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• Тема номера: пройшов рік, а чиновники демонсТруюТь і далі свою байдужісТь
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іван смоліч (81), громадський 
діяч:

— Куплю квіти, поцілую і за-
співаю пісню.

людмила (60), продавець 
квіТів:

— Подарую квіти, вироще-
ні мною.

микола (50), приваТний 
підприємець:

— Сердечко на десерт. 
За подарунок повинна знати 
тільки кохана.

анна гончарук (21), в 
декреТній відпусТці:

— Подарунок буде гран-
діозним, тільки то секрет.

каТерина шарун, в декреТній 
відпусТці:

— Це секрет, але я впев-
нена, йому сподобається.

віТалій (20), приваТний 
підприємець: 

— Я дружину тільки 
шукаю)

ми запиТали у козяТинчан Що ви подаруєте своїй половинці на день закоханих?

ТеТяна лозінська

юна поеТеса. Аліна 
Бойчук, мешканка Козя-
тинського району. Вона 
родом з смт Бродецьке. 
Проживає разом із бать-
ками. Також має стар-
шого брата. Навчається 
у Барському гуманітарно-педагогічному коледжі 
ім. М. Грушевського за спеціальністю “Жур-
налістика” на 3 курсі. У майбутньому планує 
стати викладачем із фахових дисциплін. У житті 
любить писати, декламувати та читати вірші. 

— Зараз ви готуєте до друку свою 
збірку...

— Це буде моя перша збірка на 50 сторін-
ках, що вийде під назвою “Двоє під дощем”. 
Задумка видати свою книгу з’явилася спо-
чатку, як вимога до кваліфікаційної роботи, 
а потім вже і як потреба для участі у поетич-
них конкурсах. Тим паче, це буде хорошим 
подарунком до Дня святого Валентина. На 
обкладинці книжки буде малюнок закоханої 
пари під парасолькою. Відповідно до цього 
і вступне есе має назву “Парасолька для 
тебе”. З ілюстраціями мені допомагають дві 
студентки-художниці Катерина Попович та 
Богдана Стрілєява. Тематика віршів спочатку 

була винятково романтичною, а зараз є вже і 
патріотична, і пейзажна. 

— А коли ви написали свій перший 
вірш?

— Першу поезію я написала у 4 класі, коли 
мені було 10 років. Це був вірш про 3 місяці 
весни. Складати його мені допомагав тато.

парасолька для Тебе — всТупне есе
Цікавий вступ до книги “Двоє під дощем” 

Аліни Бойчук пропоную вашій увазі: “У 
кожного є улюблена пора року, час доби і 
погода. Хтось по вуха закоханий у зиму з її 
морозами, коли можна насолоджуватись не-
повторним снігопадом і ходити в розтягнутих 
в’язаних светрах. Хтось безмежно полюбляє 
літо і спеку. Особливо вечорами, коли п’янієш 
не від вина, а від таких романтичних прогуля-
нок. Комусь до вподоби весна – період, коли 
розквітає не тільки природа, а й душа. Ну 
просто час для творчості і хорошого настрою.

А я найбільше люблю осінь.  Особливо в 
дощову погоду, коли серед сотень похмурих 
від депресії облич можна помітити закохану 
пару. Вона завжди така неповторна. Гуляють 
під однією парасолькою, створюють ат-
мосферу романтики, випромінюють тепло і 
кохання. І ця парасолька ніби відокремлює 
їх від інших, ніби знак, що вони єдине ціле. 

Іноді здається, що вона має якусь 
магічну силу, вміє зближувати лю-
дей, дарувати їм посмішку.

Ну так вже хочеться прямо 
поринути під неї, пройти тисячі 
кілометрів у такому відокрем-
леному щасливому світі. А ще 
більше, бажається подарувати 
це найріднішим, найкоханішим, найближчим. 
Подарувати найкраще – весь світ, свою мрію. 
Хочеться зробити їх такими ж щасливими 
як я сама в такі моменти. І для цього не по-
трібно називати планети до болю знайомими 
іменами та діставати з неба зірки, достатньо 
лише парасольки”.

 
цікаві поезії

Бал-маскарад
Життя — це звичний маскарад,
І не віддерти таку гарну маску:
Ми з нею роздаємо тисячі порад
Під нею — завше зазнаєм поразки!
Комусь корона надавила в скроні.
Зате поглянь, яка все це краса,
Як знімеш — то ж вінок терновий,
А в скроні надавила — пустота!
І в кожного із нас така є роль,
І в кожного із нас вона своя.
І не потрібно підбирать пароль

Від маски іншого, не рідного лиця.
Бо всі ми брехуни, у певній мірі,
На те і зветься це «Бал-маскарад».
Скелетів в кожного по дві квартири,
А знову роздаємо тисячі порад!
Українська роса
На світанку біля лісу зацвіла роса,
Капелькою вмилася зелена трава.
Засміялась ніжно так, плетена коса
І омита ранками — її чорная брова.
Очі карії на тую росу споглядають,
Вітаються посмішкою з природою
Ручками білими живильну збирають,
І красуються українською вродою.
Де росинка та упала, кажуть люди —
Радість проросте й зійде кохання,
Щастя й злагода завше у домі буде,
Бог оберігатиме з ранку до смеркання.
Найщиріші в світі — українські роси,
З піснею у полі, з вишнею в садку.
Українські роси – то дівочі сльози,
То снопи жниварські в хатньому кутку.
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про всетема тижня

Зовсім не патріотично утримують почесні вулиці

що буває, коли цибуля не вроДила в україні

На міжнародному конкурсі "Мистецькі барви-2019" виборов 
перше місце!

з повагою,  ТеТяна лозінська, 
(068)308-01-25, 
tetyana.lozinskaya@GMail.CoM

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

ЗаліЗниця вже З Дронами
пройшов рік, 
а чиновники 
демонструють 
і далі свою 
байдужість

селяни піД стінами 
рДа Домоглися правДи

Якщо згадати події річної давнини, то 
в цей період сталося дві надзвичайні. Це 
терористичний акт, з метою залякування 
суспільства та голови райради минулих 
скликань пана Стахова. Почерк був поді-
бним, як здійснили проти громадського 
діяча в селі Туча. Там також закидали по-
мешкання коктейлями Молотова. Цікаво, 
що потрепілі, як на замовника злочину, 
прямо вказали, хто це. Це дуже знана 
персона і фігурант інших справ, за якими 
поліція, як риба в воді: не мукають, не 
пукають і не розповідають. Чого аморфні? 
Переконана, що нема змови з дільничним 
інспектором та капітаном кримінального 
розшуку, чи майором з кімнати неповно-
літніх

Якої мети намагались досягти невідомі, 
коли вночі о другій годині вкинули "кок-
тейлі для Молотова" в приватне обійстя. 
Усього кинули 5-6 запалів. Підпалювали 
будинок на двох рівнях (перший та другий 
поверх). Не підпалили помешкання ско-
ріше за все (на власне бачення бувалих) 
через недосвідченість виконавця, який 
коктейлем намагався розбити вікно і 
підпалити. Досвід Майдану свідчить, що 
спочатку розбивається вікно, а потім в 
розбите вікно закидається паливна суміш. 
Так що це можливо встановити лише при 
допиті тих, що кидали суміші.

Інша надзвичайна подія минулого року 
в лютому — похорони в Глухівцях 
дитини віком до 3 місяців. Як так ви-
йшло? Дитя в такому фізичному стані 
мало б перебувати в реанімаційному блоці 
під наглядом спеціалістів, а опинилося в 
квартирі в Глухівцях. Голова сільради знав, 
медпрацівники знали, соцслужби знали. 
Але ніяких дій з примусового направлення 
дитини  в реанімацію не вжили. Знайшли 
виправдання, що батьки неблагонадійні, 
алкоголіки. 

Так прирекли дитину на смерть. Через 
недбалість чиновників, байдужість. У мене 
не вистачає навіть слів. Правда це чи ні, 
але справи досудового слідства, як немає, 
так і не було. Смерть дитини не стала 
трагедією для чиновників, ні уроком для 
громади. У межах своєї компетенції ми 
подали запити в поліцію, голові територі-
альної громади, у відділ районної освіти. 
Про це - в наступних публікаціях.

Обличчям держави має бути не чинов-
ник-розпорядник з байдужим ставленням 
до своєї праці, а громада та вимога 
публічно звітувати про будь-які події. 
Якщо не прозвітував голова села чи го-
лова райради, чи поліціянт та прокурор 
з кгб-шником про надзвичайну подію, 
значить він знехтував своїми обов’язками, 
поклав одне місце на громаду і ставить її 
ні за що. Брехун, якому немає де ставити 
тавра. Із неправди в правду двері не від-
криваються.

"RE'STaRT" прославив 
наш край в полтаві

світ міняється, 
Змінились і 
світобачення 
ветеранів війни в 
афганістані коЗятина

марія шевченко

З початку 2019 року служба 
воєнізованої охорони Півден-
но-Західної залізниці закупила 
“сторожові дрони”. Їх отримала і 
станція Козятин. Як розповів га-
зеті “RIA-Козятин” заступник на-
чальника стрілецької команди 
станції Козятин Сергій Шевчук, 
це неабияк покращить безпеку та 
дасть змогу швидше реагувати на 

можливі втручання в роботу за-
лізничного транспорту.

— Наші працівники пройшли 
відповідні курси теоретичних та 
практичних навиків керування 
квадрокоптерами, — розповідає 
Сергій Анатолійович. — І вже 
активно використовуємо даний 
пристрій у роботі. Обстежили 
гранітні кар’єри, які знаходяться 
у власності залізниці. Завдяки 
впровадженню у нашу роботу 

інноваційних технологій, зробили 
це якісно та продуктивно.

Максимальна висота польоту 
дрона, з якої здійснюються фото 
та відеозйомка, 500 метрів. До-
пустима довжина польоту — 8 
тисяч метрів. Швидкість руху ся-
гає 70 км/год. А запис у форматі 
4К надає можливість огляду най-
менших деталей. Для прикладу, з 
висоти пташиного польоту можна 
розгледіти номер автомобіля, який 

рухається на швидкості та потра-
пив у поле зору.

Також стрілецька команда отри-
мала прилад нічного бачення. За 
словами Сергія Шевчука, це допо-
може в охороні об’єктів залізниці 
та попередить крадіжки вантажів 
і незаконних втручань сторонніх 
осіб у роботу залізниці. 

Отож, злісні правопорушники 
потрапили під приціл квадрокоп-
тера! 

Козятинський загін воєнізованої охорони “озброївся” безпілотним літальним апаратом

Миколаївчани обурені неправомірними, за їх словами, діями держреєстратора

свіТлана воронова

Чесно кажучи, я не пригадую 
такої кількості учасників на 
жодному з конкурсів. Одне те, 
що він тривав 3 дні з десятої 
ранку та закінчувався далеко за 
опівніч, говорить саме за себе. 
Для розуміння ситуації: Даня 
співав 97-м, Льоша - 112 ,Євгенія 
- 121-ша та після неї ще більше 
20 конкурсантів було. Щоб ви 
розуміли: з дому ми виїхали о 
четвертій ранку і в Прилуках 
були о 12. Перевдягнулися та 
чекали своєї черги. Женя ви-
ступала остання після Дані та 
Льоші і це було 23.00.

Приємно було, що нас впізна-
ють))). Рівно рік тому ми вперше 
"замахнулися" на міжнародний 
конкурс (саме в такому складі 
) і це були " Мистецькі барви 
- 2018"!!! Тоді мова йшла про 
те, щоб набратися досвіду та 
подивитись на рівень колективів 
та виконавців

Ні про яку перемогу і думок 
не було, але глядачам та журі 
"RE'STart"  дуже сподобався 
і ми зайняли 3-тє місце))) Це 
було як у казці!!! Отож, це було 
у 2018- му.

Плавно переходжу до 2019- 
го!

Данило Щетінін! Пишаюся 
ним дуже, дуже!!! Хто слідкує 
за нашими досягненнями знає 
Даню як гарного гітариста, але 
в нього дуже гарний голос і 
саме в  номінації  "естрадного 
вокалу" він дуже достойно ви-
ступив. Висновок журі - почесне 
3 місце! Ураааааа!! Молодчин-
ка)))

Євгенія Лукасевич!!! Просто 
талантище))) Після її виступу в  
мене  "мурашки  по тілу". Яке 
перевтілення з м'якого тембру 
української пісні до " джазово-

го" драйву))) Вона на сцені була 
неперевершена! Умнічка) Висно-
вок журі - 2 місце))) Браво!

Олексій Пугач!!! Це - "серце" 
колективу. Талановитий викона-
вець, композитор, музикант. А 
ще й гарний товариш))) Маючи 
за плечима багато перемог, як 
вокаліст, Льоша вирішив не 
приймати участь сольно, щоб не 
бути конкурентом Дані, так, як 
вони однолітки і виступатимуть 
в одній віковій категорії.

Саме це мені в "RE'STart" по-
добається, що вони -  одна не-
величка дружня родина.

Так ось, Олексій змагався 
в самій важкій категорії "ав-
торська пісня" . Чому, важка? 
Тому що, в ній багато заявок 
від неодноразових переможців 
міжнародних конкурсів, які ство-
рюють свої пісні з професійними 
звукооператорами, аранжиру-
вальниками та записують в про-
фесійних студіях, прописуючи 
одразу вокал, а в нас "живий 
звук" та дві гітари. Але після 
перших звуків гітарного соло зал 
затих, а коли Льоша закінчив 
співати власні душевні  твори, 
глядачі гарними оплесками під-
тримали талановитого хлопця. 
І журі визнало потенціал юного 

пісняра. Висновок журі - 2 Міс-
це! Радію, емоції зашкалюють!!! 
Молодчинка!

І нарешті гурт "RE'STart". 
Після їх виступу люди підходили 
дякували за гарний виступ, ка-
зали, що ми - кращі, було дуже 
приємно. Знаючи, яка напружена 
конкуренція між прилуцькими 
колективами, ні на що особливо 
і не розраховували. Так буває, 
що заздалегідь всі розуміють, 
хто "повинен перемогти", не 
зважаючи ні на що. Але журі не 
могло нас не відмітити, бо гляда-
чі не зрозуміли б. І..... Ураааааа! 

1 місце - наше!!!! Молодці!
Важко, напружено, бо дуже 

не вистачало нашого позитив-
чика - Дашульки  Гладишко))) 
Згадували щохвилини). Але 11-й 
клас, ЗНО ... уроки - святе. Не 
завжди виходить так, як нам 
хочеться.

І наприкінці хочеться подя-
кувати Людині з величезним 
добрим серцем, а саме народ-
ному депутату України Петру 
Васильовичу  Юрчишину, який 
оплативши конкурсні витрати (а 
це не малі кошти ) дав можли-
вість талановитим дітям пока-
зати себе та прославляти нашу 
рідну Козятинщину!!!

влад повх

11 та 12 лютого ветерани-аф-
ганці провели колективні зустрічі 
з учнями Козятинської школи №2 
та в центральній міськрайонній 
бібліотеці. Завдяки вчителям та 
бібліотекарям, до розмови на тему 
війни долучились більше 120 учнів. 
Як підсумок зустрічі, передані учня-
ми квіти ветерани війни поклали до 
стел загиблих краян в Афганістані, 
а таких у Козятині шестеро.

зусТріч в редакції
Нашими співрозмовниками стали 

кадрові військові ветерани війни 
Валентин Драмарецький, Микола 
Жирний та вільнонайомана пані 
Тетяна Драмарецька.

— Ось ще одна дата 15 лютого 
виведення військ, що змінилось? — 
запитали ветеранів-афганців.

— Життя не відміниш, не зміниш, 
не включиш на повтор, — каже 
Валентин Драмарецький. Війна 
страшна всім, бо це війна. А там 
смерть, страх вижити, повернутись 
не покаліченим. Комуністичний 
патріотизм виявляється, це наві-
яна думка, за яку я міг і готовий 
був загинути. Тепер скорботно 
згадую тих, хто загинув. Розумію, 
що нас обдурили. Кинули в гирло 
жорстоких протистоянь з іншою 
нацією, віросповіданням, культурою, 
місцевістю, чужою мовою. Прийшов 
на війну, як патріот, але дуже скоро 
зрозумів, що воюю і огризаюсь, 

окопуюсь, маскуюсь, повзаю на пузі 
з однією думкою вижити. І вижив. 
Тисячі полягли, а перед смертю 
кликали маму або дружину.

— Я його дружина, — каже 
Таня Драмарецька. — Була ра-
зом з ним. Пізніше я поїхала додо-
му, він ще два роки воював разом 
з побратимами. Якби так сталось і 
він мене прикликав, то я прийшла 
б, була поряд. На жаль, в інших 
не було такої можливості. Тепер 
світ докорінно змінивсь, змінились 
і мої погляди. Тим не менше у нас 
з Валіком діти. А тепер іще й онук. 
Ми пережили трагедію, яка транс-
формувалась в сімейні родинні 
стосунки довжиною 35 років.

— Я взагалі режисер, вчитель 
історії за фахом, — розповів 
Микола Жирний. — На війні в 
Афганістані опинився як інженерно-
технічний спеціаліст з обслуговуван-
ня вертольотів. У горах вертоліт, це 
все одно, що ішак для душманів. 
Він стріляв. Висаджував десант. 
Вивозив поранених. Раз на тиж-
день звозив 200-тих для відправки 
в Союз. Листи з дому або до дому 
— це знов вертоліт. Про продукти, 
воду я взагалі мовчу. Складно на-
віть уявити, щоб будь-який солдат 
СРСР в Афгані не переплівся 
долею з вертольотом. Солдат, 
вертоліт і звичайний тюльпан — це 
символи Афганської війни.

влад повх

Відомо, що село Миколаївка 
Козятинського району за на-
ціональною ознакою всім світом 
сприймається як таке, де про-
живає національна меншина 
України чехів. Тим не менше, 
доля їм послала ті ж проблеми, 
що і сусіднім громадам, де меш-
кають українці. Село пережило 
ряд потрясінь, що зламало хід 
історії громади в руслі. Це від-
крите міжусобне протистояння по 
об’єднанню громади в монолітну 
громаду. 

Місцевий кооператив сільгосп-
виробництва об’єднав в гурт одно-
думців. Тепер село, за свідченням 
селян, набуло інвестора. Як 
результат, значне покращення за-
робітної плати, зміна агрокультури 
вирощування, технічні можливості, 
набуття елітної худоби.

Деякі персони, не набувши за-
конного права власності, за пере-
конанням селян, стали на шлях 
відвертого злочинного, на їх дум-
ку, заволодіння господарством. 
Щоб відстояти свої інтереси, 12 
лютого 2019 року всі працюючі та 
пенсіонери зібрались в місті Ко-
зятині біля райдержадміністрації.

Прокоментувати події ми за-

просили голову СВК “Дружба” 
села Миколаївки Олександра 
Фогеля:

— Я  був обраний головою 
правління легітимно на загаль-
них зборах, згідно з уставом по 
військовому, а так за статутом ко-
оперативу 7 вересня. Тим не мен-
ше, деякі особи відверто зробили 
підробку документів. Виявляється, 
що якийсь пан Сергій Демчук 7 
лютого “зібрав збори”, яких не 
було в дійсності, 8 числа заніс 
себе в державний реєстр. Отож, 
весь робочий колектив, правління 
кооперативу прийшли до будинку 
РДА у вівторок, 12 лютого, щоб 
виявити недовіру до реєстратора, 
до адміністрації і спитати, що це 
в дійсності відбувається і як воно 
має далі бути?

— Тобто ви ставите за мету 
змусити адміністрацію працю-
вати у правовому руслі? — за-
питали журналісти газети “RIA-
Козятин” у голови СВК.

