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• Тема номера: розподіл бюджеТу як суцільне задобрювання
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Ситуація: 
нема квитанцій за Світло
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 З переходом до нової 

“електро”-організації “Енера” 

з 1 січня, мешканці 

міста і району ще 

не отримали 

рахунки на сплату. 

Почалася маленька паніка
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в’ячеслав гончарук

На гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” звернулася наша по-
стійна читачка, мешканка міста 
пані Лариса. Вона розповіла, що 
у сусідньому Погребищі платіжки 
за світло від нової структури в 
енергетиці “Енери” вже всі отри-
мали. А ось у Козятині ситуація 
зовсім інша. Уже лютий закін-
чився, а як оплачувати і куди, не 
відомо. 

— Я пішла у відділення пошти 
за місцем проживання (на ПРБ), 
— каже пані Лариса. — Там 
мене зустріли не дуже привітно. 
Навіть виникла конфліктна си-
туація. Співробітники поштового 
відділення заявили, що ніяких 
платіжок за електроенергію 
вони розносити не будуть, так 

як, на їх думку, відповідна ро-
бота оплачуватися не буде. За 
словами жінки, спочатку вона 
навіть обурилась на представ-
ниць пошти, але, коли побачила 
обсяг їхньої роботи, стало жалко 
поштарок більше, ніж себе. По-
просила журналістів підняти тему 
важкої праці робітників пошти їх 
району. Журналісти газети “RIA-
Козятин” вирішили зустрітися з 
листоношами району ПРБ. Тільки 
за скороченого робочого дня в 
відділенні пошти ми на дверях 
побачили запори. 

У Козятинському центральному 
відділенні Укрпошти повідомили, 
що у працівників погодинна опла-
та праці. Зарплата залежить від 
кількості відпрацьованих годин, 
а не кількості кореспонденції в 
руках.

За словами керівництва Ук-
рпошти, договір між поштою та 
енергокомпанією підписаний і на 
даний час він чинний. Інша спра-
ва, що платіжки від енергетиків 
поступають в малій кількості. У 
понеділок, 25 лютого, надійшло 
246 на Залізничне. Наступного 
дня — 23 платіжки мешканцям 
Сестринівки. У середу, 27 лю-
того, платіжок від “Енери” на 
центральну пошту не було. То що 
ж розносити?

Як стало відомо, керівник 
“Енери” знаходиться в даний час 
не на роботі, отож взяти комен-
тар стає поки неможливо.

Від редакції:
Зважаючи на велику кількість 

звернень людей на "гарячу лінію" 
по цій ситуації, продовження 
теми в наступному номері.
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іван смолич, лікар-гігієнісТ, веТеран 
праці

Слухачка школи здоров’я міського те-
риторіального центру Ольга Миколаївна 
звернулась з запитанням: “Яка роль вуг-
лекислого газу для організму людини?”

Про роль вуглекислого газу в орга-
нізмі розповідають фізіологи Н.А. Ага-
джанян, Ю.Н. Мишустін в своїй книжці 
під назвою “Вихід із тупика”. Про це 
розповідає професор Неумивакін (“Пра-
вильне дихання).

У нашому організмі концентрація 
кисню та вуглекислого газу має бути у 
співвідношенні: кисень 4%, вуглекислий 
газ — 6%.

Якщо кисню більше, то настає звужен-
ня (спазм) капілярів, що призводить до 
порушення забезпечення тканин усім по-
трібним і видалення відходів (токсинів), 
тобто настають функціональні, а згодом 
і патологічні зміни.

На перший погляд здається, що ми 
дихаємо правильно, але це не так. На-
справді, у нас розрегульований механізм 
киснезабезпечення клітин через пору-
шення співвідношення кисню й вугле-
кислого газу на клітинному рівні.

Річ у тім, що за нестачі в організмі 
вуглекислого газу кисень з гемоглобіном 
утворюють міцний зв’язок, що перешко-
джає віддачі кисню тканинам.

Фізіологам відомо, що тільки 25% 
кисню надходить у клітини, а решта 
повертається по венах назад у ле-
гені. Що більше кисню надходить в 
організм, у кров, то гірше для нього, 
через небезпеку утворення перекисних 
сполук.

Природа дала нам надмір кисню, але 
з ним поводитися слід обережно, бо 
надмір кисню — це збільшення кіль-
кості вільних радикалів. Наприклад, у 
легенях кисню має міститись стільки ж, 
скільки його на висоті 3000 м над рів-
нем моря (як у горах). Це оптимальна 
величина, перевищення якої веде до 
патології.

Горяни живуть довго. Звісно, еко-
логічно чисте повітря, вода, їжа, роз-
мірений спосіб життя — це важливо. 
Та головне в тому, що на висоті, де 
знаходяться селища, відсоток вмісту 
в повітрі кисню порівняно знижений. 
Саме помірної нестачі кисню організм 
починає економно витрачати, клітини 
перебувають в оптимальному режимі 
нормальної концентрації вуглекислого 
газу.

Особливість його полягає в тому, 
що за фізіологічної концентрації в 
клітинах вуглекислий газ сприяє роз-
ширенню капілярів, то вона (клітина) 
повноцінно відпрацює закладений при-
родою час.

Фокус полягає в тому, що дихати 
треба рідше й не глибоко, й на видиху 
робити більше затримок, тим самим 
сприяючи підтриманню кількості вугле-
кислого газу в клітинах на фізіологіч-
ному рівні, зняттю спазму в капілярах 
і нормалізації обмінних процесів у 
тканинах

рекомендації:
Зробити короткий вдих, трохи ви-

дихнути й затримати подих на 15, 20, 
30 сек. краще 60 сек. Так дихають 
йоги, дихають приладом “Самоздрав”, 
дихають по Бутейко.

У цей час клітини в нашому організ-
мі виробляють потужний антиоксидант 
— перекис водню, який вбиває віруси, 
грибки, мікроби й усіх паразитів, що 
заселяють наш організм.

Дихайте фізіологічно. Це профілак-
тика гіпертонії. І будьте здорові.

про всетема тижня

СпортСмени вшанували пам’ять 
олекСандра моСкалюка

Ситуація з медобСлуговуванням в 
Самгородку

Першою у змаганнях стала команда з Перемоги

населення потроху 
виїжджає

При повному 
“одобрямц” вони і 
не потрібні

Вже третій рік газета піднімає питання термінового ремонту 
автомобільного мосту. Але його ніхто не ремонтує(((

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

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

куточок споживача

слово поету

міСт на білоцкерківСькій 
чекає Свої жертви

до ката

мікрофонів у 
залі заСідань 
так і нема

кіріл турляк Став 
волонтером

При ознайомленні з таблицею 
розподілу залишку бюджетних ко-
штів (майже 9 мільйонів гривень), 
серце кров’ю обливається від деяких 
рішень. Найбільше, що вражає, це 
дарування коштів на різні структури. 
По-іншому це не можна назвати. Уже 
стало доброю звичкою перерахо-
вувати сотні тисяч поліції. Звикли 
вже до того, що постійно дотується 
“служба Комара” (безоплатна пра-
вова допомога), яка переїхала в при-
міщення залізничного СЕСу і робить 
недешевий євроремонт у кабінетах.

Прокуратурі також виділяли. За-
лишилася ніби непідкупна СБУ. Але 
на цій сесії і вона запросила 350 
тисяч гривень з бюджету міста на 
ремонт і прибудову приміщення на 
вулиці Винниченка. Уже довгий час 
спостерігаємо, з яким розмахом 
там ведеться будівництво, що навіть 
не погребували зайняти територію 
лікарні ближче до моргу — так за-
городилися.

Депутати своєїю "пузиревою" 
більшістю проголосували дати СБУ-
шникам 300 тисяч гривень. Поліція 
знову запросила 300 тисяч. Дали 100 
тисяч. І цим задобрили. Підтримали 
пожежників сумою в 300 тисяч… 

Підкину ще кілька цифр. На 
капітальний ремонт доріг знову ви-
ділили чималу суму — більше чо-
тирьох з половиною мільйонів. І 
на тротуари, покриті плиткою — 1 
мільйон 350 тисяч. А депутату 
- директору школи №6 пану Си-
нюшко також пощастило. На дах 
його закладу передбачено майже 
півмільйона гривень. Ну і депута-
ту-батюшці Масирі знову дали 100 
тисяч матеріальної допомоги.  Оце 
попу депутатство допомагає в будів-
ництві церкви! Не прогадав благо-
чинний. А заодно і людям розкаже, 
за кого і як голосувати треба, хто 
благодійник справжній, а хто ні? 
Думаю, тут все без коментарів.

Вражає, що на такому розпо-
ділі коштів знову не знайшлося 
грошей на мікрофони в сесійну 
залу. Адже гальорка не чує, що 
кажуть з трибуни, з президії. І не 
всі депутати чують. Але складається 
враження, що воно їм і не потрібно. 
Проглядаючи поіменне голосування, 
вражає повний “одобрямц”. Як ця 
мерівська більшість може спокійно 
спати? Відсутність колишніх депу-
татів-опозіціонерів красномовно 
підкреслює повну зневіру в спра-
ведливості.

наші волейболісти вийшли у фінал

організмові потрібен 
вуглекислий газ

риба з водою: 
це так треба?

галина касянівська

Про аварійний дорожній міст 
через залізницю, що на трасі 
вулиці Білоцерківської, наша га-
зета вже повідомляла два роки 
тому. За цей час якихось пози-
тивних зрушень відносно його 
ремонту не відбулося. На пре-
великий жаль, міст знаходиться 
ще в більшому занепаді. Єдине, 
що не викликає побоювань, це 
опори мосту. А от прогонні кон-
струкції, наче в повітрі висять 
над устоями мосту. Поперечні 
балки, балки ферм стоять на 

конструкціях до того часу, поки 
прогінна конструкція до кінця 
не розчавить подушку устою. 
Просяде прогінна конструкція, 
просядуть поперечні діафрагми. 
Тоді рушаться плити дорожнього 
покриття. Наслідки від зміщення 
плит можуть бути непередбачу-
вані. І плити від часу давності 
вже самі викликають небезпеку. 
Арматуру в плитах дорожньо-
го настилу з’їла корозія. А це 
означає, що конструкції мосту 
на Білоцерківській якнайшвидше 
потрібно міняти. 

Та навіть якщо з конструкція-

ми мосту було б все добре, то 
потрібно піти назустріч пішохо-
дам. Адже для них на цьому 
мосту закладена небезпека. 
Прохід для пішоходів  настіль-
ки вузький, що розминутися з 
зустрічною людиною можна, 
тільки ставши до неї боком.

Тож міст через залізницю 
пора робити з трьох причин. 
Щоб не їздили автівки залізнич-
ними коліями. Щоб пішоходи 
вільно почувались на вузенькій 
доріжці і не постраждав від 
аварійного мосту залізничний 
транспорт.

в’ячеслав гончарук

У неділю, 24 лютого, в місті 
Погребище проходив третій 
тур з волейболу серед колек-
тивів аматорської ліги ВТО 
ВФСТ “Колос”. Крім госпо-
дарів змагань, волейболістів 
Погребищенського району, в 
турнірі взяли участь гості з 
Козятинського та Тульчинського 

районів. 
Вдало на цих змаганнях ви-

ступили наші земляки. Вони 
спочатку перемогли спортсменів 
Тульчинського району з рахун-
ком по партіях 2:1. А господа-
рів змагань розгромили в усіх 
трьох сетах. Ці дві перемоги 
наших волейболістів у групо-
вому турнірі  вивели команду 
Козятинського району на перше 

місце!
Тепер наші майстри м’яча 

і сітки змагатимуться на фі-
нальній стадії, яка пройде 17 
березня в місті Крижопіль. 
Крім господарів змагань і 
спортсменів нашого краю, у 
фіналі чотирьох аматорської 
ліги “Колос” візьмуть участь 
волейболісти Томашпільського 
та Тульчинського районів.

олег созонюк

Купуючи продукти, ми рідко читаємо, що 
нам приготував виробник. Дивимося термін 
придатності і все. Звикли, що виробник нас 
дурить. Тільки сваритися чи звертатися на 
гарячі лінії не кожному під силу. Ось так і 
живемо.

У п’ятницю в одній із торговельних точок 
нашого міста один з наших читачів купив 
два заморожені стейки риби зубатки. Вага 
стейків потягнула на кіло шістсот грамів з 
хвостиком. Коли пакет розмерзся, самої риби 
виявилось рівно кілограм. Половина літрової 
банки води! 

Читаємо етикетку на упаковці: до складу 
продукту входять риба та вода. Тобто купив 
те, чого виробник не приховував. Вміст води, 
більше як третина, дійсно великий. Тільки не 
спішімо ганьбити продавців і виробника! За 
два стейки, де самої риби було кілограм, мій 
знайомий заплатив майже ціну риби в сухій 
заморозці. А за смаковими якостями зубатка 
в стейках, то риба, а не заморожена пере-
морожена гниль, що й купи не тримається.

влад повх

На початку тижня Кіріл Турляк став гостем 
редакції газети “RIA-Козятин” як волонтер, 
який приєднався до акції по збору кришечок на 
допомогу воїнам АТО. Він приніс аж 3 тисячі. У 
короткому інтерв’ю юнак розповів, що навчаєть-
ся у 5 школі у 5-А класі.

