних, а 
також під час виконання завдань 
миротворчих місій, дозволяють 
стверджувати, що Збройні сили 
України готові і здатні як до 
адекватної реакції на можливі 
загрози, так і до завершення 
реформування та набуття якості 
сучасної, професійної, мобільної 
армії європейського зразка». 

Мені вже пішов 72 рік і можна 
було б спокійно відпочивати на 
садово-городній ділянці. Але у 
мене ростуть два онуки і чотири 
онучки, тож мені не байдуже, 
в якій країні вони будуть жити. 
Мені не байдужа доля всіх укра-
їнців. Якщо взяти девіз військо-
вих десантників «Ніхто, окрім 
нас!», то можна його перефра-
зувати на «Ніхто, окрім нас на 
чолі з Гриценком не забезпечить 
стрімкий економічний і соціаль-
ний злет нашої Держави»! Разом 
ми переборемо всі труднощі, 
які нам створюють олігархічні 
структури! 

Слава Україні! 

Хто розпочав брудну кампанію проти Анатолія Гриценка
блог

влад кірган 

Разом із 
про гр амою 
“Приймаюча 

сім’я” кожен 
бажаючий може 

прийняти у себе вдома 
людину із будь-якої час-
тини світу. Зазвичай, це 
AIESEC-волонтери — учас-
ники міжнародних волон-
терських стажувань “Global 
Volunteer”. Вони приїжджа-
ють в Україну на 6 тижнів 
для роботи над різноманіт-
ними соціальними проекта-
ми. Це активні та небайдужі 
молоді люди, які прагнуть 
робити щось корисне для 
світу, подорожувати та роз-
вивати себе.

Щоб прийняти такого 
волонтера у своїй родині, 
потрібно заповнити заявку 
на участь, поспілкуватись 
із представниками AIESEC 
у своєму місті і підписати 
договір про участь (безко-
штовно). Після підписання 
контракту вам нададуть 
інформацію про людей, які 
приїжджають у ваше місто і 
вже дуже скоро ви зможете 
прийняти його у своїй сім’ї. 
Реєстрацію можна офор-
мити на сайті: aiesec.ua/

host-family.На жаль, в списку 
міст-учасників цієї програми 
є тільки 15 великих міст, Ко-
зятина в ньому немає. Отож, 
зареєструватись можна як 
мешканець Вінниці і уже в 
індивідуальній бесіді повідо-
мити, що живете в Козятині.

Приймаюча сім’я (host 
family) — родина, яка до-
бровільно приймає у себе 
вдома іноземця. Це виглядає 
приблизно так: родина се-
лить в своєму домі іноземця, 
який, по суті, на визначений 
період стає повноправним 
членом сім’ ї. Іноземець 
дивиться на країну очима її 
громадян, аналізує події в 
державі через призму цін-
ностей її суспільства. Такий 
погляд зсередини допомагає 
краще відчути країну і навіть 
спонукає до змін.

переваги участі у про-
граМі.  Приймаюча сім’я, 
оселивши у себе іноземця, 
має можливість познайоми-
тись з іншою культурою, не 
виходячи з дому. Це безко-
штовний репетитор англій-
ської для ваших дітей (або 
для вас), який живе в сусідній 
кімнаті. Це можливість мати 
цікавого співрозмовника, на-
вчитись танцювати, співати 

пісні або готувати їжу іншої 
країни. Ви зможете показати 
іноземцеві, наскільки цікава 
і привітна українська куль-
тура. І коли він повернеться 
додому — протягом усього 
життя буде розповідати всім 
про вашу родину і про те, 
яка класна Україна! А також 
ви самі зможете приїхати до 
нього в гості, і тоді все це 
вже робитиме для вас родина 
волонтера! Host family відкри-
ває іноземцю частинку себе 
та свого маленького світу, а 
закордонний гість вже дуже 
скоро перестає бути лише 
гостем, і стає повноцінним 
членом сім’ї. І опція прожи-
вання у приймаючій родині 

вже не видається лише спо-
собом зекономити — тепер 
це подія, завдяки якій можна 
знайти справді близьких лю-
дей, навіть якщо вони живуть 
за тисячі кілометрів. 

уМови участі. Для того, 
щоб взяти участь у про-
грамі, повинні виконуватись 
певні умови. Зокрема, по-
трібно мати вільне ліжко для 
волонтера. Якщо в кімнаті з 
волонтером житиме ще хтось 
— всі мешканці цієї кімнати 
мають бути однієї статі. Має 
бути вільний доступ до кухні, 
холодильник, місце для при-
готування їжі.

Запроси іноземця до себе в гості
Про host family, як гарний спосіб культурного збагачення

блог галина касянівська

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулася мешканка 

нашого міста. Вона повідомила, 
що своїй знайомій дала в борг велику суму 
грошей — в сумарному підрахунку в гривнях 
38 тисяч, 850 євро та золоті прикраси (лан-
цюжок, 5 перснів та 4 обручки). Уже більше 
року позичальниця не відповідає на дзвінки 
давальниці. 

Ми зустрілися з жінкою, яка телефонувала 
до редакції. З її інформації на місці, стало 
відомо, що перспектива повернути кошти, які 
боржниця надіється не віддавати, є. На про-
хання жінки хочемо застерегти інших людей, 
які можуть стати здобиччю аферистів. Адже 
люди, які мають добру душу, чи ті, які хочуть 
мати додатковий заробіток, повинні пам’ятати, 
що  в суспільстві є ділки, які багатіють з 
чужого. Вони, як правило, входять в довіру 
до людей. Спочатку позичають мізерні суми, 
згодом більші, а там і боржник вмиває руки. 
Навіть правильно оформлена розписка може 
стати звичайним папірцем для позичальника. 

Ділки, які планують заволодіти чужими 
грішми, як правило, солідні люди. У них не 
рідко є прикриття з боку правоохоронців-
перевертнів. Щоб уникати подібних ситуацій, 
гроші в борг чи щось цінне потрібно давати 
тільки під заставу. От тільки, скільки буде іс-
нувати світ, стільки в ньому будуть існувати 
аферисти. 

А у випадку, з якого починалася розпо-
відь, є велика ймовірність повернення коштів 
законному власнику. Якщо ж так станеться, 
тоді фігурантку присвоєння чужого не будуть 
робити ЗМІ “відомою”.

Гроші в борг — ворог на віки
блог

Юлія радогощина, директор 
козятинського Міського центру 
первинної Медико-санітарної 
допоМоги (цпМсд)

Укотре нагадуємо жителям 
Козятина, що в місті триває де-
клараційна приписна кампанія. 
Кожен мешканець Козятина 
повинен укласти із обраним лі-
карем «контракт» на отримання 
медичних послуг, а саме:

-         динамічне спостере-
ження за хронічними хворими;

-         лікування розповсю-
джених захворювань, при необ-
хідності видача листків тимчасо-
вої непрацездатності, довідок в 
школу, дитячий садок;

-         лікування за показами 

в умовах денного стаціонару;
-         проведення певного 

обсягу обстежень лабораторних 
(заг. ан. крові, заг ан. сечі, кал 
на я/г, цукор крові, холестерин 
(за віком) та інструментальних 
(ЕКГ, флюорографія);

-         направлення відповідно 
до медичних показань для на-
дання їм вторинної або третинної 
допомоги;

-         проведення профілак-
тичної вакцинації (що в наш час 
актуально);

-         здійснення спостере-
ження за здоровою дитиною від-
повідно до вікових особливостей 
і потреб;

-         паліативна допомога 
(оцінка стану важко хворого 

пацієнта, його потреб, лікування 
больового синдрому, при необ-
хідності призначення наркотич-
них засобів).

Лікарська допомога надається 
під час особистого прийому в 
приміщенні амбулаторії, згідно з 
графіками прийому лікарів. Лікар 
також може прийняти рішення 
про надання допомоги за місцем 
проживання пацієнта.

На сьогоднішній день для зруч-
ності пацієнтів розробляється 
система попереднього запису на 
прийом до обраного вами лікаря.

Також ще раз хочу наголосити, 
що при підписанні декларації 
на пацієнта будуть виділятися 
кошти. Крім того, підписання де-
кларації ще тільки перший крок. 

До грудня 2018 року планується 
запровадити електронні медичні 
картки та електронні рецепти для 
тих, хто зареєструвався в системі 
eHealth. Станом на 03.07.2018 р. 
триває активний період укладан-
ня декларацій. У міському центрі 
ПМСД укладено 9978 декларацій, 
що становить 40% населення на-
шого міста.

Пацієнт може обрати лікаря, 
незалежно від місця реєстрації 
та проживання.

Я пишаюсь тими змінами,  
швидше реальним перевтіленням, 
які відбулися в нашому закладі. 
Створено прекрасні умови для 
прийому пацієнтів, для роботи 
лікарів, удосконалюється осна-
щення амбулаторії.

У закладі злагоджено та про-
фесійно надає допомогу медич-
ний персонал, 15 лікарів та 30 
медичних сестер, які користу-
ються повагою та авторитетом 
серед населення міста.  Хочу за-
уважити, що на даний час чотири 
лікарі вже закінчили прийом до-
кументів для підписання деклара-
цій (оскільки набрали необхідну 
кількість пацієнтів).

Ми в черговий раз надаємо 
інформацію про лікарів, з якими 
ви можете підписати декларацію, 
за адресою: вул Незалежності, 
75 (приміщення колишньої полі-
клініки ЦРЛ навпроти хлібоком-
бінату, телефони для довідок: 
2-22-44, 063 635 67 77,096 008 
40 85).

Михайло володимирович 
кудряш — завідувач 
амбулаторії, лікар 
загальної практики 
— сімейний лікар. 
У 2001 році закінчив 
Вінницький державний 
медичний університет 
ім. М. І. Пирогова. Вища 
кваліфікаційна категорія 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 17 років. 
Кабінет № 9.

олена володимирівна 
чуба — лікар загальної 
практики — сімейний 
лікар. Закінчила Одеський 
медичний інститут ім. М. 
І. Пирогова в 1985 році. 
Лікар вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Загальна практика — 
сімейна медицина». Стаж 
35 років. Кабінет № 16.

ольга григорівна цвик — 
лікар загальної практики 
— сімейний лікар. У 2014 
році закінчила Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. Лікар-спеціаліст 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 4 роки. 
Кабінет № 11.

людмила олександрівна 
грицюк — лікар загальної 
практики — сімейний 
лікар. Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова закінчила в 2015 
році. Лікар-спеціаліст за 
спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина. Стаж — 3 роки. 
Кабінет № 7.

віталій андрійович 
булега — лікар загальної 
практики — сімейний 
лікар. У 1994 році закінчив 
Вінницький медичний 
інститут ім. М. І. 
Пирогова. Лікар-спеціаліст 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 24 роки. 
Кабінет №18.

наталія віталіївна 
асафова — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 2007 
році закінчила Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. Лікар-спеціаліст 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 11 років. 
Кабінет № 6.

любов Миколаївна 
костюк — лікар-педіатр, 
дільничний. У 1976 році 
закінчила Вінницький 
медичний інститут ім. М. 
І. Пирогова. Лікар вищої 
кваліфікаційної категорії за 
спеціальністю «Педіатрія». 
Стаж 41 рік. Кабінет № 5.

аліна олександрівна 
Малащук — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 2015 
році закінчила Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. Лікар-спеціаліст 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 3 роки. 
Кабінет № 14.

зоя віталіївна науменко-
чачашвілі — лікар-
терапевт, дільничний. 
У 2001 році закінчила 
Вінницький державний 
медичний університет ім. 
М. І. Пирогова. Лікар-
спеціаліст за спеціальністю 
«Терапія». Стаж 15 років. 
Кабінет № 15.

Юлія володимирівна 
радогощина — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 1999 
році закінчила Вінницький 
державний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. З 2015 року — 
лікар вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Загальна практика — 
сімейна медицина». Стаж 
19 років. Кабінет № 4

олена анатоліївна 
лукашевич — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 1986 
році закінчила Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. Лікар вищої 
кваліфікаційної категорії 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 32 роки. 
Кабінет № 15.

павло володимирович 
кульчицький — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 1977 
році закінчив Вінницький 
медичний інститут ім. М. 
І. Пирогова. Лікар вищої 
кваліфікаційної категорії 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Стаж 35 років. 
Кабінет № 17.

людмила анатоліївна 
рожанська — лікар 
загальної практики — 
сімейний лікар. У 2012 
році закінчила Вінницький 
національний медичний 
університет ім. М. І. 
Пирогова. Лікар-спеціаліст 
за спеціальністю «Загальна 
практика — сімейна 
медицина». Лікарський 
стаж становить 6 років. 
Кабінет № 8.

степан терентійович 
трончук — лікар-терапевт, 
дільничний. У 1984 
році закінчив Вінницький 
медичний інститут ім. М. 
І. Пирогова. Лікар вищої 
кваліфікаційної категорії 
за спеціальністю «Терапія». 
Стаж 34 роки. Кабінет № 
14.