— Так, і скасувати те рішення, 
яке було прийнято незаконно.

Як виявилося, цей колектив, що 
приїхав, це ще не всі люди, які за-
лишились без зарплати по причині 
внесення неправдивих рішень, 
даних в єдиний реєстр. 

“Вчинений злочин, ми вважа-

ємо, що це є незаконно! За це 
він повинен відповідати, тому 
що в нього законних рішень, за 
тим протоколом, що  ми бачимо, 
нема!” — кричали люди.

— Ми прийшли вияснити, 
може це якась помилка. Якщо 
так, хай скасовують, —

говорить один із місцевих 
громадських діячів. — Ми не 
залишимо адміністрацію, поки 
не буде вирішено питання, роз-
блокувати рахунки, щоб колек-
тив СВК “Дружба” міг отримати 
заробітну плату. 

За вимогою селян, в малому 
залі провели зустріч з пані 
Молявчик, що посідає посаду 
держреєстратора, та заступ-
ником РДА. До і під час зустрі-
чі селяни були наполегливими, 
відвертими та щирими. Вони 
змушували владу працювати за 
законом, а не “по понятіям”. 

Один із присутніх представників 
громади прямо заявив: “Ми, 
селяни, можем жити так, як нам 
заманеться. Одні за законом, 
інші “по понятіям”. А влада — 
тільки за законом”. Усе це су-
проводжували люди репліками 
на адресу влади:

“З чого ви зарплату отримуєте? 
А ми її заробляємо! Хабарники! 
А ми її заробляємо і вам податки 
платимо! Безсовісні ви! І ми звід-
си не підемо!” 

 Коли в гирло подій втрутились 
співробітники місцевої полі-
ції, вони, за переконанням селян, 
взяли ініціативу у власні руки і 
розрулили ситуацію, так що се-
ляни отримали перемогу. Вони 
досягли бажаних результатів, 
про що сповістили оплесками від 
задоволення, що закон востор-
жествував у державній установі 
РДА Козятинського району.

ТеТяна лозінська, в’ячеслав гончарук

У Козятин є вулиці, які названі на честь іс-
торичних подій в Україні та почесних людей. 
Наприклад, Незалежності та Героїв Майдану, 
імені Бойка, Грибалєва, Підгорбунського, Бе-
сарабова, імені видатних українців Грушевсько-
го, Шевченка, Франка, Мазепи, Сковороди, 
Хмельницького тощо. Як не дивно, на кожній 
з цих вулиць чогось бракує.

Давайте разом проаналізуємо. 
На Незалежності погана дорога від вулиці 

Орлика до с. Козятина. А від вулиці Січових 
Стрільців до районної лікарні вуличного освіт-

лення немає. На вулиці Підгорбунського, яку 
мали ремонтувати ще два роки тому,  стільки 
вибоїн, що доцільніше було б горби стесати. 
Вулиці Грушевського, Шевченка теж мають не-
задовільний стан. Останню включили в перелік 
програми благоустрою міста на поточний рік, 
а за вулицю Грушевського забули, що вона 
носить ім’я Першого Президента України!

Найбільш багатолюдними в нашому місті 
є вулиці В. Земляка та Антоновича. Тільки 
після часткового ремонту в минулому році цих 
вулиць, дороги на них стали ще й багатовод-
ними. Після відлиги чи дощу тут розливаються 
цілі моря.

Після того, як в ЖКГ заявили, що з ремон-
том доріг вони будуть виправляти недоліки 
навіть своїх попередників, виникає питання: 
“У Клечеві, куди їздить козятинська влада за 
досвідом, теж так? Чи може наші мужі їздять 
туди, щоб свій досвід їм передавати?” Там 
такий досвід не приживеться — тільки впійма-
ють, відразу у відставку піде.

Громаді Козятина, вже прийшла пора ска-
зати владі про недоліки в роботі! Не мовчіть, 
дивлячись на такий бардак у місті. Організо-
вуйтесь і влаштовуйте відвідини посоль-
ства мера на вулиці Героїв Майдану, 20 
(міська рада).

іван осТапчук

Цибуля — це продукт, без якого ніяк. І в 
цьому році вона подорожчала, як ніколи. На-
віть цибуля нового врожаю не сягала весною 
більше 12 гривень за кг. У цьому році осінній 
збір вже коштував 19 гривень за кг. Є торго-
вельні точки, в яких цей продукт перевалив 
за  20 українських уо.

За законами ринку, продукт везуть туди, 
де він має високу ціну. Його можуть завезти  
стільки, що він може перевищити попит. І 
ціна за таких умов на певний період пови-

нна навіть здешевшати. Тільки в цьому році 
ринок не спрацював за своїми законами. В 
Україні цибуля вродила погано. Закордон-
ний бізнес, в якому нас не один рік вируча-
ли поляки, не хоче мати справу з не прозо-
рим механізмом торгівлі в нашій державі. 
Позбувшись конкуренції, цибуля зростає в 
ціні. Морква вже не 13-15 стала стабільно 
15 гривень за кг. М’ясні продукти, м’ясо 
птиці зберегли свої ціни, як у доноворічний 
період.

Свіжоморожена риба вже півроку, за 
виключенням салаки великої, має стабільну 

ціну - від 43 до 150 гривень за кг.
Здешевшали, в порівнянні з новорічними 

цінами, курячі яйця. Десяток яєць тепер 
можна купити за 15 (молода курка) чи 28 
гривень (супер-яйце). Вони здешевшали на 
2-3 гривни.

У порівнянні із заморськими фруктами 
навіть неочікувано здешевшали українські  
яблука. Їх за смаковими якостями можна 
купити за 5 гривень кілограм. Це в сім разів 
дешевше від привезених бананів. 

Купуйте українські фрукти. Вони менше 
спустошують ваш гаманець.        
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дмиТро арТемчук

У редакцію газети “RIA-Козятин” 
звернулася мешканка села Самго-
родок. Вона повідомила, що три 
роки тому по пенсійно-кредит-
ній картці ПриватБанку здійсни-
ла покупку комп’ютерної техніки 
(планшет). Покупка коштувала 4 
тисячі гривень. Жінка регулярно 
погашала відповідну суму до того 
моменту, поки не виплатила всю 
суму кредиту. Навіть отримала 
повідомлення на свій мобільний 
телефон, що оплата за придбану 
нею комп’ютерну техніку сплачено 
повністю.

Тільки останнім часом нашій спів-
розмовниці та клієнтці ПриватБанку 
стали приходити повідомлення, що 
вона має кредитні забов’язання і 
має погасити перед банком боргу 
майже 10 тисяч гривень.

У ПриватБанку з’ясували всі об-
ставини. Там їй пояснили, що вона 

за покупку 
планшету роз-
рахувалася. А 

борг виник за тих обставин, що 
вона користувалася кредитними 
коштами. От і виходить, що взяла 
клієнтка 4 тисячі кредитних коштів, 
а віддати потрібно 14.

Таке явище можна назвати, як 
завгодно. Від банківської операції - 
до афери банку.  Тільки, як довести 
свою правоту? Адже банк через 
своїх агентів вже погрожує судовим 
позовом!

як діє банк
Він видає особі карточку для 

отримання виплат (заробітних 
плати, пенсії, стипендії), а до неї 
додає ще одну карточку, якою 
особа може і не користуватись, 
але якщо їй потрібно буде у не-
відкладних випадках отримати 
кредит, то вона активує карточку 
і зможе зняти необхідну суму. У 
той же час ми не говоримо про 
те, що лише ПриватБанк за влас-
ною ініціативою видає ці картки. 

Звичайно, серед громадян багато 
і таких, хто спеціально отримує 
кредитні карти, знімає кошти, 
користується ними, але при цьому 
знають, що ніколи погашати за-
боргованість, що виникла – не 
будуть. При видачі картки особу 
фотографують з карткою в руках, 
а також дають підписати Анкету 
– заяву про приєднання до Умов 
та правил надання банківських по-
слуг у ПриватБанку. У даній заяві 
маленьким шрифтом зазначаєть-
ся, що при підписанні даної заяви 
особа погоджується з умовами та 
правилами надання банківських 
послуг.

Наче все нормально, карту 
отримав, кошти з неї зняв (а в 
деяких випадках і не знімав) та 
і Банк не докучає дзвінками про 
погашення заборгованості. По-
дзвонить там раз в 3 роки, попро-
сить погасити борг, хоча б гривень 
10 на рахунок кинути і все. А 
потім через років так 5–7 прихо-
дить позовна заява про стягнення 
заборгованості в розмірі 80000  

гривень, а то і більше, коли особа 
отримала кредитний ліміт у розмі-
рі 2000–5000 гривень. І тоді – то 
люди прибігають до юристів, тому 
що не розуміють, як таке могло 
статись і чому Банк так з ними 
вчинив. 

Для правильного рішення потріб-
но взяти в банку карту заборгова-
ності. Адже інших довідок банк не 
дає. За довідками вони рекомен-
дують звертатися в центральний 
офіс місто Дніпро. Подивитись в 
анкеті, з якої суми та з якої дати 
розпочинається цей розрахунок, а 
також, коли було здійснено остан-
ній платіж заборгованості. У по-
зовній заяві завжди зазначається, 
якого числа було видано карту та 

надано кредит, а потім вказується 
на те, що Банк свої зобов’язання 
за договором виконав, тобто пере-
дав кредит у розмірі, визначеному 
в заяві, а от клієнт, зобов’язання 
не виконує і тому Банк вимушений 
звернутись до суду. Але, коли ми 
дивимось на розрахунок суми за-
боргованості, то заборгованість 
починає рахуватись через 2-3 
місяці після отримання карти, а то 
і через рік. Це вказує на те, що 
Банк клієнту кошти не передавав, 
тобто у Банка відсутні документи, 
що підтверджують факт отримання 
кредиту клієнтом.

життя Козятинщинипро все

Від банківської операції до афери банкуДоглядальники виявилися запеклими шахрайками

Зустріч, яка Запам’ятається наДовго

продовження Теми в на-
сТупному номері

пенсіонерку поїли сноДійним 
і робили, що хотіли

люДи стражДають: сморіД і нечистоти віД тваринних віДхоДіврозпочалися масові насильства в сім’ї, Дтп, 
вилучення зброї та наркотиків, крадіжки

вЗяла 4 тисячі, а 
віДДати треба 14!

кримінальна хроніка початку лютого

аферисти не сплять!

більше 
півсотні 
нових 
хворих на 
кір

галина касянівська

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулася мешканка 
вулиці Героїв Майдану. Вона по-
відомила, що має інформацію, 
яку хоче оприлюднити. Як ви-
явилось пізніше, наша співроз-
мовниця за станом здоров’я не 
ходяча. І всього, чого хоче, це 
застерегти людей похилого віку 
чи їхніх опікунів, не бути такими 
довірливими, як вона.

Коли у нашої співрозмовниці 
помер чоловік, деякий час біля 
жінки-інваліда перебував її син. 
Та, маючи свою сім’ю далеко 
від Козятина, до матері не на-
їздишся…

перша виявилася крадій-
кою

Порадили їй ще при житті 
чоловіка знайти доглядальни-

цю. Дала оголошення в газету, 
відгукнулася 40-річна жінка. У 
спілкуванні з найманою праців-
ницею наша героїня поцікави-
лась, чого та убого вдягнена. 
Почула, що жінка тільки вийшла 
з тюрми. Пані трохи переля-
калася. Та її людяність взяла 
верх. Не стала вона виганяти 
працівницю, а з жалості ще й 
платню їй збільшила. Так на-
йманка далі працювала та не 
втрималась від спокуси. Коли 
господарка спала, обікрала 
ї ї. Поліція розшукала екс-
працівницю. Частину вкраденого 
вона повернула, але потрапила 
під нове ув’язнення. Наша спів-
розмовниця вирішила, що біль-
ше не треба сиділок.

 
хиТрі близнючки

Коли в оселю постукало нове 
горе — помер чоловік Марини, 

порадили сусіди доглядальницю, 
яка через два дні запропонува-
ла дівчат-близнючок. З появою 
нових працівників з господар-
кою щось зробилося. Вона, за 
її словами, завжди була в стані 
сну. Відкривала очі на якусь 
мить і знову закривала. Так 
було два місяці. Одного разу, як 
прокинулася, пройшовшись по 
власній квартирі, помітила, що 
її знову обікрали. Після питан-
ня своїм працівницям, де речі 
і продукти поділися, злодійки 
кинули ключ та втекли. 

дільничного це не заціка-
вило

Пенсіонерка викликала по-
ліцію. Прийшов дільничний і 
зробив потерпілій зауваження, 
чому, мовляв, вона так пізно 
повідомила поліцію. 

— Так не могла раніше, я два 
місяці спала, — відповіла.

Дільничний пообіцяв через 
кілька днів зайти. Але збрехав. 

Більше не приходив і покази не 
брав.

Не знайшовши захисту в си-
ловиків Козятина, наша героїня 
звертається через газету до 
всіх, кому потрібний догляд:

— Берете на роботу люди-
ну, перевірте її. Не допускайте 
помилок, як я. Залишитесь зі 
своїми проблемами. І поліція 
не намагатиметься допомогти 
бідній жінці-пенсіонерці.

від редакції:
Шановні пенсіонери, всі ті, 

які потребують стороннього 
догляду, діти і внуки вищеназ-
ваних верств населення! На 

превеликий жаль, жертвами ста-
ють багато хто. Така дійсність. 
Причина тому — відсутність в 
маленькому містечку фірми з 
надання офіційних послуг до-
глядальниць. Не надійтесь, що 
козятинська поліція вас просто 
візьме і захистить. Пишіть заяву, 
реєструйте ї ї, оприлюднюйте 
будь-який вид шахрайства. Діль-
ничний — це така сама жертва 
системи. Він змушений лавіру-
вати так, щоб вилавірувати і 
бути упередженим для вищого 
командного складу. Але зникає 
важливий пункт — Закон і со-
ціальна справедливість. Хоча це 
несумісні речі.

2 лютого
На автодорозі поблизу с. 

Жежелів сталася ДТП, траса 
«Виступовичі – Могилів-По-
дільський». Водій автомобіля 
КІА, житель Шаргородського 
району, Вінницької області їхав 
зі сторони Вінниці і здійснював 
маневр обгону. Він не врахував 
дорожньої обстановки та до-
пустив зіткнення з автомобілем 
ВАЗ, який рухався навпроти зі 
сторони м. Бердичів. Сталося 
зіткнення з автомобілем ВАЗ, 
який також рухався зі сторони 
м. Вінниця. Внаслідок ДТП во-
дія автомобіля КІА з тілесними 
ушкодженнями госпіталізовано 
до травматологічного відді-
лення Козятинської лікарні. 
За даним фактом слідчим від-
діленням поліці ї розпочато 
кримінальне провадження за 
ознаками злочину, передбаче-
ного ст. 286 КК України (По-
рушення правил дорожнього 
руху). Проводиться досудове 
розслідування.

Цього ж дня на цій самій до-
розі за с. Махнівка вантажний 
автомобіль DAF збив пішохода 
(жителя Вінницької області, м. 
Липовець). Людина переходила 
проїжджу частину автодороги 
у невстановленому місці. Від 
отриманих травм пішохід за-
гинув на місці події. 

4 лютого
Дружина заявила на чолові-

ка, мешканця Козятина, який 
у п’яному вигляді за місцем 
спільного проживання вчинив 
насильство в сім’ї відносно неї.

5 лютого
Подібне сталося в Сестри-

нівці.
Постраждав також і меш-

канець Сестринівки, якого 
обманули шахраї: в мережі ін-
тернет домовився з невідомим 
чоловіком про купівлю трактора 
та в подальшому перерахував 
грошові кошти, але до теперіш-
нього часу його не отримав.

6 лютого
У поліцію надійшла заява від 

жителя Житомирської області, 
про те, що відомі йому особи 
своїми шахрайськими діями 
заволоділи його грошовими 
коштами, які він надав для роз-
митнення автомобіля. 

Під час проведення обшу-
ку домоволодіння жителя с. 
Самгородок було виявлено та 
вилучено  порожні магазини 
до автомата, освітлювальні 
ракетниці, шумову шашку та 
детонатори. Також поліція зна-
йшла коноплю.

Цього ж дня в домоволодінні 
жителя с. Блажіївка виявлено 
та вилучено згорток з речови-
ною рослинного походження 
зеленого кольору, яка зовні 
схожа на рослини «коноплі».

7 лютого
Поліцейських повідомили, 

що житель Козятина за місцем 
свого проживання зберігає 
наркотичні речовини. Виїздом 
на місце події правоохоронці і 
справді вилучили коноплю.  

У селі Козятин злодії віджали 
металопластикове вікно одного 
з житлових будинків та вкрали 
гроші. 

У Козятині близько 9 години 
вечора сталася ДТП. На авто-
дорозі

Кременець – Біла Церква біля 
кафе «ВАХ» в напрямку с. Мах-
нівка водій автомобіля BMW на 
литовських номерах (особа не 
встановлена, зник з місця при-
годи) виїхав на зустрічну смугу 
руху та допустив зіткнення з 
автомобілем ВАЗ 2109, під керу-
ванням громадянина 1995 р. н. 
жителя с. Сигнал, який рухався 
в зустрічному напрямку. У

результаті ДТП громадянина 
доставлено в травматологічне 
відділення

Козятинської ЦРЛ у стані се-
редньої важкості з діагнозом 
струс головного

мозку, забій грудної клітини, 
закритий перелом лівого гоміл-
ково-ступневого

суглоба.
8 лютого
Жителька смт Бродецьке 

повідомила поліцію, що її спів-
мешканець, будучи в п’яному ви-
гляді, вчинив насильство в сім’ї 
відносно неї.

Під час проведення обшуку 
домоволодіння жителя м. Козя-
тин було виявлено та вилучено 
ніж та короткий меч з ознаками 
холодної зброї.

9 лютого
У Куманівці біля місцевого 

ставу в очереті виявили труп 
місцевого жителя без ознак 
насильницької смерті, який при 
житті зловживав алкогольними 
напоями. 

10 лютого
Чоловік з Йосипівки вчинив 

насильство в сім’ї відносно сво-
єї дружини.

З ознаками переохолодження 
доставили в лікарню жителя м. 
Козятин в п’яному вигляді.

Жителька з села Пляхова на-
писала заяву в поліцію на свого 
співмешканця, який за місцем 
спільного проживання вчинив 
насильство в сім’ї відносно неї.

11 лютого 
Мешканець міста Ладижин 

в Козятині надав для ремонту 
свій автомобіль невідомому 
чоловіку, який до теперішнього 
часу машину не повернув та на 
телефонні дзвінки не відповідає.

Козятинчанка поскаржилась 
на брата, який за місцем спіль-
ного проживання вчинив віднос-
но неї насильство в сім’ї.

У Козятині крадії пошкодили 
серцевину замка вхідних две-
рей приватного будинку, звідки 
винесли побутову техніку.

вероніка любіч

Вінницький обласний лаборатор-
ний центр МОЗ України проінфор-
мував про захворюваність на кір у 
області. Впродовж останнього тиж-
ня, за оперативними даними, в об-
ласті захворіли на кір до 300 осіб. 
З них 125 дорослих та 152 дитини. 
Кількість захворілих в порівнянні з 
попереднім тижнем зросла на 5%.

З початку року в області за-
реєстровано більше півтори тисячі 
випадків кору. Серед захворілих 
майже тисяча дітей.Із всіх захво-
рілих більша половина хворих не 
були щеплені проти кору. 

Найбільше людей захворіли на 
кір у Вінниці (527 осіб). По райо-
нах: Вінницькому (108), Барському 
районі (107), Хмільницькому районі 
(84), Шаргородському районі (60), 
Козятинському районі (56), 
Крижопільському районі (54), Кали-
нівському районі (53), Літинському 
районі (50).