— А хто долучився в родині до збору 
кришечок? — запитали у Кіріла.

— Я, папа, мама, сестричка, бабуся…
— Тобто це плід праці усієї вашої ро-

дини?
— Так.
— Які у тебе є уподобання з науки?
— Найбільше мені подобається математика.
— Тобто ти схильний до точних наук?

— Так
— Як ти бачиш, ви збирали кришеч-

ки, щоб допомогти кому?
— Воїнам АТО, на війну.
— Яке твоє розуміння, що таке ві-

йна?
— Це коли різні країни воюють за зем-

лю, за воду, за їжу, за корисні копалини.
—  А чим займається твоя родина?
— Мама бухгалтер, а папа на пенсії.
— Що б ти хотів побажати своїм 

ровесникам і хлопцям, що воюють в 
АТО?

— Всім щастя і здоров’я. Щоб швидше 
закінчилася війна. Щоб воїни повернулися жи-
вими в свої домівки.

—  Ну а своїм однокласникам?

— Щоб у них були всі 12-ки, слухались 
батьків, спортом займалися і готували себе у 
доросле життя.

акція

ТеТяна лозінська

20 лютого у спортзалі Козятинського 
училища відбувся перший турнір з міні-
футболу пам’яті загиблого героя АТО 
Олександра Москалюка. 

Про це повідомила на своїй сторінці у 
Фейсбуці депутат облради Ірина Колесник:

“Цьогоріч у змаганнях взяли участь 
команди шкіл Вернигородка, Глухівець, 
Зозулинець, Махаринець та Перемоги. Фі-
нал видався окрасою турніру. У запеклій 
боротьбі за перше місце змагалися коман-

ди села Перемоги та селища Глухівці. У 
серії пенальті перемогу здобула пере-
можнянська футбольна команда. Най-
вищою нагородою для всіх була подяка 
дружини героя Ірини Іванівни Москалюк, 
якій спортсмени подарували квіти, а 
Ірина Іванівна вручила дітям солодощі. 
СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!”

Організатори наголошують, що цей тур-
нір не лише спортивний. Він має глибокий 
зміст у військово-патріотичному вихованні 
молоді. Тому перед початком змагань 
хвилиною мовчання присутні вшанували 

пам’ять Олександра Москалюка та всіх 
українських воїнів, які віддали своє життя 
за незалежність держави. Старший лейте-
нант Олександр Москалюк загинув 14 жов-
тня 2014-го під мінометним обстрілом біля 
села Сміле Слов'яносербського району… 
Вічна пам’ять герою!

влад повх

Найвідвертіше інтерв’ю про 
демографію населення Самго-
родка та сільську медицину на 
Козятинщині дав газеті “RIA-
Козятин” завідувач Самгоро-
доцької амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини 
Микола Квасницький. Ніякі ін-
ститути Разумкова так правдиво 
не характеризують становище 
сільського населення.

За словами пана Квасницько-
го, в дільницю Самгородоцької 
амбулаторії входить пунктове 
село Самгородок і 12 приписних 
сіл. Проживає п’ять з полови-
ною тисяч жителів. За віковим 
складом 1300 дітей, решта -  до-
рослі, десь близько 2000 пенсі-
онерів. 

— На сьогоднішній день ми 
не можемо виявити місце про-
живання близько 400-500 осіб, 
— каже пан Микола. — Тому 
що вони на заробітках. Тут заре-

єстровані 
по місцю 
проживан-
н я ,  а л е 
працюють 
в  і нших 
містах і країнах. Там і прожи-
вають. Сільських рад в нас 6. У 
основних селах сільськогоспо-
дарських підприємств великих 
також 6. Близько 60 зареєстро-
ваних середніх і малих фермер-
ських господарств. 

— А скільки є по селах 
відділень стаціонарних ФА-
Пів?

 — Стаціонарних відділень 
ніде немає. Я маю на увазі, що  
стабільно є  пункт прийому, де 
лікар там може прийняти людей. 
У основному у всіх селах є, не-
має тільки у дуже маленьких. Це 
Буховата, там 26 жителів і фель-
дшера немає. І на сьогоднішній 
день в декретній відпустці фель-
дшер в Збаражі. Туди їздять 
лікарі і сестри. Звільнився з села 

Красне фельдшер. У інших є. 
— Як ви вважаєте, створе-

ні  умови лікарю аби здій-
снювати і виконувати свої 
професійні обов'язки?

— Так, у нас задовільні умо-
ви. Є 2 автомобілі (“Опель-ком-
бо” і санітарний УАЗік). 

— Оснащення маєте?
— Оснащенням також, як я 

сказав, ми не ображені. Навіть, 
якщо взяти комп'ютери, то у 
нас 4 лікарі та реєстратор. А 
оргтехніки аж сім одиниць. 

— А інтернет у вас як?
— Інтернет у нас, скажемо 

так, нікудишній. Цей юлайнс. 
Тут така зона. Покриття Київ-
стар дуже погане. Але вже є 
вишка нова МТС. Потрібна тіль-
ки купа грошей, щоб перейти... 

свіТлана мацюк

Скільки може війна там на сході 
точитися?

І чи може вона коли-небудь 
скінчитися?

Скільки можем туди ми дітей 
посилати?

І з тривогою в серці щодень їх 
чекати?

Та кому й хто дав право життя 
відбирати?

Те життя, що колись його дала 
нам мати!

Не божкам і царькам, що над 
нами жевріють,

Які лишень брехати і красти 
уміють.

Ми синів народили для того, 
щоб жили,

Від кохання їх рідних під сер-
цем носили,

Опікали, любили ми їх, як 
могли,

Та від ката ми все-таки не вбе-
регли.

Ката того, якого чортиця ро-
дила,

Не боялась гріха, поміж люди 
пустила,

Тож тепер через нього немає 
спочину,

Ні в краю, де родивсь, ні у нас 
в Україні.
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дмиТро арТемчук

На одній із сесій міської ради 
очільник Козятина заявив, що в 
районі ПРБ поставлять сміттєві 
баки. Вони дійсно стоять. Тільки 
не в кількості потреб населен-
ня мікрорайону. Є місця, куди 
мешканці ПРБ виносять сміття у 
пакетах і кладуть на купи. Деякі 
з виставлених пакетів переві-
ряють “чотирилапі митники”, за 
сумісництвом клієнти “Хатіко”. 
Є купи сміття за декілька метрів 
від сміттєвого баку. І не відомо, 
чи сміттєвий бак комунальники 

постави-
ли після 
того, як 

сміття вже було. Чи люди ви-
кидають сміття на те місце, куди 
весь час викидали? Поки що 
немає того результату, на який 
розраховували люди.

Як тільки сходить останній 
сніг, тягне в ліс чи паркову зону. 
Є такі зони в районі ПРБ. Це 
дві лісосмуги розділені трасою 
— вулицею Білоцерківською. У 
лісосмузі, що поруч з вулицею 
Кошового, сміття достатньо, 
але доріжкою можна пройти, 
не ступаючи на викинуті трофеї. 
Якщо закрити очі на викинуту 

кимось скловату, то все сміття, 
яке в цьому парку, є надбанням 
літньо-осіннього періоду.

Інша річ — лісосмуга по той 
бік Білоцерківської траси. Що 
в цю паркову зону тільки не 
викидали! Метрів сто від за-
правки в сторону села Сигнал 
відчуваєш під ногами м’якість 
грунту. В натурі це суміш опа-
лого листя, продуктів гниття та 
воронячого посліду. Ще зовсім 
недавно дівчата та хлопці двох 
шкіл ранньої весни ходили туди 
за фіалками й першоцвітами. 
Який першоцвіт чи фіалка вилі-
зе з-під плеса суцільного гною? 
Догосподарювались.

влада і мипро все

Велетні затіняли фасад відремонтованої будівлі 

"RIA-Козятин" перевірила район ПРБ

безглузда трата бюджетних коштів продовжуєтьСя

біля профілакторію 
заготовляли дрова

городяни хочуть, щоб були світлофори Скільки будемо відпочивати на жіночий день?

терцентр - об’єкт брудних 
виборчих технологій?

поліція готова до виборів

догоСподарювалиСь: 
з-під гною квіти не роСтуть

від читача

олександр 
гвелесіані, 
міський 
голова і-іV Та 
Vі скликань, 
депуТаТ міської 
ради         

дивлюся з сумом я на 
наше покоління

Це єдина фраза, якою я, лю-
дина з колосальним досвідом 
роботи в місцевому самовряду-
ванні, можу охарактеризувати 
стан нинішнього депутатського 
корпусу, аналізуючи перебіг 32-ї 
сесії 7 скликання. Прикро, тому 
що завдяки децентралізації місто 
вперше за багато років отримало 
значні бюджетні кошти, які при 
господарському підході могли б 
повністю або частково забезпечи-
ти вирішення численних місцевих 
проблем. Формула руху в на-
прямку успіху проста: принципова 
позиція й фаховість депутатського 
корпусу плюс здатність ранжувати 
пріоритети і компетентність з боку 
міського голови. У нашому випад-
ку формула не дієва, оскільки  всі 
її складові, даруйте за прямоту,  
дорівнюють нулю.

раднику на риболовлю
Кілька яскравих прикладів з 

останньої сесії.
Розглядається питання про роз-

поділ вільних залишків коштів. Їх, 
ні багато ні мало, майже дев’ять 
мільйонів гривень. Розподіл та-
ких значних  сум має одну осо-
бливість: спокусу відкусити від 

бюджетного  пирога шматочок 
на свої забаганки. Цього разу 40 
тисяч гривень терміново знадо-
билося новоспеченому головному 
риболову міста й за сумісництвом 
депутату і раднику міського голови 
С. Матвіюку. Нібито для вирішення 
екологічних проблем Водокачки 
товариством риболовів. Це  нагадує 
ситуацію трирічної  давнини, коли 
виділили кошти на проект водогону. 
І що в результаті? Водогону немає, 
однак майже 600 тисяч гривень 
бюджетних коштів пішли на вітер, 
вірніше, осіли в чиїхось кишенях, 
не наблизивши місто ні на крок 
до вирішення найглобальнішої 
проблеми. Так і з Водокачкою: 40 
тисяч не розв’яжуть  питання  комп-
лексно, особливо з каналізаційними 
стоками. Елементарну ж розчистку 
водойми можна зробити силами 
волонтерів, як було при попередніх 
каденціях.

На жаль, це далеко не єдиний 
приклад розпорошування бюджет-
них коштів на другорядні потреби. 
Масштаби цього явища протягом 
останніх трьох років вже не просто 
жахають, а відверто дратують, бо 
ставлять хрест на можливості ви-
рішення соціально значимих питань 
і не дають акумулювати кошти на 
проекти, що дійсно покращать 
якість життя громади. Жодних сум-
нівів, що за безглуздо розтринькані 
кошти можна було збудувати не 
один притулок для бродячих собак, 
але це тема для окремої розмови.

депуТаТу на церкву
Роздрібна торгівля міським 

бюджетом часто відбувається в 
сумнівний спосіб. Уже стало тра-
дицією виділення коштів на будів-
ництво церкви депутату Масирі. У 
законний спосіб це неможливо, 
бо церква відділена від держави 
і бюджетне фінансування  будів-
ництва культових споруд заборо-
нено. Однак тут винахідливість 
міських очільників поза конкурен-
цією: щоб обійти закон, депутати 
втягнуті в схему, за якою Роману 
Масирі просто  виділяється мате-
ріальна допомога в розмірі 100 
тисяч гривень. Цинізм ситуації   в 
тому, що під виглядом допомоги 
певній парафії просто купується 
один депутатський голос. При 
цьому був би депутат католиць-
ким священиком – спонсорували 
б будівництво костелу, був би 
рабин – вкладали  б бюджетні 
гроші в синагогу.

премія в 100%
Без несподіванок проголосува-

ли умови оплати праці О. Пузиря, 
тобто щомісячне преміювання. 
Маю повне право констатувати, 
наскільки місце сидіння міняє, 
вірніше, відміняє принциповість. 
Будучи міським очільником, я 
теж міг проштовхнути раз на рік 
рішення про своє преміювання 
авансом. Однак щоквартально 
ми виносили на розгляд сесії пи-
тання про преміювання міського 
голови, хоча тоді сума премії 
становила не 100, а всього лиш 
10% посадового окладу. О. Пу-
зир, на той час ще депутат, про-
являв нечувану «принциповість», 

вимагаючи звіту про роботу, 
відверто насолоджуючись можли-
вістю покритикувати. Дивно, що 
встановивши собі в десять разів 
більший розмір премії, тепер уже 
міський голова Пузир відмінив 
попередню практику –  хоч і 
неприємну для мера, але спра-
ведливу. Депутатська більшість, 
яка хоча б формально мала  
контролювати це питання, страж-
дає на провладну імпотенцію, а 
«принциповість» мера показала 
своє справжнє обличчя.