володимир петрович 
трофимов — лікар-педіатр, 
дільничний. У 1977 році 
закінчив Вінницький медичний 
інститут ім. М. І. Пирогова. 
Лікар вищої кваліфікаційної 
категорії за спеціальністю 
«Педіатрія». Стаж 41 рік. 
Кабінет № 13.
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пульс життя життя Козятинщини

хороший футбол

Дякуємо сомам За риБоловлю

фотокоНкурс "кращий улов" 

шукаємо маленьку красуню нашого краю

кращий воротар турНіру — Наш 
Земляк З комаНДи верНигороДка 
сергій Доровських

цікава гра За участю 
Наших Земляків

іваНа купала в ДавНиНу і ЗараЗ

костянтин зварич

Місцеві орендарі ставків пере-
стали гнати з озер рибалок, які 
користуються законними мето-
дами вилову риби. Це пов’язано, 
мабуть, з тим, що у ставках 
розвелося занадто багато сомів-
шкідників. Рибалки кажуть, що 
це найбільш “паскудна” риба на 
всій Козятинщині. Сом — над-
звичайно шкідлива риба для 
водойм. Він може сягати до 5 
метрів в довжину і важити при-
близно 170 кг (!) у дорослому 
віці.

Наприклад, на ставку “Во-
єнський” біля Талимонівки сом 
складає приблизно 65% від усієї 
риби. Звідки ми це знаємо, запи-
таєте ви? А звідти, що, провівши 
4 години на риболовлі, більшу 
частину улову складав саме сом. 

що каже наше законодав-
ство. З питань використання во-
дойм в Україні діє Koнституція 
України ст. 47 Водного кодексу 
України постанова Кабінету Міні-
стрів України № 1042/93. Відпо-
відно до цих законодавчих актів 
водні ресурси є об'єктами права 
власності українського народу, а 
права власника здійснюють орга-
ни державної влади та місцевого 
самоврядування в межах, визна-
чених Конституцією та законами 
України. 

Зокрема ст. 47 Водного кодек-
су України визначає, що загаль-
не водокористування здійсню-
ється громадянами України для 
задоволення їх потреб безко-
штовно, без закріплення водних 
об'єктів за окремими особами 
та без надання відповідних до-
зволів. У статті перелічені деякі 

основні потреби громадян, до 
яких входять купання, плавання 
на човнах, водопій тварин, люби-
тельське і спортивне рибальство.

Пункт 5 постанови визначає, 
що до любительського і спор-
тивного рибальства належать 
способи ловлі риби без засто-
сування обладнання для про-
мислового вилову риби (сітки, 
неводи, ятері та ін.), а також 
обладнання, що заборонене для 
використання при ловлі риби 
в Україні як таке, що наносить 
шкоду популяції риби, екології 
водних об'єктів, завдає поранень 
(електроприлади для ловлі, при-
лади, що створюють ударні на-
вантаження, та хімічні сполуки, 
що призводять до тимчасової 
недієздатності риби та негативно 
впливають на інші види водних 
організмів). До дозволених на-

лежать вудочки, донні вудочки, 
закиди та вудочки для лову пла-
вом, спінінги та ін.

До мене минулого року пі-
д і йшли  д в і й ко  люде й  і 
“культурно”попросили піти зі 

ставка. Звісно, я не мав іншого 
вибору і пішов.

Але рибалки мають озброїтись 
законом і не боятися рибалити в 
наших водоймах, адже вони під 
захистом законодавства України.

тетяна лозінська

У рибалок Козятина знову 
з'явилась чудова можливість по-
хвалитись своїм уловом і при 
цьому ще й отримати приз. На-
гадаю, останній конкурс рибалок 
у березні 2015 року зібрав майже 
30 тисяч переглядів та більше пів-
сотні учасників. 

Переможцем став Руслан Шев-
чук з 13-кілограмовим коропом, 
якого піймав у Бродецькому став-
ку. Світлина Артема Лавренюка з 
підписом “Мій один з найкращих 
уловів” на другому місці. І третє 
призове місце зайняв Олександр 

Мазуренко з фото “трофей, 
зловлений в с.м.т Бродецьке”. 
Усі фотосвітлини можна поди-
витися на сайті за посиланням 
https://kazatin.com/competitions/
fotokonkurs-kraschiy-ulov-18

Сьогодні газета “RIA-Козятин” 
оголошує другий конкурс на най-
краще фото з риболовлі. Для 
участі його потрібно розмістити на 
сайті kazatin.com (фотоконкурс). 
Переможців будемо визначати 
методом інтернет-голосування. На 
фото обов'язково має бути лю-
дина, яка бере участь у конкурсі, 
напишіть, де ви рибалили і що 
зловили.  

За одного учасника, один ко-
ристувач може проголосувати 
тільки один раз. 

Усі фотографії, надіслані учас-
никами, будуть опубліковані в 
газеті “RIA-Козятин”.

Переможець отримає приз від 
нашого партнера — найкращого 
тренажерного залу Козятина 
“Реформа”. Спонсор вручить пе-
реможцю приз  - абонемент на 
12 вiдвiдувань тренажерного залу.

Триватиме конкурс з 2 липня 
по 21 серпня 2018 року. А 24-
го — дізнаємось ім'я головного 
переможця.  

Спонсори, приєднуйтеся!

тетяна лозінська

Стартував новий фотокон-
курс від газети “RIA-Козятин” 
“Міні-міс-2018” серед дівчаток 
нашого краю віком до 10 років. 

Нагадаю, переможницею 
минулорічного конкурсу стала 
мешканка Козятина, 4-річна 
Софія Андрощук. За умова-
ми конкурсу, фото дівчинки 
було розміщене на календарі 
2018 року від редакції “RIA-
Козятин”. 

Щоб ваша донечка, внучка, 

сестричка, племінниця стала учас-
ницею конкурсу-2018, розмістіть її 
фото на сайті козятин.ком в роз-
ділі фотоконкурс. Запросіть своїх 
друзів, рідних і близьких віддати 
голоси за ймовірну переможницю. 
Фото всіх красунь буде публіку-
ватися в часописі “RIA-Козятин” 
щотижня. 

Бажаючих стати спонсорами, 
аби найкращим приготувати цінні 
подарунки, просимо приєднувати-
ся, сповістивши про це на гарячу 
лінію 068-308-01-25 або на Вайбер 
цього ж номера.

mini-miss-2018 

Переможцю — приз від найкращого тренажерного залу Козятина “Реформа”

руслан шевчук, 1 

місце

артем лавренюк, 

2 місце

олександр 

Мазуренко, 3 місце

володимир 

бондарчук, 4 місце, 

с. ружин. щука 900 

г, виграв в карти. 

таня шевчук, 5 

місце. амур 13 кг, 

смт бродецьке. 

дмитро бернатович, 

6 місце. два коропи 

по 2,5 кг. ставок в 

селі бродецьке 

в’ячеслав гончарук

У перший день липня в місті 
відбувся турнір пам’яті дитячого 
тренера з футболу Олександра 
Чорного. Він тридцять років сво-
го життя віддав козятинській ди-
тячо- юнацькій спортивній школі. 
Хто був під його керівництвом, як 
наставника, дружать із спортом 
по сьогоднішній день.

Проходили змагання на козя-
тинському стадіоні “Локомотив”. 
У них взяли участь дитячі фут-
больні організації Житомирської 
та Вінницької областей. На 
турнірі взяли участь команди 
13-11-річних спортсменів: ДЮСШ 
Бердичів (старша та молодша 
група). Чемпіон Калинівського 
району з Нової Греблі двома 
складами, футболісти сіл Вер-
нигородка та Перемоги нашого 
району. Проходив турнір за схе-
мою 8+1 за правилами великого 
футболу. Єдина відмінність — не 
фіксується положення поза грою. 
Тривалість тайму 15 хвилин.

Команди були розбиті на дві 
групи. Вони за круговою систе-
мою визначили дві кращі коман-
ди, які між собою виборювали 
переможця турніру та срібного 
призера. А спортивні колективи, 
які посіли другі місця в групах, 

розіграли бронзові нагороди та 
четверту команду турніру.

Спочатку у фіналі чотирьох за 
3-4 місце зустрілися молодша 
команда ДЮСШ Бердичів та  
спортсмени села Перемога. У 
цьому цікавому поєдинку перемо-
гли представники Житомирщини. 
Вони зіграли з командою “Пере-
мога” з рахунком 3:2.

За головний трофей — кубок 
турніру — зустрілися команда з 
Бердичева та гості з Калинівсько-
го району “Нова Гребля” (старша 
група). 

У тій зустрічі з рахунком 3:1 
перемогли підопічні тренера 
Володимира Синяка (бердичів-
чани). До речі, за команду цього 
наставника грають троє козятин-
ців. Це Роман та Артем Сухенки 
і Владислав Мосійчук. Отже, 
учасники традиційного турніру 
пам’яті Олександра Чорного  роз-
ташувались в такій послідовності: 
команда Бердичева-1 — золотий 
призер і володар кубка. Срібні 
медалі у гостей із Калинівського 
району. Бронзові нагороди діс-
тались команді Бердичів-2. Наші 
земляки, футболісти з села Пере-
мога, замкнули квартет кращих 
команд фінальної четвірки. 

Крім командних трофеїв, ор-
ганізатори турніру передбачили 

нагороди за такими номінаціями: 
кращий бомбардир — Назар 
Попов (Бердичів-І), кращий на-
падник — Маргарита Заболотна 
(Нова Гребля), кращий захисник 
— Максим Бондарчук (Берди-
чів-2) та кращий воротар турніру 
— наш земляк з команди Верни-
городок Сергій Доровських. Він 
відбив стільки м’ячів, що можна 
брати його на замітку тренерам  
дорослого футболу!

Вручав нагороди постійний ор-
ганізатор турніру Петро Міськов.

Прикро, що в цей день після 
негоди на стадіоні “Локомотив” 
не стало освітлення. Це не пер-
ший випадок, коли після дощу на 
стадіоні зникає електрострум. Та 
поскільки футбол проводиться в 
неділю, ремонтні бригади елек-
тромереж перебувають на вихід-
них. Козятинські енергетики вирі-
шили, для чого дітям освітлення, 
коли вони грають в денну пору?  

в’ячеслав гончарук

Поки чемпіонат Вінницької об-
ласті з футболу ще не розпочав-
ся, увага до гри наймасовішого 
виду спорту прикута до сусідньо-
го району. У чемпіонаті Бердичів-
ського району провели матч дру-
гого туру футболісти “Атлетіко” 
(Білопілля, Кашперівка). Вони на 
власному майданчику переграли 
команду “Інтернаціонал” з села 
Бистрик, з рахунком 3:1. 

Гра розпочалась у неквапливо-
му темпі. Команди, наче придив-
лялися одна до одної. Та посту-
пово лінія півзахисту господарів, 
де виділялися Євген Радкевич 
та Віталій Кошовий, взяла під 
контроль середину поля. Гості, 
хоча більшу частину ігрового 
часу володіли м’ячем, програвали 
господарям позиційно. Улюблена 
гра спортсменів Козятинського 
району — ловити суперника на 
контратаках. Саме так і був від-
критий рахунок у цьому матчі. 
Йшла п’ятнадцята хвилина по-
єдинку, коли відмінним пасом 
вивели на ударну позицію напад-
ника “Атлетіко” Дмитра Іванюка. 
Форвард фінтом звільнився від 
опіки суперника і пробив у даль-
ній кут воріт.

Повівши в рахунку, наші зем-
ляки повністю контролювали си-
туацію на полі. Та ще раз відзна-
читися в першій половині зустрічі 
не судилося.  З рахунком 1:0 
команди пішли на перерву.

На другу сорокап’ятихвилинку 
команди вийшли в тому ж скла-

ді. Перший небезпечний момент 
другого тайму виник біля воріт 
господарів. Гості свого гравця 
вивели на побачення з воротарем 
команди “Атлетіко”. Та голкіпер 
команди двох сіл Роман Ляшук 
виграв дуель у нападника. 

Такий епізод насторожив тре-
нерів команди з Козятинщини. 
Вони проводять ряд замін і замі-
ни спрацювали. Віталій Гуменюк, 
який вийшов на поле, прорвався 
до воріт суперників правим кра-
єм. На замаху прибрав опонента 
і пробив по воротах. Страж воріт 
“Інтернаціонал” до м’яча не дотяг-
нувся та шкіряного з пустих воріт 
вибив захисник. 

У наступній атаці господарів те-
пер вже з лівого флангу була по-
дача на ворота. Бистрівчани вино-
сять м’яч з карного майданчика. 
Та спортивний снаряд летить на 
Віталія Гуменюка. Віталій вдарив 
з льоту і м’яч опинився у вортах 
гостей. Тільки рахунок 2:0 про-
тримався недовго. Через 10 хви-
лин спортсмени “Інтернаціоналу” 
заробили небезпечний штрафний, 
який чітко реалізували. 