наТалія юдіна, класний керівник 
5-го класу 

 
У Козятинському ЗНВК ім. В. 

М. Підгорбунського (школа-гімна-
зія-інтернат - прим. авт.) в рамках 
шкільної програми під девізом 
«Письменники рідного краю По-
ділля» відбулась зустріч учнів 
гімназії з нашим талановитим 
земляком Юрієм Івановичем 
Дячуком. Він відомий в Молдові 
український поет, член Національ-
ної спілки письменників України, 
автор поетичних збірок «А я 
живу… – мені цікаво…», «Придут 
иные времена», епічної поеми 
«Веремія» (історичний твір про 
останні роки життя та боротьбу за 
незалежність Української держави 
славного гетьмана Івана Степано-
вича Мазепи). 

Під час спілкування з паном Дя-
чуком ми дізналися, що він також 

є членом ще двох творчих спілок: 
Національної спілки журналістів 
України та спілки народних май-
стрів Молдови. Тобто він ще і жур-
наліст, і майстер художньої різьби!

Зустріч розпочалася, на уро-
ці української літератури в 5-А 
класі, з вступного слова  Тетяни 
Гусаківської. Юні гімназисти з 
інтересом вислухали коротку роз-
повідь про життєвий та творчий 
шлях почесного гостя, який роз-
починався на вулицях їх рідного 
міста Козятин.

Далі слово взяв письменник. 
Розпочав свій виступ з розповіді 
про дитинство, про школу в якій 
навчався, про батьків, які поста-
вили його на ноги і залучили до 
творчості, про перше кохання, 
перші вірші… Читав свої поетичні 
твори, розповідав про буття та ді-
яльність української громади Мол-
дови, в якій він є віце-президентом 

Благодійного фонду українських 
професійних художників та на-
родних майстрів Молдови «Від-
родження», членом редакційної 
колегії газети українців Молдови 
«Рідне слово», ділився творчими 
планами на майбутнє. Діти уважно 
слухали цікаву розповідь гостя 
про історію України, про її зна-
чне місце в культурному надбанні 
світу, про унікальність українських 
пісень, милозвучність та давнину 
української мови. Поет закликав 
майбутніх громадян любити, ша-
нувати та зберігати її.

Далі посипались питання мож-
ливих прийдешніх поетів: «…як на-
вчитися писати вірші?», «…чи треба 
копіювати манеру відомих поетів?», 
«…який свій твір ви найбільш лю-
бите?»,  «…чи пам’ятаєте ви свій 
перший вірш?» тощо. Зворушений 
щирою дитячою цікавістю, гість, де 
відверто і серйозно, де з гумором, 

з задоволенням відповідав на чис-
ленні питання.

За теплою, довірливою бесідою 
ні гість, ні хазяї не помітили, як 
пролетів урок і пролунав дзвоник. 
На прощання, сфотографувавшись 
з учнями та вчителями, тепло по-
прощавшись, Юрій Іванович виру-
шив до шкільного музею.

Там його вже чекали учні  11-го  
класу на чолі з директором музею 
бойової слави ім. В. М. Підгор-
бунського, вчителькою історії 
Тетяною Москалевською.  

Поет подарував гімназії два при-
мірника своєї поеми «Веремія» 
(Слово про гетьмана І. С. Мазепу), 
і у відповідь одержав в подарунок 
книгу «Геній розвідки» - ґрунтов-
ний працю про бойовий путь В. М. 
Підгорбунського.

Побажавши один одному 
здоров’я та натхнення, зробивши 
спільну світлину «на пам’ять» і до-
мовившись про наступну зустріч, 
задоволені зустріччю співбесідники 
– вже добрі друзі, розійшлися по 
своїх невідкладних справах.

ТеТяна лозінська

У Флоріанівці назріває бунт. 
Люди обурені діями одного з 
м’ясопереробних підприємств, 
яке вивозить в колишні жомові 
ями відходи. Сморід стоїть на все 
село. 

У ході журналістського роз-
слідування стало відомо, що 
приватна особа викупила за меж-
ами населеного пункту ферми з 

жомовими ямами, в які і звозять 
гній. Про це повідомив сільський 
голова Флоріанівки.

Також газета взнала, що даний 
підприємець має всі дозвільні до-
кументи від обласної держслужби 
(колишня СЕС).

На моє переконання, даний під-
приємець має подбати, як накрити 
чи вдосконалити компостування 
гною, щоб це не створювало 
дискомфорт громаді села. Наді-

юсь, що він прийде в редакцію і 
пояснить на шпальтах газети, як 
він це має зробити. Способів є 
багато, варто звернутись до Гугла, 
наприклад.

Інша тема. При в’їзді від “Жу-
равля” розташувалося одне з 
переробних підприємств відходів 
тваринництва. Відомо, що непо-
тріб зливають в русло, яке йде в 
річку і вся водокачка заповнена 
цими нечистотами.

А в якому смороді доводиться 
жити людям на території від в’їзду 
в місто на вулиці Довженка...

Страждають від подібних таких 
подарунків і в селі Козятині. “На 
території колишнього колгоспу 
можна знайти і вилляту кров. 
Влітку взагалі хтось дохлого ка-
бана вивіз, винного не знайдеш”, 
— коментують наші читачі публі-
кацію про Флоріанівку на сайті 
козятин. ком.



6 RIA-К, Четвер, 14 лютого 2019                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 7 RIA-К, Четвер, 14 лютого 2019    Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 

Редактору газеты “RІА-Казатин” 
Татьяне Лозинской. Я читаю вашу 
газету. Из неё узнаю новости. 
Решила позже написать вам свои 
мысли. Вы правильно пишете, что 
наша жизнь зависит от каждого 
из нас, но мы ничего не можем 
изменить без Божьей помощи, 
поэтому — Иисус Господь — пусть 
станет действительностью в жизни 
каждого человека, начиная с нас 

и кончая Украины в целом. 
Я бы даже сказала, в жизни 
всей нашей планеты, в т.ч. 

руководителей всех ветвей влас-
ти. Только Бог знает всю правду 
(истину) и в Его силах влиять на 
всё. По Библии (Его слову) мы 
должны жить в любви, мы должны 
любить врагов наших, а не про-
клинать их и ложиться за них (Бог 
в состоянии направить их, повли-
ять на них), чтобы мы сами были 
благословлены (успешны). Если 
мы сеем проклятия, то мы их и по-

жинаем. “Что посеет человек, то и 
пожнет” (Новый Завет Галатм 6:7). 

Нашу страну Бог обеспечил 
всем: богатствами недр, плодо-
родной почвой, благословенными 
людьми, посылает дождь и дает 
все необходимое для нашей жиз-
ни. Нам нужно только правильно 
это использовать, а не искать 
врагов вне. Главный наш враг 
— это духовная сила, личность 
враждебная Богу. “Мы воюем 
не против плоти и крови, а про-
тив духов злобы поднебесной” 

(Новый Завет Ефисянам 6:12). 
Наше оружие — молитва и жизнь 
по Слову Бога. А Он сам справит-
ся со всеми проблемами. Давайте 
же исполнять свою часть, а Бог 
исполнит свою. И поэтому слава 
в первую очередь Богу, а потом 
уже Украине. 

“Я Господь, это — моё имя и 
не дам славы моей иному” (Исайя 
42:8 Библия, Ветхий Завет). Так 
давайте же делать добро, чтобы 
наследовать благословение, а не 
проклинать. “Не воздавайте злом 

на зло или ругательством; напро-
тив благословляйте, зная, что вы 
к тому призваны, чтобы наследо-
вать благословение” (Новый Завет 
1Петра 3:9).  

С любовью и уважением 
Майя 78 лет.

P. S. Я посещала все молитвы 
в Доме культуры, совместно с 
другими церквами. Сейчас я по 
состоянию здоровья не выхожу 
из дома, но Бог обеспечил меня 
всем необходимым.

шановні жиТелі козя-
ТинЩини!

15 лютого в Україні 
відзначається День вшану-

вання учасників бойових дій 
на території інших держав, а також 30-а 
річниця виведення військ колишнього 
СРСР з території Демократичної Респу-
бліки Афганістан.

Шановні  воїни-інтернаціоналісти! 
Плин часу не затьмарив спогадів про цю 
війну, пам’ять продовжує нагадувати про 
ті жахливі часи. Сьогодні ваш безцінний 
бойовий досвід потрібний для підготовки 
наступних поколінь миротворців, адже 
наша держава і надалі вносить значний 
вклад у забезпечення миру та добро-
сусідських відносин між країнами світу.

    Ваша активна життєва позиція, ві-
рність військовій присязі заслуговують 
на глибоку повагу. Ми вдячні вам за 
мужність і патріотизм, за стійкість та 
витримку.

У цей день ми схиляємо голови перед 
світлою пам̀ яттю полеглих та з вдячніс-
тю звертаємось до тих,  хто живе поряд 
з нами. 

 Щиро вітаємо всіх, хто за покликом 
Батьківщини виконував бойові накази у 

мирний час, з Днем вшанування учасни-
ків бойових дій на території інших країн. 
Хай довгим та щасливим буде життєвий 
шлях, а творча наснага та завзятість не 
залишають вас! Щиро бажаємо вам та 
вашим родинам міцного здоров’я на до-
вгі роки, миру, щастя, добра, впевненості 
у завтрашньому дні, оптимізму, успіхів та 
благополуччя!

20 люТого – день героїв небес-
ної соТні

Лютий знову повертає нас до трагічних 
подій 2014-го року. Та зима назавжди 
змінила історію країни, змінила всіх нас.

20 лютого в Україні -  пам’ятний день 
вшанування подвигу учасників Революції 
Гідності та увічнення пам’яті Героїв Не-
бесної сотні. П’ять років тому  у нашій 
державі відбувалися величні та водно-
час трагічні події. Український народ 
об’єднався у спільному прагненні змінити 
країну. Та це звичайне і зрозуміле люд-
ське бажання було цинічно та безжально 
розстріляне кулями снайперів.

З 18 по 20 лютого в центрі Києва 
внаслідок кривавих зіткнень було вбито 
понад сто осіб. Саме в ті дні ми вперше 
почули словосполучення «Небесна со-

тня», яка народилася у полум’ї боротьби 
за незалежність і свободу своєї країни. 
Ми завжди будемо в неоплатному боргу 
перед Героями, яких назвали Небесною 
сотнею і які стали символом Революції 
Гідності. Адже ціною власного життя 
вони довели, що наш український народ 
– нескорений, а дух його - незламний.

Вшануймо пам’ять тих Героїв, які від-
дали своє життя за перемогу добра над 
злом, правди над несправедливістю, за 
людську гідність і щасливе майбутнє 
свого народу.

Слава і вічна пам’ять Героям Небесної 
сотні!

З повагою, голова районної ради                                     
В. СЛОБОДЯНЮК

голова райдержадміністрації                     
Ю. СЛАБЧУК

шановні воїни–інТернаціона-
лісТи!

Запрошуємо вас взяти участь у місь-
крайонних заходах до Дня вшанування 
учасників бойових дій на території інших 
держав, які відбудуться 15 лютого 2019  
року о 10.30 год. в залі засідань  Ко-
зятинської райдержадміністрації (ІІІ- й 
поверх).

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владипозиція

бог вас любит

як правильно харчуватися у лютому цікаво знати ЩИРО ВІТАЄМО
з ювілеєм!

директора КП «Проектно-виробничий архітектурно-
планувальний центр»

Віктора Миколайовича ПАВЛОВА (14.02),
адміністратора  ЦНАП
 Ольгу Григорівну КОЛОМІЄЦЬ (15.02),
головного спеціаліста сектору у справах молоді та 

спорту РДА
Ольгу Анатоліївну ШКЛЯРСЬКУ (18.02)
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
депутата районної ради
Дмитра Геннадійовича ШКРЯБІЯ (20.02),
начальника Козятинського відділення управління ви-

конавчої дирекції фонду соціального страхування у 
Вінницькій області

Олександра Миколайовича ПІСКУНА (20.02)
Бажаємо вам міцного здоров’я, благополуччя, творчої 

наснаги та успіхів у роботі, невичерпної енергії для вті-
лених нових ідей.

Хай завжди у вашій родині панують тепло і мир, у 
серці — добро і любов, у справах — цілеспрямованість 
і натхнення. Нехай кожен ваш день буде наповнений 
корисними справами і теплом людських взаємин, а мрії 
втілюються у життя та приносять бажану радість і задо-
волення.

З повагою, голова районної ради
Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації

Юрій СЛАБЧУК 

Щодо зміни виборцю 
місц я голос ування 
(виборчої дільниці) 
без зміни виборчої 

адреси

Відповідно до Закону України "Про 
Державний реєстр виборців" за мотивованим 
зверненням виборця, який має право голо-
су на відповідних виборах, орган ведення 
Реєстру може тимчасово (на період їх про-
ведення) змінити виборцю місце голосування 
(виборчу дільницю) без зміни його виборчої 
адреси. Таке звернення подається до органу 
ведення Реєстру за місцезнаходженням за-
значеної виборцем виборчої дільниці, або за 
виборчою адресою не пізніше, ніж за п’ять 
днів до дня голосування на відповідних ви-
борах. До заяви додаються документи (копії 
документів), які підтверджують необхідність 
тимчасової зміни місця голосування виборця 
без зміни виборчої адреси. У разі, якщо до 
заяви додаються копії документів, їх оригі-
нали пред’являються органу ведення Реєстру 
для перевірки правильності цих копій.

У разі призначення повторного голосу-
вання, виборцям, які перебуватимуть не за 
своєю виборчою адресою та бажатимуть 
проголосувати, потрібно повторно не пізні-
ше, ніж за п’ять днів до дня повторного голо-
сування звернутися до відповідного органу 
ведення Державного реєстру виборців щодо 
тимчасової зміни місця голосування.

За необхідності, з питань включення до 
Державного реєстру виборців, внесення змін 
до персональних даних виборця або зміни 
місця голосування просимо звертатись до 
відділу ведення Державного реєстру вибор-
ців апарату Козятинської районної державної 
адміністрації за адресою: місто Козятин, 
площа Героїв Майдану, 20. Телефон 2-03-35.  

Щодо перевірки включення до 
списку виборців

Кожен виборець може особисто переві-
рити інформацію про своє включення (не 
включення) до Державного реєстру вибор-
ців, звернувшись до програмного ресурсу 
"Особистий кабінет виборця".

Якщо людина не змогла скористатися 

ресурсом або за результатами запиту ви-
явила, що не включена до Реєстру, вона має 
звернутись до відділу ведення Державного 
реєстру виборців. Така особа подає органу 
ведення Реєстру письмову заяву за формою, 
встановленою Центральною виборчою ко-
місією, і пред’являє документ, що посвідчує 
особу та підтверджує громадянство виборця, 
– паспорт громадянина України або тимча-
сове посвідчення громадянина України (якщо 
особа нещодавно набула громадянства Укра-
їни), копія якого додається до заяви.

Також виборець має право ознайомитися 
із попереднім списком виборців у приміщенні 
дільничної виборчої комісії та перевірити 
правильність внесених до нього відомостей 
(Дільнична виборча комісія наступного дня 
після отримання попереднього списку вибор-
ців надає його для загального ознайомлення 
у приміщенні дільничної виборчої комісії).

У разі виявлення неточностей, виборець 
має право звернутися до відповідної діль-
ничної виборчої комісії або безпосередньо 
до органу ведення Реєстру чи суду за міс-
цезнаходженням виборчої дільниці щодо 
допущених при складанні попереднього 
списку виборців неправильностей. Виборець 
особисто подає заяву до дільничної виборчої 
комісії або безпосередньо до органу веден-
ня Реєстру щодо зазначених обставин (далі 
– заява про уточнення попереднього списку 
виборців). У разі, якщо виборець за станом 
здоров’я не може особисто подати заяву про 
уточнення попереднього списку виборців, 
дільнична виборча комісія за зверненням 
такого виборця зобов’язана забезпечити 
прийняття його заяви в інший спосіб. До за-
яви додаються документи (копії документів), 
які підтверджують зазначені в ній відомості. 
Заява про уточнення попереднього списку 
виборців може бути подана не пізніше, як за 
п’ять днів до дня голосування. Заява, подана 
після зазначеного строку, не розглядається.

козяТинське об’єднане  управ-
ління пенсійного фонду украї-
ни вінницької обласТі  пропонує 
оТримання пенсійних виплаТ че-
рез банківські усТанови!

Отримувати пенсію в банку – це зручно!
Чинним законодавством за кожним пен-

сіонером закріплене право вибору способу 
одержання пенсії. Одержувати пенсію через 
відділення поштового зв’язку або через 
уповноважені установи банків – особистий 
вибір кожної людини.

Оплата послуг за доставку і виплату пенсій 
важким тягарем лягає на видаткову частину 
Пенсійного бюджету. 

Виплата пенсій через банківські установи 
має ряд переваг для пенсіонерів, а саме: 

•  зарахування коштів на пенсійні рахунки 
відбувається не пізніше наступного банків-
ського дня після проведення фінансування, а 
шлях коштів від Пенсійного фонду до сумки 
поштаря триває декілька днів;

• відсутність черг;
• можливість отримання пенсій в будь-який 

зручний час;
• зняття з поточного рахунку як усієї суми, 

так і її частини;
• можливість розраховуватися пластико-

вою карткою за товари та послуги (напри-
клад, оплату комунальних послуг);

• нарахування відсотків на залишок коштів 
на рахунку.

Чекаючи пенсії не обов’язково ходити що-
дня до банкомата, щоб перевірити залишок 
на рахунку. Досить підключити послугу “Смс-
Інформування” і при перерахуванні грошей 
на пенсійну картку, вам прийде повідомлення 
на особистий мобільний телефон. Така по-
слуга доступна в більшості банків і обійдеть-
ся недорого, або взагалі безкоштовно. Крім 
того, деякі банки надають можливість попо-
внити рахунок мобільного телефону з вашої 
пенсійної картки, відправивши СМС певного 
змісту на короткий номер.

У разі переїзду, від’їзду на лікування або 
відпочинок не виникає необхідності брати з 
собою значну суму коштів готівкою. Картко-
вий рахунок дає можливість отримати гроші 
через мережу банкоматів, або в будь-якому 
відділені уповноваженого банку по всій те-
риторії України.

Також є ще одна незаперечна перевага! 
Якщо пенсіонер з якоїсь причини не зміг 
отримати пенсію через поштове відділення, 

кошти після 25 числа повертаються до Пен-
сійного фонду і одержати їх можна буде 
лише у наступному місяці. А кошти, які пе-
рераховуються на рахунок у банку, залиша-
ються доступними у будь-який момент після 
надходження на рахунок (картку).

Крім того, банківські установи забезпечу-
ють конфіденційність інформації про розмір 
вашої пенсії і про наявність коштів на вашій 
особистій пенсійній картці. 

При втраті або крадіжці пластикової карт-
ки банк забезпечує захист вашої пенсії, а 
для вас виготовлять дублікат банківської 
картки.

Для одержання пенсійної виплати через 
банківську установу, необхідно відкрити 
рахунок в банку і написати відповідну за-
яву в управлінні Пенсійного фонду України 
за місцем проживання, або ж заяву можна 
залишити у відділенні банку і працівники 
фінансової установи передадуть її до управ-
ління.

У будь-який час пенсіонер має право від-
мовитись від послуг одного банку і скорис-
татись послугами іншого.