проТиТуберкульозна про-
грама є, а лікар відсуТній

Більшість питань, розглянутих 
на сесії, відносяться до категорії 
«для галочки», хоча за своєю 
тематикою вони є досить акту-
альними. Деякі навіть посмішили 
рівнем підготовки інформації, 
поставивши від сумнів доцільність 
винесення на розгляд сесії таких 
проектів рішень. Наприклад, 
«Про програму протидії захво-
рюванню на туберкульоз». Якщо 
вірити «вичерпній» інформації 
управління соціальної політики, 
то протидія туберкульозу в Ко-
зятині зводиться до придбання 
трьох холодильників для збері-
гання імуносупресорів (правда, 
невідомо, який стосунок ці пре-
парати мають до туберкульозу), 
закупівлю деззасобів в лікарню 
(ніби із загального фінансуван-
ня вони не оплачуються), масок 
для медпрацівників і стаканчиків 
для лабораторних досліджень. 
Усього на 69 тисяч гривень.Такий 

арсенал «протидії» туберкульо-
зу не заспокоїть навіть людину 
з посереднім рівнем знань. У 
інформації немає  статистики 
захворюваності в місті, відсутні 
заходи соціальної профілактики. 
Однак 22 депутати і міський голо-
ва визнали хід виконання програ-
ми задовільним.

депуТаТи: без права на 
власну думку

Те, що відбувається на сесіях  
міськради, все більше нагадує 
Верховну Раду. Стабільно забез-
печується мінімальна ситуативна 
більшість, що дає «потрібні» 
міському голові результати голо-
сування. Ці депутати приходять 
на сесії без права на власну 
думку. Наяву – вади діючого 
закону «Про місцеві вибори», 
який запровадив нову процедуру 
обрання  депутатів. Як результат 
– у ради пройшло багато  ви-
падкових людей, якими партії 
формально «закривали» округи. 
Такі депутати абсолютно не під-
готовлені для компетентної ро-
боти в органах самоврядування, 
хоча умови отримання особистих 
преференцій від випадкової удачі 
«просікли» швидко. 

Опозиція, що складається з 
досить розумних депутатів, нака-
зала довго жити. Чи то розчару-
валися депутати, чи то стомилися 
від безплідної боротьби з дуріс-
тю під соусом добрих намірів. 
Кінцевим бенефіціаром такого 
становища є міський голова, а 
жертвою – громада міста.

марина шевченко

Для регулювання руху на вінницьких дорогах 
планують придбати 128 світлофорів загальною 
вартістю більше 1,5 мільйона гривень. У Козятині 
ж до такого "дорожнього дива" далеко. Хоча ця 
тема дуже актуальна у нашому місті. Регулятора 

руху немає жодного!
Газета “RIA-Козятин” запустила на своїй сто-

рінці у Фейсбуці опитування. На запитання: “Чи 
потрібні в Козятині світлофори?” майже всі учас-
ники проголосували  “за”. Мовляв, це неабияк 
покращить безпеку руху на автошляхах. 

Владі варто задуматися і прислухатися!

Головне офіційне державне свято 
першого місяця весни, це Міжнародний 
жіночий день 8 Березня. У цьому році 8 
Березня випадає на п'ятницю, тому козя-
тинчани отримають три вихідних дні під-
ряд - з п'ятниці по неділю, 10 березня. 

7 березня - передсвятковий день зі 

скороченим робочим графіком на 1 
годину. 

Газета “RIA-Козятин” опитала козя-
тинчан у Фейсбуці у групі “Це Козятин, 
друже”: “ 8 Березня треба святкувати 
чи скасувати?” Отримали одноголосне 
“святкувати”! 

21 лютого
У жителя с. Козятин невідома вкрали велосипед, який 

він залишив біля магазину «Валентин» у м. Козятин.
22 лютого
Житель с. Махаринці поскаржився у поліцію на буді-

вельні роботи, які проводяться в нічний час і заважають 
відпочивати.

У Жежеліві невідомі поцупили дві бензопили, пошкодив-
ши дах у прибудинковому приміщенні.

У Пузирках злодії пошкодили вікно будівлі і винесли 
електроприлади.

У Білопіллі зловмисники підібрали ключ до дверей бу-
динку та вкрали 4 тисячі гривень.

23 лютого
Житель с. Махаринці повідомив поліцію про те, що 

односельчанин надсилає йому повідомлення з погрозами.
Мешканка с. Йосипівка заявила на свою матір, яка у 

стані алкогольного сп’яніння вчиняла домашнє насильство.
24 лютого
У с. Лопатин чоловік покінчив з життям на грунті сімей-

них проблем.
25 лютого
Поліцію повідомили, що в магазині с. Медведівка здій-

снюють продаж сурогату алкоголю.
26 лютого
Обікрали мешканку міста. Злодії вибили шибку вікна 

нежитлового будинку та викрали звідти всі металеві речі.

Що можна, а Що ні під час ви-
борів

Голосування на виборах Президента 
України відбудеться 31 березня з 08.00 
до 20.00 години.

Право голосу на виборах мають 
громадяни України, які на день їх про-
ведення досягли 18-річного віку. Не 
мають права голосу громадяни, яких 
судом визнано недієздатними.

Поліція не є суб’єктом виборчого 
процесу. Як владна інституція вона не 
бере участі в будь-яких виборчих про-
цедурах. Натомість її особлива функція 
у цей період – забезпечення перебігу 
всього виборчого процесу відповідно 
до законодавства України.

Поліція має запобігати порушенням 
законодавства, забезпечувати охорону 
виборчих прав громадян і публічного 
порядку.

Забороняється виготовляти та роз-
повсюджувати друковані передвиборні 
агітаційні матеріали, які не містять 
відомостей про установу, яка здійснює 
друк, їх тираж, інформацію про осіб, 
відповідальних за випуск, та замовника 

відповідних матеріалів.
Забороняється розміщення дру-

кованих передвиборних агітаційних 
матеріалів, політичної реклами та 
повідомлень про перебіг виборчого 
процесу на:

-         пам’ятках архітектури, а та-
кож у місцях, де вони перешкоджають 
безпеці дорожнього руху;

-         будинках і приміщеннях 
органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, підпри-
ємств, установ і організацій державної 
та комунальної форми власності.

Відповідно до ч. 2 ст. 57 Закону 
України «Про вибори Президента 
України» передвиборна агітація за-
кінчується о 24.00 останньої п’ятниці 
перед днем голосування, а саме 29 
березня 2019 року. Виходячи із зазна-
ченого, поліцейські, у межах своєї ком-
петенції, мають припиняти проведення 
агітаційних заходів, розповсюдження 
передвиборчих агітаційних матеріалів, 
листівок, плакатів, інших друкованих 
видань, у яких розміщено передви-
борчі матеріали, публічні заклики 
голосувати «за» або проти кандидатів 

у Президенти України.
Фотографування виборцем або 

іншою особою виборчого бюлетеня: 
фотографування, відеофіксація в будь-
який спосіб результатів волевиявлення 
виборців у кабіні для таємного голосу-
вання, а також демонстрація виборцем 
результатів волевиявлення у приміщен-
ні для голосування забороняються і є 
порушенням таємниці голосування.

У Козятинському відділенні поліції 
створено робочу групу з питань під-
готовки до проведення в 2019 році 
чергових виборів Президента України 
для здійснення постійного моніторингу 
оперативної обстановки у зв’язку із 
проведенням передвиборної кампанії 
кандидатами на пост Президента Укра-
їни та оцінки пов’язаних із цим ризиків.

У разі виникнення питань стосов-
но виборчого процесу, виявлення 
правопорушень у даному напрямку, 
або з метою отримання роз’яснень 
законодавства у вказаній сфері, по-
ліцією у межах своєї компетенції буде 
надано відповідну допомогу за тел.: 
0636922662 або 0685865340 (чергова 
частина відділення).

кримінальна хроніка поліція повідомляє

влад повх

Начальник поліції Козятин-
ського в ідділку організував 
брифінг на тему забезпечення 
правопорядку під час виборчої 
кампанії 2019 року Президента 
України.

Особисто я зрозумів так, що 
на район та місто особового 
складу поліції не вистачає чи-
сельно. Причина — в поліції 
мало атестованих співробітників 
поліції. Тому прибудуть додат-
кові сили з області і всі виборчі 
дільниці є і будуть прикриті 

співробітниками поліції. Кожен 
буде забезпечений зв’язком, та-
бельною зброєю і транспортом. 
На всі можливі пригоди буде 
виїжджати оперативна чергова 
група в повному складі, як це 
передбачено законом..

Про порушення виборчого за-
конодавства варто дзвонити в 
чергову частину міста. Керівник 
поліції надіється, що громада 
міста та району співпрацюватиме 
з правоохоронцями, адже лише 
тільки таким чином вдасться 
запобігти злочину. Це перше за-
вдання поліції.

арТур бойчук
  

Учора до мене завітав соцпрацівник терцентру, 
на обслуговуванні якого я перебуваю. Зі своїми 
обов’язками впоралася старанно та швидко, ще 
й розповіла про місцеві новини. Коли мова за-
йшла про майбутні вибори, моя помічниця як 
ошелешена кинулася до сумки, повідомивши, що 
забула про саме основне. З використанням не-
зрозумілого походження папірців, від імені однієї 
усім відомих опозиційних політичних сил, почала 
ставити мені питання щодо підтримки кандидатів у 
президенти, оцінки нинішньої ситуації в країні і т. 
д. і т. п. Я з бажанням вступив в діалог, який дав 

мені змогу на деякий час забути про самотність. 
Хоча й подальша розмова з боку соцпрацівника 
перейшла в русло проведення агітаційної роботи, 
я намагався апелювати конкретними фактами та 
доказами. Співрозмовниця схиляла мене зробити 
правильний вибір, посилаючись на позицію на-
чальника терцентру. У іншому випадку, напівжар-
тома, пригрозила розірвати зі мною «контракт». 
У кінці додала, пожалійте хоча б мене, вам все 
одно, за кого голосувати, а мене можуть з роботи 
вигнати. 

Залишившись знову на самоті, я довго аналізу-
вав розмову з соцпрацівником, зрозумівши, що 
нічого в нашій країні не змінилося на краще.

вероніка любіч

Біля приміщення колишнього 
профілакторію в четвер, 21 лю-
того, вирізали дерева. Як стало 
відомо від працівників з пилами, 
велетні затіняють фасад відре-
монтованої будівлі. 

— Треба ж навести красу! — 
заявили вони. 

Інші люди, які представились 
працівниками ШЧ-3, повідомили, 
що вони отримали вказівку спи-
лювати дерева від свого керів-
ництва і додали, що це особисте 
розпорядження начальника Пів-
денно-Західної залізниці. 

Кругом приміщення розкидані 
будівельні матеріали. Височіють 

стовбури дерев без особливих 
ознак життя після минулорічно-
го кронування.

 Щодо дозвільних документів, 
на які спиралися працюючі з 
пилами, скоріше за все, вони 
тих документів і в очі не бачи-
ли. Сказали, що є, десь там у 
когось. Було видно, що їм за-
здалегідь дали роз’яснення, що 
саме казати, якщо хтось прийде 
з активістів по захисту зелених 
насаджень чи від незалежної 
газети “RIA-Козятин”. 

Тільки, якщо була така вка-
зівка від начальника дороги, то 
навіщо йому порізана деревина 
на “чурки”? Не міг він давати 
вказівку заготовляти дрова. А 

це означає, що, крім 
вказівки начальника 
дороги, є вказівка чи-

новника місцевого рівня, який 
навіть в чийомусь розпоряджен-
ні знаходить свій інтерес.
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офіційна сторінКа КозятинсьКої районної владиреКлама

повідомлення про плановану діяльнісТь, яка підлягає оцінці впливу на довкілля на засіданні колегії ко-
зяТинської рда підвели 
підсумки за минулий 
рік Та окреслили пріорі-

ТеТні напрямки на 2019 рік

21 лютого за участі заступника голови 
Вінницької облдержадміністрації Олек-
сандра Крученюка відбулось розширене 
засідання підсумкової колегії Козятинської 
райдержадміністрації з підведення підсумків 
соціально-економічного розвитку району за 
2018 рік та основних завдань на 2019 рік.

Розповідаючи про виконання завдань, ви-
значених Картою пріоритетів і цілей на 2018 
рік, голова райдержадміністрації Юрій 
Слабчук зосередив 
увагу на важливості 
зростання конкурен-
тоспроможності еко-
номіки району, яка 
залежить від вико-
нання програми еко-
номічного і соціаль-
ного розвитку району, поліпшення розвитку 
сільських територій та наповнення місцевих 
бюджетів. Юрій Слабчук відмітив, що влас-
них доходів загального фонду бюджету 
району отримано 119,9 млн грн, виконання 
забезпечено на 116,7% до уточненого 
річного плану. Порівняно з 2017 роком у 
співставних умовах (а саме без урахування 
показників Глухівецької об’єднаної терито-
ріальної громади) їх одержано на 19,7 млн 
грн, або на 19,7% більше.

Основою економіки району є агропро-
мисловий комплекс. У цій сфері працює 
104 суб’єкти господарської діяльності, 
в обробітку яких знаходиться 76 тис. га 
ріллі. Тваринництвом займається 12 госпо-
дарств, із яких 7 - молочним скотарством. 
Утримується 4774 гол. ВРХ, в т. ч. 1694 
корови, 4901 гол. свиней та 25000 гол. 
птиці. СТОВ «Хлібороб» с. Зозулинці має 
статус племінного господарства.