Валідольного кінця матчу не 
відбулося. Віталій Гуменюк від-
значився дублем. Чим зняв усі 
питання щодо переможця зустрічі. 
Хороший футбол продемон-
стрували всі гравці колективу. Їх 
прямо на стадіоні вітали більше 
сотні прихильників футбольного 
клубу. А кращими гравцями матчу 
не офіційно було визнано Женю 
Радкевича та Віталія Гуменюка.

в’ячеслав гончарук

У суботу, 7 липня, відзначають 
свято Купала. Воно наймістичніше. 
З ним пов’язано багато легенд, 
вірувань та обрядів. На Купала 
стільки персонажів, що гуляння 
може тривати до ранку! У осно-
вному, це свято молоді і відбува-
ється воно в період, коли сонце 
приходить до зеніту – найвище 
піднімається над землею, дає 
найбільше тепла і світла, виявляє 
свою найвищу чудодійну силу для 
рослинного і тваринного світу та 
для людини. 

Це свято припадає на день 
літнього сонцевороту, тому симво-
лізує народження літнього сонця 
— Купала, і тим самим завершує 
панування весняного сонця — 
Ярила. У цей час небесне світило 
перебуває у куполі — найвищій 
небесній точці, тому дні тоді най-
довші, а ночі — найкоротші.

Головні персонажі свята – Ку-
пало та Марена, які уособлю-
ють чоловіче (сонячне) і жіноче 
(водяне) божества. Ці дві дійові 
особи обираються хлопцями та 
дівчатами або виготовляються як 
опудала. Таке поєднання гілка 
верби — Купайлиця.

паритися березовиМ віни-
коМ. У давнину бажаючі йшли у 

ліс шукати цвіт папороті, як прави-
ло, парами. Лише в Купальську ніч 
на папороті, серед ночі розквітала 
чарівна вогняна квітка щастя – ко-
чедижник. Хто її зірве, той усе на 
світі знатиме, дістане без труднощів 
усі скарби, матиме чудодійну силу 
робити все тією рукою, яка зірвала 
Квітку щастя.

Той щасливець причарує най-
кращу дівчину, матиме найвищий 
урожай, не боятиметься лихих 
сил.

У цей день прийнято ходити в 
лазню і перший раз в цьому році 
паритися свіжими березовими ві-
никами. У «Іванський віник», який 
нібито має магічну силу, можна 
додати квіти та листя папороті. А 
краще зробити його з дванадцяти 
трав, зібраних в купальську ніч.

Можна зцілитися росоЮ. 
За повір’ями, в купальську ніч, яка 
є найкоротшою, не можна спати, 
оскільки в цей час оживає не лише 
природа, а й особливо активною 
стає всяка нечисть — відьми, пере-
вертні, русалки, чаклуни, домовики, 
водяники, лісовики.

Проте скупатися у відкритій воді 
потрібно обов’язково: в цей час 
вся нечиста сила виходить з річок 
і морів, тому людині нічого не 
загрожує. У цю ніч вода набуває 
цілющих властивостей, допомагає 

очистити тіло і душу від поганих 
помислів і зла.

Існує легенда, що в день на 
Івана Купала можна зцілитися 
росою. Але для цього треба 
встати раніше і пройтися босоніж 
по траві.

суджений Мій, ряджений... 
У вечір цього дня дівчата гадають 
на судженого — кидають у воду 
свої вінки, а хлопці повинні їх діс-
тати. Вінок — це символ щастя 
та одруження. Чий вінок хлопець 
дістане, того й дівчина повинна 
поцілувати і мусить бути з ним у 
парі на це свято (як правило, вибір 
завчасно узгоджують).

Якщо вінок тоне відразу — ко-
ханий розлюбив, і весілля з ним 
не відбудеться, до берега приб’є 
— незаміжньою бути в цьому 
році. У кого вінок найдовше по-
пливе — буде щасливою, а у кого 
свічка довше прогорить — про-
живе довге життя.

Дівчата зривали букет квітів, 
який потім клали під подушку. 
Якщо з ранку виявиться, що зірва-
но як мінімум дванадцять різних 
трав, то у дівчини є великий шанс 
вийти заміж в цьому році.

сила вогнЮ. Свято зазвичай 
починалося ввечері, напередодні 
Купала. Основним стрижнем, до-

вкола якого відбуваються дійства, 
є купальський вогонь, який сим-
волізує сонце-зародок у материн-
ській утробі. Він має горіти цілу 
ніч — від заходу Сонця-Ярила до 
лона Матері-Землі (смерті) до сходу 
(народження) Купала. Перед запа-
ленням вогнища чотири чоловіки зі 
смолоскипами стають квадратом 
навколо хмизу, що позначає чотири 
сонця (чотири пори року). Потім всі 
сходяться до хмизу і запалюють 
вогнище, що символізує «сонячне 
сплетіння».

Воно має горіти цілу ніч. На-
вколо нього молодь грає в ігри, 
співає пісні, водить хороводи. 
Але головне — це стрибки через 
багаття.

Існують прикмети, пов’язані 
з цим: якщо парубок найвище 
стрибнув — буде гарний уро-
жай у його родини, вскочить у 
полум’я — чекай біди. Коли ж 
вдало перестрибнуть багаття юнак 

з дівчиною — вони неодмінно 
одружаться і проживуть у злагоді 
все життя.

Тому важливо знати, що не 
можна стрибати через купальське 
вогнище будь із ким, а лише з 
судженим (судженою).

що переМогли, щоб салЮ-
тувати?. Від редакції:  Як бачимо, 
головний посил свята Купала, це 
поєднання двох стихій - води та 
вогню. Аж ніяк не феєрверків, як 
планують організатори козятинсько-
го святкового дійства, збираючись 
на масове гуляння у Журбинці. 

По-перше, випустити в пові-
тря декілька тисяч в українській 
валюті економічно не правильно. 
По-друге, кого ми перемогли, щоб 
салютувати? На сході України — 
війна. Там гинуть наші діти. Тльки 
за останні три дні червня 19 укра-
їнських вояків пішли спочивати 
на небо. 

історія свята
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віктор скрипник

Ліцей фінансуватимуть з об-
ласного бюджету. Новий заклад 
має ліквідувати прогалину у ви-
вченні точних наук. У районах 
області нема жодного класу з 
поглибленим вивченням матема-
тики та інформатики одночасно. 
Зате є обдаровані учні. На жаль, 
вони не мають можливостей 
розкрити свої  здібності. Учнів 
вінницьких шкіл також при-
йматимуть. Ліцеїстами можуть 
стати учні 8, 9, 10, 11 класів. Чим 
ще, крім математики, фізики й 
інформатики, житиме заклад? 
Зрештою, де проживатимуть 
іногородні?  Де знаходиться за-
клад? Нарешті, що таке «Фах» 
Айзека Азімова і чому його ра-
дить вступникам директор?
де знаходиться заклад?

- Подільський ліцей, так ско-
рочено називаємо свій заклад,  
знаходиться на базі національ-
ного технічного університету, 
- розповідає директор Віталій 
Козаченко. – Це дуже позитив-
ний момент. Будемо орендувати 
четвертий поверх факультету 
електроенергетики та електро-
механіки. На поверсі є 13 на-
вчальних аудиторій. У них об-
ладнаємо кабінети фізики, хімії, 
математики, англійської мови, 
захисту Вітчизни та два кабінети 
інформатики. Зробимо їх зраз-
кового рівня, надалі продовжимо 
розширювати технічну базу.

- На початковому етапі плану-
ємо створити вісім навчальних 
класів, - продовжує співроз-
мовник. – У них поглиблено 
вивчатимуть три дисципліни – 
математику, фізику, інформатику. 
У більшій мірі математику та 
інформатику. У цьому році буде 
менше фізики. Але через рік-два 
поглибимо її вивчення, так само, 
як і додамо в програму погли-
блене вивчення економіки і хімії. 
Заклад розраховано на навчання 
500 учнів. На таку кількість має-
мо ліцензію Міносвіти і науки. За 
нашими прогнозами, у перший 
рік ліцеїстами стануть приблиз-
но 120-160 юнаків і дівчат. У 
наступному році їх число може 
подвоїтися. Надалі збільшиться 

до тієї кількості, що визначена 
ліцензією.

Ліцей передбачає інтернат-
ний тип навчання. Для учнів 
проживання і харчування буде 
безкоштовним. Проживатимуть 
у гуртожитку, для цього нам пе-
редають в оренду один поверх. 
Поки що одна окрема секція для 
учнів восьмого класу виділена 
на першому поверсі, поруч з 
вахтером.
вступ: рейтингової оцінки 
не буде

- Зарахування на навчання від-
буватиметься після проходження 
тестування, - каже Віталій Коза-
ченко. – Одразу уточню: рейтин-
гової оцінки не буде. Застосову-
ємо інший принцип: «склав – не 
склав». Тести з української мови, 
математики, а також на вибір – 
з фізики або інформатики. Сто-
совно двох останніх предметів 
ще тривають дискусії. Перевірку 
знань учні проходитимуть в один 
день. Наприклад, тест з україн-
ської мови розрахований на 15 
хвилин. З математики – на 45 
хвилин. Якщо не виявиться до-
статнього рівня з математики, не 
доцільно таким вчитися. Відбу-
ватиметься тестування у серпні.

Створили максимальні зруч-
ності для вступників. Дату і час 
складання тестів визначатимуть 
вони самі, чи їхні батьки. Коли 
їм зручно, тоді й приїжджати-
муть до ліцею. 
Мобілки не відбиратиМуть

- Якщо обмежити дитину у 
будь-яких речах, вона одразу 
виходить із зони комфорту, - на-
голошує Віталій Козаченко. - Я 
беру участь у ЗНО з 2007 року. 
Знаю, як хвилюються 17-річні 
юнаки і дівчата. А тут діти ще 
молодші. Маємо підтримати їх 
– приємним словом, посмішкою. 
У кожної дитини є її найкращий 
друг – мобільний телефон. Його 
не відбиратимемо, як це ро-
биться під час ЗНО. Якщо учень 
захоче, може скористатися. Не 
станемо заперечувати. Хочеш 
віднести себе до інтелектуально 
обдарованих людей, скористайся 
власними знаннями. Ні – корис-
туйся підказками з телефону. 
Навіть якщо він просто лежатиме 

поруч на парті, значить, дитина 
спокійна, бо друг разом з нею. 
Та ще й вчитель сказав: якщо 
потрібно, можете скористатися. 
Але спробуйте це зробити без 
допомоги такого друга. Своєрід-
на перевірка на порядність.
додатково 1500 годин

- Ядро педагогічного колек-
тиву уже сформоване, - каже 
директор ліцею. - До нього 
увійшли знані в місті педагоги. 
Ліцейний компонент – 8, 9, 10, 
11 класи проводитимуть вчителі-
методисти, кращі вчителі шкіл 
міста. Це буде їхнє основне 
місце роботи. Повірте, є багато 
бажаючих працювати у новому 
навчальному закладі. Не всім 
можемо гарантувати роботу 
насамперед через невелику 
кількість учнів. Прийматимемо 
на конкурсній основі. Чимало 
роботи чекає на соціального 
педагога, психолога. Воно й не 
дивно. Раніше ліцеїсти прожи-
вали у сім’ях. Мали підтримку 
батьків, рідних. Тепер потрібно 
самостійно організовуватися у 
всьому. Та ще й ускладнюється 
опанування навчальних предме-
тів. Якщо у звичайних школах, 
де вони раніше навчалися, у 
кращих варіантах, мають 6-7 
годин математики на тиждень, 
то в ліцеї буде дев’ять годин і 
2,5 години факультативу. Те само 
з інформатикою та технологі-
ями. Вивчатимуть до 12 годин 
на тиждень. Це не означає, що 
весь цей час діти сидітимуть 
за комп'ютером.  Наприклад, 
у восьмому класі передбачено 
певний курс графічних завдань 
- малювати, створювати образи 
з допомогою техніки. Суть ін-
форматики - у розв’язанні зна-
чної кількості завдань. Навчання 
у позаурочний час у формі 
факультативів, інтегрованих чи 
диференційованих курсів перед-
бачено програмою ліцею. Маємо 
домовленості з ректором одного 
з кращих національних технічних 
університетів країни Володими-
ром Грабком та науковцями про 
наміри залучення до наукової ді-
яльності учнів у позаурочний час 
на базі наукових лабораторій. У 
такий спосіб учні долучатимуться 

до наукової роботи, наукових 
досліджень, причому, на солід-
ній базі.
відродиМо старовинну 
форМу звертання

- Особливість нашого закла-
ду не тільки у поглибленому 
вивченні технічних дисциплін, 
- продовжує Віталій Козаченко. 
- Ліцей, це територія державної 
української мови, якою відбува-
тимуться заняття і спілкування. 
Крім того, спробуємо відродити 
невиправдано забуте традиційне 
українське звертання на кшталт: 
«Пане Володимире», «Пане 
директоре». «Пане вчителю». 
Відповідно і вчителі так само 
звертатимуться до учнів. Така 
форма співпадає з баченням 
учителів-ентузіастів, адміністра-
ції. На нашу думку, нині це одна 
з найбільш коректних форм 
звертання, а також спосіб, що 
виказує повагу один до одного

Чи не будуть ображатися 
вчителі старшого віку, коли учні 
називатимуть їх тільки по імені? 
Найстарший з-поміж них дирек-
тор, якому 53 роки. 