На сьогоднішній день пенсіонерів нашо-
го управління обслуговують 6 банківських 
установ:

АТ « Державний ощадний банк України»
ПАТ КБ « ПриватБанк»
ПАТ « Райффайзен Банк Аваль»
АБ « Укргазбанк»
АТ « УкрСиббанк»
ПАТ « Креді Агріколь Банк» (Калинівський 

район )
Більш детальну інформацію з питань 

отримання пенсії через банківські установи 
можна отримати, безпосередньо звернув-
шись до Козятинського  та Калинівського 
відділів обслуговування громадян  або за 
телефонами «гарячої»

лінії:  2-10-23 ( Козятин) та 2-02-84 ( Ка-
линівка).

Шановні пенсіонери, пам’ятайте, що за-
ощаджені кошти Пенсійного фонду України 
будуть направлені на виплату вашої пенсії! 
Отримуйте свою пенсію вчасно та зручно!

прес-центр 
рда

Нам цікава ваша думка. Не бійтеся голосувати

Викрадені 700 тис. грн криптовалюти спустив на азартні ігри

хочеться більше активності у фб

сучасні шахрайства і збагачення

марина шевчук

Нас читають скрізь — і на па-
пері, і в інтернеті. Крім пізнання 
інформативності, наші читачі 
мають змогу висловлювати свою 
думку у соцопитуваннях. Час від 
часу у своїх групах у Фейсбуці 
— Це Козятин, Друже та “RIA-
Козятин” публікуються опитуван-
ня на цікаві та актуальні теми. 
Звичайно, хотілося б більшої ак-
тивності наших містян, адже нам 
цікава ваша думка. Охоплення 
публікацій перевалює за кілька 
сотень, а от участь у голосуван-
нях беруть одиниці. Не бійтесь! 

Голосуйте!
У опитуванні до Дня всіх за-

коханих, що було створено 1 лю-
того у групі Це Козятин, Друже, 
а саме: “Як ви ставитесь до Дня 
святого Валентина? Чи святкує-
те?” Відповіді: так, гарне свято і 
ні, воно не наше — розділилися 
порівну.

Активні містяни висловили 
свою думку і з приводу пірнання 
в ополонку. Опитування було опу-
бліковане за 2 дні до Водохреща 
у групі “RIA-Козятин”. Більшість 
респондентів за пірнання, мен-
шість не мали бажання окунутися 
в крижану воду на Водохреще.

Н а -
прикін-
ці січня 
поточ-
н о г о 
року у нас на сайт козятин.ком 
з’явилась публікація про те, що в  
Україні можуть дозволити брати 
лікарняні без звернення до меди-
ків. І знову тема для опитування: 
“Чи підтримуєте ви таку ідею? Чи 
буде впровадження такої ініціати-
ви покращенням для працівників? 
А для роботодавців?” Більшість 
тих, хто взяв участь в опитуванні 
“за”, на один голос менше відпо-
віли “ні, байдуже”.

лист у номер

іван смолич, лікар-гігієнісТ

Лютий — третій місяць зими. 
Він найкоротший, але найбільш 
важкий для здоров’я людей по-
важного віку. Організм збідні-
лий вітамінами, особливо вітамі-
нами С, Д, А, В, Е. Місяць про-
студних захворювань, запалень 
горла, бронхів, легень. Складно 
вирватись з даних захворювань 
без цитрусових мандаринів, 
лимонів, граната, журавлини, 
калини, грейпфрута!

Дієтологи: Віктор Циприян, 
Світлана Ільїна, Оксана Скіталін-
ська пропонують такі продукти 
в лютому: паростки пшениці, 
квасолі, гороху, сої та інших 
бобових.

Чаї вживати з шипшини, ка-
лини, журавлини, малини, смо-
родини…

Перші страви: борщ з рибою 
різною - морською, ставковою, 

річковою, озерною.
Головна вимога - не переїда-

ти, робити різні вправи, нахили, 
присідання, ходьба.

Спати 7-8 годин. Сон — про-
довжує життя.

На вашому столі харчові до-
бавки, лимон, цибуля, часник, 
морква, сіль, свіже сало (25-30 
г) і хліб наш, житній вживати.

Протистояти стресам: змен-
шити вживання солодощів, тва-
ринних жирів. Що холодніше 
надворі, то значно менше руха-
ємось, більше жуємо, причому 
здебільшого солощів.

Від такого харчового хаосу 
страждає все тіло, особливо 
печінка збільшується в розмі-
рах, підшлункова залоза пра-
цює на виснаження, кишкова 
мікрофлора масово вимирає, 
відкриваючи шлях в організм 
вірусам і токсинам.

Але старіти не хочеться 

нікому. Бо старість — це не 
лише зморшки на обличчі. Це 
втрата сил та енергії, стрімко 
зростають ризики набути букет 
хвороб і покинути цей світ, не 
проживши й половини відведе-
ного природою часу.

То Що їсТи, Щоб не сТарі-
Ти?

Уведіть до вашого раціону 
напій цикорію, висівки, часник, 
цибулю, квасолю, горох, кефір, 
кисле молоко, сироватку. А 
також морську рибу, зокрема 
оселедець, скумбрію, лосось, 
камбалу, тунець, розмороже-
ну вишню, смородину, курячі 
яйця, зварені не круто, сиру 
терту моркву. Хоча б 4-5 з цих 
продуктів нехай будуть у вашій 
тарілці щодня.

Підтримайте мікрофлору сво-
го організму і вона підтримає 
вас!

галина джміль

кіТ зцілив диТину
Цікавий випадок трапився в 

Мексиці. Дівчинка потрапила в авто-
мобільну катастрофу і повернути її 
до життя було неможливо — вона 
залишилася в глибокій комі.

Через шість тижнів лікарі виписа-
ли її з лікарні і відправили додому.

Сучасна медицина розписалася 
у повному безсиллі і батькам зали-
шалося чекати смерті своєї доньки 
або сподіватися на диво. Заможні 
батьки найняли доглядальницю. Од-
ного вечора вона знайшла в кімнаті 
хворої дівчинки брудного чорного 
бродячого кота. Як він туди потра-
пив - сказати важко! Доглядальниця 
розповіла про це матері дівчинки. 
Мати дуже здивувалася: чому до-
глядальниця не викинула волоцюгу? 
Та відповіла, що кіт заліз у ліжко 
до дівчинки, влаштувався біля її 
лівої руки і обережно лиже кисть. 
Причому пальці дівчинки легенько 
ворушаться. З часом дівчинка оду-
жала. Кіт зробив те, чого не змогла 
зробити сучасна медицина. Кота-
рятувальника залишили в домі, 
помили, нагодували і дали йому 
кличку Мігель. Виявляється, чорні 
коти бувають не лише передвісни-
ками біди, а й відвертають її.

керівника видно за почер-
ком

Великим розмашистим почер-
ком пишуть люди, впевнені у сво-
їх силах, вони вміють добиватися 
своєї мети. У особистому житті 
непрактичні. 

Дрібний почерк у стриманих 
людей, холоднокровних, спосте-
режливих. 

Швидкий стрімкий почерк: 
люди дуже ініціативні, легко 
орієнтуються в незнайомій об-
становці, вміють вирішувати 
найскладніші завдання. Нерівний 
почерк: люди нервові, легко збу-
джуються.

кров і харакТер
Японці вважають. що на харак-

тер впливають не зірки, а… група 
крові. Для людей з першою групою 
властиве прагнення бути лідером. 
Якщо вони ставлять перед собою 
мету, то йдуть до неї доти, доки не 
доб’ються свого. Ці люди вірять у 
власні сили, не позбавлені емоцій. 
Проте у них є і слабкості, вони 
схильні до ревнощів, суєтні і над-

міру амбітні. 
Представни-

ки другої групи 
крові люблять у 
всьому гармонію, 
спокій і порядок. Легко контак-
тують з іншими людьми, чутливі, 
терплячі, доброзичливі. Серед 
небагатьох недоліків: упертість і 
невміння розслабитися. 

Ті, в кого третя група, яскраво 
виражені індивідуалісти, схильні 
робити все, що заманеться. Легко 
пристосовуються до будь-яких 
умов, гнучкі і не позбавлені уяви. 

Особи з четвертою групою крові 
мають спокійний, урівноважений 
характер. Їх, як правило, люблять 
і комфортно почувають себе поруч 
з ними. Вони тактовні і справед-
ливі, вміють розважати тих, хто 
їх оточує. Проте, інколи можуть 
“зриватися”.   

лучники чингісхана не 
знали солі

Давно встановлено, що чим 
менше людина вживає солі, тим 
краще вона себе почуває, краще 
чує, бачить. Лучникам Чингісхана 
взагалі заборонялася сіль. За-
вдяки цьому вони до глибокої 
старості зберігали гострий зір.

Щоб вино сТало ліками 
Лікарі правильно поперед-

жають, що алкоголь шкодить 
здоров’ю. Проте батько медицини 
Авіценна відносив старе добре 
вино до розряду ліків, а не їжі. 
Луї Пастер вважав вино найбільш 
здоровим гігієнічним напоєм. 
Звичайно, в помірних кількостях!  
Саме за такої умови біле вино 
рекомендували при гіпертонії, 
кволості  печінки і як посла-
блюючий засіб. Червоне ж - при 
гіпотонії /понижений тиск/, роз-
ладах органів травлення, ожи-
рінні й навіть для профілактики 
кишкових захворювань. Між ін-
шим, монахи Києво-Печерського 
монастиря в давнину давали хво-
рим вино як цілющий напій. Тож 
лікування вином /енотерапія/ 
таке ж древнє, як і вино. Статис-
тичні дослідження останніх років 
вразили навіть учених. Вживання 
тваринних жирів сприяє ішемії 
міокарда, від чого помирає

багато людей. А ось у Франції 
ця залежність удвічі нижча! А 
все тому, що французи більше за 
інших п’ють натуральні вина.

вероніка любіч

Мешканець Київської облас-
ті підозрюється у викраденні 
криптовалюти. Про це повідо-
мляє прес-служба Департаменту 
кіберполіції Нацполіції України.

Затриманий здійснював техніч-
ну підтримку британської біржі 
з онлайн-обміном криптовалют. 
Маючи доступ, він скористався 

своїм становищем і викрав 
кошти з Bitcoin — і різних 
Altcoin-рахунків клієнтів . 
Конвертація і виведення коштів 
відбувалися через онлайн-обмін-
ники. Встановлена сума збитків в 
еквіваленті становить понад 720 
тисяч гривень.

Отримані від злочинної діяль-
ності засоби чоловік витрачав на 
участь в азартних іграх на вірту-

альні симулятори ігрових автома-
тів. За несанкціоноване втручан-
ня в роботу комп’ютерів, автома-
тизованих систем, комп’ютерних 
мереж чи мереж електрозв’язку 
затриманий підозрюється в 
правопорушення за ст. 361 КК 
України, вирішується питання 
про оголошення зловмиснику 
додаткового підозри за крадіжку 
коштів (ст. 185 КК України).

кримінал
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наше майбутнє покоління у фотоконкурсі “міні-містер”
Молоді за віком родини бажають батькам терпіння, а дітям — здоров’я (продовження)  

ТеТяна лозінська

юний художник максим 
гомель 

Мама містера Максима Ольга 
Миколаївна розповіла, що сину 
10 років. 

— Він у мене малює з пе-
люшок, можна так сказати!, 
— гордиться жінка. — Він хо-
дить в художню школу, в нього 
є талант: дуже гарні картини 
малює. Хороша дитина, працьо-
витий, допомагає. Я пишаюся 
своїм сином! Тематика його ма-
люнків різна. Він і тварин ма-
лює, і машини. Складає з лего 
різні фігурки. Сам вигадує і 
складає. У козятинську худож-
ню школу ходить із 4-х років. 
Його прийняла туди хороший 
педагог Інга Іванівна Загайке-
вич. Спочатку вона сказала, що 
таких малих діток не бере, але 
мого сина візьме, бо в нього 
є талант. У нас вдома є навіть 
міні-галерея. Я сама теж вчи-
лася на художника-модельєра 
3 роки. Коли була вагітна, теж 
малювала. Працюю зараз не за 
фахом, а інженером з охорони 
праці. Таким маленьким діткам, 
як мій синочок, я б хотіла по-
бажати щастя і здоров’я — це 
найголовніше, мені здається. А 
далі — все буде.

олександр поліЩук вже 
сідає на шпагаТ!

Мама Марина розповіла, що 
сину 1 рік і 8 місяців. 

— Це моя друга дитина. 
Перша — донька Ірина, яка на-
вчається у 3 класі, їй 8 років. 
У сина це перший конкурс, бо 
з дівчинкою ми брали участь 
у інших конкурсах, — каже 
вона. Саша хлопчик розумний, 
гарний, дуже рано почав гово-
рити, ходити. Зараз займається 
спортом: пробує сідати на шпа-
гат, кувирки робить, лазить на 
французькій драбині до самого 
верху, віджимається. Найпер-

ше його слово — “мама”. Я 
за фахом фінансист, а батько 
тимчасово не працює. Родинам, 
у яких виховуються маленькі 
дітки, хотіла побажати б, що 
вони були здорові, щоб у бать-
ків була змога приділяти дітям 
багато уваги, щоб вистачало 
грошей. 

кіріл Та нікіТа пісоцькі два 
браТи, але дуже різні

 Марина Леонідівна Пісоцька, 
мама Нікіти та Кіріла, які стали 
учасниками конкурсу “Міні-
Містер”. Кіріл народився 24 
вересня, йому 10 років, а Нікіта 
народився 15 листопада і йому 

9 років. 
— Вони дві зовсім різні ди-

тини, — розповідає мама. — 
Старший більше обожнює танці, 
як я колись, а менший більш 
спокійніший, любить пограти-
ся, помалювати. Навчаються в 
інтернат-гімназії. Стараються 
щось допомогти по дому мені. 
Я зараз тимчасово непрацю-
юча, а тато хлопчиків працює 
будівельником. Молодим ро-
динам, в яких виховуються 
маленькі дітки, я б хотіла поба-
жати побільше спілкуватися зі 
своєю малечею, довіряти їй. Не 
потрібно повністю занурювати-
ся в роботу, потрібно постійно 
знаходити час для дітей, давати 
їм підтримку, приділяти більше 
уваги. І головне, мабуть, вміти 
вислухати своїх дітей. 

іллюша маТюха нічого  
нікому не шкодує

Ганна Леонардівна Сокаль-
ська, мама Іллюші, якому 3 
роки, розповіла, що її синочок 
веселий, добрий. 

— Завжди каже: “Мамочко, 
я тебе сильно-сильно люблю”, 
розцілує мене. Він такий ще-
дрий, не жаліє нічого, хоче 
завжди поділитися, стає вже 
маленьким помічником. Напри-
клад, картоплю почищу, він 
мені її несе, підносить віника, 
замітає. 

— Він ходить у дитсадочок?
— Не ходимо, бо в нас була 

така ситуація. Я його завела у 
дитсадок, що біля поліції, зали-
шила його на годину. Приходжу 

його забирати, а він плаче кри-
ком. Я вже його на велосипед 
посадила, їдемо вже додому і 
питаю його: «Іллюша, як тобі в 
садочку сподобалося?» «Ні». « 
А чого тобі не сподобалося?» 
«Мене тітка брала ось так» «А 
чого вона тебе так брала?» «Бо 
я плакав, хотів до мами, хотів 
взяти іграшку. А вона каже, що 
не можна». Наступного дня я 
його знову завела на годину. 
Приходжу його забирати, він 
сидить в кутку, всі дітки сидять 
біля виховательки, вона читає 
книжку, а він сидить в кутку і 
плаче. І все. І на третій день ні-
защо не захотів йти, а так хотів 
в садочок, геть щеплення хотів 
робити сам. «Мамо, ходімо, 
тітка мені укольчик зробить, я 
піду в садочок». Виходить, що 
відбили йому так охоту.

— Що б ви хотіли побажати 
молодим сім’ям, в яких також 
виховуються маленькі діти?

— Щоб дітки були здорові, 
щасливі. Найголовніше. Щоб 
мами були щасливі, що в них 
такі дітки виростають. Щоб 
батьки допомагали їх глядіти, 
бо бувають різні життєві си-
туації.

 
ілля журавльов буде му-
зиканТом

Мама Юлія Володимирівна 
каже, що йому зараз 2 рочки 
і 4 місяці. 

— Він активний, розумний, — 
розповідає про сина. — Ми вже 
знаємо майже всю абетку, дуже 
полюбляє барабани. Ми при-
їжджаємо в музичну школу до 
бабусі і барабанимо на великих 
барабанах. Бабуся вчить вже 
його правильно в ритм стукати, 
хоча я кажу, що ще рано. Але 
він дуже здібний і старається 
схопити все з першого разу, 
любить танцювати. 

— Я так розумію, що ви з 
часом його віддасте в музичну 
школу?

— Це навіть не обговорюєть-
ся. У нас це йде з покоління в 

покоління. Бабуся музикант, ді-
дусь музикант, мама, можливо 
і буде. Бабуся в нас директор 
Самгородської музичної школи. 
А дідусь — начальник відділу 
культури району.

Я — викладач естрадного 
вокалу та фортепіано, зараз в 
декретній відпустці. 

Батько в нас старший лейте-
нант поліції.  Папину професію 
поліцейського також дуже лю-
бить і в нас є цілий автопарк з 
поліцейських машин.

— Що б ви хотіли побажати 
сім’ям, в яких виховуються ма-
ленькі діти?

— Щоб дітки були всі здо-
рові, а батькам терпіння, щоб 
більше розвивали свою дитину, 
щоб водили їх в якісь групи. 
Як, наприклад, «Світанок» біля 
«Грошу». Це — центр розвитку 
дитини. Там кажуть, що добре 
працюють і на дрібну моторику 
і пластиліном ліплять. Ми туди 
хочемо з весни попробувати 
піти, бо дуже хороші відгуки.

ваня березнюк дуже сер-
йозний і розумний

Мама Вані Вікторія розпо-
віла, що синові 7 років, вона 
— домогосподарка. Хлопчик 
навчається в першому класі у 
школі №2. Ваня дуже добрий, 
щедрий,  щирий,  розумний 
хлопчик. Уже три роки вивчає 
англійську мову. Стільки ж грає 
у шахи. Любить танцювати. Має 
багато друзів. Часто допомагає 
мамі по господарству. Дуже 
любить складати з ЛЕГО ціле 
місто, а потім з батьком пере-
робляти на різну техніку. Тато 
Олександр працює апаратником 
борошно-мельного виробництва 
на заводі. 

— У свої 7 років Ваня дуже 
серйозний хлопчик, — каже 
пані Вікторія. — Він у нас пер-
ший, але дуже хоче сестричку. 
Ми його дуже любимо і вклада-
ємо в його виховання все тепло 
і любов. Хочемо, щоб виріс 
здоровий, чесний, щасливий і 
ніколи не забував про людя-
ність. Молодим сім'ям хочемо 
побажати терпіння, даруйте ді-
тям тепло, ласку, кожну вільну 
хвилину адже маленькими вони 
будуть не довго. І що б ваша 
дитина не зробила, ніколи не 
піднімайте на неї руки і не по-
раньте словом душу. Любіть 
своїх дітей, адже це наше май-
бутнє.

віТалій коломієць — вока-
лісТ і фуТболісТ

Наіра Коломієць, мама 9-річ-
ного учасника конкурсу «Мі-
ні-Містер», розповіла, що син 
навчається у школі-гімназії. 
Він ходить на вокал. Вже ви-
борював навіть перше місце 
в Козятині. Ходить на футбол 
також. Планує записатися на 
баскетбол і на волейбол. 

Отож, дуже енергійний хлоп-
чик. Старша сестричка Сніжана, 
якій 11 років, допомагає йому з 
уроками. Саме вона ходить на 
вокал з Віталієм, але займаєть-
ся танцями окремо. Молодим 
сім’ям, в яких виховуються 
маленькі дітки, подружжя Ко-
ломійців бажає терпіння, допо-
моги від батьків. А діти, щоб 
слухались батьків. Найголо-
вніше, здоров`я має бути на 
першому місці.