   80 відсотків, або 4,6 млрд грн вироб-
ництва валової продукції району належить 
аграрному сектору. У 2018 році сільсько-
господарські підприємства району отримали 
валовий збір зернових культур 240,8 тис. 
тонн із площі 33,7 тис. га при урожайності 
61,8 ц/га.

 У 2018 році із площі 3,1 тис. га накопано 
155,3 тис. тонн цукрового буряка, при се-
редній урожайності 489,7 ц/га. Переробку 
цукрового буряка району здійснював Юзе-
фо-Миколаївський цукровий завод.

 Що стосується розвитку орендних від-
носин, то за 2018 рік агроформуваннями 
Козятинського району повністю проведено 
розрахунки за оренду - за землю пайового 
фонду нараховано та виплачено – 178 млн 
337 тис. грн.   

У  2018 році продовжено тенденцію 
щодо зростання темпів росту заробітної 
плати. Середньомісячна заробітна плата по 
району (згідно з прогнозними показниками) 
одного штатного працівника збільшилась в 
порівнянні з минулим роком на 28,1% та 
складає 7030 грн. Заборгованості з виплати 
заробітної плати немає.

Основними підприємствами, що виробля-
ють промислову продукцію, є Жежелівський 
кар’єр, «Українське каолінове товариство», 
Глуховецький каоліновий комбінат, «Юзефо-
Миколаївська агропромислова компанія». 
Обсяг реалізованої промислової продукції 
в 2018 році по Козятинському району стано-
вить близько 1 млрд.154 млн грн, або 1,5% 
до всієї реалізованої продукції області.

Ще одним напрямком розвитку економіки 
району є проведення цілеспрямованої по-

літики в напрямку залучення як державних, 
так і приватних, вітчизняних та  іноземних 
інвестицій. За 2018 рік підприємствами 
та організаціями району за рахунок усіх 
джерел фінансування освоєно понад 260 
млн грн.

У сільськогосподарську галузь інвестова-
но близько 180 млн грн.

У жовтні 2018 року розпочато будівництво 
зерноперевантажувального комплексу ТОВ 
«Він-Агро-Експорт» в с. Махаринці, потуж-
ністю близько 65 тис. тонн, вартістю 12-13 
млн дол.

На ТОВ «Юзефо-Микаліївська АПК», по-
тужність якої складає в середньому 2400 
тонн переробки буряка за добу, ведеться 
будівництво заводу з виробництва біогазу, 
який буде перероблятись на електричну 
енергію та продаватись за «Зеленим тари-
фом», вартість проекту складає 6 млн євро. 
У звітному році на модернізацію заводу 
Юзефо-Миколаївська АПК витратила 80 
млн гривень.

До розробки програм з комплексного 
розвитку територій, які реалізуються за 
рахунок обласного і державного бюджетів 
залучались територіальні громади району. 
У 2018 році територіальними громадами на 
соціально-економічний розвиток та фор-
мування інфраструктури територіальних 
громад з Державного фонду регіонального 
розвитку було використано 4,2 млн грн:

      - на реконструкцію та добудову 
культурно-спортивного комплексу ДЮСШ– 
2 млн грн:

      - за рахунок субвенції з ДФРР, 
на придбання медичного обладнання для 
Козятинської центральної лікарні на суму 
1,7 млн грн;

- використано на розвиток окремих тери-
торій - 0,5 млн. грн.

На інвестиційні проекти, які реалізуються 
за рахунок Обласного конкурсу на соціаль-
но-економічний розвиток та формування 
інфраструктури територіальних громад 
Козятинського району в 2018 році виділено 
472 тис. грн^ енергозбереження: 1 проект 
– 72 тис. грн; благоустрій: закуплено авто-
бус – 400 тис. грн.

Важливу роль в розвитку цивілізованого 
суспільства займає екологічна безпека на-
вколишнього середовища та включає в себе 
заходи, спрямовані на охорону та санітарне 
очищення, ліквідацію стихійних сміттєзва-
лищ, поводження з твердими побутовими 
відходами (ТПВ). На екологічні проекти, 
які реалізовуються за рахунок Обласного 
фонду охорони навколишнього природного 
середовища для збереження та покращення 
екологічного стану територіальних громад 
Козятинського району, у 2018 році викорис-
тано 4 млн 179 тис. грн, а саме:

1. Реконструкція очисних споруд в селищі 
Глухівці на суму 4 млн грн (загальна вар-
тість проекту понад 14 млн грн).

2. Проект «Зробимо громаду чистішою 
через організацію системи поводження з 
ТПВ» в селищі Глухівці на суму 179,3 тис. 
грн (загальна вартість проекту понад 370 
тис. грн).

Протягом звітного періоду на автомо-
більних дорогах загального користування 
місцевого значення відремонтовано майже 
99 тис. кв. м дорожнього покриття на суму 
понад 23 млн грн (із них майже 20 млн 
грн – за рахунок коштів Державного до-
рожнього фонду). На комунальних дорогах 
місцевих рад відремонтовано майже 137 
тис. кв. м дорожнього покриття на суму 6 
млн грн. Завершено ремонт під’їзної дороги 
до міста Козятин від траси Кременець – 
Біла Церква. Всього ж для ремонту доріг 

загального користування місцевого значен-
ня та комунальних доріг у 2018 році  було 
освоєно  майже 31 млн грн.

Також у 2018 році проводились роботи 
з будівництва та реконструкції мереж во-
допостачання: у с. Молотківці, с. Дубові 
Махаринці, с. Пиковець  с. Пустоха. На за-
мовлення Махнівської сільської ради розро-
блено  проектно-кошторисну документацію 
на будівництво водопровідних мереж у с. 
Медведівка.

Протягом 2018-го року 20 сільських рад 
розробили генеральні плани та схеми зо-
нування своїх населених пунктів. 

Значна увага приділялася розвитку освіти, 
соціальної та культурно-туристичної сфери 
району.

У районі в закладах дошкільної освіти та 
дошкільних відділеннях ЗНВК  виховується 
825 дітей. У навчальних закладах станом на 
1 вересня 2018  року в 1-11 класах навча-
ється  3490  учнів.  У 2019 році планується 
придбати 2 шкільних автобуси за кошти 
місцевого бюджету при співфінансуванні з 
бюджету області.  На виконання вимог дер-
жавної Концепції «Нова українська школа» 
з 1 вересня 2018/2019 навчального року за 
парти закладів загальної середньої освіти 
району сіли 377 першокласників (30 класів), 
які навчаються за новим Державним стан-
дартом початкової загальної освіти. 

Для створення нового освітнього серед-
овища Нової української школи  було при-
дбано техніку, меблі, дидактичні матеріали. 
З державного бюджету використано 1 млн 
307 тис. грн, залучено позабюджетних 
коштів на суму 379 тис. грн. За сприяння 
депутата Верховної Ради України  П. Юр-
чишина було виділено кошти з державного 
бюджету для покращення матеріально–
технічної бази закладів освіти району 810 
тис. грн (закуплено комп’ютери, принтери, 
мультимедійні дошки, меблі, спортивні та 
ігрові майданчики, іграшки до дошкільних 
відділень ЗНВК). А також, 201 тис. грн – на 
будівництво свердловини в Переможнян-
ському ЗНВК І – ІІІ ст. «Школа – дитячий 
садок».

  У жовтні  2018 року створено комуналь-
ну установу  «Інклюзивно-ресурсний центр».

У службі у справах дітей райдержадміні-
страції на обліку перебуває 65 дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання. Протягом 2018 року на первинний 
облік поставлено 4 дитини, які залишились 
без батьківського піклування (з них під 
опіку влаштовано 2 дитини, а 2 дитини 
усиновлено).

Станом на 31.12.2018  року в районі ство-
рені та діють 8 прийомних сімей, в яких 
виховується 15 дітей.

Минулого року на Вінниччині, за ініціати-
ви Президента України Петра Порошенка 
в Козятинському районі було придбано 
дві житлові квартири для двох дітей-сиріт, 
на що було спрямовано 616 тисяч гривень 
субвенції з державного бюджету.

У галузі охорони здоров’я медичну до-
помогу надають Козятинська центральна 
районна лікарня та Козятинський центр 
первинної медико-санітарної допомоги.

У Козятинській ЦРЛ, яка забезпечує на-
дання вторинного рівня медичної допомоги 
населенню району та м. Козятина, у лютому 
2018 року після капітального ремонту відбу-
лося відкриття акушерсько-гінекологічного 
відділення.

Однак було гострим питанням в 2018 році 
і залишається в 2019 році  передача медич-
ної субвенції на обслуговування жителів 
міста Козятина, так у 2018 році на обслу-
говування жителів міста Козятина ЦРЛ було 

витрачено  більше 18 млн грн, при фінан-
суванні  з м. Козятин  лише на  9 млн грн.

На даний час проводиться робота по 
створенню в районі єдиного медичного 
простору – об’єднання міської та районної 
лікарень.

Первинну медичну допомогу населенню 
району надає  «Козятинський  районний  
медичний центр первинної медико-санітар-
ної допомоги», до якого входять 12 лікар-
ських амбулаторій, 1 фельдшерсько-аку-
шерський пункт, 42 фельдшерських пункти.

Медичну допомогу надають 11 лікарів 
загальної практики-сімейної медицини, 4 те-
рапевти, 2 педіатри та 98 середніх медичних 
працівників, в тому числі - 41 завідувач ФП.

Протягом 2018 р. здійснено ремонт лікар-
сько–профілактичних закладів району. Були 
відремонтовані кабінети прийому пацієнтів 
у Козятинській, Махнівській амбулаторії; 
поточні ремонти у ФП сіл Молотківці, Ве-
лике, Тернівка. За сприянням депутата 
Верховної Ради України Петра Юрчишина 
надана фінансова допомога на суму 69 тис. 
грн для первинної ланки: було придбано 5 
ноутбуків, 1 гінекологічне крісло та апарат 
для електрофорезу.

У  рамках виконання Ініціативи Президен-
та України Петра Порошенка з розвитку і 
підтримки сільської медицини у с. Білопілля 
розпочалося будівництво нової медичної 
амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини.

Протягом  останніх трьох років суттєво 
збільшувались обсяги кошторисних при-
значень на соціальний захист населення, 
що забезпечило реалізацію прав відпо-
відних категорій громадян на отримання 
ними встановлених законодавством пільг, 
житлових субсидій та інших соціальних ви-
плат, зокрема у 2018 році використано   209 
млн грн на рік.

Вперше за останні роки забезпечено 
100% виконання державних програм со-
ціального захисту населення: повністю 
профінансовані видатки на надання пільг 
окремим категоріям громадян та житлових 
субсидій.

У районі успішно був реалізований пілот-
ний проект із надання при народженні ди-
тини «пакунків малюка», які були доставлені 
35 молодим сім’ям представниками райдер-
жадміністрації та 95 видані у пологовому 
відділенні центральної районної лікарні.

Маємо досягнення в спорті та культурно 
– туристичній галузі району.

Протягом 2018 року з районного бю-
джету, а також бюджетів сільських рад 
було використано біля 1 млн гривень на 
оздоровлення та відпочинок 1900 дітей, 
серед яких діти учасників АТО та ООС, 
діти–сироти та діти, позбавлені батьківської 
опіки, а також діти з багатодітних та мало-
забезпечених сімей.

За пропозиціями територіальних громад, 
районних служб на засіданні Ради регіо-
нального розвитку району був сформований 
та затверджений перспективний план роз-
витку району на 2019 рік. Серед завдань: 
покращення умов надання медичних послуг 
та поліпшення матеріально-технічної бази 
лікувально-профілактичних закладів району; 
оптимізація мережі закладів освіти району 
та створення освітнього середовища для 
роботи в Новій українській школі для май-
бутніх 1-х класів, поточні ремонти в ЗНВК; 
завершення робіт з реконструкції неза-
вершеного будівництва ДЮСШ «Колос» за 
рахунок районного бюджету та будівництво 
спортивного майданчика в с. Махнівка; про-
довження робіт з благоустрою населених 
пунктів.

прес-центр 
рда

Товариство з обмеженою відпо-
відальністю  «Вінн-Агро-Експорт» Код 
ЄДРПОУ33088804 інформує про намір 
провадити плановану діяльність та оцін-
куїї впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт госпо-
дарювання

Поштова адреса: 22141, Вінницька 
обл., Козятинський р-н., с. Махаринці, 
вул. Центральна, 15 

2. Планована діяльність, її харак-
теристика, технічні альтернативи

Проектом передбачається  будів-
ництво під'їзних залізничних колій з 
організацією вантажного фронту та 
встановленням вагонних ваг та  манев-
рового пристрою для ТОВ  «Вінн-Агро-
Експорт» при станції Махаринці.
Технічна альТернаТива 1

Будівництво під̀ їзних залізничних 
колій для ТОВ  «Вінн-Агро-Експорт» 
при станції Махаринці. Технічна аль-
тернатива 1 є найбільш ефективною 
як з економічної, технологічної, так і з 
екологічної точок зору для забезпечен-
ня планової діяльності при незначному 
негативному впливі на навколишнє при-
родне середовище.
Технічна альТернаТива 2

Технічна альтернатива 2 – нульова 
(відмова від будівництва). Відмова від 
реалізації будівництва планованої ді-
яльності призведе до використання ав-
томобільного транспорту для виконання 
транспортних та вантажно-розвантажу-
вальних операцій  на підприємстві, що 
в свою чергу призведе до збільшення 
автомобілепотоку у районі розміщення 
підприємства та до збільшення наванта-
ження на прилеглі автодороги.