– Мене нітрохи не хвилює, що 
восьмикласники чи учні інших 

класів говоритимуть «пане Віта-
лію». Якщо директор це сприй-
має позитивно, сподіваюся, інші 
вчителі також не матимуть пре-
тензій. Втім, залишаємо і звичну 
форму – по-імені і по-батькові, 
- каже пан Віталій
для довідки. Віталій Козачен-
ко, якому в останній день черв-
ня виповнилося 53, закінчив Ві-
нницький державний педагогічний 
університет (на той час інститут). 
Працював учителем фізики та ін-
форматики у Вінницькій міській 
школі №5, заступником дирек-
тора у школі №29. У 2003 році 
очолив педагогічний колектив 
однієї з найбільших шкіл - №26, 
де набувають знань 1700 учнів. 
Досвідчений керівник і педагог 
має друковані праці з психології 
у галузі нейролінгвістичного про-
грамування. З улюблених справ 
– вирощування винограду. Нині 
у нього на ділянці 70 сортів. Ще 
одне заняття, що його можна на-
звати незвичним, - реконструкція 
старовинної зброї, такої як луки, 
стріли. За волонтерську діяльність 
Віталій Козаченко торік нагоро-
джений Грамотою Верховної Ради 
України.

поДільський ліцей: учНі НаЗиватимуть 
вчителів по імеНі

Директор ліцею Віталій Ко-
заченко під час спілкування з 
журналістом згадав відомий 
твір Айзека Азімова під на-
звою «Фах». Каже, радить його 
прочитати майбутнім ліцеїстам. 
Науково-фантастичне оповіда-
ння не тільки цікаве за сюжетом. 
Повчально для тих, хто обирає 
професію, хто шукає дорогу в 
житті.
- Якраз перед вибором професії 

варто звернути увагу на попу-
лярний твір американського ав-
тора, - зазначає директор ліцею. 
– Не можна не звернути увагу на 
такі риси, як утвердження сили 
інтелекту, самостійного мислен-
ня, зрозуміти, наскільки важ-
ливою є самоосвіта. Тим паче, 
головний герой твору також 
мріяв стати програмістом, як, 
до речі, мріє про це багато-хто 
з наших ліцеїстів.

прочитайте «фах» - це цікаво і повчально

 продам
  1 ê³ìí. êâ. Â³ííè÷åíêà,25, áåç ðåìîíòó 063-
178-82-43
  2 á/ó äèâàí ë³æêà, åë.äâèãóíè 0.75/3000 
3-õ ôàç. â³ä ïðàëüíèõ ìàøèí ³ ñåïàðàòîðà, åë. 
÷àéíèê 20 ë., ðó÷íà ëåá³äêà 1.6 òí., àâòîêëàâ 
í/æ. 096-467-88-03
  2 çåì. ä³ë-êè ïîðó÷ ïî 0.20 ãà. ñ.Ôëîð³àí³âêà. 
098-518-26-48
  2-õ ïîâåðõîâå ë³æêî òà 2-õ ñïàëüíå ç 
ìàòðàöàìè. 093-416-15-88
  3 áî÷êè íà 200 ë., 3 áî÷êè íà 50 ë., ïàÿëüíà 
ëàìïà íîâà, ðóáàíîê, ôóãàíîê, ãàç. êîëîíêà + 2 
áàëîíè. 068-652-58-45
  Àáî çäàì â îðåíäó ïåðóêàðñüêå îáëàäíàííÿ. 

063-260-58-38
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, 
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Àêòèâí³ êîëîíêè 50 Âò. 097-857-41-51
  Áàëîíè âóãëåêèñëîòí³, êèñíåâ³, òðóáà, êóòíèê, 
øâåëåð á/ó òà íîâèé, äåøåâî, òåðì³íîâî. 098-
103-55-21
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 
ðåáåð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Áäæîëîñ³ì¿, â³äâîäêè. 093-508-92-92
  Áåñ³äêà Àëüòàíêà. 067-365-66-28
  Áåòîíîì³øàëêà (íå ðîáî÷à), ãàçîâà ïëèòêà 
á/ó, âîðîòà ìåòàëåâ³, áîðîíè âàæê³. 067-294-

80-85
  Á³ëîí àëþì³í³ºâèé, áóòë³ â³äðîâ³ ñêëÿí³. 
093-022-88-06
  Áëî÷îê 40 õ 20 õ 10 - 20 øò., 2 ñèòà ï³ä 
ïðîñ³â ï³ñêó, ëèñò îöèíêîâ. 4 øò., äåðåâÿí³ 
ðàìè 4 øò. (ç³ ñêëîì), ðèíâè 16 øò. (ïî 2 ì. - 4 
øò.), âóã³ëëÿ «Ñåìå÷êè» 1 ò., åë. ìîòîð 1.5 ÊâÒ. 
068-652-58-45
  Áðàìà íà âîðîòà â ãàðàæ á/ó. 063-688-97-14
  Âàííà ñòàëåâà 1500 õ 700 á/ó, äâåð³ 
ì³æê³ìíàòí³ äåðåâÿí³ 2000 õ 700. 063-741-21-86
  Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé. 067-396-74-89
   Âåëîñèïåä íîâèé æ ³í .  ïîâí ³ñòþ 
óêîìïëåêòîâàíèé, º ï³äí³æêà, êîðçèíà, 

áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74, 
093-185-81-44 Ñåðã³é
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ, åëåãàíòíà ç³ øëåéôîì, 
íåäîðîãî. 093-819-43-88
  Â³äñ³â, ï³ñîê, ùåá³íü. 067-365-66-28
  Ãàç 4-ïîêîë³ííÿ á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ì³ñöå 
ï³ä ãàðàæ, º äåðæ. àêò âóë.Äîâæåíêà 105 à. 
093-050-15-50
  Ãàçîâ³ ïëèòè «Âåñòà» òà «²äåëü», âàííà 
÷àâóííà, íàêðèòòÿ äëÿ êðèíèö³, ì³äíèé ïðîâ³ä 
ñåìèæèëüíèé 18 ì., 2.4 ìì., àëþì³í³ºâèé ïðîâ³ä 
60 ì. 2 ìì. 093-031-24-52, 067-889-49-67
  Ãàðàæ 4 õ 6 ì., âèñîòà 4 ì., ïîøòóêàòóðåíèé 
òà çàöåìåíòîâàíèé, âóë.Êîíäðàöüêîãî, êîîï. 

Æèãóë³. 097-643-35-23
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-917-61-05
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-875-70-61, 067-
277-16-73
  Ãàðàæ êîîï.Æèãóë³. 096-054-77-67, 093-
246-14-51
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 
òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 
òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
  Ãàðàæ öåãëÿíèé 2-õ ïîâ. âóë.Ê.Ìàðêñà (á³ëÿ 
ÏÌÊ), ð. 6 õ 9 ì, íà 2 áðàìè. 096-779-60-83
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 
093-013-26-80, 068-077-20-37

  Ãàðàæ öåíòð ì³ñòà 063-178-82-43
  Ãóñèíÿòà, êà÷åíÿòà ï³äðîùåí³, íåäîðîãî. 096-458-74-38, 
063-605-78-35
  Äâåð³ âõ³äí³, òðóáè îöèíêîâàí³, òðóáè äèìîõîäí³, ðåø³òêè 
íà áàòàðå¿, ñòîâï÷èêè äëÿ çàáîðó, ðàêîâèíà â âàííó. 098-
312-99-81
  Äâåð³ äåðåâÿí³ ì³æê³ìíàòí³ â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-12-
40, 096-350-36-07
  Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25, ÊÏÏ - Ç²Ë 130, êîëåñà äî ÃÀÇ-66, 
ñòóï³öè çàäí³ äî ÃÀÇ-66. 068-704-95-73
  Äâ³ êîðîâè íà âèá³ð, ñ.Á³ëèë³âêà. 067-722-12-76
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 380 Âîëüò 
V Êâò. 093-375-06-61
  Äèâàí - ñîôà â ãàðíîìó ñòàí³ 2.00 õ 0.80 ç êîðîáêîþ äëÿ 
çáåð³ãàííÿ á³ëèçíè. 097-966-44-02
  Äèâàí ³ äâà êð³ñëà â õîðîøîìó ñòàí³ (íîâà îááèâêà), 
ñîêîâèæèìàëêà íà 1 ë., ñîêîâèæèìàëêà «Ðîäí³÷îê». 068-210-
77-01
  Äèâàí ð. 2 ì õ 1.60 ì, â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-
749-37-32
  Äèòÿ÷å ë³æêî «Ôåðàð³», òà øàôó 063-178-82-43
  Äèòÿ÷å ë³æêî á/ó, ïð³íòåð á/ó, òåëåâ³çîð á/ó. 097-690-36-78
  Äèòÿ÷å ë³æêî íà â³ê â³ä 5 ðîê³â, ëàì³íàò, ïëèòêà ïîëîâà ³ 
îáëèöþâàëüíà, êîìîä. 063-605-75-51
  ªâðî - êóá òà ³íøà ºìí³ñòü. 096-919-64-96, 063-284-42-07
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî Êîìáàéíà ÄÎÍ. 067-940-97-37
  Çàï÷àñòèíè äî ìîòîöèêëà Ê-750. 097-154-49-36
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî 
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåëåíà ëþöåðêà. 097-904-25-48
  Çåì. ää³ëëÿíêà 8 ñîòîê ïî âóë. Ääæåðåëüíà (êîëèøíÿ 
Ê³ðîâà) 2 õâ. â³âä çóïèíêè «Äåïî» 073-407-68-50, 063-871-79-
28, 097-674-88-91
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ï³ä çàáóäîâó òåðì³íîâî, íåäîðîãî, âóë.
Öåíòðàëüíà 91 (Æîâòíåâà) á³ëÿ ìàã.«²ðèíà». 096-932-42-16, 
096-394-53-27
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó ïî âóë.Êóòóçîâà. 063-
272-99-14
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ Âîºíêîìàòà. 063-625-83-45
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ. àêò, 
òîðìîçí³ êîëîäêè äî ÊàÌàçà. 097-691-24-53
  Çåì. ä³ë-êà 36 ñîò. ñ.Ïëÿõîâà (öåíòð). 097-453-44-55
  Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì, 10 ñîò. ì³êðîðàéîí 
«ªâðîïåéñüêèé», º ñàðàé, êðèíèöÿ, âñ³ äîêóìåíòè íà 
áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68 ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà ð-í âîäîêà÷êè. 097-329-
11-75
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 6 ñîò. â öåíòð³, ç³ âñ³ìà 

îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïð. Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 
098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó ñìò.Ãëóõ³âö³, ïðèâàòèç 0.35 ãà, 
êîìóí³êàö³¿ ïîðÿä (ñâ³òëî, ãàç, âîäà) - 35 000 ãðí. 097-648-94-65
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ 
ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Ñèãíàë, 25 ñîò., öåíòð. 098-306-63-98
  Êàðòîïëÿ íàñ³íåâà íà êîðì. 063-680-02-29, 068-368-30-31
  Êàñòðþëÿ åìàë³ðîâàíà 40 ë., âèâàðêà, áàë³ÿ îöåíêîâàíà, 
ñîêîâàðêà 8 ë. í/æ, áóòåëü 20 ë. ñêëÿíèé, 3-õ ë. áàíêè. 063-346-
24-71
  Êà÷åíÿòà êîðè÷íåâî¿ ³íäîêà÷êè. 063-353-58-13, 098-599-77-95
  Ê³ìíàòíèé óãîëîê òåðì³íîâî. 073-200-80-47
  Ê³íü ðîáî÷èé íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 093-227-64-67, 068-041-
47-47
  Êîáèëà ðîáî÷à, ñ³âàëêà ÑÎÍ - 4.2. 096-594-47-70
  Êîçà ä³éíà ï³ñëÿ 2 îêîòó ñ.Êîçÿòèí. 097-007-97-66, 096-544-
46-74
  Êîçà ìîëî÷íà, ìîëîäà, ä³éíà, êà÷åíÿòà ìàëåíüê³ òà ï³äðîùåíÿ, 
äåøåâî. 073-201-96-70, 068-443-04-27
  Êîëüöà êðèíè÷í³, íàðóæíèé ä³àì. 65 ñì. 2 øò. 097-722-16-07, 
073-161-68-33
  Êîðîâà á³ëî - ðÿáà. 068-041-82-19
  Êîðîâà äîáðà äî¿òüñÿ ðóêàìè ³ àïàðàòîì. 096-227-42-91, 063-
402-16-34
  Êîðîâà äîáðà ò³ëüíà ç 5 òåëÿì. 068-760-50-68
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì 22 000 ãðí. 068-797-19-25, 063-037-05-81
  Êîðîâà ç 3 òåëÿì, ò³ëüíà 2 ì³ñ., òåëè÷êà 6 ì³ñ. 096-123-86-05
  Êîðîâà ìîëîäà ò³ëüíà. 096-77-20-194
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, êîðîâà ç 5 òåëÿì. 067-165-14-93
  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà, òåëè÷êà íà êîðîâó. 063-648-20-99
  Êîðîâà ÷îðíî¿ ìàñò³ ç 7 òåëÿì ñïàðîâàíà 23.03.18 ð., êîðîâà 
÷îðíî ðÿáà ç 4 òåëÿì ðîçòåëåíà 10 òðàâíÿ 18 ð. 096-231-90-50
  Êîðîâà. 068-762-82-70
  Êîñ³ëêà ñèãìåíòíà 1.9. 096-727-31-58
  Êîòåë á/ó íà òâåðäîìó ïàëèâ³. 067-713-31-50
  Êð³ñëî á/ó. 063-258-22-58
  Êðîë³ äîðîñë³ òà ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
  Ëàì³íàò, ïë³íòóñ äóáîâèé òà ïëàñìàñîâèé, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³, 
òðóáà êàíàë³çàö³éíà, óãîëîê ìåòàëåâèé, ë³íîë³óì, ôàíåðà. 096-258-
75-22, 073-052-93-37
  Ë³æêî - ãîéäàëêà äëÿ íåìîâëÿò ³ ë³æêî ñò³íêà 2-õ ïîâ. â ãàðíîìó 
ñòàí³ ç ìàòðàöàìè, âè÷èíåíó ÷îðíó øê³ðó ÂÐÕ. 097-151-69-93
  Ë³æêî äëÿ ëåæà÷îãî õâîðîãî ìåõàí³÷íå. 063-258-22-58
  Ëîøà 1.4 ðîêè 360 êã. (êîáèëêà) 10 000 ãðí. 096-983-19-84, 
098-603-57-23
  Ëþöåðíà íà ïîê³ñ, à/çàï÷àñòèíè «ÓÀÇ», «Âîëãà», «Ìîñêâè÷», 
ïëèòíà íà ï³äëîãó. 097-282-13-43
  Ìàãàçèí - êàôå 620 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåòàëåâèé øâåëåð - 30 (3.40 ì), 3 ëèñòà îöèíêîâ. 0.8 ìì (2 õ 
1.10), á³äîí ìîëî÷íèé á/ó 40 ë. 098-541-26-47
  Ìèñëèâñüêèé ñåéô. 097-136-45-50, 097-754-07-51
  Ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ «Çåëìåð» 1 200 ãðí ñòàí â³äì³ííèé, 
ñòàö³îíàðíèé òåëåôîííèé àïàðàò «Àëüïàð³» 150 ãðí. 063-190-87-62
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ êîîï.Òóíåëü, êàïîò áàãàæíèêà, ñêëî çàäíº ÂÀÇ 
2101. 096-144-73-10, 098-928-71-59
  Ì³ñöÿ ðîáî÷³ ïåðóêàðÿ, ìàí³êþðà, ìîæëèâî ÷àñòèíàìè ìåáë³ òà 
³íøå. 098-563-37-18, 063-288-36-27
  Ìîéêà íîâà ÌÂÄ-0þ7. 067-697-93-02
  Ìîòîð â³ä ïðàëüíî¿ ìàøèíêà, íàêîâàëüíÿ, ñëîâàð «Îæåãîâà» 
Á³áë³ÿ á/ó, á³ëüøèé ôîðìàò íà ðîñ³éñüê³é ìîâ³. 098-065-20-52
  Ì’ÿêèé êóòî÷îê + ñò³ë òóìáà 6 500 ãðí., ãàðí³òóð â ê³ìíàòó 600 
ãðí., êð³ñëî ðîçêëàäíå 600 ãðí., òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 200 ãðí. 
096-222-00-86

  Ïàíåë³. 063-530-83-82
  Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
  Ïíåâìî - ïîãðóç÷èê çåðíà ÏÒÇ-12. 097-506-75-74
  Ïîäóøêè, îä³ÿëî, äèâàí, õîëîäèëüíèê, áàíêè ñêëÿí³, 
âóã³ëëÿ, äðîâà. 097-425-76-87
  Ïîðîñÿòà - êàáàí÷èêè ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëèòîâñüêà + 
Ëàíäðàñ. 097-555-10-06, 068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà ìàë³, ìÿñíî¿ ïîðîäè. 096-143-40-77
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè (êàáàí÷èêè). 066-119-43-55, 
093-827-26-66
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-16 êã. 098-222-98-86
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 20 êã. 098-289-93-97
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ òà Ïåòðèê 
ñêîðîñïºëêè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè.  096-458-74-38, 063-605-
78-35
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 067-953-95-67
  Ïîðîñÿòà ñ.Êîðäèø³âêà. 096-946-57-03
  Ïîðîñÿòà. 096-513-56-85, 063-406-68-14
  Ïîðîñÿòà. 097-763-70-73
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «VEKO» ìàéæå íîâà. 098-403-73-06
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Indesit, øêàôè, õîëîäèëüíèê á/ó, 
âåëîñèïåä ñïîðòèâíèé, ãàç. ïëèòà, âèòÿæêà, ìîéêà ç 
êðàíîì. 093-090-94-10
  Ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó. 063-258-22-58
  Ïðèì³ùåííÿ 20 êâ.ì., ï³ä ìàãàçèí àáî îô³ñ, íåäîðîãî. 
063-258-89-10, 097-690-30-42
  Ïøåíèöÿ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-431-45-86
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Ðîëèêîâ³ êîâçàíè äëÿ ä³â÷èíêè ð.34-36. 093-631-91-71, 
097-237-28-36
  Ðóñêî ªâðîïåéñüêà ëàéêà  öóöåíÿòà. 096-644-36-75, 
093-730-78-51 Ìèêîëà
  Ñòåíêà «Èíòåð» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, ìîæíà 
âèêîðèñòîâóâàòè ÿê â³òàëüíÿ òàê ³ äèòÿ÷à, ñâ³òëà - 3 000 
ãðí. 093-767-80-99
  Ñòîëè äåðåâ’ÿí³ ç ëàâî÷êàìè á/ó äëÿ êàôå â õîðîøîìó 
ñòàí³, â íàéìåíóâàíí³ 4 êîìïëåêòè. 098-860-48-46, 068-
099-64-13, 063-474-73-30
  Òåëèöÿ ìîëîäà 1.1 ð., ÷åðâîíî - ðÿáà, ñ.Áðîäåöüêå. 
068-023-52-88
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ., äîáðî¿ ïîðîäè. 063-688-97-14
  Òåëèöÿ ÷îðíî-ðÿáà Ãîëøòèí âiä äîáðî¿ êîðîâè. 
Îñiìåí.øòó÷íå. Òiëíà 7ìiñ. 20000 ãðí. 097-825-52-17 
  Òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ 2-õ ïîâåðõîâå, çàã. ïëîùà 
130 êâ.ì., áóä³âëÿ îêðåìî ðîçòàøîâàíà, öåíòð ì.Êîçÿòèí 
âóë.Ï.Îðëèêà 13à. 067-949-78-05
  Òóðèñòè÷íà ãàçîâà ïëèòà Êîâåà 1 300 ãðí. 067-775-33-
74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
  Ó÷àñòîê 16 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ». 063-530-83-82
  Ó÷àñòîê ç ôóíäàìåíòîì, öîêîëüíèé ïîâåðõ ïåðåêðèòèé 
ïàíåëÿìè 11 õ 11, ïîðó÷ ãàç, ñâ³òëî, Ïëäå ×óäåñ âóë.
Ùîðñà, 0.15 ãà çåìë³. 097-971-15-31, 097-258-18-66
  Ó÷àñòîê ñ.Êîðäèø³âêà, 47 ñîò., ï³äâåäåíà âîäà â öåíòð³ 
ñåëà. 097-494-15-89, 063-510-74-69
  Õîäèëüí³ â³òðèíè ï³ä ñêëîì äëÿ îõîëîäæåííÿ âîäè òà 
2-õ ÿðóñíà «Óìêà». 063-775-56-96
  Õîëîäèëüíèê ²íäåç³ò á\Ó, 2 âåëîñèïåäè á/ó, ï³àí³íî 
á/ó. 068-652-58-45
  Õðîì³ðîâàí³ ñò³ëüö³ 15 øò. á/ó. 063-881-70-70
  Öèïëÿòà ïàëåâîãî îðï³íòîíà (4 ì³ñ.), ÷îðíîãî 1.5 ì³ñ. ³ 
ï³âíÿ Ôàâåðîëü íà ïëåìÿ 1 ð³ê. 097-893-74-92
  Öóöåíÿò Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 093-750-80-90
  Öóöåíÿòà àíãëî - ðîñ³éñüêîãî ãîí÷îãî, â³ê 1.5 ì³ñ. - 500 
ãðí. 067-187-06-98

  ×àñíèê ó âåëèê³é ³ ìàë³é ê³ëüêîñò³ ç äîñòàâêîþ îçèìèé 
«Ëþáàøà» , îã³ðêè äîìàøí³, öèáóëÿ êîð÷óøêà. 068-216-34-20
  Øàôè 2 øò. äëÿ ïåðóêàðÿ òà ³íøå îáëàäíàííÿ. ðîáî÷å 
ì³ñöå ïåðóêàðÿ, òåðì³íîâî. 063-359-39-99
  Øêàô 3-õ ñòâîð÷àòèé, êðîâàò³ ïîëóòîðí³ 2 øò., êèëèì 
íàòóðàëüíèé 2 õ 3, õîëîäèëüíèê «Àòëàíò» á/ó â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-427-54-42
  Øêàô êóïå íà 4 äâåð³, äóæå çðó÷íèé, äèâàí óãëîâèé 
îðòîïåäè÷íèé, ñò³íêà ê³ìíàòíà, áîéëåð 80 ë. 097-643-35-23
  Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  ßãíè÷êà ê³òíà, áàðàí÷èê 6 ì³ñ. ïî 40 ãðí./1 êã. æèâî¿ âàãè, 
êîçëà äëÿ çëó÷êè (øóòèé) 700 ãðí., ãóñàê ³ äâ³ ãóñêè 1 200 
ãðí., êðîëåíÿòà ð³çí³. 097-506-88-10 Ñåðã³é
  ßãíè÷êè ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 068-941-44-47
  ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «æèÃóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. Ãðí. 
Ìîæëèâèé òîðÃ 063-615-33-70
 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
  1/2 áóäèíêó âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ì.Êîçÿòèí öåíòð, 66 êâ.ì., 
ãîñï. áóä³âë³ 35 êâ.ì., êðèíèöÿ, ãàç, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, 
êàíàë³çàö³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, 3.6 ñîò. çåìë³ ïèâàòèç. 067-
713-31-50
  1-ê³ìí êâ, Êîçÿòèí-Çàë³çíè÷íå, äåøåâî. Ïë 28.2/16.1/6.2 
êâ ì. 1 ïîâ. ²íäèâ³ä ãàç îïàëåííÿ. Ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà. 
Ì/ï â³êíî. Ñàðàé öåãëÿíèé 6.9 êâ ì. ó äâîð³. 097-303-87-14
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-772-36-78
  1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ÷àñòêîâî çðîáëåíî ðåìîíò. 093-013-
33-70
  1-ê³ìí. êâ., 38 êâ.ì., â öåíòð³ (áóäèíîê íàâïðîòè 
ìàã.«Ãðîø»), 7 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè. 097-590-77-
08, 063-406-22-13
  1-ê³ìí. êâ., â Êè¿â³ (â ðàéñüêîìó ì³ñö³), 33 êâ.ì., ìîæëèâà 
ðîçñòðî÷êà íà 3 ðîêè. 098-097-41-17 ²ðèíà
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, íåäîðîãî. 
093-767-59-25
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 097-354-76-66
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ. 093-890-
90-37, 063-740-98-52
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî, 37 êâ.ì., 5 ïîâ., ñòàí 
æèëèé. 093-890-90-37, 063-740-98-52
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-34, 068-
760-51-03
  1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º âåëèêà 
ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïîðó÷ áàçàð, ö³ëîäîáîâà 
àíòåíà, àâòîáóñí³ çóïèíêè, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36 
êâ.ì. 096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, âóë.Â³íí³÷åíêà 43. 
063-155-26-43, 098-225-46-43
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 32, ç ðåìîíòîì, 1 
ïîâ. 093-017-75-82, 067-847-67-19
  1-ê³ìí.êâ., 2/5, öåíòð. 093-786-37-45, 096-702-37-22
  2-õ ê³ìí. êâ. â 3-õ ê³ìí. áóäèíêó, íîâà, íåâåëèêà çåì. ä³ë-
êà, íîâèé çàáîð, òåðì³íîâî. 093-090-94-10
  2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ Êîçÿòèíà. 063-783-83-40, 097-24-
25-394
  2-õ ê³ìí. êâ. âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75 êâ.13, òåðì³íîâî. 096-
697-14-18
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 7. 067-772-36-78
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ³íä. 
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робота та оголошення реКлама та оголошення
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робоТа
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на ро-
боту: менеджера з підбору автозапчастин, 
автослюсаря, автомийника, шиномон-
тажника, прибиральниця. 067-920-67-94 
м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу потрібен продавець, з/п гідна. 
096-115-18-11, 093-596-40-46
На постійну роботу потрібен продавець в 
магазин "КОШИК". 096-901-69-66
В Кафе "Білий - Скорпіон" на постійну 
роботу потрібен кухар, офіціант. 096-901-
69-66
На постійну роботу потрібен продавець в 
продовольчий магазин. 063-234-29-75
Група компаній "Ястреб" запрошує на ро-
боту ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 200 
- 320 грн./доба + компенсація за харчу-
вання, м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 
поверх 3. 067-743-34-06, 073-003-81-29, 
0432-520822, 066-151-19-12
На работу срочно требуються: шпаклевщи-
ки, штукатуры, плиточники. 093-889-60-
83, 068-273-97-07
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
кухар - піцайоло (досвід не обов'язково), 
офіційно, графік 2/2, з/п 4 000 - 4 500 
грн.. 063-157-59-96 Олексій
На роботу запрошуються водій, опера-
тор-касир, бухгалтер, кухар-кондитер. 
Гарантуємо офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата 6000-7000 грн 
(з податками). 8 годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80
Водії. Відрядження в Європу. Офіційне 
працевлаштування. Мінімальний термін 
перебування від 2 міс. З/п від 50.000грн. 
тел.: 098 582 07 66, 099 029 84 73 
На роботу запрошуються офіс-менеджер, 
оператор КП і помічник 063-298-50-60