даниїл Тишковець мріє 
про собачку

Ірина Тишковець — мама міс-
тера, якому 7 років, розповіла, 
що він вчиться в школі №2, в 1 

класі. За її словами, синочок 
дуже непосидючий, як шило. 
Любить малювати природу, 
маму і себе. Його мрія — мати 
друга маленьку собачку. Вдома 
він завжди допомагає наводити 
порядок в квартирі, складає всі 
речі по своїх місцях.

Батьки Даниїла — заліз-
ничники. Вони бажають таким 
сім’ям, в яких також виховують-
ся маленькі дітки, найбільше 
— терпіння, діткам — здоров̀ я. 
Головне, щоб були здорові. 

давід луцик — радісТь у 
сім'ї

Молода родина, в якій вихо-
вується Міні-містер Давід Луцик 
— це активна сім'я, яка прожи-
ває у с. Козятин. Батько Костя 
(21) — військовослужбовець 
за контрактом у ЗСУ на даний 
момент виконує свій обов'язок 
в районі проведення ООС.

Мати — Богдана (23) домо-
господиня, зараз знаходиться 
в декреті.

—  Наше маленьке янголят-
ко Давідик — татова гордість 
і мамина радість 1 р. і 2 міс. 
У планах на майбутнє в нас 
багато чого, все як у всіх, на-
лагодження якихось побутових 
і життєвих проблемних питань.

Хочеться простого сімейного 
щастя, чоловіка поруч, і жити 

нормальним життям. А все 
інше - діло наживне, разом ми 
впораємося і здолаємо всі не-
гаразди, аби були всі здорові, 
мати бажання і докладати при 
цьому зусиль. Щоб в дитини 
було все, свій куточок, і мож-
ливості реалізувати себе в 
житті. Ми взяли участь у кон-
курсі задля цікавості, хотіли 
подивитися на інших діток, яке 
майбутнє покоління підрос-
тає, і заодно поділитися своїм 
маленьким щастям. Для нас 
не головне перемога, а просто 
участь в конкурсі, в будь-якому 
випадку ми щасливі і неймовір-
но пишаємось своїм сином. Для 
нас він  маленький мужчина, 
жменька щастя і номер один в 
нашому житті.

олександр маханьок з 
дніпра

Народився 10 липня 2018. За-
раз мешкає з батьками в Дніпрі. 
Дуже веселий і активний ма-
люк. Він завжди посміхається, 
улюблений колір — червоний. 
Найулюбленіша страва — кар-
топляне пюре. Полюбляє масаж 
спини і боїться лоскоту. Бать-
кову бороду гладить і цілує. 
Не пропускає моменту схопити 
маму за зачіску.

З вікна веде нагляд за автів-
ками і любить топати по кімнаті. 
Не хоче ніколи залишатися нао-
динці навіть на хвилинку, збирає 

біля себе завжди всю родину і 
тоді заспокоюється.

Тимофій мусієнко — ма-
мин помічник!

— Нашому містеру Тимофій-
чику 6 років, він ходить в пер-
ший клас і підростає справжнім 
чоловіком, — розповіла мама 
хлопчика. — Він допомагає мені 
в домашніх справах з власного 
бажання. 

Тимофій дуже охочий до на-
вчання, любить пізнавати нове, 
завзято вчиться читати, активно 
вивчає англійську мову. Також 
ми водимо нашого синочка на 
карате. Він із задоволенням 
займається бойовими мисте-
цтвами.

Незважаючи на досить дорос-
лі прагнення - Тимофійчик все ж 
залишається веселою і життєра-
дісною дитиною, любить пусту-
вати, гратися в ігри, особливо у 
сімейному колі. Особливо радіє, 
коли ми з чоловіком приділяємо 
йому багато уваги, влаштовуємо 
сімейні свята із домашніми сма-
коликами і розмовами на цікаві 
для синочка теми.

Від себе хочемо побажати 
усім гармонійного сімейного 
щастя та мирного неба над 
головою!
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спорт вітання та реКлама

Вони стали найкращими снайперами стритболу серед колективів освіти

наші Земляки З 
перемогою у волейболі

пройшли півфінальні ігри З футЗалу

побуДує буДинок, який Зможе виробляти світло і тепло

У Самгородку, Бродецькому, Глухівцях і Безіменному живуть 
спортсмени, що перемагають

 продам
   Áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç. âåëèêèé, íàñîñ ðó÷íèé (ïàëèâî, 
âîäà), øâåëåð 10-12, ð³çí³ êóñêè òðóá òà óãîëê³â, ïëèòêà íà ãðóáó 
àáî êàì³í. 067-430-79-37, 093-756-39-33
  2 êîðîâè. 096-217-60-25, 096-360-76-79
  2 òþíåðà äî ñóïóòíèêîâî¿ àíòåíè 250 ãðí./øò. 063-506-86-82
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 200, õîðîøèé ñòàí 
ñ.Êîçÿòèí. 093-767-13-97
  Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èêà àáî ä³â÷èíêó. 
097-793-55-95
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî êîòèêà ³ êèöþ â³ñëîâóõó øîòëàíäñüêî¿ 
ïîðîäè 1 ð³ê.4 ì³ñ. ãîëóáà. 093-583-68-60
  Àáî ïîì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà, 
íåäîðîãî, 2 ðîêè, àëå ò³ëüêè ãàðíèì ëþäÿì. 097-904-20-43
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè.  093-767-69-07, 
068-602-69-53
  Àêóñòè÷í³ êîëîíêè 10 Âò. (ïðèáàëòèêà), ïðèñòàâêà äî êîòëà 
äëÿ ñïàëþâàííÿ òèðñè (ïîëüøà) 50 ÊâÒ, ëèñò ôàíåðè òîâù. 20 
ìì., êð³ñëî êðîâàòü, ã³ëüçè ìèñëèâñüê³ 12 ê-ð. 067-430-79-37, 
093-756-39-33 
  Àíòóð³óìè âàçèíè ðîæåâ³ òà ÷åðâîí³. 096-124-95-62
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. 
áàëîíè. 063-143-61-18
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 067-915-29-96
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³, êîëåñà çàäí³ ÌÒÇ, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä240, 
ïåðâè÷íèé âàë ÞÌÇ, êóëüòèâàòîð äî ìîòîáëîêà, âàííà ÷àâóííà, 
öàôà äî ÌÒÇ. 068-024-27-05
  Áàÿí 068-218-83-96
  Áàÿí â äîáðîìó ñòàí³ ç ôóòëÿðîì. 068-546-45-79
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ 
ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð 
ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 097-170-90-
05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áîëãàðêà, êîìïðåñîðà 2-õ 
öèë³íäðîâîãî, ßÂÀ-350, ìëèí. 068-216-34-20
  Á³äîí âåëèêèé, ïðàêòè÷íî íîâèé 700 ãðí. 073-793-55-95
  Á³ëüÿðä. 096-078-57-11, 063-347-99-87
  Áîðîíè âàæê³, ºìí³ñòü áî÷êà ï³ä ïàëüíå. 067-976-00-28
  Áîðîíè âåëèê³. 063-143-61-18
  Áîðîíè âåëèê³³ âàæê³ ïî 800 ãðí./øò. 063-143-61-18
  Áî÷êó çàâîäñüêó 10 ò. òîâùèíà ìåòàëó 10 ìì. 067-141-58-51
  Áðàìà ï³âí³â íà ïëåìÿ (á³ëà, òåìíà, ñâ³òëà), ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, 
äîáîâ³ êóð÷àòà ï³ä çàìîâëåííÿ, ñ³÷êàðíÿ. 2-11-64 ï³ñëÿ 18:00, 
097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áðèòàíñüêó àáî øîòëàíäñüêó ïîðîäó ê³øå÷îê, ïðèâ÷åí³ äî 
ëîòêà, ãðàéëèâ³, çàáàâí³, äîãëÿíóò³, äåøåâî. 073-793-55-95
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè 
ìóëàðä, ³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 
067-173-31-50
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Áóä³âåëüí³ ë³ñà. 097-255-76-41
  Âàçîí öèêëàìåí ïåðñèäñüêèé á³ëèé òà êîðàëîâèé ç 
ô³îëåòîâèì î÷êîì, íàñ³ííÿ öèêëàìåí³â (ñóì³ø), ôîðìà äëÿ 
ãîð³øê³â òà äëÿ ëüîäÿíèê³â. 097-556-89-47, 093-109-83-83

  Âåëî «Óêðà¿íà» äàìêà íîâà, êîëåñà óñèëåí³, ñåäëî, ïåäàë³ 
äîðîã³ 2 250 ãðí. 063-670-34-06
  Âèòÿæêà êóõîííà á/ó, á³äîí àëþì., òåëåâ³çîð, øâåéíà ìàøèíêà 
Îðøà, øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. ð.54-56, êèëèì 2õ3 ì. 063-344-14-45, 
063-649-90-85, 098-600-82-43
  Â³áðî - ñò³ë 97 õ 72 ç 2-õ ñì. ïëèòîþ äâèãóíîì 3 000 ãðí. 093-
891-01-40 Çîÿ Âàñèë³âíà
  Âóã³ëëÿ ìàðêè À.Î. 096-412-34-14
  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Ðóòà-85, àêóìóëÿòîð 6-FM-18 12Âò, 
ÿáëóêà Ñíåæíèé Êàëüâ³í, Äæàíàòàí. 2-48-82, 050-149-64-54, 
068-519-07-69
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ, áóðæóéêó, 
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 093-583-68-60
  Ãàçîâ³ áàëîíè, áàòàðå¿ îïàëåíí÷, áóðæóéêó êðóãëó â êâàäðàòíó. 
093-583-68-60
  Ãàðàæ 2-õ ïîâ., ð-í Òóíåëÿ (êîëèøíÿ Ê.Ìàðêñà), ç á³ëî¿ öåãëè, 
ð.6 õ 9 ì., íà 2 áðàìè ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ (² áëîê 135). 063-406-14-92
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, öåíòðàëüíèé ðÿä. 097-910-27-06, 063-
296-92-55
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-80, 
068-077-20-37
  Ãóñàêà íà ðîçâ³ä. 096-124-95-62
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. ïîãð³á ç êîíòåéíåðîì. 096-583-
14-35, 093-017-87-72
  Äâà 3-õ ò. êîíòåéíåðà, äèòÿ÷å ë³æêî ç ìàòðàöîì â³ä 5 ðîê³â, 
çèìîâèé êîìïëåêò ðåçèíè 205/60 R 16. 063-605-75-51
  Äâà êð³ñëà íåðîçêëàäí³, êîìïëåêò íà çàçåìëåííÿ (åëåêòðîäè, 
ïîëîñà), êíèãè ïî ³ñòîð³¿ ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê, ôóãàíîê, 
çâàðþâàëüíèé ð-òð 220/380 âîëüò, ñêëî ä³àì.165 õ 20. 096-
453-34-86
  Äâåð³ ìåòàëåâ³ 2-õ äâåðí³ á/ó òåìíî - êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, 
ð.1.96 õ 1.10. 098-803-25-09, 063-997-60-37
  Äèâàí òà äâà êð³ñëà (íîâà îááèâêà). 068-210-77-02
  Äèâàí, 4 ê³ìíàòí³ ñò³ëüö³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, âñå â 
õîðîøîìó ñòàí³. 063-629-52-33
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïëàù ç ï³äêëàäêîþ ð.56,  
âàçîí Àëîº, Êàëàíõîé. 2-12-24, 093-884-86-66, 068-209-91-37
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó â ãàðíîìó ñòàí³ Chicco òà ëþëüêà 
ãîéäàëêà. 063-254-92-35
  Äèòÿ÷à ñò³íêà. 093-018-90-92
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó ñòàí³, 
ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äîñêè íà äðîâà ìîæëèâî íà ð³çí³ ïîòðåáè, ñóõ³. 093-795-59-33
  Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ ìåòðîâêà. 063-143-
61-18
  Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä ïîð³çàí³. 093-297-19-24
  Äðîâà òâåðäèõ ïîð³ä. 063-143-61-18
  Äðîâà ÿñåí îáð³çíà, íå îáð³çíà 50-êà. 067-430-40-65
  Äðîâà.  067-430-40-65
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ 2101, 2 êðèëà ïåðåäí³õ, ïðóæèíè ïåðåäí³, 
çàäí³, ïîð³ã, êëàïàíà, êðèøêà. 068-760-26-54
  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à. 093-297-19-24
  Çàï÷àñòèíè ð³äí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ äâèãóí òà àãðåãàòè. 
093-297-19-24
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà 

в’ячеслав гончарук

Пройшла спартакіада колек-
тивів профтехосвіти та освіти 
зі стритболу. У обласний центр 
з’ їхались 17 баскетбольних 
колективів. Козятинщину пред-
ставили учні Козятинського 
залізничного училища. Вони 
вибороли п ідсумкове пер -
ше місце і стали чемпіонами 
спартакіади, вигравши всі свої 

5 поєдинків. Найбільш ви-
довищною була фінальна 
зустріч . Суперникам для 
виявлення переможця знадо-
бився додатковий час. Саме 
в овер-таймі при рахунку 
10:10 наші земляки закинули 
2 переможні очки. Тож віта-
ємо наших снайперів кошика 
з цим успіхом.

Друге місце посіли ві -
нницькі освітяни сфери послуг. 

Тр е т ім  пр из ером  с т а ли 
спортсмени Львівського Дер-

жавного університету безпеки 
життєдіяльності. 

в’ячеслав гончарук

У минулі вихідні в спортзалі 
залізничного училища зібралися 
спортсмени територіальних гро-
мад Козятинського району. Вони 
за коловою системою проводили 
півфінальні ігри з футзалу в групах 
Е і F. У манежі зійшлися команди 
сіл Білопілля, Глухівці, Махнівка та 
Безіменне. 

Футболісти Глуховець та Мах-
нівки виступали майже тими скла-
дами, що в недавньому кубку Ко-
зятина. Цього разу перевага була 
на боці Глухівчан. Вони здобули 
перемогу з рахунком 3:0. 

Наступну гру провели команди 
Білопілля та Глуховець. І в цій зу-
стрічі сильнішими були глухівчани. 
Вони перемогли з рахунком 5:1. У 
наступній грі білопільчани зіграли 
з Т. Г. Безіменне. Рахунок цього 

поєдинку 2:6. 
Тільки повто-
рити свій успіх 
футболістам з 
Безіменного не 
вдалося. Вони в 
наступному по-
єдинку потра-
пили під гарячу 
ногу каолінової 
громади. Глухівчани перемогли 6:1. 

Команда Махнівки була сильні-
шою в грі з Білопільчанами 4:3. 
Окрасою став гол Олександра 
Барчука в стилі Зінедіна Зідана. 
Тільки в останній зустрічі першого 
півфіналу команда Махнівки в рів-
ній грі поступилася Безіменному.

За підсумком шести матчів у 
фінал пробилися команди Без-
іменного та Глуховець. Їм складуть 
компанію переможці недільного 
півфіналу команди Самгородка 

та Бродецького. Отже 16 лю-
того 1-4 місце  розіграють 
територіальні громади Глуховець, 
Безіменного, Самгородка  та Бро-
децького. 

Якщо фінальна четвірка ще 
визначатиме кращу команду 
Козятинщини серед територі-
альних громад, то інша четвірка 
фінішувала в такій послідовності: 
5-7 місце розділили Махнівка, Се-
стринівка, Михайлин. На восьмому 
місці футболісти з Білопілля.

галина касянівська

У спортшколі міста МДЮСШ 
пройшли змагання другого туру Ві-
нницької аматорської волейбольної 
ліги “Колос”. До спортсменів Ко-
зятинського району приїхали гості 
з Погребищенського та Тульчин-
ського районів. Розпочали турнір 
наші земляки з волейболістами з 
Погребища. 

Усі три партії цієї зустрічі про-
ходили з перемінним успіхом. У 
двох сетах була перевага на боці 
козятинців. Одну партію виграли 
гості. Тож в підсумку перемога 
волейболістів нашого району з 
рахунком 2:1.

За схожим сценарієм проходила 
зустріч нашої команди з тульчинця-
ми. Наші спортсмени майстеровиті-
шими були на прийомі м’яча, вони 
агресивніше атакували майданчик 
суперника з 2-ої та 4-ої зони. Си-

лову подачу вправніше виконували 
гості. Тільки у волейболі перемагає 
той, хто змушує свого суперника 
більше помилятися. Тож і в цьому 
поєдинку перемога козятинців з 
рахунком 2:1.   

На другу свою гру і третю субот-
нього туру вийшли волейболісти 
Тульчина і Погребища. У цій зустрічі 
переконливу перемогу з рахунком 
3:0 здобули тульчинці.

Останній тур групового турні-
ру відбудеться на берегах річок 
Смотрухи та Росі  23 лютого у м. 
Погребище.

коЗятин прославили 
стуДенти-ЗаліЗничники

Стритбол, це баскетбол фор-
мату 3:3 зі зміненими пра-
вилами. Грають команди на 
один кошик. Перемагає та 
команда, яка за 10 хвилин, 
що відведені на гру, веде в 
рахунку чи робить це раніше 
передбаченого часу, набрав-
ши в актив 21 очко. 

довідка

валерій чудновський

 Останні  півтора роки підпри-
ємець Віталій Дужак працює з 
групою фахівців над проектом 
енергоефективного будинку. Чоло-
вік хоче побудувати 100-квартирний 
будинок, який зможе самостійно ви-
робляти електроенергію, опалення і 
гарячу воду. Дім матиме низький рі-
вень споживання енергії та матиме 
у п’ять разів менше втрат усіх видів 
енергії, ніж сучасні новобудови. 

Але повністю автономною енер-
гоефективна оселя не стане: її 
жителі продовжать користуватися 
міський водопроводом, і будуть 
підключені до електромережі. 
При тому підприємець сказав, що 
вартість енергоефективного дому 
буде приблизно на тому ж рівні, як 
і ціна нових житлових комплексів 
— близько 800 доларів за квадрат-
ний метр. 

Власна сонячна електростанція 
— Як виникла ідея розробити 

енергоефективний дім? 
— Усе почалося з того, що не міг 

для своєї родини купити квартиру. 
Хочеться, щоб у квартирі були 
екологічно безпечні та теплі стіни, 
розумна система керування опален-
ням. А такого житла не знайшли. 
Тоді як енергоефективні техноло-
гії, що можуть зберігати тепло та 
зменшувати втрати енергії, широко 
представлені на українському 
ринку. Їхня ціна не є «космічною». 
Тому так з’явилася ідея побудувати 
не просто приватний будинок, а 
багатоквартирний дім, в якому б 
витрати на комунальні послуги були 
мінімальні і при цьому вони були 
якісні. І над цим проектом ми вже 
працюємо 1,5 року. 

— Що буде в цьому будинку? 
— Генерувати енергію зможемо 

завдяки сонячній електростанції, 

сонячним колекторам та тепловим 
насосам, які вироблятимуть світло, 
опалення і гарячу воду. А знизити 
споживання цієї енергії можна 
завдяки використанню енергоо-
щадних матеріалів для стін, вікон, 
дверей тощо. У результаті отримає-
мо дім, схожий за параметрами на 
«пасивний будинок» (для опалення 
потрібно мінімальна кількість енер-
гії - авт.). 

— Тобто, об’єкт не буде ви-
користовувати міські мережі? 
— Ні, будинок не стане повністю 
автономним. Буде підключення до 
водопостачання та каналізації. Вода 
з-під крана буде чистою, адже за-
планували спеціальну систему водо-
очищення в будинку. Облаштована 
на даху сонячна електростанція 
(далі - СЕС - авт.) згенеровану 
електроенергію буде віддавати у 
власну та міську електромережу, до 
якої також буде підключений об’єкт. 