3. Місце провадження планованої 
діяльності, територіальні альтернативи.

Територіальна альтернатива 1.
Земельна ділянка під будівництво  

знаходиться у власності ТОВ «Вінн-
Агро-Експорт»  та розміщена у Ві-
нницькій  обл., Козятинському р-ні., 
с. Махаринці. На північ від земельної 
ділянки під будівництво під’їзної заліз-
ничної колії  ТОВ «Вінн-Агро-Експорт» 
в 1,7 км знаходиться колійний розвиток 
ст. Махаринці.

Територіальна альтернатива 2.
Не розглядається, оскільки плановане 

будівництво можливе лише на даній 
земельній ділянці, у місці примикання 
залізничних колій підприємства до  
залізничних колій ст. Махаринці, не по-
требує знесення зелених насаджень та 
додаткового землевідводу.

4. Соціально-економічний вплив 
планованої діяльності

Визначається забезпеченням ро-
бочими  місцями працездатного насе-
лення, сплатою   податків  в  місцевий  
бюджет, покращення  економічної   
ситуації регіону, забезпечення регіону 
високоякісною продукцією.

 5. Загальні технічні   характерис-
тики, у тому числі параметри плано-
ваної діяльності (потужність, довжина, 
площа, обсяг виробництва тощо)

До складу об'єкта «Будівництво 
під'їзної залізничної колії при станції 
Махаринці за адресою:  Вінницька обл., 
Козятинський р-н., с/рада Махаринець-
ка» входить : під'їзна залізнична колія; 
навантажувальний пристрій бункерного 
типу – 1 шт.; ваги вагонні – 1 шт.; 
маневровий пристрій – 1 шт.; будівля 
відстою та обігрівання маневрового 
тепловозу.

Для забезпечення проектними об-
сягами перевезень на розрахунковий 
період  проектом передбачається будів-
ництво: під’їзної  колії №5 протяжністю 
1633,58 м; запобіжного тупика  №6 про-
тяжністю 107,69 м; навантажувально-ви-
вантажувальної №7 протяжністю 526,23 
м; навантажувально-вивантажувальної 
колії №8 протяжністю 433,63 м; ходової 
колії №9 протяжністю 384,12 м; витяж-
ної, виставної колії №10 протяжністю 
190,20 м; витяжної, виставної колії №11 
протяжністю 268,39 м; деповської колії 
№12 протяжністю 139,68 м та вкладання 
з’їзду  №№21-23 протяжністю 72,91 м.

Для контролю ваги вантажів про-
ектом передбачається встановлення 
на залізничних коліях №7 та №8 ваг 
вагонних тензометричних моделі ТВВ-
150-50-13,5(8) для статичного зважу-
вання вагонів.

Для переміщення складу вагонів з 9 
вагонів на залізничних коліях №7 та 8 
проектом передбачається встановлення 
двох маневрових пристроїв на базі ма-
неврової лебідки марки ЛЕМ-10

До комплекту маневрового пристрою 
входить: лебідка маневрова ЛЕМ-10, 
блок обвідний, блок відхиляючий, зачіп 
гачковий та канати.

Також передбачається встановлення  
на під'їзних залізничних коліях наванта-
жувального пристрою для завантажен-
ня/розвантаження вагонів.

Завантаження зерна в вагони перед-
бачається через люки на даху вагонів 
за допомогою гофри для подачі зерна 
та шиберу в нижній частині бункеру 
навантажувального пристрою. Фронт 
завантаження зернових в залізничні 
вагони складає – 56 вагонів/добу.

6. Екологічні та інші обмеження пла-
нованої діяльності за альтернативами: 
щодо технічної альтернативи 1

Запланована діяльність проводиться 
в межах відведених земель, санітарно-
захисна зона витримується.

Основними екологічними обмежен-
нями є:

• дотримання значень гранично-до-
пустимих концентрацій забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі на-
селених пунктів;

•  дотримання норм шумового на-
вантаження на межі санітарно-захисної 
зони;

•  дотримання нормативного стану 
якості водного басейну та ґрунтів;

• дотримання  санітарно-епідеміоло-
гічних нормативів;

• дотримання норм зберігання та 
утилізації  відходів відповідно до вимог 
санітарно-гігієнічних норм.

Планована діяльність відповідає 
діючому природоохоронному законо-
давству щодо технічної альтернативи 2

Екологічні обмеження щодо технічної  
альтернативи 2 відсутні щодо територі-
альної альтернативи 1:

• містобудівні умови та обмеження;
• технічні умови щодо інженерного 

забезпечення укладки колії;
• розмір санітарно-захисної зони.
щодо територіальної альтернативи 2
Екологічні обмеження щодо територі-

альної  альтернативи 2 не розглядалися, 
оскільки територіальна альтернатива 1 є 
оптимальним варіантом.

7. Необхідна еколого-інженерна 
підготовка і захист території за альтер-
нативами: щодо технічної альтернативи 
1:пр

Еколого-інженерна підготовка і за-
хист території виконані з метою забез-
печення раціонального використання 
природних ресурсів, а також забез-
печення виконання охоронних віднов-
люваних, захисних та компенсаційних 
заходів.

Інженерна підготовка включає пла-
нування території, влаштування фун-
даментів, технологічних майданчиків, 
проїздів. При розробці проекту під 
кожен фундамент, майданчики та ін., всі 
заходи з еколого-інженерної підготовки 
та захисту території від несприятливих 
природних явищ (зсуви, ерозія, під-
топлення та ін.) будуть розроблятися з 
урахуванням результатів інженерно-гео-
логічних вишукувань.

Інженерно-геологічні, екологічні, то-
пографо-геодезичні вишукування будуть 
виконуватися в повному обсязі згідно 
з законодавством. Проектні рішення в 
період будівництва і експлуатації будуть 
забезпечувати раціональне викорис-
тання ґрунту. Передбачені охоронні, 
захисні та компенсаційні заходи. Щодо 
технічної альтернативи 2. Не розгляда-
ється щодо територіальної альтернативи 
1. Санітарно-захисна зона від об'єкта 
планованої діяльності повністю витри-
мується. Щодо територіальної альтер-
нативи 2. Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види мож-
ливого впливу на довкілля

При виконанні підготовчих та буді-
вельних робіт передбачається вплив:

- на атмосферне повітря – викидами 
забруднюючих речовин під час вико-
нання будівельних робіт: будівельної 
техніки, автотранспорту, фарбувальних 
та зварювальних робіт;

• на ґрунтові води – можливими про-
ливами нафтопродуктів від транспорт-
них засобів та будівельної техніки;

• на ґрунти – тимчасовим складуван-
ням будівельних матеріалів та конструк-
цій, розміщенням можливих відходів;

• на рослинний та тваринний світ 
– планована діяльність здійснюється 
на промислово- освоєній території, 
негативного впливу на рослинний та 
тваринний світ здійснюватися не буде;

• на соціальне середовище - при 
виконанні природоохоронних заходів 
та санітарних норм шкідливий вплив 
практично відсутній;

• на техногенне середовище  - вплив 
відсутній.

При експлуатації передбачається 
вплив на:

• на атмосферне повітря - викиди за-
бруднюючих речовин від роботи сило-
вих установок локомотивів; викиди при 
перевантаженні зернових  на залізницю;

• на ґрунти - утворення побутових 
та виробничих відходів, які тимчасово 
зберігаються на території у відведених 
місцях, далі передаються спеціалізова-
ним підприємствам;

• на соціальне середовище - погір-
шення основних соціально-побутових 
умов життєдіяльності населення вна-
слідок планованої діяльності не перед-
бачається;

• на техногенне середовище  - вплив 
відсутній.

щодо технічних альтернатив  1,2 не 
розглядалися. 

щодо територіальних  альтернатив 
1,2 не розглядалися.

9. Належність планованої діяль-
ності до першої чи другої категорії 

видів діяльності та об’єктів, які можуть 
мати значний вплив на довкілля та 
підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Пункт  10  частина  3 статті  3 За-
кону   України «Про оцінку впливу на 
довкілля».

10. Наявність підстав для здій-
снення оцінки транскордонного впли-
ву на довкілля (в тому числі наявність 
значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки 
транскордонного впливу на довкілля 
відсутні.

11. Планований обсяг досліджень 
та рівень деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля

Планується провести дослідження 
впливу планової діяльності на повітря, 
ґрунт, поверхневі води, рослинний та 
тваринний світ, техногенне та соціальне 
середовище під час будівництва та екс-
плуатації об'єкту. Розроблення заходів 
по зниженню негативних  впливів  на 
довкілля та підвищення екологічного 
благополуччя.

12. Процедура оцінки впливу на 
довкілля та можливості для участі в ній 
громадськості

Планована суб’єктом господарювання 
діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впли-
ву на довкілля відповідно до Закону 
України

Оцінка впливу на довкілля — це про-
цедура, що передбачає:

• підготовку суб’єктом господарю-
вання звіту з оцінки впливу на довкілля;

• проведення громадського обгово-
рення планованої діяльності;

• аналіз уповноваженим органом 
звіту з оцінки впливу на довкілля, 
будь-якої додаткової інформації, яку 
надає суб’єкт господарювання, а також 
інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під 
час здійснення процедури оцінки тран-
скордонного впливу, іншої інформації;

• надання уповноваженим органом 
мотивованого висновку з оцінки впливу 
на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим 
цього пункту;

• врахування висновку з оцінки 
впливу на довкілля у рішенні про про-
вадження планованої діяльності, зазна-
ченого у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на до-
вкілля уповноважений орган, виходячи 
з оцінки впливу на довкілля планованої 
діяльності, визначає допустимість чи об-
ґрунтовує недопустимість провадження 
планованої діяльності та визначає еко-
логічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати про-
вадження планованої діяльності без 
оцінки впливу на довкілля та отримання 
рішення про провадження планованої 
діяльності.

Процедура оцінки впливу на до-
вкілля передбачає право і можливості 
громадськості для участі у такій про-
цедурі, зокрема на стадії обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 

а також на стадії розгляду уповно-
важеним органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

На стадії громадського обговорення 
звіту з оцінки впливу на довкілля про-
тягом щонайменше 25 робочих днів 
громадськості надається можливість 
надавати будь-які зауваження і про-
позиції до звіту з оцінки впливу на 
довкілля та планованої  діяльності, а 
також взяти участь у громадських слу-
ханнях. Детальніше про процедуру гро-
мадського обговорення звіту з оцінки 
впливу на довкілля буде повідомлено в 
оголошенні про початок громадського 
обговорення.

13. Громадське обговорення об-
сягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня 
оприлюднення цього повідомлення на 
офіційному веб-сайті уповноваженого 
органу громадськість має право надати 
уповноваженому органу, зазначеному 
у пункті 15 цього повідомлення, за-
уваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня 
деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу 
на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропо-
зиції, вкажіть реєстраційний номер 
справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля 
(зазначений на першій сторінці цього 
повідомлення). Це  значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій.У разі отри-
мання таких зауважень і пропозицій 
громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля та передані суб’єкту господа-
рювання (протягом трьох робочих днів 
з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом 
засвідчують свою згоду на обробку 
їх персональних даних. Суб’єкт госпо-
дарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково 
або обґрунтовано відхилити зауважен-
ня і пропозиції громадськості, надані 
у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до 
звіту з оцінки впливу на довкілля. Де-
тальна інформація про  це включається 
до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження 
планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішен-
ням про провадження даної планованої 
діяльності буде дозвіл на виконання бу-
дівельних робіт, що видається Управлін-
ням державної архітектурно-будівельної 
інспекції у Вінницькій області (орган, до 
повноважень якого належить прийняття 
такого рішення).

15. Усі зауваження і пропозиції 
громадськості до планованої діяльнос-
ті, обсягу досліджень та рівня деталіза-
ції інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до Департаменту 
агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів Вінницької обласної 
державної  адміністрації вул. Соборна, 
15-а, м. Вінниця, 21100, електронна 
адреса: upr_agro@vin.gov.ua,т.(0432) 
67-08-20
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обличчя Козятинщини обличчя Козятинщини

кубок зимового футболу Серед територіальних громад нашого 
району і перше міСце заСлужено  завоювали глухівчанки

айра - наша красуня 
просто булька,просто 
море безладу! У цю 
позитивну собачку точно 
десь вмонтовано вічний 
двигун!