Терміново продам будинок 
м.Козятин вул.Матросова 26, зі 

всіма зручностями. 068-024-89-19

Зніму 1-кімн. кв. 073-299-43-37

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

063-774-54-74

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

вхід. 067-753-67-42 Здам в оренду приміщення 150 
кв.м. "Абсолют" 2 пов. вул.Перемо-
ги 41 (р-н училища). 097-449-53-15
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097-609-26-63, 
098-395-03-56

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

Швидко та Якісно
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
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рЕмоНТ
Токарні роботи, с.Самгородок. 096-560-
08-04
Зроблю як і сно :  шпакл івку  ст і н , 
потолків, гіпсокартон, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 
067-889-16-25

Запрошується диспетчер в таксі "Чайка". 
093-766-78-49
Охоронці в м. Київ. Терміново! Вахта 
15/15, 20/10, 30/15 днів. Житло та харчу-
вання надається безкоштовно. З/п 4000-
8000 грн. Тел.: 0675268435, 0660611520, 
0730307424 
Муляри (каменярі) та бетонярі. Заробітна 
плата висока (від 20000 грн). Робота в 
Київській області. Житло надаємо безкош-
товно. Тел.: 0503100753 
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу 
охоронника. 097-364-46-50
Запрошується адміністратор в тренажер-
ний зал. 093-730-51-90

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.1. Однокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 1/-, с.Глухiвцi, поверх: 4/5/-, 
площа: 33/-/-, м.Козятин. Цiна: 92105, тел.: (067) 
186-84-14 

1.3. Трикiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 3/5/-, 
площа: 62/36,5/8, Вiнниченко. Цiна: 656168, тел.: 
(063) 702-17-43 

6. будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

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 

м.Козятин потрiбен офiс0менеджер, ставка вiд 25 грн/год. + 
бонуси. Тел.:(096) 077-29-47 

Офiс-менеджер м. Козятин. Тел.:(096) 077-29-47 

Охоронець на вахту. З/п 7000 грн. Тел.:(098) 118-59-16 

Потрiбнi спiвробiтники по догляду за собаками в приватний 
притулок. З/п 4000 грн. Тел.:(098) 177-84-34 

Стати медсестрою в Польщi. Спiвбесiда - Ужгорож, Тернопiль, 
Чернiвцi. iнформацiя Тел.:(098) 842-91-48 

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 

22. хобi, творчiсть, антикварiат 
22.1. Продам 

Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" - Великий вибiр 
Наборiв для творчостi з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорос-
лих! Картини за номерами, фарби, лаки, iнструменти, збiрнi 
моделi, гравюри, пластика, тiсто для дiтей, мозаїки, конструкто-
ри, та багато iнш. Тел.:https://kramnicya.com.ua  

23. тварини 
23.1. Продам 

Телиця чорно-ряба Голштин вiд доброї корови. Осiмен.штучне. 
Тiлна 7мiс. 20000грн Тел.:(097) 825-52-17 

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

Продам цибулини сортових тюльпанiв. 30 кольорiв (жовтi, бiлi, 
рожевi).1,5-3 грн Тел.:(067)431-73-98, (063)692-22-49 

26.  різне
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Кредитная карта  
до 50 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10

îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, òèõèé äâ³ð, íå êóòîâà, âóë.Ì³÷óð³íà. 
093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 
âóë.Øåâ÷åíêà 1. 073-463-58-21 Îëåíà
  2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ (áóäèíîê 3-õ ïîâ.), 2 ïîâ., 
ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, ÷àñòâîêî ìåáë³. 097-590-77-08, 063-
406-22-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà 
ãîðèùå, ïîòðåáóº ðåìîíòó. 067-926-14-57
  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., 52 êâ.ì., â öåíòð³, òåðì³íîâî. 063-294-97-77
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç ïîãð³áîì, 
âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî. 097-642-
08-12
  2-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó â öåíòð³ (á³ëÿ øêîëè- 
ë³öåþ), 50.6 êâ.ì., ïðîñòîð³ ê³ìíàòè, ñóì³ñíèé ñàíâóçîë, 
ëîäæ³ÿ, ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ, ëàì³íàò. 063-937-56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-657-38-84, 063-259-41-94
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 7 êâ.1, 1 ïîâ. º âñå. 098-960-
13-25
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì., ê³ìíàòè 
ðîçä³ëüí³, ç ðåìîíòîì, º ï³äâàë. 097-643-35-23
  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 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ ì³ñòà. 
096-429-87-28, 063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ñàðàé, 
áåç ðåìîíòó, öåíòð. 096-443-61-96 ²ðà, 063-684-23-83 Ñëàâà.
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063-
452-00-00, 067-753-45-35 
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ. 073-060-50-43, 063-274-
30-61
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç ðåìîíòîì, çàëèøàþòüñÿ ìåáë³ 
êóõíÿ, óòåïëåíèé áàëêîí. 098-561-37-23, 073-305-43-17
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ. 093-230-53-24
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. (çà ê³íîòåàòðîì «Ìèð», á³ëÿ 1 
øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â äâîð³ 5 òîííèé 
êîíòåéíåð. 067-406-33-89, 067-693-30-67
  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
  2-õ ê³ìí.êâ.,, äâ³ 1 ê³ìí.êâ., 1,2, 4 ïîâ., ãàðàæ. 093-427-
54-42
  3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25. çàã. ïë. 

55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
  3-õ ê³ìí. êâ., (ð-í 3 øêîëè), 5 ïîâ., 62 êâ.ì., ì/ï â³êíà, ³íä. 
îïàëåííÿ, º ëîäæ³ÿ, áàëêîí, ï³äâàë - 468 000 ãðí. 063-406-
22-13, 097-590-77-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 êâ.2. 063-530-
83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75 
êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067-
506-17-00
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä ðåìîíò. 093-
704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 60 êâ.ì., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, íå 
êóòîâà, 2 áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-255-21-63
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòñüêà 41, ºâðî-ðåìîíò, îïàëåííÿ. 
093-457-18-48, 098-888-21-88
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., Êîçÿòèí - ²², ³íä. îïàëåííÿ, ñâ³òëî, âîäà, ãàç 
- º ë³÷èëüíèêè, 2 ïîâ., ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä. 067-698-37-27
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í  ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé 
êîòåë), ì/ï â³êíà, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ïî áàæàííþ ç ìåáëÿìè, 
ãàðàæåì. 093-732-42-02, 098-575-79-40
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17 (ó÷èëèùà), 68 êâ.ì., ºâðî-ðåìîíò, 
ì/ï â³êíà, áàëêîí, áðîíüîâàí³ äâåð³, òåïëà ï³äëîãà, âñå íîâå 
ó âèêîðèñòàíí³ íå áóëî, ïðîäàºòüñÿ ó çâ’ÿçêó ç âè¿çäîì çà 
êîðäîí. 063-506-86-82, 067-843-67-15
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
  3-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 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., öåíòð, 8 ïîâ., 66 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, 
áàëêîí ³ ëîäæ³ÿ çàêðèò³. 098-390-18-39, 063-460-05-40
  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. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ïóøê³íà 28, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ åëåêòðî, äâ³ êëàäîâêè, 
áîéëåð. 093-091-00-50
  4-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ëîäæ³¿, áåç ðåìîíòó, 
âóë.Â.Âåëèêîãî 7 (Êîòîâñüêîãî). 097-190-00-13, 063-775-
89-33
  4-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ì/ï â³êíà, áåç îïàëåííÿ. 093-006-08-92, 
093-632-06-55
  4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., íå êóòîâà, ãàðíå 
ïëàíóâàííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï â³êíà, 
³íòåðíåò. 096-176-45-23
  Àáî îáì³íÿþ äîáðîòíèé, æèòëîâèé áóäèíîê ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, íàäâ³ðíèìè áóä³âëÿìè òà ñïîðóäàìè â 
ñ.Êîçÿòèí³ íà íåâåëèêèé æèòëîâèé áóäèíîê àáî 2-õ ê³ìí. êâ. 
â ì.Êîçÿòèí³. 063-881-70-59, 096-466-24-15
  Áóäèíîê  ð-í ÏÐÁ, âóë.Çîðÿíà 71, 0.5 ñîò., çàã. ïëîùà 54 
êâ.ì. 096-440-69-77
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî», ïëîùà 230 êâ.ì., ó÷àñòîê 15 ñîò., 
º âîäîïðîâ³ä, âñ³ çðó÷íîñò³, îïàëåííÿ ï³÷íå ³ ãàçîâå, âåëèêèé 
ñàðàé 10 õ 5 ç ðîñ³éñüêîþ ïå÷åþ, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, â 
öîêîë³ ãàðàæ ³ ï³äâàë. 068-056-55-94 ²ðà
  Áóäèíîê , çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á ïðîâ.