Це потрібно, аби брати енергію в ті 
періоди року, коли сонячного світла 
буде мало та енергії від СЕС не ви-
стачатиме. 

— Як будуть обігрівати жит-
ло? 

— Для обігріву будинку плануєть-
ся встановити геотермальний насос. 
Він буде закачувати воду в труби, 
які будуть під землею. Таким чином, 
у холодну пору відбиратимемо те-
пло у землі, а влітку накопичуємо 
зайву енергію. Крім теплового на-
соса діятиме сонячний колектор, 
де буде підігрів води для побу-
тових потреб. А ще запланували 
твердопаливну котельню, що буде 
резервним джерелом теплопоста-
чання у випадку непередбачуваних 
обставин. Усім цим керуватиме 
комп’ютер, що визначатиме, звідки 
брати опалення і гарячу воду, відпо-
відно до потреб жителів дому.

— А до газу дім буде підключе-

ний? — Тільки до електромережі, 
холодного водопостачання і каналі-
зації. Газ — не найкраще джерело 
енергії.

— Які ще «родзинки» матиме 
будинок? 

— На кожен з трьох під’їздів 
буде інклюзивний ліфт. Він матиме 
двері в обидві сторони, а заходи-
ти у нього можна буде просто з 
вулиці. Оселя, за бажанням май-
бутніх мешканців, буде обладнана 
технологією «розумний дім». За 
голосовими командами чи через 
пульт можна буде регулювати тем-
пературу в приміщенні, освітлення 
та багато іншого. 

— Є забудовник, який ві-
зьметься за цей проект? 

— Проект готовий, і є претенден-
ти серед будівельних компаній, що 
зводитимуть цей дім.

Від редакції: Чекаємо подібного 
будинку і в Козятині!

îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), 
çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ñ.Ñòð³ëüö³â 34, ìîæëèâèé 
îáì³í íà êâàðòèðó. 093-587-13-52 Ñåðã³é
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 143, ñ.Êîçÿòèí. 093-
405-50-69
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòèç., ãàç, 
ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  ²íäèêèê, êóðè Áðàìà ñâ³òëà. 096-184-63-54
  ²íäèê³â äîðîñëèõ íà ðîçâ³ä, ïîðîäè Poyal Palm. 068-006-81-70
  ²íêóáàö³éíå ÿéöå îðï³íãòîí³â: ÷îðíîãî ³ çîëîòîãî, 
äæåðñ³éñüêîãî ã³ãàíòà, êóð÷àò ï³äðîùåíèõ ³ ñóòî÷íèõ îðï³íãòîíà 
ïîëåâîãî, ÷îðíîãî, çîëîòîãî. 097-893-74-92
  Êàïóñòà. 096-124-95-62
  Êàðòîïëÿ 1 òîííà ïî 6 ãðí.\1 ò. 068-546-45-79
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, áóðÿê êîðìîâèé òà öóêðîâèé ï³ä ãîð³ëêó. 
063-112-72-59
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 096-846-87-64
  Êàðòîïëÿ, êîðìîâèé áóðÿê. 063-277-53-86
  Êèöÿ òà êîòèê â³ñëîâóõà øîòëàíäñüêà ïîðîäà. 093-583-68-60
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 4 ì. â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, êèëèì 2.5 õ 4 ì., 
íåäîðîãî. 096-797-77-37
  Êíèãè ïî ³çîòåðèö³ íîâ³ 60 ãðí./1 øò. 068-546-45-79
  Êîçà ïåðâ³ñòêà, ê³òíà, êîçåë. 067-756-06-27
  Êîçà ïîðîäèñòà, ê³òíà 3 ì³ñ., íåäîðîãî. 098-228-54-21
  Êîðèòî äëÿ ïîðîñÿò íà 3 øò. 800 ãðí., ïîâàðåíå, õîðîøå. 
093-583-68-60
  Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ç òåëÿì, ðîçòåëåíà, 2 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 098-475-12-59
  Êîðîâà õîðîøî¿ ïîðîäè ç 2 òåëÿì, ñìò.Ãëóõ³âö³. 068-643-49-92
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé. 097-362-81-21
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé. 097-362-81-21
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå, äèâàí, øêàô 2-õ äâåðíèé, ñåðâàíò, êíèæíèé 
øêàô, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè. 063-736-47-20, 098-999-80-01
  Êðîâàòü 2-õ ÿðóñíà ç íàòóðàëüíîãî äåðåâà ç ìàòðàöàìè, øèð. 
1.20 ì., äîâæ. 2 ì. 10 000 ãðí.  063-054-39-57
  Êðîâàòü ìàëþòêà 2 ì.160, íåäîðîãî. 093-704-06-32
  Êóçîâí³ äåòàë³ (ëàíæåðîíè, àðêè êîë³ñí³) ³ ò.ä. äî ÂÀÇ 2121 
Íèâà, íàñîñ îòîïëþâà÷à äî Çàïîðîæöÿ, ç/÷ äî àâòî ËÓÀÇ 
Âîëèíåöü, äâåðêà, êðèëî ïåðåäíº äî Ìîñêâè÷à, äâèãóí Ìîñêâè÷à 
408. 067-430-79-37, 093-756-39-33 
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóõîííèé ìÿêèé êóòî÷îê 1 500 ãðí., òåëåâ³çîð Ñàìñóíã 1 000 
ãðí., ìîéêà í/ñ 60 õ 80 300 ãðí., ñïåö.õ/á êîñòþìè ð.50-52-54 õ 
70 ãðí. 093-143-74-84
  Ëàáðàäîð ä³â÷èíêà äåøåâî àáî îáì³íÿþ íà çåðíî. 093-297-
19-24
  Ëèñòîâå çàë³çî 4 ìì. 1.25 õ 2.50. 067-772-36-78
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-87 
ç 18:00 äî 20:00
  Ìåáë³, êèëèì 3.5 õ 2.5 ì. 063-147-27-63
  Ìëèí ³ 2 ìîòîðà äî íüîãî. 097-154-49-36
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
  Ìóçè÷íó ìîá³ëü äëÿ äèòÿ÷î¿ êðîâàòêè Smile baby, íîâà 
çàïàêîâàíà, í³õòî íå êîðèñòóâàâñÿ, çîâñ³ì íåäîðîãî. 096-124-
95-62
  Ìÿêèé óãîëîê, á/ó íåäîðîãî. 098-662-94-60
  Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Íàñ³ííÿ Êàíàäñüêî¿ ãðå÷êè «Àðíî». 097-575-60-95, 093-595-
23-69
  Íàñ³ííÿ ñî¿ ãåíêà (³âàíêà). 097-876-85-36
  Íàñ³ííÿ ñî¿ íà ïîñ³â, ñîÿ íà êîðì. 097-577-26-86
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  Ïàìïåðñò ð.3 (òðåò³é), ì.Êîçÿòèí âóë.Ëèñåíêà 10. 093-917-
19-94, 063-774-03-53
  Ïàïóã õâèëÿñòèõ. 063-367-81-72
  Ïåê³íåñè ÷óäîâ³, ÷èñòîêðîâí³ ç ïðèâèâêàìè, ð³çíîãî îêðàñó 1.5 
ì³ñ. 093-583-68-60
  Ïèëîñîñ ìàéæå íîâèé. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Ïîðîñÿòà 21-23 êã., äîìàøíÿ ìîëîäà êóðêà íåñó÷êà, òåëèöÿ 
ïîãóëÿíà. 097-426-67-06, 097-175-74-76
  Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñ + Ïåòðåí. 097-751-80-75
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 25-30 êã., êîçà 5 ë³òð³â, ê³òíà 
(êîòèòèñÿ 25 ëþòîãî). 097-238-27-51, 063-295-33-25
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-772-01-94
  Ïîðîñÿòêà 2-õ ì³ñ. 098-277-17-26
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Äîí÷àíêà â ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-780-22-93, 
093-627-79-38
  Ïðàëüíà ìàøèíêà í/àâòîìàò 1 300 ãðí., ë³æêî ïîëóòîðíå, 
øàôà 850 ãðí., øàôà ç àíòðèñîë. 1 350 ãðí., êíèæíà øàôà 200 
ãðí., êèëèì 1.40õ2 ì. 350 ãðí., êð³ñëî 250 ãðí., ñàíêè ç ëîçè 200 
ãðí., ëþëüêà 200 ãðí., ìàíåæ 250 ãðí. 093-753-73-25
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí ç öåíòðîôóãîþ íà 6.5 êã. 068-051-
93-60
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96

  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45, äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, áàòàðåÿ 
îïàëåííÿ 50 õ 60 á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì., 2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ.  097-
154-49-36, 093-411-05-52
  Ïøåíèöþ 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ïøåíèöÿ ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97, 097-239-92-05
  Ðåçèíà çèìîâà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ R-14, ôàðêîï äî Ñ³òðîºí 
Áåðë³íãî, íàòóðàëüíèé êîæóõ â õîðîøîìó ñòàí³. 096-214-99-85, 
093-795-06-25
  Ðåçèíà õîðîøà íà 14-175/65 - 4 øò. 096-983-93-44
  Ðåø³òêè, ìîæíà íà êë³òêè 0.8 õ 1.5, à òàêîæ ïîâàðåí³ äëÿ 
êðîëèê³â. 073-143-61-18
  Ðèáîëîâíèé ïàðàøóò, êóïîë 3.6 ì. ä³àì., ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 
093-891-01-40 Çîÿ Âàñèë³âíà
  Ñàí³ - ê³íí³. 097-307-51-64
  Ñ³íî ëþöåðíè â òþêàõ, ñ.Êàøïåð³âêà. 067-339-41-22
  Ñ³íî ëþöåðíè ñ.²âàíê³âö³, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ÍÄÑ ð³çí³ ç 
ëóòêàìè ³ íàë³÷í³êàìè, ÿáëóêà Ñåìåðåíêà, ìîæëèâà äîñòàâêà. 
068-216-34-20
  Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-179-39-98
  Ñ³íî. 063-208-76-58
  Ñ³íî. 097-195-36-72
  Ñ³íî: ì³øàíêà, ëþöåðíà. 096-192-68-08
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, àäàïòîð-áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, 
ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-375-06-61
  Ñò³ë á³ëüÿðäíèé (àìåðèêàíêà). 067-927-15-58, 063-676-63-02
  Òåëåâ³çîð Samsung 32« Smart â â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-197-
03-26
  Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê ä³àã.50 1 000 ãðí. 093-123-55-15
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã, ä³àã. 37 ñì. á/ó. 063-268-23-01
  Òåëåâ³çîð Òîøèáà ä³àã.30 ñì., êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà íîâà, 
çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà íîâèé. 098-597-13-15
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 068-592-76-68
  Òåëèöÿ. 068-586-30-68
  Òåëè÷êà 2 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè, ñ.Ñîê³ëåöü. 097-829-94-36
  Òåëè÷êà ìîëî÷íîãî íàïðÿìêó â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 068-013-08-90
  Òåëè÷êà ò³ëüíà 8 ì³ñ. 096-442-30-48
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ÄÑÏ òà ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿, ìàíèêåíè 
æ³íî÷³, áþñò, íåäîðîãî. 093-631-91-60
  Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., óãîëêè, áàòàðå¿ îïàëåííÿ, íàêîâàëüíÿ, 
ò³ñêè âåëèê³, ãàç. áàëîíè. 097-904-20-43
  Òðóáè, óãîëêè ð³çí³, ëèñòîâå çàë³çî, êëèòêè äëÿ êðîë³â à òàêîæ 
ðåø³òêè äëÿ êë³òîê 0.8 õ 1.2 ì. 073-793-55-95
  Òþêè ëþöåðíè 60 ãðí. /òþê, ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87
  Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
  Òþêè ïðîñÿíêè. 096-112-08-56
  Òÿãà íàâºñê³ ÌÒÇ â çáîð³ 2 øò. 097-391-48-81
  Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096-354-
27-44
  Ôàðêîï äî ÂÀÇ 2109, ïîìïà Ç²Ë-130. 097-278-31-39
  Ôîòîàïàðàò Sony RX 10-Mark I, ïðîôåñ³éíà ìîäåëü, ïîâíèé 
êîìïëåêò, ìîí³òîð Philips 190S -19«, êâàäðàò - 750 ãðí., 
â³äåîêàìåðà Panasonic ì³í³ êàñåòà, ïîâíèé êîìïëåêò 700 ãðí. 
096-797-90-53
  Õîëîäèëüíèê LG NO FROST GR389SQF, îäíîспаëüíе ëіжêî 
з матрацем, äві пîсуäíі шафè (серваíт). Все в гарíîму 
стаíі. (063) 775-13-80
  Õîëîäèëüíèê Ñàìñóíã 2-õ êàìåðíèé á/ó ðîáî÷èé, 
³íôðî÷åðâîíèé íàãð³âàþ÷èé êèëèì. 097-207-88-44
  Õîëîäèëüíèê ñòàðîãî çðàçêà â õîðîøîìó ñòàí³, ïðàëüíà 
ìàøèíêà LG àâòîìàò â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Õîëîäèëüíèê, äèâàí. 063-280-63-15
  Õîëîäèëüíèê, äèâàí-êíèæêà, òåëåâ³çîð, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
íàá³ð êîëîñíèê³â äëÿ ïå÷³, äâà âåëîñèïåäè, ðîçâîäÿù³ ãàçîâ³ 
êëþ÷³, âîäÿíèé íàñîñ «Ìàëèø», áóòèëÿ. 096-832-04-62
  Öóêîð. 093-677-47-25
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 067-890-52-42, 
063-323-45-01
  Öóöåíÿòêî ïåê³íåñà, äóæå ãàðíå òà ïóõíàñòå, ðèæå ç ÷îðíîþ 
ìàñî÷êîþ, ãðàéëèâå, ÷èñòîêðîâíå 950 ãðí. 073-143-61-18
  ×îáîòè íà õóòð³ ÷îë. ðîáî÷³, áîò³íêè ÷îë. ðîáî÷³, õàëàòè ðîáî÷³, 
êîñòþìè ðîáî÷³ õ/á, ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³. 097-575-60-55, 093-
013-65-24
  Øèíè çèìîâ³ R-16 Ñ 195/65 á/ó 65% Õàíêóê 4 øò; øèíè çèìîâ³ 
íîâ³ 195/65 100% Ìèøèë³í 2 øò. 097-297-81-71
  Øóáà êàðàêóëüîâà (÷îðíî - êîðè÷íåâà), ð.52-56 íåäîðîãî. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, çàëèøêè 
³òàë³éñüêî¿ êåðàì³÷íî¿ ïëèòêà 20 õ 30. 067-430-79-37, 093-756-
39-33 
  ß÷ì³íü äî 500 êã. 067-305-16-16 Îëåêñàíäð
 Ï³â âàãîíà Ïåðåîáëàäíàíèé äëÿ òîðã³âë³, Ïëîùà 6 êâ.ì., óòåÏëåíèé, 
íåäîðîãî. 073-206-32-04, 067-111-07-02
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-êімí. êв., 1 пîв., вуë.Ãрушевсüêîгî 30. 067-772-
36-78
  1-êімí. êв., 2 пîв., 40 êв.м., іíä. îпаëеííÿ, стаí 
жèëèé, саí.вузîë рîзäіëüíі, вуë.Ïîäіëüсüêа. 063-694-
06-39
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робота та оголошення реКлама та оголошення

Здам приміщення 100 кв.м., центр 
міста, повна інфраструктура. 

067-252-69-68

Здам в оренду кафе з усім облад-
нанням 55 кв.м. 098-573-99-92

На роботу запрошуєтьсмя дис-
петчер. Оплата - 250 грн. зміна. 

063-293-20-08

Продам магазин по вул.8-
Гвардійська, 20 кв.м. площа мага-
зину. 067-431-05-35, 073-008-80-44

Куплю участок з будинком 
ст."Плановий" до 45 000 грн. 093-

100-10-23, 098-271-42-10

Всі види будівельних послуг. Швид-
ко, якісно, недорого. 093-00-25-149

Пропала собака німецька вівчарка, 
кличка "Декс", в р-ні Поле Чудес, 
маг.Атлантида, в ошейнику, до-

глянутий, вік 3.5 роки. 
093-539-56-23

Продам 3-х кімн. кв., заг. площа 
80 кв.м., вул.Довженко 105-А/

кв.20. 097-269-04-07, 093-299-70-64 
Анатолій

рЕмоНТ
Ïрîвîäêа, еëеêтрîмîíтаж. 063-268-14-46
Ріжу äрîва та äерева. 097-154-49-36, 093-
411-05-52

робоТа
На рîбîту пîтрібеí прèéмаëüíèê втîрсèрîвè-
íè. 096-372-03-80, 093-388-69-74
Ïîтрібеí прîäавецü з\п гіäíа. 098-573-99-92
На рîбîту пîтрібеí вîäіé у віääіëеííÿ 
еêстреííîї меäèчíîї äîпîмîгè, êатегîрії В, 
С, Д, Е абî В, Д, Е, з/п віä 7 000 грí. 067-
276-88-66
На  пîст іéíу  рîбîту  запрîшуєтüсÿ 
сîртуваëüíèці парêету, íавчаííÿ íа місці, 
з/п гіäíа, м.Кîзÿтèí вуë.Дîвжеíêа 36. 063-
561-59-20
На рîбîту пîтрібеí вîäіé êатегîрії "Д" íа 
маршрутíèé автîбус, м.Кîзÿтèí. 097-683-
79-55
На пîстіéíу рîбîту пîтрібеí прîäавецü в прî-
äîвîëüчèé магазèí. 063-234-29-75
В êафе магазèí "Ïèвîмаí" пîтрібеí прîäа-
вецü, графіê рîбîтè гíучêèé, îфіціéíе пра-
цевëаштуваííÿ, статü íе має зíачеííÿ, віê 
віä 20 рîêів, бажаíî без ш/з. 068-519-67-79, 
093-937-66-43 Натаëіÿ, 093-995-84-03 Вëаä
Запрîшую íа рîбîту вîäіÿ автîмîбіëÿ ÃАЗ 
4301 (асеíізатîр), êатегîрії "С", віê віä 35 
рîêів, äîсвіä вîäіÿ îбîв'ÿзêîвèé. 050-706-
82-77 äзвîíèтè äî 18:00
На пîстіéíу рîбîту запрîшуютüсÿ êухарі, 
äîсвіä íе îбîв'ÿзêîвèé, íавчаємî, з/п вèсî-
êа. 063-676-53-02, 097-426-70-75
В êафе íа пîстіéíу рîбîту пîтрібеí îфіціаíт, 
êухарÿ, піцеéîëа, сушèст з/п вèсîêа. 093-
870-73-22
На пîстіéíу рîбîту пîтрібíі: вîäіé, пеêар, 
прîäавецü, îфіціаíт, пîмічíèê êухарÿ. 093-
615-56-02, 067-509-08-00
На пîстіéíу рîбîту в магазèí îäÿгу та взуттÿ 
"Ïîäіум" вуë. Ãерîїв Маéäаíу, 13 зîфèціéíèм 
працевëаштуваííÿм.063-231-31-36
Ваíтажíèê. Мîжëèвî без äîсвіäу рîбîтè 
(íавчаємî). З/п віä 10000 грí. Офіціéíе пра-
цевëаштуваííÿ. Наäаємî жèтëî. РОБОТА в м. 
КИЇВ!Теë.: 0674969050
Вèрîбíèêè вареíèêів та êîтëет  íа вèрîб-
íèцтвî íапівфабрèêатів. МР- м. Бîÿрêа, 
Кèївсüêа îбë. Ã/р- 7/7.Наäаємî піëüгîве 
харчуваííÿ, жèтëî, êîрпîратèвíèé îäÿг. Рîз-
вîзêа віä ст.м.Свÿтîшèíî, Аêаäеммістечêî 
та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 0674343698, 
0674343683
В а í т а ж í è ê è   í а  в è р î б í è ц т в î 
íапівфабрèêатів. МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа 
îбë.  Ã/р- 7/7. Дîпîмагаємî з жèтëîм, 
íаäаємî піëüгîве харчуваííÿ, êîрпîратèв-
íèé îäÿг. Рîзвîзêа віä ст.м. Свÿтîшèíî, 
Аêаäеммістечêî та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 
0674343698, 0674343683
Мèéíèêè та прèбèраëüíèêè íа харчîве 
вèрîбíèцтвî.  МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа 
îбë.  Ã/р- 7/7. Дîпîмагаємî з жèтëîм, 
íаäаємî піëüгîве харчуваííÿ, êîрпîратèв-
íèé îäÿг. Рîзвîзêа віä ст.м. Свÿтîшèíî, 
Аêаäеммістечêî та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 
0674343698, 0674343683
Ïîмічíèê êîмірíèêа  íа вèрîбíèцтвî 
íапівфабрèêатів. МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа 
îбë.  Ã/р- 7/7. Дîпîмагаємî з жèтëîм, 
íаäаємî піëüгîве харчуваííÿ, êîрпîратèв-
íèé îäÿг. Рîзвîзêа віä ст.м. Свÿтîшèíî, 
Аêаäеммістечêî та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 
0674343698, 0674343683
Різаëüíèêè м‘ÿсîпрîäуêтів  íа вèрîбíèцтвî 
íапівфабрèêатів.  МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа 
îбë.  Ã/р- 7/7. Дîпîмагаємî з жèтëîм, 
íаäаємî піëüгîве харчуваííÿ, êîрпîратèв-
íèé îäÿг. Рîзвîзêа віä ст.м. Свÿтîшèíî, 
Аêаäеммістечêî та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 
0674343698, 0674343683
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тел: 063-662-06-75 