мурочка. Чудова кішечка)))
Тіма й лара. Мої котики) 
Дуже милі, гарні й 
виховані) Люблять 
чистоту, лад і спокій)

лабрадор лорд, позитивна 
собака, обожнює всіх, 
навіть чужих

димок. Дуже грайливе 
кошеня, вдень спить, а на 
вечір ганяє

пуфік. Веселий хитрунчик

сьома. 3 роки, улюбленець, 
любить спати та їсти.
До ігор ледачий. Господар 
Маріна

рижик. Кіт Володі Овчарука: 
дуже хитрий, дуже ласкавий 
і великий ласун

наш арсеній петрович! 
Він же Сіромашка або 
просто Сєня. На фото все 
сказано! Але, чесно кажучи 
він у нас дуже ласкавий, 
особливі почуття у нашого 
улюбленця з бабусею! Кожен 
ранок у неї починається з 
ранкових поцілунків, а потім 
вже Арсеній веде бабусю до 
балкону, щоб пустили його 
гуляти! В Сєні є особистий 
ліфт у вигляді корзинки на 
мотузці, кожного дня котик 
спускається на вулицю з 
другого поверху в корзині і 
робить обхід по території, чи 
все на своїх місцях! Через це 
не тільки сусіди його знають, 
наш Сіромашка з'явився у 
пабліках та спільнотах: 
Facebook та Instagram 
набравши мільйони переглядів 
та лайків!

хай співає серце… наша зміна — молоде покоління
Батьки учасниківа конкурсів “Міні-міс” і “Міні-містер” побажали всім сім’ям щастя, миру і здоров’я (продовження)

Фотоконкурс "Мій домашній улюбленець"

сергій маслов (59), працівник 
ринку:

— Я одинокий. Радію за лю-
дей, в яких складається життя.

олена (30), в декреТній відпусТці:

— Моя донечка перший раз 
посміхнулася та сказала своє 
перше “агу”.

вікТор димчишин (79), 
пенсіонер:

— Був на зустріч і з 
представником.”Громадянської 
позиції” Гриценка. Сподоба-
лась його програма.

оля (36), чергова:
— У донечки відсвятку-

вали день народження.

ТеТяна (46), приваТний 
підприємець:

— Внучка Богдана знову 
сказала нових два слова.

микола (44), приваТний 
підприємець: 

— Минулими вихідни-
ми зустрів друзів. Чудово 
провели час.

ми запиТали у козяТинчан Що у вас позитивного сталося минулого тижня?

ТеТяна вогник 

Напередодні жіночого свята 
хочеться розповісти про жінку, яка 
лікує душі, запалює серця і гріє 
таланти.

Навкруги тиша. Зимовий вечір 
вже позбирав до своїх домівок 
родини. Вечеряють. Бавляться з 
дітьми. Розповідають, як пройшов 
день. А у вікнах Самгородоцької 
музичної школи ще довго буде 
горіти світло, лунатиме музика, 
чарівний спів і твердий, але лагід-
ний жіночий голос. Діти не втом-
люються, а з відчуттям великого 
захоплення слідкують за її рухами, 
слухають її настанови, ловлять 
кожне слово, а слова у неї мудрі, 
правильні, щирі. Вона всім серцем 
прикипіла до дітей.

Світло в шкільних вікнах запалю-
ється рано-вранці, а вимикається 
пізно ввечері, коли вона останньою 
залишає школу. Вона живе її жит-
тям. Школа – це місце, де вона 
відкривається, де хвилюється, лю-
бить і співає її серце. Вона ніколи 
не втомлюється з дітьми. Вона вміє 

в них бачити таланти. Вона живе 
заради кожної дитини. Вона вміє їх 
згуртувати разом, а вимагати від-
повідальності від кожного окремо.

Від маленького до великого із 
задоволенням поспішають сюди 
діти. І у вихідні дні вона з ними, і 
в будні. А які концерти вона вла-
штовує. Батьки не впізнають своїх 
дітей, на сцені вони – майстри. 
Тут вони і грають, і танцюють, і 
співають. Вони живуть поєднані ве-
ликим талантом, творчим подихом. 
А які художники тут виховуються. 
Діти свого рідного краю, рідна 
земля яких виростила і покропи-
ла любов’ю. У ній живе могутній 
вчитель, музикант, товариш і по-
радник. Вона уміє навчити і радіє, 
коли діти уміють відкритися. З нею 
вони завойовують світи. Це її учні 
лауреати, переможці Міжнародних 
і Європейських конкурсів. Їх голо-
си чули в Празі, Німеччині, Австрії, 
Польщі. Їм аплодували, із задово-
ленням запрошували приїздити ще 
і ще. А вона спостерігала за цим 
чудовим дійством і в її очах бігали 
хитруваті вогники щастя.

Вона, ко-
лишня с т у-
дентка Одесь-
кої консерва-
торі ї, стала 
великим май-
стром. Вона 
не  пра гне , 
щоб про неї говорили, вихва-
ляли, але вміє радіти і слухати 
дитячі душі. Навіть коли кому не 
дуже добре, вона вміє полікувати 
і зашпори вмить відійдуть. Адже 
всіляке трапляється у житті. Але 
її учні не зіб’ються з обраного 
шляху, бо за ними завжди слід-
кують очі  улюбленої вчительки 
і її витривалий голос наставни-
ка, який ніколи не підведе, не 
зрадить, як багато в світі неза-
лагоджених ран, які бурхають в 
дитячих душах. А вона вміє роз-
гледіти в них цей біль і радість, 
талант і звичку. Вона їх лікує, 
рясно поливаючи своєю материн-
ською любов’ю і турботою, і вони 
воскресають.

 Обдаровує Господь таких 
людей. Талановиті люди, тала-

новиті в усьому. Говорити про 
Світлану Петрівну Воронову 
можна довго і багато. Вона на це 
заслуговує. Дбайлива господиня, 
любляча мама, кохана дружина, 
мила і добра бабуся, золота теща 
і просто Ангел-охоронитель для 
своїх близьких.

 Вона вміє відшукати в дітях 
такий cкарб, який невідомий ніко-
му. Серцем вона відчуває чужий 
біль і вміє його знищувати за до-
помогою музики. Вона не тільки 
директор, вона людина, жінка, 
мати, порадник, товариш, а скіль-

ки скривджених болем сердець 
нею вилікувано. Скільки слушних 
порад надано. У скількох душах 
запалено зіркових вогнів. Музи-
канти, композитори, співаки – це 
її невичерпна нива, осяяна вечір-
німи зорями і яскравим сонцем, 
радістю і життям, в якому чільне, 
святе місце займають діти, які до 
неї хиляться.

Хай ніколи не гасне світло в її 
віконцях. Хай любов’ю зігріва-
ється її оселя, затишком родина 
і щастя людське не покидає її 
ніколи.

в’ячеслав гончарук

Вихідні, що припали на 23-го 
та 24-го лютого, були багаті на 
спортивні події. Спортсмени на-
шого району грали в баскетбол, 
волейбол за межами рідного краю. 
У нашому місті змагалися силачі 
армспорту та дівчата футболістки. 
Саме про останніх наша коротенька 
розповідь.

У манежі залізничного училища 
проходив фінальний турнір 27-их 
сільських спортивних ігор з фут-
залу. У районний центр з’їхались 
жіночі спортивні колективи сіл 
Білопілля, Махнівки, Михайлина, 
Дубових Махаринець та Глуховець. 
Ці команди були розбиті на дві гру-
пи. Групу А склали сільські команди 
Глуховець та Махнівки. У групі В 
змагалися спортсменки Білопілля, 
Михайлина та Глуховець. Після про-
ведених чотирьох ігор до основного 

фіналу вийшли переможці підгруп 
команди Дубових Махаринець і Глу-
ховець. Команди, які в групах по-
сіли другі місця, грали за 3-4 місце. 

Спочатку на спортивний майдан-
чик вийшли футболістки Махнівки 
та Михайлина. У грі за третє-чет-
верте місце сильнішими виявились 
дівчата з села Михайлин. Вони 
переграли своїх суперниць з ра-
хунком 6:1. Великий рахунок цієї 
зустрічі нічуть не принижує заслуг 
і майстерності дівчат з Михайлина, 
але команда Махнівки грала осла-
бленим складом. Ще перед виїздом 
в Козятин вони з різних причин 

втратили трьох лідерів команди. Не 
залишили неприємності команду 
Махнівки і під час самого турніру. 
У грі з глухівчанками в групі двоє 
їхніх гравців отримали травми. 
У матчі за третє місце вибула зі 
строю ще й воротар команди. 

У грі за перше-друге місце хо-
четься відмітити команду Дубових 
Махаринець. Вони хоч і поступи-
лися прогнозованому переможцю 
глухівчанкам з рахунком 1:3, але 
фавориту турніру ця перемога да-
лася нелегко. І, якби школярки ко-
манди Д. Махаринець не перегоріли 
перед фінальною грою, а показали 

все, що вони вміють у футболі, про-
фесійним аматоркам з Глуховець 
дався б цей мачт ще важче.

Кубок зимового футболу серед 
територіальних громад нашого ра-
йону і перше місце заслужено заво-

ювали глухівчанки. Як не склалася 
їхня гра з Дубовомахаринецькою 
молоддю, як кажуть, переможців 
не судять. Можливо, вони затратили 
рівно стільки сил, скільки знадоби-
лося для перемоги.  

ТеТяна лозінська

каТруся резнік — художниця
Мама маленької принцеси пані 

Ольга, розповіла, що її донечці 
через 2 місяці буде 8 років, вона 

ходить у 2 клас школи №2.
— Вона у нас чарівна, видум-

щиця,— каже мама. — Придумує 
казки, за допомогою планшета 
власні мультики створює, дуже 
гарно малює. Ми ходимо на гуртки 
і орігамі, і бісероплетіння, і на той 
же гурток малювання, старається. 
Після уроків майже всі дні зайняті. 
Ми пізно приходимо зі школи, ро-
бимо уроки і лягаємо спати. Весь 
час розписаний. Удома донечка 
допомагає і готувати, і прибирати.

— Є якісь плани на майбутнє?
— Будемо малювати, будемо 

художницею. 
— Хто ви за фахом?
— Кухар-кондитер, але поки тим-

часово не працюю. Немає кому во-

дити на гуртки 
і в школу. Це треба няню наймати 
окремо...

Маленька Катерина Русланівна 
розповіла, що мріє стати худож-
ником. У неї є домашні улюбленці 
- котик Тішка і два собачки Рижик 
і Тарзан.

Родина Резніків бажає сім’ям 
з маленькими дітьми міцного 
здоров̀ я. 

— Це, мені здається, найголо-
вніше в нашому житті, — каже 
мама міні-міс. — І щоб мрії збу-
валися. Щоб батьки могли своїм 
дітям дати найнеобхідніше і те, що 
діти бажають: моря, подарунків. 
Щоб на якісь курорти могли їздити 

на оздоровлення, бо діти важко 
сприймають війну, бачать як сім'ї 
страждають. Треба, щоб відпочи-
вали й дорослі, щоб відпочивали 
не тільки діти. Батькам теж відпо-
чинку треба.

даня савіцький мріє сТаТи 
моряком

Наш земляк, учасник фотокон-
курсу “Міні-Містер-2018” вчиться 
в школі №2 у першому класі. У 
школу ходить із задоволенням, 
старанний, уважний, в загально-
му гордість родини Савіцьких. У 
майбутньому мріє стати моряком. 
Любить малювати. 

Сім’я Савіцьких бажає всім роди-
нам щастя, щоб дітки були здоро-
вими і мирного неба над головою.