Ë³êàðíÿíèé. 097-130-29-02
  Áóäèíîê 2 ê³ìíàòè,60 êâ.ì.,ñ. Âåðáîëîçè,ãàç,âîäà,60 ñîò.
çåìë³,ñàäîê, ïàðêàí. Ö³íà 70000 ãðí. 096-250-27-89, 063-
877-94-50 Íàòàëÿ
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç çåì. ä³ë-êîþ òà ãîñï. áóä³âëÿìè. 063-
384-01-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç³ âñ³ìà êîìóí³êàö³ÿìè áåç âíóòð³øíüîãî 
îçäîáëåííÿ, ð-í âóë.Íåêðàñîâà, 10 ñîò. çåìë³, âñ³ äîêóìåíòè 
â íàÿâíîñò³. 093-904-48-07
  Áóäèíîê 6 õ 9, ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ, ãîðîä 15 ñîò., âîäà, 
òóàëåò - â áóäèíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè. 097-
523-09-50
  Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðà¿íñüêà, 9, çåì. 
ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå. 
063-392-91-02
  Áóäèíîê 70 êâ.ì. ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ï³ä ÷åðåïèöåþ, öåãëÿí³ 
- ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 4 ê³ìíàòè, ãàç, âîäà, 
êàíàë³çàö³ÿ, òóàëåò - âàííà, îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ç 
ñàäîì, ñòàí - çàõîäü òà æèâè, âóë.Ì³÷óð³íà. 067-409-35-37
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. ãîðîäó, ãàç, âîäà, ïîãð³á, ãàðàæ. 
097-323-85-75
  Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, ãàðàæ, ïîãð³á. 
097-323-85-75
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º 
ãàç, òâåðäîïàë. êîòåë, âîäà - õîëîäíà, ãàðÿ÷à, âàííà, òóàëåò, 
êàíàë³çàö³ÿ (âèãð³áíà ÿìà 3 õ 4 ì), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, çåì. 
ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, ïîãð³á, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê, ãîðîä, 
ïîáëèçó ð³÷êà, òèõà âóëèöÿ ñ.Êîçÿòèí âóë.Ìåäîâà 70. 067-
379-91-94, 097-256-32-65
  Áóäèíîê 87 êâ.ì. ñ.Òèòóñ³âêà. Âîäà öåíòðàë³çîâàíà. 
Îïàëåííÿ ï³÷íå òà ãàçîâå. ª ñàä, ãîðîä 30 ñîò. Ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ. 099-120-85-79
  Áóäèíîê 89 êâ.ì., âåðàíäà 11 êâ.ì., â³ä âëàñíèêà, 
ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, º êðèíèöÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
çåì. ä³ë-êà 70 ñîò. ïðèâàòèç. 097-029-92-43, 067-994-99-34
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063-
260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà ç ãîñï. áóä³âëÿìè, ïîáëèçó ð³÷êà, 
ñòàâîê, àâòîáóñíà çóïèíêà. 073-060-48-91, 098-515-93-37
  Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè.Òåðì³íîâî â çâÿçêó ç ïåðå¿çäîì. Â áóäèíêó 
4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå 
îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè. Çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. ª 
ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì. æèâíîñò³. 097-782-13-75 
  Áóäèíîê â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 4,5 ñîò. 097-12-86-115, 073-428-
52-88
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, 78 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³, àáî 
îáì³íÿþ íà ì.Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
  Áóäèíîê âóë.Äîâæåíêà (íàâïðîòè çàë. âîêçàëó), 3 ê³ìí., 
êóõíÿ, ïåðåäïîê³é, âåðàíäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 ñàðà¿, ëüîõ, 
êðèíèöÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 067-430-05-99, 063-645-94-26 
²ðèíà
  Áóäèíîê âóë.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì. 
ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 097-135-71-72
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà, 
íåäîðîãî. 063-677-24-52, 067-345-19-08
  Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 100, ãàç, âîäà, àñôàëüò. 067-

772-36-78
  Áóäèíîê âóë.Øåâ÷åíêà 100, ïîãð³á, ñðàé, êðèíèöÿ, ãàç. 
063-963-68-15
  Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ãàðàæ, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-
êà. 067-966-19-14, 067-412-28-56
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, 75 êâ.ì., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàä, êðèíèöÿ, 
0.10 ñîò. (ê³íåöü âóë.Ã.Ìàéäàíó). 068-753-34-61
  Áóäèíîê ãàç. â öåíòð³ ñ.Ìàõí³âêà, áåç çðó÷íîñòåé, âîäà, 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, 13 ñîò. ãîðîäà, á³ëÿ ñòàâêà, 
ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 096-732-67-45, 063-714-27-83
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 êâ.ì., 
40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 73 êâ.ì., 0.29 ãà çåìë³, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, âàííà, âåðàíäà, âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, 4 ãîð³õè, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³. 097-056-19-78, 093-920-65-29
  Áóäèíîê ãàçèô. ç îïàëåííÿì, êðèíèöÿ, 6 ñîò. ð-í ÏÐÁ. 
093-12-35-109
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè ì.Êîçÿòèí. 063-689-36-37
  Áóäèíîê ç çåì. ä³ë-êîþ 8 ñîò., ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 18. 096-
976-53-43, 093-307-05-32
  Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 110  êâ.ì., ä³ëÿíêà 
20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå 
ðîçòàøóâàííÿ, 1.5 êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ 
àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí, øêîëà. 097-753-65-54, 096-
932-45-12
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 80 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, 
ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 7.5 ñîò., ð-í ÇÎØ ¹3. 093-461-52-70, 
063-056-41-75
  Áóäèíîê íå æèëèé, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4 (íàâïðîòè öåðêâè), 
ãàç, âîäà, ñâ³òëî, íîâèé ãàðàæ. 063-424-23-90, 097-940-68-94
  Áóäèíîê íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó, íîâèé, 3 ê³ìíàòè, îïàëåííÿ, 
10 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 093-704-31-57
  Áóäèíîê íîâèé â ì. Êîçÿòèí. âàð. - 15 òèñ. äîë. 093-460-
73-70
  Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
  Áóäèíîê ÏÐÁ âóë.Çîðÿíà 65, ãîñï. áóä³âë³, ñàðàé, ãàðàæ, 
ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, 6 ñîò. çåìë³. 096-101-81-90, 067-209-
03-68
  Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
  Áóäèíîê ð-í 3 øêîëè, 6 ñîò. çåìë³, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 063-353-58-16
  Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ãàðíèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ ë³ñ, âñ³ 
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó - 50 000 ãðí. 097-659-28-17
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà. 097-005-77-68
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 093-979-47-27, 
067-440-26-37
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, êóõíÿ, êëàäîâêà, 
4 ê³ìíàòè, ãàç, 2 ãðóáè, êðèíèöÿ, ãîðîä 10 ñîò., ñòàâîê, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà ³ êóù³, ñàðà¿, ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ðÿ. 097-
425-76-87
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 89, ãàç. îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãîðîä 26 ñîò., ñàäîê, ïåðèìåðò 

îãîðîäæåíèé çàáîðîì, òåðì³íîâî. 067-108-14-07, 063-394-
00-02
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå. 063-065-73-23 Àíÿ
  Áóäèíîê ñ.Ìàðê³âö³ 76 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò. 068-952-57-74, 050-184-80-
72 Ç³íà
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âîäà, ãàç, ñàäîê, ãîðîä, ãîñï. 
áóä³âë³. 096-969-45-99
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, öåãëÿíèé, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà â 
áóäèíîê, êðèíèöÿ â äâîð³, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, 
ïîðÿä ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä¿çä. 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,  063-605-78-35
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, ñàðàé, ïîãð³á, ãîðîä, âîäà, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-839-18-09, 098-831-13-04
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, º ñàä, ãîðîä 37 ñîò., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ. 
097-718-75-83
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098-626-97-13
  Áóäèíîê ñòàðèé â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. ïðèâàòèç. 
093-153-21-77, 093-153-21-72
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., ãàç + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á 141 000 ãðí. 093-209-06-88, 
097-955-65-90
  Áóäèíîê ó ì. Êîçÿòèí, âóë. Çîðÿíà (ÏÐÁ), çåì.  ä³ëÿíêà 6 
ñîò., 2 ñàðàÿ, ïîãð³á, âîäÿíà êîëîíêà. 066-983-37-78
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 40 êâ.ì., ñâ³òëî, ïàðîâå îïàëåííÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 28 ñîò., ôðóêòîâ³ äåðåâà, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Äóá³í³íà 7. 093697-63-96, 097-535-68-78

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 067-906-36-26, 093-022-62-64
  Äà÷à â Áåðäÿíñüêó òåðì³íîâî, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 067-
430-02-80
  Äà÷à ç áóäèíêîì íà Ïëàíîâîìó, ïîãð³á â öåíòð. 096-054-
77-67, 093-246-14-51
  Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, öåãëÿíèé áóäèíîê, âîäà. 097-931-
00-82
  Êâàðòèðà 100 êâ.ì., ãàðàæ, ñàðàé, ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî.  
067-277-16-73, 063-293-14-19
  Ìàãàçèí ïî âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, 20 êâ.ì. ïëîùà ìàãàçèíó. 
067-431-05-35
  Ï³â áóäèíêó 12 ñîò. çåìë³, ãàç., ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä 
îêðåìèé, ð-í Á.Êàçàðìà. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ï³äâàë, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó 116/1, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, êëàäîâêà, ïîãð³á, 8 ñîò., áóäèíîê ï³ñëÿ 
ðåìîíòó. 067-198-70-95, 063-645-62-28, 2-37-90
  Ï³â áóäèíêó ð-í ÏÐÁ, íåäîðîãî. 063-894-05-34
  Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, öåíòð ì³ñòà âóë.Êóëèêîâñüêîãî 4/1, 
º ó÷àñòîê, ãàðàæ, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ. 098-466-44-27, 050-
705-41-75, 093-893-23-89
  Ïîëîâèíà æèòëîâîãî áóäèíêó, ãàðàæ, ãîðîä, ð-í 3 øêîëè 
ì.Êîçÿòèí. 098-854-22-31
  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
  Ó÷àñòîê 5 ñîò. ç ñòàðèì áóäèíêîì, âóë.Ñòóñà 61, çåìëÿ 
ïðèâàòèç. 067-863-94-62, 063-788-93-60
  ×àñòèíà áóäèíêó ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ïî âóë. Â³ííè÷åíêà.
Çðîáëåííèé ðåìîíò.²íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, 
ë³÷èëüíèêè íà âñå. Íà òåðèòîð³³ áóäèíêó º ãàðàæ òà çåìåëüíà 
ä³ëÿíêà. 067-298-04-95
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52

427788

428890

428900

428886

427599

428440

420080

427751

428881

428892

  ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè, âåðàíäà, 
êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïîãð³á. 093-632-24-12
  ×àñòèíà áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 27 ñîò. òà çåì. ä³ë-êà 11 ñîò. 
(ð-í ðåäàêö³¿), ãàç, êàíàë³çàö³ÿ - ï³äâåäåí³. 068-860-50-40, 
093-427-55-10 ï³ñëÿ 18:00

  аВТомоТо
  VOLKSWACEN Jetta 1987 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé. 093-781-65-84
  Àäàïòîð - áðè÷êà 2-õ ì³ñíà äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  ÂÀÇ 2101 1973 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 067-378-00-56, 
063-829-38-28 Æåíÿ
  ÂÀÇ 2101 1980 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-136-45-50, 
097-754-07-51
  ÂÀÇ 2101 1984 ð.â., ñòàí íîðìàëüíèé, íà õîäó. 063-274-
78-18
  ÂÀÇ 21013 1987 ð.â., á³ëà, ñòàí õîðîøèé, íîâà ãóìà, 
àêóìóëÿòîð, êàï. ðåìîíò äâèãóíà 20 000 ãðí. 098-060-70-16
  ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â., òåðì³íîâî. 097-
488-07-55
  ÂÀÇ 21013, 1983 ð.â., íåäîðîãî. 096-960-73-89
  ÂÀÇ 2109 «Áàëò³êà». 097-449-25-88
  ÂÀÇ 2109 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 063-280-25-46
  ÂÀÇ 2109 ÷åðâîíîãî êîëüîðó, 1992 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 
067-915-29-96
  ÂÀÇ 21099 1995 ð.â., ñò³í ³äåàëüíèé. 067-756-85-13, 063-
293-14-22
  ÂÀÇ 2115 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí. 068-174-58-34, 063-671-
40-42
  ÃÀÇ 31029 (Âîëãà) 1994 ð/â, ãàç-áåíçèí, 5-ñòóïêà 098-
800-77-03
  ÃÀÇ-52 â çàäîâ³ëüíîìó ñòàí³, ñàìîñêèä (êóçîâ âåëèêèé). 
067-702-77-92
  Äî ìîòîöèêëà Óðàë, ÌÒ, Ê-750 ÑÑÐ êàìåðè ³ ìîòîð äî 
ìîòîöèêëà ÌÒ ³ íîâèé ìîòîð. 097-154-49-36

  ÌÁ - 12 ê.ñ. + ïðè÷³ï (350 êã.) ï³äñèëåíèé, àäàïòîð, 
êàðòîï. ñàäæàëêà, êàðòîï.êîïàëêà, êóëüòèâàòîð, äèñ.êîñ³ëêà. 
068-652-58-45
  Ìîïåä Ãåðìàíñüêèé 3-õ ñêîðîñíèé Ñ³ìñîí 38 êóá.ñì. â 
äîáðîìó ñòàí³, çàï÷àñòèíè Ì-2141. 067-345-41-77
  Ìîñêâè÷ Êîìá³ 1991 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 068-025-47-76
  Ìîòîáëîê «Áåëîðóñü» ÌÒÇ, 2-õ öèë³íäðîâèé, âîçäóøíèé 
îõîëîäæóâà÷ 12 000 ãðí. 093-925-93-80
  Ìîòîöèêë «SPARK». 068-507-91-29, 093-885-38-24
  Ìîòîöèêë óðàë â ðîç³áðàíîìó âèãëÿä³. 097-154-49-36
  ÌÒÇ-80, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 098-060-70-16
  Ñêóòåð HONDA. 068-507-91-29, 093-885-38-24
  Ñëàâóòà 11.03 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí, â õîðîøîìó ñòàí³. 
098-563-16-51
  Ò-40 1992 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 096-427-77-64
  Òðàêòîð Ä-13-160 ç óñ³ì íàâ³ñíèì. 093-227-64-67, 068-
041-47-47
  Òðàêòîð Êóáîòà LG 289 (ßïîí³ÿ) + ôðåçà â äîáðîìó ñòàí³. 
097-577-26-86
  Òðàêòîð Ò-40. 067-943-87-12
  Òðàêòîð, ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 068-762-96-61
  ÓÀÇ - 96 íåäîðîãî. 093-022-88-06