вимоги: володіння  програмами

Adobe PhotoshoP; Adobe IndesIgn 

"РОБОТА"
Графічний дизайнер
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Кухарі íа вèрîбíèцтвî íапівфабрèêатів.  
МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа îбë.  Ã/р- 7/7. 
Дîпîмагаємî з жèтëîм, íаäаємî піëüгîве 
харчуваííÿ, êîрпîратèвíèé îäÿг. Рîзвîзêа 
віä ст.м. Свÿтîшèíî, Аêаäеммістечêî та з м. 
Вèшíевîгî. Теë.: 0674343698, 0674343683
Тістîрîб íа вèрîбíèцтвî íапівфабрèêатів. 
МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа îбë.  Ã/р- 7/7. 
Дîпîмагаємî з жèтëîм, íаäаємî піëüгîве 
харчуваííÿ, êîрпîратèвíèé îäÿг. Рîзвîзêа 
віä ст.м. Свÿтîшèíî, Аêаäеммістечêî та з м. 
Вèшíевîгî. Теë.: 0674343698, 0674343683
Е ë е ê т р î м е х а í і ê  í а  в è р î б í è ц т в î 
íапівфабрèêатів. МР- м. Бîÿрêа, Кèївсüêа îбë.  
Ã/р- 7/7. Дîпîмагаємî з жèтëîм, íаäаємî 
піëüгîве харчуваííÿ, êîрпîратèвíèé îäÿг. 
Рîзвîзêа віä ст.м. Свÿтîшèíî, Аêаäеммістечêî 
та з м. Вèшíевîгî. Теë.: 0674343698, 
0674343683
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу 
маéстра маíіêюру та переêарÿ. 063-231-31-
36. Ірина
Охîрîííèêè чîëîвіêè та жіíêè, вахтîвèé метîä 
рîбîтè, харчуваííÿ та прîжèваííÿ і äîставêа 
íа місце рîбîтè за рахуíîê рîбîтîäавцÿ. Теë.: 
0952872944; 0677869928
На рîбîту запрîшуєтüсÿ вîäіé та еêспеäèтîр 
íа пîвíèé рîбîчèé тèжäеíü. 063-383-99-19, 
097-151-70-78
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу 
маéстра маíіêюру та переêарÿ. 063-231-31-
36. Ірина
Магазèí Багата Кîмîра äîрîгî заêупîвує 
зерíî êуêуруäзè,  пшеíèц і ,  ÿчмеíю, 
вівса.0674300280, 0974057833
На рîбîту в магазèí "Ïрîäтîрг" запрîшуєтüсÿ: 
Оператîр-êасèр, Кухар, Ïеêар, Ïрîäавецü. Мè 
гараíтуємî: Офіціéíе працевëаштуваííÿ. Се-
реäíÿ зарîбітíа пëата  7000-7500 грí (з пîäа-
тêамè). 8-гîäèííèé рîбîчèé äеíü. Кîмпеíсаціÿ 
харчуваííÿ. 0674300280, 0936785301
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 будiвельнi матерiали 
 Ремонтно-будiвельнi послуги 

Копаємо, докопуємо, чистимо криницi механ.способом.Вели-
кий запас води "пiд ключ" Тел.:(068) 023-70-98 

 автомобiлi 
Автозапчастини авто-ремонтнi послуги 

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

 робота 
Пропоную 

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

Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання 
безкош. З/п 230-300грн Тел.:(096)881-87-37, (098)896-40-90 

Для охорони заводу потрiбнi охоронники. Вахта. Проживання, 
проїзд безкоштовний. З/п 230-300 грн/змiна.- Тел.:(096)881-87-
37, (098)896-40-90 

На роботу в охорону по Вiн., Хмельн., Київськiй обл. потрiбнi 
охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-00-87 

На роботу в охорону по Вiнницькiй, Хмельницькiй, Київськiй 
обл. потрiбнi охоронники. Вахта. Тел.:(096)183-52-60, (050)819-
00-87 

продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

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

 хобi, творчiсть, антикварiат 
 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  

  1-êімí. êв., в цеíтрі 1 пîв. (1/5), в íîрм. стаíі, 
мîжëèвî піä îфіс, терміíîвî. 097-744-82-26, 093-560-
95-50, 093-920-72-29
  1-êімí. êв., вуë.Дîвжеíêа 105 êв.21. 097-766-99-97, 
063-257-35-08
  1-êімí. êв., цеíтр (вуë.Ïушêіíа 28), 37 êв.м., íе 
êутîва, 1 пîв., є баëêîí, мîжëèвî піä îфіс чè магазèí. 
093-905-47-32, 067-581-77-73
  1-êімí. êв., цеíтр, 4 пîв., м/п віêíа та баëêîí, 2-х 
êîíтурíèé êîтеë. 067-954-47-09
  1-êімí. êв., цеíтр, 5 пîв., без ремîíту, без îпаëеííÿ, 
36 êв.м. 096-846-90-81, 093-547-13-92
  1-êімí. êв., цеíтр, 5 пîв., іíä. îпаëеííÿ, єврî-баëêîí 
та віêíа, терміíîвî. 067-457-08-87 з 18:00 äî 20:00
  2-х êімí. êв. (êімíата прîхіäíа) в цеíтрі вуë.
Віííічеíêа (р-í СØ ¹1), êîсметèчíèé ремîíт, іíä. 
îпаëеííÿ, бîéëер, ëічèëüíèêè íа газ та вîäу, є 
êëаäîвêа, сараé, пîгріб, 067-785-59-73
  2-х êімí. êв. 4 пîв., цеíтр, без ремîíту з îпаëеííÿм. 
093-704-31-57
  2-х êімí. êв., 1 пîв., вуë.Вîëîäèмèра Веëèêîгî 7 
(Кîтîвсüêîгî). 067-772-36-78
  2-х êімí. êв., 1 пîв., м/п віêíа, іíä. îпаëеííÿ, вîäа, 
êаíаëізаціÿ, вуë.Дîвжеíêî. 067-883-25-03
  2-х êімí. êв., 3 пîв./4-х пîв. буäèíêу, вуë.8-
Ãварäіéсüêа, заг. пëîùа 44.8 êв.м. 097-326-25-74
  2-х êімí. êв., 3 пîв./5 пîв. буäèíêу, смт.Ãëухівці - 224 
000 грí. 098-122-02-88
  2-х êімí. êв., 41.7 êв.м., без ремîíту, р-í ÏРБ. 067-
902-94-38, 063-019-00-79
  2-х êімí. êв., 5 пîв., 54 êв.м., вуë.Незаëежíîсті 7 
(×ервîíîарміéсüêа), прîстîра, 2 баëêîíа, êімíатè íе 
прîхіäíі, є піäваë. 067-926-14-57
  2-х êімí. êв., 55.7 êв.м., іíä. îпаëеííÿ, 2 сараї з 

пîгрібîм, вуë.Ãîрüêîгî 8 êв.2, біëÿ 3 шêîëè, íеäîрîгî. 
097-642-08-12, 093-091-65-42
  2-х êімí. êв., 58 êв.м., êімíатè і саíвузîë рîзäіëüíі, 
м/п віêíа, 22 êв.м. - ëаміíату, 2-х êîíтурíèé імпîрт. 
êîтеë, íîві тамбурíі вхіäíі äвері, жèëèé вèгëÿä, вуë.
Ãрушевсüêîгî 45. 096-568-81-36, 063-982-16-44 îгëÿä
  2-х êімí. êв., буäèíîê цегëÿíèé, 2 пîв., 59 êв.м., 
іíä. îпаëеííÿ, з усіма зручíîстÿмè. 096-313-92-02, 
093-677-23-25
  2-х êімí. êв., в цеíтрі, 5 пîв. 097-910-27-06, 063-
296-92-55
  2-х êімí. êв., вуë.В.Веëèêîгî 14, (біëÿ шêîëè-ëіцею), 
віéсüêîвèé буäèíîê, єврî-ремîíт, м/п віêíа, ëаміíат, 
êвартèра äуже тепëа, íе êутîва, терміíîвî. 063-937-
56-11
  2-х êімí. êв., вуë.Сêëÿрîва 1, 4 пîв., 48 êв.м. 097-
643-35-23
  2-х êімí. êв., ÏРБ, вуë.О.Кîшîвîгî 52/14, іíä. 
îпаëеííÿ. 093-230-53-24
  2-х êімí. êв., цеíтр, 2 пîв. 063-406-15-10, 098-662-
92-30
  3-х êімí. êв. в цеíтрі міста, без ремîíту з îпаëеííÿм. 
093-704-31-57
  3-х êімí. êв. смт.Заëізíèчíе абî îбміíÿю íа 1-êімí. 
êв. в Кîзÿтèíі, 2-3 пîв., м/п віêíа, ваííа, туаëет з 
äîпëатîю. 096-374-50-84
  3-х êімí. êв., 8 пîв., вуë.Ã.Маéäаíу 15, íе êутîва, 
затèшíа, 65 êв.м., іíä. îпаëеííÿ, êімíатè рîзäіëüíі. 
067-940-41-22, 063-675-93-04
  3-х êімí. êв., в цеíтрі, 1 пîв., мîжíа піä îфіс чè 
магазèí. 063-530-83-82
  3-х êімí. êв., вуë.Ã.Маéäаíу 9, стаí жèëèé. 097-632-
98-96, 0980762-45-98
  3-х êімí. êв., вуë.Ãрушевсüêîгî 23, цеíтр, з 
ремîíтîм, мебëÿмè, 8 пîв. 063-317-87-36
  3-х êімí. êв., вуë.Ãрушевсüêîгî 30, пëîùа 60 êв.м., 
íе êутîва, тепëа, êîсметèчíèé ремîíт, іíä. îпаëеííÿ, 
ëічèëüíèêè íа вîäу, 2 баëêîíа. 063-255-21-63
  3-х êімí. êв., вуë.Незаëежíîсті 19, 65 êв.м., 5/5, 
буäèíîê цегëÿíèé з äахîм íîвèé, пîêраùеíîгî 
пëаíуваííÿ, íе êутîва, îпаëеííÿ ²таëіÿ, віêíа Рехау - 26 
000 грí. 063-617-05-67, 093-786-38-07
  3-х êімí. êв., íе êутîва, затèшíа, îпаëеííÿ 2-х 
êîíтурíе, імпîртíèé êîтеë, віêíа м/п, ëîäжіÿ, баëêîí 
м/п, р-í учèëèùа. 067-164-00-40, 093-279-47-91
  3-х êімí. êв., пîêраùеíîгî пëаíуваííÿ, цеíтр 
вуë.Ã.Маéäаíу 9, 7/9, 64 êв.м., êухíÿ 10 êв.м., м/п 
віêíа, 2 м/п ëîäжії, іíä. îпаëеííÿ, ëічèëüíèêè, стаí 
жèëèé. 096-730-43-73
  3-х êімí. êв., р-í ÏРБ, іíä. îпаëеííÿ, м/п віêíа. 093-
735-41-57
  3-х êімí. êв., р-í ÏТÓ-17. 067-846-77-81
  3-х êімí. êв., р-í ÏТÓ-17. 073-557-83-57
  3-х êімí. êв., цегëÿíèé буäèíîê, 68 êв.м., 5 пîв. 
з ремîíтîм, іíä. îпаëеííÿ, є піäваë íа тех.пîверсі, 
веëèêа êëаäîвêа, в цеíтрі. 093-766-13-79
  3-х êімí. êв., цеíтр, 4 пîв. 063-446-91-42, 098-755-
31-34
  3-х êімí. êв., цеíтр, 8 пîв., 70 êв.м., іíä. îпаëеííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  3-х êімí. êв., цеíтр, вуë.Ã.Маéäаíу 33,  5/5, іíä. 
îпаëеííÿ, з ремîíтîм, вбуäîваíа êухíÿ. 063-207-01-
18, 073-463-34-76
  Буäèíîê «Öарсüêе сеëî» 230 êв.м., стіíè утепëеíі, всі 
êîмуíіêації, îпаëеííÿ газ. та тверäîпаëèвíе, 15 сîт. 
земëі, фруêтîві äерева, гараж в цîêîëüíîму пîверсі, 
êрèíèцÿ в äвîрі, сараé. 093-920-53-57
  Буäèíîê 60 êв.м. вуë. Мîсêîвсüêа, 19, зем. äіë-êаê 
6 сîт. газ, пічíе, вîäа, êухíÿ 20 êв.м +газ+пічíе, вîäа, 
гараж 24 êв.м. сараé баíÿ, пîгріб, тепëèé êурíèê, 
бесіäêа, у äвîрі пëèтêа. 067-899-50-82
  Буäèíîê 98 êв.м., вуë.Сагаéäачíîгî 28, з усіма 
зручíîстÿмè та ремîíтîм, газ. îпаëеííÿ, гарÿча вîäа, 
м/п віêíа, 2 сараї, пîгріб, ëітíÿ êухíÿ з газîм, зем. 

äіë-êа 15 сîт., іíтерíет. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Буäèíîê без вíутрішíіх рîбіт, абî îбміíÿю íа 1-êімí. 
êв. 067-783-63-17
  Буäèíîê в м. Берäèчів. 068-218-83-96
  Буäèíîê вуë.Зîрÿíа 65, р-í ÏРБ, сараé, гараж, ëітíÿ 
êухíÿ, пîгріб, êрèíèцÿ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Буäèíîê вуë.Зîрÿíа 93, р-í ÏРБ, газ. та пічíе 
îпаëеííÿ, сараé, êрèíèцÿ, пîгріб, гараж, ëітíÿ êухíÿ, 6 
сîт. земëі. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  Буäèíîê вуë.Матрîсîва 238, є газ, гîрîä 10 сîт., 
прèбуäîвè. 067-386-48-35
  Буäèíîê вуë.Ïрîëетарсüêа 98, гîсп. буäівëі. 067-
772-36-78
  Буäèíîê вуë.Õарêівсüêа 23. 096-458-74-21, 063-
608-92-55
  Буäèíîê газ. зі всіма зручíîстÿмè,  8 х 10 м., є 
гараж, пîгріб, ëітíÿ êухíÿ, сараé, саäîê, êрèíèцÿ, гîрîä 
25 сîт. 095-769-97-36
  Буäèíîê газ. с.²ваíêівці, зі зручíîстÿмè, пëîùа 80 
êв.м., 40 сîт. земëі. 097-665-87-48
  Буäèíîê жèтëîвèé с.Æурбèíці 64 êв.м., сараé, 
пîгріб, ëітíÿ êухíÿ, гараж, є газ, вîäîпрîвіä, 
êаíаëізаціÿ, 60 сîт. 096-721-87-38
  Буäèíîê з участêîм, м.Кîзÿтèí вуë.Біëîцерêівсüêа 
5. 097-154-49-36
  Буäèíîê зі всіма зручíîстÿмè, мîжëèвèé îбміí íа 
êвартèру, гараж, сараé. 068-271-40-31
  Буäèíîê м.Кîзÿтèí вуë.Ãрèбаëüîва, пëîùа 60 êв.м., 
18 сîт., 2 гаража, гîсп. буäівëі, газ, вîäа, саíвузîë, 
тепëа піäëîга. 098-293-77-21 Оëеêсаíäр
  Буäèíîê м.Кîзÿтèí вуë.Джереëüíа 116, газ. 063-069-
64-68, 098-476-07-40
  Буäèíîê м.Кîзÿтèí вуë.Зîрÿíа 112. 096-772-27-55 
Viber. Whats App
  Буäèíîê м.Кîзÿтèí прîв.Вèшíевèé, заг. пëîùа 96.5 
êв., жèëа 48.2 êв.м., 6.31 зем. äіë-êа, жèëèé стаí, газ, 
вîäа, світëî. 063-367-81-29 Þëÿ
  Буäèíîê пî вуë. Кірîва, 8. 096-00-47
  Буäèíîê прîв. Ëіêарíÿíèé 42 êв. м., 5 сîтîê, ваííа, 
туаëет, газ, вîäа, êаíаë., пîгріб, сараé. Мîжëèвèé 
îбміí íа êвартèру, терміíîвî, íеäîрîгî. 097-130-29-02
  Буäèíîê р-í Автîвîêзаëа, 120 êв.м., зем. äіë-êа 10 
сîт., êрèíèцÿ, пîгріб, сараé. 063-147-27-63
  Буäèíîê с.²ваíêівці, газ, вîäа, заг. пëîùа 100 êв.м., 
жèëа 60, 2 сараї, гараж, 30 сîт. земëі, всі зручíîсті, 
саäîê, гîрîä в ставîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
  Буäèíîê с.²ваíêівці. 067-440-26-37, 093-979-47-27
  Буäèíîê с.Кîзÿтèí, газ. та пічíе îпаëеííÿ, гîсп. 
буäівëі, гарíе рîзташуваííÿ, мîжëèвèé îбміí íа 2-х, 
3-х êімí. êв. 093-753-73-25
  Буäèíîê с.Махарèíці, є газ, піäвеäеíа вîäа, êрèíèцÿ 
в äвîрі, зручíèé піä’їзä маршрутêîю і пîїзäîм, 39 сîт. 
земëі прèватèз. 098-993-35-42
  Буäèíîê с.Самгîрîäîê газ. îпаëеííÿ, земëÿ 
прèватèз., äîêумеíтè є. 096-364-80-30
  Буäèíîê с.Сестрèíівêа, вуë.Ëеíіíа 50. 097-508-21-05
  Буäèíîê с.Сîêіëецü 72 êв.м., газ, вîäа, гîсп. буäівëі, 
саäîê і гîрîä 40 сîт. 098-074-07-23
  Буäèíîê терміíîвî вуë.Вîäîêачíа 73, 57 êв.м., 
газ + пічíе îпаëеííÿ, сараé, сухèé пîгріб, 5 сîт., 
бëагîпîëучíèé р-í, 8 хв. äî місüêîї ëіêарíі - 125 000 
грí  093-209-06-88, 097-955-65-90
  Буäèíîê у віäміííîму стаíі, 110 êв.м. (р-í 9 шêîëè) 
íа äіëÿíці 16 сîт. є всі зручíîсті, 1.5 êм. äî цеíтру, 
всесезîííèé піäїзä, пîруч автîбусíа зупèíêа та 
магазèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Буäèíîê утепëеíèé з сучасíèм ремîíтîм м.Кîзÿтèí, 
заг. пëîùа 60 êв.м., пëîùа äіëÿíêè 0.6 га 095-896-
13-73
  Буäèíîê хîрîшèé, затèшíèé, íа рівíîму місці, земëі 
6 сîт., 65 êв.м., 2 êімíатè, веëèêа êухíÿ, саí.вузîë, 
іíä. îпаëеííÿ - êîтеë, єврî-ремîíт, є саäîê, êуùі ÿгіä, 
пîгріб, ëітíÿ êухíÿ, гîсп. буäівëі. 067-264-80-29
  Буäèíîê цегë. газ\тверäе паëèвî, заг. пëîùа 120 