На фото Даня з сестричкою.
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 продам
  Áî÷êó çàâîäñüêó 10 ò. òîâùèíà ìåòàëó 10 ìì. 067-141-
58-51
  Êîòåë òâåðäîïàëèâíèé. 097-362-81-21
  Íàñ³ííåâó ñîþ «Ìåä³ñîí», ìàë³ ñâèí³ 15-16 êã. 067-31-
90-849
  Áàÿí 068-218-83-96
  Ìîòîáëîê ñàìîðîáíèé. 068-99-33-984
  2 øàôè, ñòîëè, ñåðâàíò ( ñ. Ñåñòðèí³âêà). 073-060-48-91, 
098-515-93-37
  Êîçó ñ. ²âàíê³âö³. 096-960-73-89
  Çåðíîâà â³ÿëêà ñàìîðîáíà. 067-93-19-756
  Ó÷àñòîê 0.6 ãà. ç ôóíäàìåíòîì âóë.Ãîí÷àðîâà 12À. 096-
354-27-44
  Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà 
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-
93-20, 098-974-29-35
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, ñóòî÷í³, êà÷êè 
ìóëàðä, ³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-458-74-21, 063-604-26-79, 
067-173-31-50
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, 
ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Íàñ³ííÿ ñî¿ íà ïîñ³â, ñîÿ íà êîðì. 097-577-26-86
  Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó, ïðàëüíà 
ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí. 067-457-08-
87 ç 18:00 äî 20:00
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, ðåäáðî, ìàéñòåð - 
ãðåéí. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð 
ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 063-293-13-29, 098-974-57-77
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè.  093-767-69-07, 
068-602-69-53
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-
22-38, 096-467-88-94
  Àáî îáì³íÿþ íà çåðíî ñåìáåðíàðà õëîï÷èêà àáî ä³â÷èíêó. 
097-793-55-95
  Áðèòàíñüêó àáî øîòëàíäñüêó ïîðîäó ê³øå÷îê, ïðèâ÷åí³ äî 
ëîòêà, ãðàéëèâ³, çàáàâí³, äîãëÿíóò³, äåøåâî. 073-793-55-95
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó 
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Ñ³íî. 097-195-36-72
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
  Çàï÷àñòèíè ð³äí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ äâèãóí òà 
àãðåãàòè. 093-297-19-24
  2 êîðîâè. 096-217-60-25, 096-360-76-79
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, öåíòðàëüíèé ðÿä. 097-910-27-06, 
063-296-92-55
  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 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-925-93-81
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé, àäàïòîð-áðè÷êà äî ìîòîáëîêà, 
ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-375-06-61
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093-013-26-
80, 068-077-20-37
  2-õ ñïàëüíèé äèâàí â õîðîøîìó ñòàí³ 160 õ 200, õîðîøèé 
ñòàí ñ.Êîçÿòèí. 093-767-13-97
  Íàñ³ííÿ ñî¿ ãåíêà (³âàíêà). 097-876-85-36
  2 òþíåðà äî ñóïóòíèêîâî¿ àíòåíè 250 ãðí./øò. 063-506-

86-82
  Á³ëüÿðä. 096-078-57-11, 063-347-99-87
  Òðóáè, óãîëêè ð³çí³, ëèñòîâå çàë³çî, êëèòêè äëÿ êðîë³â à 
òàêîæ ðåø³òêè äëÿ êë³òîê 0.8 õ 1.2 ì. 073-793-55-95
  Çàï÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à. 093-297-19-24
  Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, áàòàðå¿ îïàëåííÿ, áóðæóéêó, 
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 093-583-68-60
  Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ ìåòðîâêà. 063-
143-61-18
  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
  Êîðîâà õîðîøî¿ ïîðîäè ç 2 òåëÿì, ñìò.Ãëóõ³âö³. 068-
643-49-92
  Õîëîäèëüíèê ñòàðîãî çðàçêà â õîðîøîìó ñòàí³, ïðàëüíà 
ìàøèíêà LG àâòîìàò â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ÄÑÏ òà ìåòàëåâ³ êîíñòðóêö³¿, 
ìàíèêåíè æ³íî÷³, áþñò, íåäîðîãî. 093-631-91-60
  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
  Êîðîâà ç òåëÿì, ðîçòåëåíà, 2 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 098-
475-12-59
  Ê³ìíàòíà ñò³íêà 4 ì. â äóæå ãàðíîìó ñòàí³, êèëèì 2.5 õ 4 
ì., íåäîðîãî. 096-797-77-37
  Êð³ñëî ðîçêëàäíå, äèâàí, øêàô 2-õ äâåðíèé, ñåðâàíò, 
êíèæíèé øêàô, âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè. 063-736-47-20, 
098-999-80-01
  Ïøåíèöþ 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Öóêîð. 093-677-47-25
  Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
  Ïîðîñÿòà 21-23 êã., äîìàøíÿ ìîëîäà êóðêà íåñó÷êà, 
òåëèöÿ ïîãóëÿíà. 097-426-67-06, 097-175-74-76
  Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 6 êã. «ÅëåêòðîËþêñ» â 
õîðîøîìó ñòàí³ - 3 800 ãðí. 096-779-60-83
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-74-21
  Çåì. ä³ë-êà ç ôóíäàìåíòîì 10 ñîò., ñàðàé, êðèíèöÿ, áóä. 
ìàòåð³àëè, âñ³ äîêóìåíòè íà áóä³âíèöòâî. 097-354-76-68 
ï³ñëÿ 18:00
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. ïðèâàòèç., áóä³âåëüíèé 
ïàñïîðò º, âóë.Æèòîìèðñüêà. 063-320-32-07
  Êàðòîïëåêîïàëêà Ïîëüñüêîãî âèð-òâà äî ì³í³-òðàêòîðà, 
áóðæóéêà. 067-745-69-92
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñà 860 ãðí. 063-143-61-18
  Ãîð³õè ö³ë³, íå òâåðä³. 063-143-61-18
  Öóöåíÿòà àíãë³éñüêîãî Êîêåð-ñïàí³åëÿ. 093-583-68-60
  Ãîð³õè ö³ë³. 093-583-68-60
  Áà÷êè ç ïðàëüíèõ ìàøèíîê, ãîç. áàëîíè, ëèñòîâå çàë³çî, 
áîðîíè âåëèê³ âàæê³, äâåð³ çàë³çí³. 063-143-61-18
  Êîòåë Òåðìîôîð äëÿ áàí³ á/ó 1 500 ãðíþ 067-760-74-97
  Çåì. ä³ë-êà 19 ñîò. ïî Ï³âäåííîìó øîñå ñ.Ñèãíàë 
(öåíòðàëüíà âóëèöÿ), ï³ä çàáóäîâó ïðèâàòèç., â íàÿâíîñò³ 
áëîêè ï³ä ôóíäàìåíò. 097-939-39-31, 063-248-26-86 Îëüãà
  Çàï÷àñòèíè íà Æèãóë³: øë³ôîâàíèé áëîê, íîâ³ ïîðøíÿ, 
êîëüöà, íîâ³ øàòóíè, íîâèé êîëåíâàë, íîâèé ðîçïðåäâàë, 
íåäîðîãî. 067-838-81-21
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ëþäà» ç òóìáîþ òà ëàïêàìè, øâåéíà 
ìàøèíêà Çèíãåð ðàðèòåò, ðîáî÷à. 063-280-43-63
  Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-636-93-44, 096-713-
45-50

  Êîðîâà çà 3 òåëÿì. 098-376-17-79
  Íàñ³ííÿ ãðå÷êè. 097-367-93-64
  Ï³äðîùåí³ êóð÷àòà îðï³íãòîíà ïàëåâîãî, ÷îðíîãî, 
äæåðñ³éñüêîãî éãàíòà, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ âåíãåðñüêîãî 
âåë³êàíà ç äæåðñ³éñüêèì ã³ãàíòîì (åïëåø) íà ì’ÿñî ³ ÿéöÿ. 
097-893-74-92
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì â ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Öåíòðàëüíà (êîë.Æîâòíåâà) 160. 093-363-59-72, 068-
759-80-53
  Õîëîäèëüíèê «Íîðä Â³òà Íîâà» 1 500 ãðí. 063-145-61-13
  Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ñìîðîäèíè, êëóáí³êè. 067-976-00-28
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð «Âåíãðèÿ». 067-368-56-12
  Êîðîâà 5 òåëÿì, ÷îðíî ðÿáà, ñìà÷íå ìîëîêî, êàáàí÷èê 
1.40 êã. 096-443-42-39
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 650 ãðí., ïîøóê ìåòàëà äî 1.20 ì. â 
ãëóá òà êîëüîðîâ³ äî 20 ì. 093-408-06-83
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüê³ íà ðîçâ³ä. 067-171-12-01
  Ê³îñê âóë.Âàñüêîâñüêîãî (á³ëÿ ïåðåõîäêè). 097-461-98-64, 
063-021-81-18
 Ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ, Ñ.âåðíèãîðîäîê. 096-303-62-23
  Øëàíã íîâèé ãàôð. 15, 20, øëàíã êèñëîðîä., àöåòèë., 
öàïîí-ëàê çåëåíèé, ÷åðâîíèé, òðóáà í/æ 6, 8, 33, 38 ìì., 
óãîëîê 63õ63 - ì/ï, òåðìîìåòð 0-100 ãð., òðóáà àëþì. 6, 8, 
10 ìì. 096-453-34-86
  Äèâàí - ìàëþòêà 2 ì. (160 õ 2 ñï.) 093-704-06-32
  Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-179-39-98
  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
  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
  Äâ³ øàôè ç àíòðèñîëÿìè (â. 220 ì., ø. 85 ñì.), òóìáà - 
áàð, ñåðâàíò. 063-406-44-02
  Ðîáî÷å âçóòòÿ òà îäÿã: ÷îáîòè, áîò³íêè, êîñòþìè õ/á, 
ò³ëî-ãð³éêè, ðóêàâèö³, õàëàòè. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Á³äîí àëþì., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Îðøà, âèòÿæêà 
êóõîííà á/ó, êèëèì 2 õ 3 ì., øê³ðÿíà êóðòêà ÷îë. ð.54-56. 
063-344-14-45, 063-649-90-85, 098-600-82-43
  Äèòÿ÷à âàííî÷êà, øâåéíà ìàøèíêà,  âàçîí Àëîº, 
Êàëàíõîé, ïëàù ð.56 æ³íî÷èé. 2-12-24, 093-884-86-66, 068-
209-91-37
  Êðîëèöþ ³ êðîëÿ 10 ì³ñ. íà ðîçâ³ä àáî â îáì³í íà ³íøîãî. 
096-963-73-52
  Ñ³íî ëþöåðíè. 068-762-82-81
  Âåëîñèïåäè ð³çíèõ ìàðîê, áî÷êè 200 ë., íàñ³ííÿ 
âðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, 3-õ æèëüíèé àëþì. ïðîâ³ä äîâæ. 300 
ì., ä³àì. 2 ìì. 068-334-66-72, 093-940-96-11
  Äóáëÿíêà ÷îë. ð.52, ñò³ë ñëþñàðíèé, íàñòîëüíà ëàìïà, 
ñâ³òèëüíèêè, äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàò, åë. ìÿñîðó÷êà, 
ðàä³îëà ,íàñîñíà ñòàíö³ÿ, áàê 70 ë., òðóáà à/ö ä³àã.150, ìÿêèé 
êóòî÷îê. 096-467-88-03
  Ï³àí³íî ßìàõà, êîæóõ, ïîäóøêè, êîâðè, òðóáè, ñìîëó, 
êàñòðþë³ íîâ³ òà á/ó, ïèëî÷êè. 2-15-96, 063-879-52-15
  Áàê í/æ ñ ïèùåâàðî÷íîãî êîòëà, ðó÷íàÿ ïîäîëüñêàÿ 
øâåéíàÿ ìàøèíêà, ýë. ìîòîð, ñòèð. ìàøèíêà Ðèãà, ÷àñû ñ 
áîåì íàñòåííûå, óñèëèòåëü 100 âò. 098-245-36-55
  Â’ÿçàëüíà ìàøèíêà Ðóòà-83, àêóìóëÿòîð 6-FM-18 12Âò, 
ÿáëóêà Ñíåæíèé Êàëüâ³í, Äæàíàòàí 3 ãðí. 2-48-82, 050-149-
64-54, 068-519-07-69
  Øèíè ç äèñêàìè á/ó 5.60/15, äèâàí ðîçêëàäíèé â 