  КупЛЮ
  Áóäèíîê â ð-í³ 4 øêîëè äî 260 000 ãðí. 068-175-15-26
  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
  Ãàçîâèé êîòåë á\ó â íåðîáî÷îìó ñòàí³ «Âàéëàíä» Ò4. 063-
684-23-83, 096-559-83-23
  Äâåð³ âõ³äí³ á/ó. 096-312-37-72
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî çíà÷êè, îðäåíà, ìåäàë³, ñòàòóåòêè, ³êîíè. 063-
896-75-77
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 
063-671-67-65
  Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 098-500-10-54
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  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
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 067-103-89-90 Íåëÿ
  Ïøåíèöþ 500 êã. ìîæíà ç äîñòàâêîþ. 063-184-44-94
  Ðàä³îäåòàë³, õîëîäèëüíèêè, åë. ìîòîðè, ïåðèíè - ïîäóøêè, 
òåëåâ³çîðè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàç. êîëîíêè. 068-148-02-27
  Ñàïîãè - ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ, 
÷åðåâèêè. 096-467-88-03
  Ñ³íî 067-264-80-25

  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, 
ïðàëüí³ ìàøèíêè. 097-581-29-55 Êîëÿ
 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 
ìîæëèâî ç ìîºþ äîïëàòîþ. 093-943-00-65
  Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ â öåíòð³, 
öåãë. áóäèíêó, 1-2 ïîâ. 098-312-99-81
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí. êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 
063-255-40-84, 098-704-92-09

  ріЗНЕ
  Àäì³í³ñòðàòîð-ïðèáèðàëüíèöÿ â ì³í³-ãóðòîæèòîê, áåç øç. 
Íàäàºìî æèòëî. Çíàííÿ ÏÊ. Ïðèáèðàííÿ, êîíòðîëü ³ îáë³ê. 
Ã/Ð âàõòîâèé, ïîíåä³ëüíèé. Ç/ï â³ä 6500 ãðí/ì³ñ, â³ä 1600 
ãðí/òèæäåíü + ïðîæèâàííÿ + áîíóñè. 066-406-74-09, 063-
794-02-00 Yourhostel.kiev.ua
  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
  Â³ääàâ â äîáð³ ðóêè êîòèêà «Ìóð÷èêà» òåìíî ñìóãàñòîãî 
³ äâ³ êèö³ ìèøèíîãî êîëüîðó íàï³â ïóõíàñò³ Ìîòþ ³ Ë³çó. 
063-284-19-23
  Â³ääàì áóä³âåëüíå ñì³òòÿ (øòóêàòóðêó). 063-741-21-86
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, òðèêîë³ðíèõ, 
¿äÿòü âñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì 1.5 ì³ñ. êîøåíÿò, ÿê³ ïðèíîñÿòü â 
ä³ì äîáðîòó ³ ùàñòÿ, äóæå ãðàéëèâ³, ö³êàâ³ òà íàâ÷åí³, ¿äÿòü 
âñå - íå ïîæàëêóºòå. 093-459-21-36
  Â³ääàì êîøåíÿò (õëîï÷èêè). 2-10-51, 063-406-23-10
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Àíäð³ºâñüêèé 
Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ Äÿ÷óê 
²ííà Âàñèë³âíà òà Õîìåíêî Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ äèòèíè ç áàãàòîä³òíî¿ ñ³ì’¿ íà ³ì’ÿ 
Äÿ÷óê Àðñåíà Çàðîá³ä³íîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíèé áîðò â³ä ëåãêîâîãî ïðè÷èïà â ðàéîí³ ÏÐÁ 

â ñåðåäó ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 097-
112-64-10
  Çàãóáëåíèé ïîë³ñ ÎÑÖÏÂ ÀÅ/8634082, ÀÊ/4907238 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí (ïîðó÷ ñ³ëüñüêà ðàäà),ç³ 
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 068-033-67-68
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
  Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ 
ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
  Çäàì â îðåíäó ÌÀÔ íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà, 12 
êâ.ì. - 500 ãðí. 063-342-67-53
  Çäàì âðåìÿíêó äëÿ ïîðÿäíîú ëþäèíè, ý âñå 
íåîáõûäíå äëÿ ïðîæèâàííÿ. 097-762-17-87, 093-732-
60-43
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 
093-488-48-78
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-624-
35-39, 067-170-96-34
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 62 êâ.ì., â öåíòð³. 098-519-98-24
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó 45 êâ.ì., 2 ïîâ. 098-
116-16-17
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 35 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çí³ìó 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç ìåáëÿìè. 093-633-29-
78, 096-840-01-15
  Çí³ìó ê³ìíàòó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 063-453-53-47, 
050-160-27-94
  Êè¿âñüê³é îõîðîíí³é ô³ðì³ ïîòð³áí³ îõîðîíö³ , æ³íêè 
òà ÷îëîâ³êè.Âàõòà 15/15, 21/7.Ñîö.ïàêåò,çàðïëàòà 
ñâîº÷àñíî,áåçêîøòîâíå ïðîæèâàííÿ. Òåë.: 0971733982
  Ìàøèí³ñò áóëüäîçåðà ÄÒ-75. Ã³äíà çàðîá³òíà ïëàòà. 
Äîïîìîãà ç æèòëîì. Âñ³ äåòàë³ çà òåë.: 0672334242 
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì  57-63 ðîêè. 096-89-71-
941, 073-42-17-255
  Ñòàðåíüêèé ëþäÿì ïîòð³áåí äîãëÿä, ìîæíà 
íàçàâæäè ç óñïàäêóâàííÿì. 068-753-34-61
  Òèìêî â³ääàñòü êîøåíÿò ó äîáð³ ðóêè (2 ä³â÷èêè 1 
õëîï÷èê) â³ä ìàìè ìèøîëîâêè. 063-294-75-26
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ÷îëîâ³êîì, ð-í ÏÐÁ, 
äîñòîéíà îïëàòà. 063-814-18-69 
  Øóêàþ ëþäèíó äëÿ äîïîìîãè ó äîìàøíüîìó 
ãîñïîäàðñòâ³. 098-312-99-81
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СеРеДА,  11 лИПНЯ

 + 16 0С    + 18 0С
 + 24 0С    + 21 0С

вівторок, 10 липня

 +  16 0С   + 18 0С
 +  23 0С   + 20 0С

  понеділок, 9 липня

 + 16 0С    + 17 0С
 + 23 0С    + 20 0С

СуБОТА,  7 лИПНЯ

 +17 0С     + 22 0С
 +25 0С     + 20 0С

П'ЯТНИцЯ, 6 лИПНЯ

   + 17 0С   + 22 0С
   + 27 0С   + 21 0С

неділя, 8 лИПНЯ

+ 15 0С   + 20 0С 
+ 21 0С   + 16 0С

ЧеТВеР,  5 лИПНЯ

+ 16 0С    + 19 0С
+ 23 0С    + 20 0С
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про місцеву мафію у вовчинцях

овен 
Новий місяць потрібно починати з но-
вими думками. Спробуйте подивитися 

на звичні речі з іншого боку.
телець 
Тельцям потрібно навчитися бути 
ощадливими. Зірки не віщують вам 

колосальний прибуток у липні, тому вже з 
початку місяця потрібно правильно розпо-
ділити кошти.

близнЮки 
Близнюкам зірки радять подбати про 
своє здоров’я. Не нехтуйте заняттями 

спортом, більше гуляйте на свіжому повітрі.
рак 
Сімейним Ракам зірки радять присвя-
тити цей тиждень собі. Ви так багато 

піклуєтеся про інших, що зовсім забули про 
власні інтереси.

лев 
Левам зірки радять навчитися стри-
мувати емоції. Ваші запальність та 

різкість часто заважають налагодити взаємини 
з близькими й колегами.

діва
Якщо справи не ладяться, потрібно 
відволіктися на щось інше. Цю просту 

пораду знають всі, але застосовують в реаль-
ному житті одиниці. 

терези 
Терезам зірки обіцяють приємні зміни. 
Це можуть бути як дрібниці в побуті, 

так і пропозиція нової роботи.
скорпіон 
Скорпіонам потрібна відпустка. Чим 
більше обов’язків ви берете на себе, 

тим сильніше згораєте на роботі. Настав 
час подбати про власне здоров’я та гарне 
самопочуття.

стрілець 
Стрільцям зірки обіцяють дуже цікаве 
знайомство. Для тих, у кого є друга 

половинка, це шанс завести надійного друга. 
козеріг 
Козерогам потрібно приділяти більше 
часу близьким людям. Рутинні турбо-

ти, проблеми на роботі й поганий настрій 
часто відволікають нас від найважливішого.

водолій
Водолії, ваше життя часто нагадує 
течію річки — місцями спокійну та 

плавну, а місцями бурхливу й небезпечну. 
Головне завдання — навчитися лавірувати між 
камінням та не боятися пливти проти течії.

риби 
Рибам зірки обіцяють тиждень боже-
вільного натхнення. Щодня виникати-

муть цікаві думки та свіжі ідеї.

ГОРОСКОП
з 5.07 по 11.07

42
88
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(068) 308-01-25
Маєш новину?
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василь афганець

Вовчинець рідний мій, краса 
безмежная. Для мене кращого 
села нема… Ця пісня линула 
тихими вечорами над ставками 
і садами, заворожуючи своєю 
мелодійністю. Цю пісню на-
писав директор школи (нині 
покійний) Василь Самсонович 
Цегельник.

Згадую цю пісню і згадую 
село, яким воно тоді було. 
Надзвичайна скрізь чистота 
на вулицях села. Ліс зустрічав 
своїх відвідувачів розмаїттям 
пахучих трав і квітів. Ставки 
манили своєю чистотою, а кри-
нички — джерельною водою. 
На кожному ставку був пляж 
з насипом із піску. Ходили ку-
патись як дорослі, так і діти. 
Місцевий голова сільської ради 
вів контроль, коли і скільки до-
везти піску, щоб зручно було 
виходити з води.

Усі календарні видатні свя-
та святкували в центрі села. 
Люди, які так важко працюва-
ли, гарно одягнені, з гарним 
настроєм виходили в центр до 
пам’ятника і спілкувались…

Коли зараз йдеш селом, 
груди стискає біль і образа 

на місцеву владу. Що зробили 
з мальовничим моїм селом? 
Скрізь сміття, доріг немає. 
Підліткам нема де проводити 
вільний час. То сидять на авто-
бусній зупинці, то в генделику 
у попадді.

Голова сільської ради нічо-
го не робить, щоб покращити 
становище в селі. Зайшовши 
до лісу, жахаєшся! Ногою ніде 
стати. Скрізь повалені дерева. 
Вирубують ліс величезними 
плантаціями. А коли пенсіоне-
ри йдуть взяти в’язку хмизу, 
їх виганяють і погрожують 
штрафами.

Влада села набиває грошима 
кишені, а до людей і благоу-
строю села не має ніякого діла!

Розікрали село, роздали 
весь тракторний стан на ме-
талобрухт. Порозвалювали 
керівники, щоб вирізати метал, 
роздали в оренду землю з бу-
дівлями. Скористалися безпо-
мічністю людей похилого віку, 
незнанням законів.

Скільки орендарів у селі? 
Скільки селяни отримують ко-
штів від орендованих земель 
і господарств? Копійки? Чому 
орендарі десятками тонн ви-
возять із села зерна й м’яса? 

Не роблять асфальтовану до-
рогу, яку розбили вщент. Чи 
краще замилити очі дешевим 
щебенем, від якого старі люди 
спотикаються і падають? За-
тьмарили гроші очі? Така собі 
місцева мафія!

Люди шоковані, але вді-
яти нічого не можуть. Скільки 
разів хотіли на виборах помі-
няти голову сільради? Хотіли 
вибрати людину, яка виросла 
в селі, щоб навела порядок і 
дбала про людей. Людину, яка 
пам’ятає всю історію села. Щоб 
привела кладовище в центрі 
села до ладу, в якому живе 

лисиць більше, як людей в селі. 
Зробили звалище в посадці 
біля колишньої бані. 

Куди дивиться місцева влада? 
На кожній вулиці є місцевий 
депутат! Може, інколи треба 
вийти з кабінету? Пройтись 
селом, запитати, які проблеми 
людей турбують? Де дівати 
те сміття? Уже скільки років 
люди хочуть щось змінити, але 
не вдається. Усе схвачено. То 
одного голосу не вистачає, то 
два. 

Втратили віру! Втратили на-
дію! Залишилась тільки любов 
до рідного села.

крик душі
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