êв.м. 4 êімíатè, êухíÿ, саíвузîë, мîжëèвî îбëаäíаííÿ 
маíсарäè в м. Кîзÿтèí, вуë. Ãерîїв Маéäаíу, 120а, 
зем. äіë-êа 6,8 сîт. фруêтîві äерева, ÿгіäíі êуùі, гîрîä, 
гîсп. буäівëі, êрèíèцÿ, гарíе місце - 980 тèс. грí. без 
тîргу. 067-705-00-22. Дмèтрî
  Буäèíîê цегë., пîруч з цеíтрîм, 15 сîт. земëі. 093-
704-31-57
  Буäèíîê цегëÿíèé 90 êв.м., зі всіма зручíîстÿмè, 
мîжëèвèé îбміí íа êвартèру з äîпëатîю, сараé, гараж. 
068-271-40-31
  Буäèíîê цегëÿíèé Кîзÿтèí вуë.Вîäîêачíа, газ, 
вîäа, саíвузîë, ваííа, пîгріб в буäèíêу, світëі êімíатè, 
гараж, сараé з пîгрібîм, фруêтîві äерева, äва гîріха, 
гîрîä вèхîäèтü äî îзера, äî зупèíêè та магазèíів 20 
м., íепîäаëіê віä цеíтру. 063-854-94-76 
  Буäèíîê цегëÿíèé, є газ та пічíе îпаëеííÿ, сараé, 
êрèíèцÿ, пîгріб, 6 сîт. 063-134-29-64, 096-909-16-36
  Буäèíîê цегëÿíèé, сараé, гараж, 7 сîт., вуë.
Сагаéäачíîгî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Ïів буäèíêу 3 êімí., з мебëÿмè, газ. та пічíе 
îпаëеííÿ, вîäа в буäèíêу, êрèíèцÿ, піäваë, ëітíÿ êухíÿ, 
сараé, ëітíіé äуш, гîрîä 40 сîт. 098-707-26-10
  Ïів буäèíêу зі всіма зручíîстÿмè, з ремîíтîм, 16.5 
сîт. земëі, прîв.Джереëüíèé 16/2. 066-868-82-71
  Ïів буäèíêу, зем. äіë-êа 5 сîт. 063-147-27-63
  Старèé буäèíîê в цеíтрі, зем. äіë-êа 15 сîт. 093-
153-21-72
  ×астèíа буäèíêу 58.2 êв.м., р-í СØ ¹3, газ, вîäа, 
пîгріб, сараé, 05 га земëі. 067-387-27-20, 067-902-94-
38, 063-019-00-79
  ×астèíа буäèíêу в м.Кîзÿтèíі заг. пëîùа 71 êв.м., 
стаí жèëèé, 3 êімíатè, êухíÿ, êîрèäîр, ваííа, туаëет, 
газ., вîäа, іíтерíет, іíä. газ. та пічíе îпаëеííÿ, сараé, 
2 піäваëа, 4 сîт. гîрîäу, мîëîäèé саä, пîруч автîбусíа 
зупèíêа, äèт. саäîê, заë. вîêзаë, мîжëèвèé îбміí íа 
1-íî чè 2-х êімí. êв. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  ×астèíа буäèíêу в цеíтрі, 3 êімíатè, êухíÿ, віраíäа, 
êëаäîвêа, саíвузîë, заг. пëîùа 66 êв.м., всі зручíîсті 
- іíä. îпаëеííÿ, ц/вîäîпîстачаííÿ, êаíаëізаціÿ + ëітíÿ 
êухíÿ газ., метаëевèé гараж, пîгріб, êрèíèцÿ, зем. äіë-
êа 3.6 сîт. прèватèз. 098-001-91-02
  ×астèíа буäèíêу, участîê 0.08 га абî îбміíÿю íа 
1-êімí. êв. 097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-551-
79-52
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.ã.ìàéäàíó 8. 067-843-88-04
 áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 70 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, 
ãàðàæ, ñàäîê, ñàéíà, òåÏëèé Ïîë.  067-796-11-99, 073-
109-52-11

  аВТомоТо
  Автî - шèíè 4 шт. íîві імпîртíі 185/60 R-15 88H. 093-
786-38-07
  ВАЗ 2101 1981 р.в., газ. беíзèí, 5 ст., 3 мîтîр, резèíа 
зèмîва. 067-355-08-36
  ВАЗ 2104 1985 р.в., в хîрîшîму стаíі, мîтîр 1.5 беíзèí. 
098-538-93-13
  ВАЗ 2105 2010 р.в., КÏÏ 5 ст., Ã.-Б. - 36 500 грí. 067-
682-30-91
  ВАЗ 2106 íа хîäу, ремîíту íе пîтребує, 1984 р.в. 097-
840-30-53

  ВАЗ 21093 1997 р.в. «Баëтèêа». 073-557-83-57
  ВАЗ 2121 НИВА 1990 р.в., в рîбîчîму стаíі. 063-348-
62-21 Ваëеріé
  ВАЗ 218 Каëèíа, газ-беíзèí, 2007 р.в., äв. 1.6, темíî - 
сèíіé êîëір, íе бèта, íе фарбîваíа, 2 êîмпëеêтè резèí íа 
äèсêах, хазÿїí. 098-323-05-07, 063-296-24-14
  Дèсêè стаëеві R-15 1 шт., R-14 1 шт. піäхîäÿтü íа Ôîрä 
Мîíäеî (сієра), Æèгуëі 8-9 та 99 мîäеëі 150 грí./шт. 093-
891-01-40 Зîÿ Васèëівíа
  Каëèíа уíіверсаë 1.6, 2008 р.в., сêëîпіäéîмíèêè, 
еëеêтрîпіäсèëювач êерма, äèсêè íа 14, прîбіг 98. 063-881-
70-01, 096-886-25-52
  Камаз 5320 і 5410. 097-362-81-21
  Камаз 5320. 097-362-81-21
  Міíі - траêтîр äèзеëüíèé з êабіíîю, мîтîбëîê 10. 096-
649-53-83
  Мîсêвèч - 412 в чуäîвîму стаíі, з äîêумеíтамè. 093-
297-19-24
  Мîсêвèч 412 1989 р.в., в хîрîшîму стаíі, бежевèé, 
íеäîрîгî. 093-297-19-24
  Мîсêвèч-піêап. 067-141-58-51
  Мîтîбëîê Зурб 12 ê.с., пëуг, фреза. 097-899-69-20
  Мîтîцèêë Дíепр-11, 1988 р.в. 097-899-69-20
  Мîтîцèêëè Óраë, Óраë з мîтîрîм, К 750, Мт з мîтîрîм 
К 750, всі з/частèíè äî íèх, терміíîвî. 097-154-49-36, 
093-411-05-52
  Опеëü Каäет 1.6, 1983 р.в., газ-беíзèí, еêîíîмíèé, в 
íîрмаëüíîму стаíі. 063-274-78-18
  Траêтîр Кубîта 280 + фреза 32 ë.с. 097-577-26-86
  Ôîëüцвагеí пасат Б-3, газ-беíзèí. 063-186-30-23
  ÞМЗ прèчіп, пëуг, êуëüтèватîр. 096-751-77-61, 097-
615-95-58

  КупЛЮ
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, äî 4 ïîâ. 097-354-76-66
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07, 068-602-69-53
  Áóäèíîê ÷è êâàðòèðó ç³ çðó÷íîñòÿìè â³ä 60 êâ.ì., â ð-í³ 
Äåïî - öåíòð. 096-806-90-80, 093-457-18-33
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Âóã³ëëÿ  ñòàðå, çëåæàíå, ìîæëèâî ñàìîâèâ³ç. 096-146-
27-80
  Ãîð³õè, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñâ³æå ãóñÿ÷å, êà÷èíå ï³ðÿ, 
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 098-000-34-90
  Äåê³ëüêà òþê³â ñ³íà. 093-297-19-24
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, 
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 
093-297-19-24
  Äîðîãî ïåðèíè, ïîäóøêè, ðàä³îëè, òåëåâ³çîðè, 
õîëîäèëüíèêè, ãîäèííèêè íàðó÷í³, ðàä³îäåòàë³. 068-148-
02-27
  Åëåêòðîäâèãóí 3-4 êÂò 3000 îá. 063-248-26-20
  Êàðòîïëþ äð³áíó 10-20 ì³øê³â. 097-193-55-95
  Êàðòîïëþ äð³áíó 8-10 ì³øê³â. 063-143-61-18
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  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-
84-22 Âàñÿ
  Êàñòðþëþ ç í/æ ñòàë³ íà 10-12 ë., ëèñòè ç îöèíêîâàíî¿ 
æ³ñò³. 2-30-43, 097-255-51-60
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  Êîíòåéíåð 3 ò. àáî 5 ò. 093-583-68-60
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-
297-19-24
  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
  Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: áåíçîïèëè, ìîòîêîñè, 
ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè, 
åëåêòðîçâàðêè, ßâà - ñòàðóõà. 068-216-34-20
  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, ãîð³õè. 067-103-89-
90, 067-340-01-06 Íåëÿ

  Ï³ðÿ ãóñÿ÷å 100 ãðí., 150 ãðí., ï³ðÿ êà÷èíå 50 ãðí., 60 
ãðí., òåëåâ³çîðè, ðàä³îëè, õîëîäèëüíèêè, âîëîññÿ äîðîãî. 
068-148-02-27, 097-581-29-55
  Ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, à òàêîæ ïë³âêó 
ïîë³åòåëåíà. 063-143-61-18
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 àâòî áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü ÿêîìó ñòàí³. äîðîãî. 063-585-
23-50, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà ó áóäü ÿêîìó 
ñòàí³. 098-682-50-85
 êàðòîÏëþ. 063-303-23-21, 098-996-14-96
 êàðòîÏëþ. 097-232-08-95

  міНЯЮ
  Áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä. îïàëåííÿì. 
068-739-90-98
  Êàðòîïëþ íà ÿáëóêà 1:1, çåðíî. 068-546-45-79

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî 
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ÷óäîâèõ êîøåíÿò, ¿äÿòü âñå, ãðàéëèâ³, õîðîø³ 
áóäóòü ìèøîëîâè. 063-605-88-19
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó (àáî îáîõ). 2-12-24, 093-884-

86-66, 068-209-91-37
  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè íà ³ìÒÿ Çàéöåâà Äåíèñà 
Âîëîäèìèðîâè÷à ââàæàòè íåä³ñíèì.
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ï³ò³ê Âàëåð³é Âàñèëüîâè÷ ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
097-614-33-44
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ñ³ìåéí³é ïàð³ ç äèòèíîþ, ð-í íîâîãî ó÷èëèùà. 
073-026-55-24
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 067-902-94-38, 063-019-00-79
  Çäàì 2-õ êûìí. êâ. â ð-í³ 1 øêîëè íà 2 ïîâåðñ³. 097-106-48-47
  Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 093-038-62-16
  Çäàì áóäèíîê ãàç., ð-í ìàãàç. âóë.².Ôðàíêà. 099-243-89-67
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., â öåíòð³ ï³ä îô³ñ àáî ìàãàçèí ç 
ºâðî-ðåìîíòîì. 063-934-30-93, 097-628-48-49
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 17. 097-346-90-40
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà íåîáìåæåíèé 
òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57

  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìî, çðó÷íîñò³ â äâîð³. 096-278-28-56, 
063-419-00-38, 2-34-31
  Ìîëîäà ñ³ìÿ çí³ìå 1-ê³ìí. êâ. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà äîâãèé òåðì³í, 
ÏÐÁ. 099-659-02-38 Ñåðã³é
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ äî 50 ðîê³â, óä³âåöü, 
âèäó íîðìàëüíèé ñïîñ³á æèòòÿ, â³çüìó äî ñåáå, ïðîøó äçâîíèòè. 063-
523-80-94
  Ïðîïîíóþ äîáðèì ëþäÿì âçÿòè äîìàøíº ÷èñòåíüêå êîøåíÿòêî 
1.5 ì³ñ., ä³â÷èíêà, äóæå ö³êàâå, âåñåëå, ³ñòü óñå, õîäèòü â îäíå ì³ñöå. 
093-459-21-36
  Ñ³ì’ÿ ç 2-õ ÷îëîâ³ê çí³ìå 1-ê³ìí. êâ. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 098-307-86-03 
  Ñ³ì’ÿ ç 3-õ ÷îëîâ³ê çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. íà òðèâàëèé òåðì³í â öåíòð³, 
ïîðÿäí³ñòü òà ïëàòîñïðîìîæí³ñòü ãàðàíòóþ. 063-680-92-91
  Øóêàþ áóäü ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-78-48
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà, ð-í ÏÐÁ. 097-300-31-13
  Øóêàþ ðåïåòèòîðà ç ìàòåìàòèêè 14 ðîê³â. 067-430-40-65
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 
096-263-89-67
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ГОРОСКОП
з 14.02 по 20.02

овен 
Зорі пророкують чудовий період для 
роботи та успіхів в особистому житті. 

Щоправда, краще відмовитись від улюбленого 
сарказму та уїдливих коментарів, адже ви 
можете образити близьких людей.

Телець 
Саме пора показати, що саме вам нале-
жать ті досягнення та ідеї на роботі, адже 

хтось може їх привласнити. Будьте активні та не 
втрачайте хороший настрій через людей, які не-
надовго опинились на вашому життєвому шляху. 

близнюки 
Зорі пророкують вдалий тиждень для 
втілення давніх мрій у реальність. У 

цей період вам не потрібно буде великої кіль-
кості зусиль, щоб нарешті досягнути того, чого 
так хочеться. Насолоджуйтесь обставинами та 

не забудьте показати себе.
рак 
Тиждень буде доволі насиченим на 
події, а також приємні моменти з 

близькими людьми. Якщо ставити собі доволі 
реалістичні цілі, то можна буде з легкістю їх 
виконати. Не зважайте на дрібні неприємності.

лев 
Саме час обрати нові цілі та стратегії, 
щоб отримати кращий результат з 
меншими зусиллями. У будь-якій 

ситуації можете покластись на друзів та 
рідних, а у вільний час краще приділити 
трохи уваги собі.

діва
Полегшити собі роботу цього тижня вам 
не вдасться, припиніть віддавати свої 
обов'язки та завдання іншим людям. 

Пора взятись сповна за працю та нарешті отри-
мати результат, на який ви так довго чекаєте.

Терези 
Попереду чимало завдань, планів та 
роботи, які варто виконати, щоб на-
решті отримати бажане. До того ж, з 

чистим сумлінням можна сподіватись на те, 
що все вийде значно краще, аніж задумалось.

скорпіон 
Настав час обрати собі нове хобі чи спеці-
альність та спробувати свої сили у цьому, 
а не тому, що ви вже робите автоматично. 

Тиждень буде чудовим для початку нових завдань, 
вивчення чогось свіжого та незвичайних зустрічей.

сТрілець 
Забудьте про конкурентів, а також 
про ненависників, адже варто бути 
впевненим у собі і не потрібно комусь 

щось доводити. Краще приділяйте більше 
часу дому та родині, адже зараз вони ви-
магають уваги.

козеріг 
Чудовий період для кар'єри та творчос-
ті. Ваш рівень працьовитості змусить 

дивуватися всіх, тому результати принесуть 
значно більше, аніж очікується. Цього тижня ви 
все зможете!

водолій
Нехай труднощі на вашому шляху не ста-
нуть надто важкими, а навпаки - стиму-

люють вас до нових звершень. Не варто одразу ж 
опускати руки, адже попереду чимало хорошого. 
Наберіться позитиву, і вдача вам усміхнеться.

риби 
Пора взятися за себе, а також за роботу. 
Щоправда, надмірне бажання виконати 
все на світі навряд чи допоможе, а от 

розмірений план дій дасть ще й вільний час.

СЕРЕДА,  20 ËÞТОÃО

     0 0С    +  1 0С
+   4 0С    +  1 0С

вІвторок, 19 лютого

-   4 0С    -  5 0С
+   3 0С    -  1 0С

ПонедІлок, 18 лютого

+   3 0С    +  1 0С
+   2 0С    -  4 0С

СÓБОТА,  16 ËÞТОÃО

+   1 0С    +  2 0С
+   3 0С    +  2 0С

Ï'яТНИÖя, 15 ËÞТОÃО

 +  1 0С       0 0С
 +  2 0С       0 0С

недІля, 17 ËÞТОÃО

+   1 0С    +  2 0С
+   6 0С    +  4 0С

×ЕТВЕР,  14 ËÞТОÃО

 +  2 0С    +  1 0С
 +  1 0С    +  1 0С

Погода у Козятині 

перебралася в україну і стала 
2-раЗовою чемпіонкою світу
Російські спортсменки знаходять кращу 
долю в нашій країні

галина касянівська

На початку лютого на юніор-
ському чемпіонаті світу з біатлону 
Катерина Бех здобула 2-ге зо-
лото для України. У словацькому 
місті Брозно-Осрблі вона спочат-
ку виграла спринтерську гонку на 
7,5 км з двома вогневими рубе-
жами. А  у гонці переслідування 
з чотирма вогневими рубежами 
її результат ніхто з суперниць не 
перевершив. Вона стала дворазо-
вою чемпіонкою світу.

Катерина Бех — росіянка, яка 
влітку минулого року ще з двома 
своїми подругами склали валізи і 

подалися в Україну. Таке рішення 
росіянки прийняли після того, як 
не увійшли до складу команди бі-
атлоністок збірної Росії. В Укра-
їні росіянки добре адаптувалися 
і достойно виступають за україн-
ську збірну. Слід відзначити, що 
це не перші російські спортсмени, 
які перебралися в Україну. І при-
ємно, що кращу долю для себе 
вони знаходять саме в нашій дер-
жаві. А це означає, що в рускому 
мирі жити ще гірше.

Щодо самої гонки переслі-
дування, то Катерина почала її 
з 12-секундною перевагою. Не 
квапливий темп, який вона обра-

ла на гонку, дав переслідувачкам 
наздогнати її. А промах на пер-
шому вогневому рубежі поставив 
її на шосту позицію. Відстрі-
лявшись на другій лежці чисто, 
Катерина знову стала лідером 
гонки. На третій стрільбі ново-
спечена українка, допустивши 
ще одну хибу, стала четвертою. 

На заключній стрільбі, 
відстрілявшись швидко 
та чисто, Катя вийшла 
на лижню на півтори 
секунди раніше німкені 
Ханни Кебінгер. І цього 
нашій спортсменці ви-
стачило для другого 
золота.

акція милосердя: допоможемо 
міланочці монастирській