äîáðîìó ñòàí³, ãàçîâèé ð³çàê. 063-384-31-13
  Äà÷íèé ó÷àñòîê 10 ñîò. íà Ïëàíîâîìó. 098-321-74-24
  Ãàçîâèé êîòåë, íîâèé. 098-321-74-24
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, áóðÿêè. 097-362-21-43
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-492-20-76
  Êàì³íü 10 òîí 3 000 ãðí. 066-868-82-71
  Ïðèõîæà 280 õ 210 õ 45 á/ó íåäîðîãî, äåðåâ’ÿí³ 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ á/ó íåäîðîãî, áàòàðåÿ îïàëåííÿ 50 õ 60 
á/ó âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-741-21-86
  Â³êíà 3 øò. á/ó, ôàðôîð. êìèâàëüíèê â âàííó, âàãîíêà 
ïëàñòèêîâà, êîòåë ãàç. «Âàéëåíò» á/ó, êîëîíêè àóä³î, 
ñêîâîð³äêè, òàð³ëêè. 093-773-34-02, 098-675-21-69
  Âàííà ÷àâóííà â ÷óäîâîìó ñòàí³. 063-383-47-64
  Êîìïþòåð ñåðåäíüîãî êëàñó, ìîí³òîð, ñèñòåìíèê, 
êëàâ³àòóðà, ìèøêà, êîâðèê, ïðîöåñîð 3-õ ÿäåðíèé, 6 GB 
ÎÇÓ, 1 GB â³äåîêàðòà, 400 W áëîê æèâëåííÿ. 098-650-14-53
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí íà 6.5 êã. ç öèíòðîôóãîþ, ÷îõëè 
äî ÂÀÇ 2107 600 ãðí. 068-051-93-60
  Ïîòóæíèé ³ãðîâèé êîïìþòåð íà áàç³ Intel Radion + ìîí³òîð 
+ êëàâà + ìèøêà,  â³äåîêàìåðà Panasonic - ì³í³ êàñåòà - 700 
ãðí., ôîòîàïàðàò Canon. 096-797-90-53
  Ïîòóæíèé ³ãðîâèé êîïìþòåð+ ìîí³òîð, â³äåîêàìåðà 
Panasonic - ì³í³ êàñåòà - 700 ãðí., ôîòîàïàðàò Sony RX 
10-Mark I, áëîê æèâëåííÿ ×èôòåê Íàâ³òàñ 1250 Âò. 096-
797-90-53
  Êóëüòèâàòîð, ïëóã, áóðÿêîâà ñ³âàëêà âñå äî òðàêòîðà. 
0980892-89-06
  Ìàñëî ïåðåðîá. 200 ë. + òðàíñôîðìàòîðíîãî ìàñëà 10 
ë., 2 áî÷êè ïî 200 ë., ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä «Ìóñòàíã», ³ 2 
âåëîñèïåäà «Ñàëþò» ï³ä æ³íî÷èé ñòèëü, 300 ì. 3-õ æèëüíîãî 
ïðîâîäà. 068-334-66-72, 093-940-96-11
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð õ Ìàêñòåð ì.Êîçÿòèí, ìóñêóñí³ êà÷êè 
áëàêèòíîãî îêðàñó. 068-334-37-86
  Òåëåâ³çîð Ñàñìóíã ä³àã. 70 ñì., êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, íîâà 
çàë³çíà, òóàëåò äëÿ ³íâàë³äà íîâèé. 098-597-13-15
  Ìîí³òîð LG, êëàâ³àòóðà áåçïðîâ³äíà, ìóç.öåíòð À³íà, 
â³äåîïëåºð Ñàíüå, ô³ëüìîòåêà. 067-797-52-49
  Òåëè÷êà 4 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ êîðîâè ñ.Êîçÿòèí, ãí³é íåäîðîãî. 
093-767-92-80
  Êàðòîïëÿ âåëèêà, ñ³íî ëþöåðíè. 063-680-02-29, 097-
056-03-11
  Äèâàí á/ó, öåíòð. 097-486-40-07, 063-321-77-84
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî á/ó 450 ãðí., ñóõ³ ïîð³çàí³ äðîâà ôðóêòîâèõ 
äåðåâ äëÿ ìàíãàëà, çàë. ôîðìà, ÷îë. êîñòþìè ð.50.52, 
ñîðî÷êè, øòàíè íåäîðîãî. 067-275-55-10
  Òåëåâ³çîð SONY â ðîáî÷îìó ñòàí³, ä³àã. 70 ñì. 097-353-
17-70, 093-041-69-49
  Õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé â äîáðîìó ³ 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Ñîêîâèæèìàëêà Ñàòóðí 400 ãðí., ïîëóøóáîê êðîëèê ä³æ. 
ð.46 1 500 ãðí., äèâàí 2 500 ãðí., äèâàí ìàëþòêà 2 000 ãðí. 
063-992-03-21
  Âóã³ëëÿ àíòðàöèò, ïðàëüíà ìàøèíêà í/à 1 300 ãðí., ë³æêî 
ïîëóòîðíå 1 000 ãðí., øàôà 850 ãðí., êíèæíà øàôà, øàôà 
ç àíòðèñîë. 1 350 ãðí., êèëèì 1.40õ2 ì. 350 ãðí., ñàíêè ç 
ëîçè, ëþëüêà ç ëîçè 200 ãðí., ìàíåæ 250 ãðí. 093-753-73-25
  Òþêè ëþöåðíè 55 ãðí., ñ.Ñåëèùå. 067-714-24-87 Ë³íà
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-38, 3-21-17
  Ïîðîñÿòà. 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Òîðìîçí³ äèñêè ïåðåäí³ ÂÀÇ 21010, 11, 12 R13 íîâ³, 
³íäîêà÷óð íà ðîçâ³ä 5.5 êã., êîðçèíà ç÷åïëåííÿ â çáîð³ íà 

він і вона

як закохати хлопця

картини, що боляче б'ють 
по СамолюбСтву кожного, 
хто бачить в них Себе

вероніка любіч

10. Будь дотепною й лагід-
ною. Твоє почуття гумору може 
виправити навіть найбільш пато-
ву ситуацію. Пам’ятай, у стресо-
вих ситуаціях важливо не лише 
правильно пожартувати, а й під-
бадьорити та підтримати.

11. Будь товариською в ком-
панії його друзів. Спілкуйся і 
підтримуй стосунки з близькими 
для нього людьми, постарайся 
заприятелювати з його друзями. 
Нехай чоловік пишається, що ти 
його партнерка.

12. Створи комфортні стосун-

ки. Коли йому буде затишно і 
добре поруч із тобою, він пере-
стане думати про побудову сім’ї 
та стосунків, а розслабиться і 
почне насолоджуватися життям, 
отоді й з'явиться справжнє ко-
хання.

13. Дозволь хлопцеві спосте-
рігати за процесом причепурю-
вання. Дівчата зазвичай заборо-
няють спостерігати за собою в 
моменти причепурювання. Але 
ти зроби для коханого виняток. 
Це збільшить інтимність і пота-
ємність ваших стосунків. Але не 
переборщи, деяких речей чоло-
вікові все-таки краще не бачити 

і не знати.
14. Знайди хобі для двох. Не-

хай це буде приготування страв 
або вигул собак, вирощування 
рибок або орігамі. Усе що за-
вгодно, аби лише вам обом це 
подобалося.

15. Дбай про здоров'я. На-
приклад, несвіже дихання може 
стати непереборною перешко-
дою на шляху до кохання. Як і 
інші хвороби, яких можна було 
б уникнути або вилікувати.

16. Стеж за фігурою і поста-
вою. Ніхто не каже, що треба 
голодувати, щоб закохати в 
себе хлопця. Адже худа коро-

ва – не завжди газель. Однак 
пам'ятати про міру необхідно. 
І, звісно, сутула дівчина має 
зовсім кепський вигляд. Тож 
хутчіш на танці, якщо хочеш 
знайти кохання!

17. Будь цікавою. Читай, ді-
знавайся новини, щоб із тобою 
було цікаво розмовляти. І на-
вчися розмовляти мовою хлоп-
ців: цікався тим, чим живе твій 
коханий. Тоді ти зможеш стати 
для хлопця справжнім другом, 
а не тільки черговою дівчиною. 
А для хлопців це дуже важливо.

18. Будь позитивною й енер-
гійною. Погодься, в млявої й 

апатичної дівчини значно менше 
шансів закохати в себе хлопця.

19. Не розповідай на першо-
му побаченні все про себе. Будь 
загадкою хоч перші півроку 
стосунків, не розповідай про 
колишніх коханців, чоловіків, 
стосунки. Нехай у ваших стосун-
ках не буде примар минулого.

20. Будь собою! Щирість – 
головна умова для справжнього 
кохання. Жодні хитрощі, якщо 
лише це не пов'язане із зовніш-
ністю, не допоможуть закохати 
в себе хлопця, якщо ти щиро не 
хочеш цього і не бажаєш бути 
завжди з коханим! 

продовження. ПОЧАТОК у ПОПередньОму нОмері

олег созонюк

Абсурдні та чесні ілюстрації 
про хвороби сучасного суспіль-
ства

Мистецтво створене не тільки 
для втіхи погляду, а й для по-
значення важливих ідей, пошуку 
себе. Коли художник намага-
ється достукатися до людей, 
звернути їх увагу на нагальні 

проблеми, розповісти всьому 
світові правду, якою б гіркою 
вона не була, — це викликає 
повагу.

До уваги читачів творчість ав-
стрійського художника Герхарда 
Хадерера, який починав свою 
кар'єру рядовим співробітником 
рекламного агентства. Коли в 
1985 році 34-річному чоловікові 
провели складну операцію і ви-

далили пухлину, він переглянув 
свої погляди на життя.

Герхард кинув прибуткову 
роботу і зосередився на кар'єрі 
художника-сатирика . Тепер 
його сміливі роботи не щадять 
нікого. Вони боляче б'ють по 
самолюбству кожного, хто 
впізнає в них себе. У кожному 
з малюнків автор намагається 
сказати щось важливе, то, що 

потрібно почути кожному члену 
сучасного суспільства. У тому і 
сила мистецтва, що воно зму-
шує кожного зупинитися, від-
воліктися від рутинних справ і 
задуматися

За 30 років творчості Хадерер 
намалював кілька тисяч кари-
катур. За зайву різкість робіт 
австрієць одного разу був засу-
джений до 6 місяців тюремного 

ув'язнення умовно. Сталося це 
через книги карикатур «Життя 
Ісуса», тираж якої в Греції за-
арештували. Але це художника 
не зупинило.

Якщо вас захоплюють роботи 
сучасних ілюстраторів, якщо 
ви самі творите цікаві картини, 
картинки, — присилайте їх в ре-
дакцію. Ми будемо публікувати 
найемоційніші!
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робота та оголошення реКлама та оголошення

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

067-252-69-68

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

Продам 3-х кімн.кв., під бізнес в 
центрі, вул.Г.Майдану 14, 67 кв.м. 

067-925-82-78, 063-631-43-91 Viber

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
Проводка, електромонтаж. 063-268-14-46
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36, 093-
411-05-52

робота
На постійну роботу запрошується експе-
дитор, графік роботи не повний робочий 
тиждень 0633839919, 0971517078На СТО 
потрібні працівники: автомеханік, автослю-
сар, моторист, з/п від 8 000 грн. 093-887-
40-86 Коля
Переукарня "Інфініті" запрошує на роботу 
майстра манікюру та перекаря. 063-231-31-
36. Ірина
В магазин одягу та взуття "Подіум" героїв 
Майдану, 13 потрібен продавець. 063-231-
31-36. Ірина
На СТО потрібні працівники: автомеханік, 
автослюсар, моторист, з/п від 8 000 грн. 
093-887-40-86 Коля
Запрошую на роботу водія автомобіля ГАЗ 
4301 (асенізатор), категорії "С", вік від 35 
років, досвід водія обов'язковий. 050-706-
82-77 дзвонити до 18:00
На роботу потрібні водії на "Камаз" совок, 
оплата висока. 063-502-69-43, 067-265-84-
17
На роботу в с.Непедівка потрібен продавець, 
офіційне працевлаштування. 096-285-29-37
На  пост ійну  роботу  запрошується 
сортувальниці паркету, навчання на місці, 
з/п гідна, м.Козятин вул.Довженка 36. 063-
561-59-20
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 
093-631-89-49
На склад вторсировини потрібен працівник. 
096-372-03-80, 097-495-88-36, 093-884-
69-74
В магазин одягу запрошується продавець, 
дівчина віком від 20 до 40 р., працевлашту-
вання, з/п гідна, заповнене резюме прохання 
приносити на магазин "Візаж" вул.Січових 
Стрільців 11/3.
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 
098-573-99-92
На постійну роботу в маг. "Багата комо-
ра" запрошується продавець (за фахом 
агроном, зооінженер, ветеринар). Ми 
гарантуємо офіційне працевлаштування. 
Середня заробітна плата  7000 -8000 грн 
(з податками). 8 - годинний робочий день. 
Компенсація харчування. 067-430-02-80, 
093-678-53-01
На  роботу  в  ма газин  "Продторг " 
запрошується бухгалтер, оператор-касир, 
кухар, пекар. Ми гарантуємо офіційне пра-
цевлаштування. Середня заробітна плата  
7000-7500 грн (з податками). 8-годинний 
робочий день. Компенсація харчування. 067-
430-02-80, 093-678-53-01
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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 

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 

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

 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  

Ôîðä Ñêîðï³îí 2.0 1991-92 ð. 063-293-14-23, 097-195-57-75
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, çàëèøêè 
³òàë³éñüêî¿ êåðàì³÷íî¿ ïëèòêà 20 õ 30. 067-430-79-37, 093-
756-39-33 
  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 
  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 
   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
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, 
ïåðåêðèòòÿ ïàíåëüíå, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿ 
äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
  Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, ì³ñöå ï³ä 
ãàðàæ âóë.Äîâæåíêà 105À. 097-691-24-53
  Òóìáà ÷îðíà ï³ä òåëåâ³çîð ñó÷àñíà ç³ ñêëÿíèìè äâåðöÿìè, 
ñò³ë ñêëÿíèé îá³äí³é, äâ³ âèøèâàíêè äëÿ õëîï. (äóæå ãàðí³), 
ïëàù øê³ðÿíèé æ³í. (ôðåí÷). 093-548-53-84, 093-402-72-77
  Ïðèõîæà øêàôè ðîçä³ëüí³ 4 000 ãðí., òóìáî÷êè ï³ä âçóòòÿ, 
êóõîííà ìåáåëü 3 000 ãðí. 093-885-30-82
  Ïëèòà ãàçîâà 600 ãðí. 096-791-53-47
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé «Samsung» 1 200 ãðí. 4-38-43, 
093-943-01-15

  Ãóñè, êóðè, ³íäèêè òà ³íäîêà÷êè. 067-684-09-51
  Ñ³íî ì³øàíêè, ëþöåðíè, êîëåñà ç äèñêàìè 265/70 Ð 19.5 
- 143/141.096-192-68-08
  ÊÏÏ Ã-51, ðåìîðà íîâà Ã-54, áëîê äâèãóíà, ãîëîâêè Ã-53, 
ïîðøíåâà ãðóïà ÓÀÇ, ðóëåâà êîëîíà ÓÀÇ ³ Ã-51, ôàðè Ãàçåëü, 
äâèãóí ÇÀÇ-30 ê.ñ., ï³ñëÿ ðåìîíòó. 096-314-47-20
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè 2 ì³ñ. 063-104-31-23
  Öóêîð. 096-150-47-05
  Øèôåð íîâèé. 067-198-70-95, 063-645-62-28
  Äà÷à íà Òåëåìîí³âö³ 5 ñîò. ïîãð³á ç êîíòåéíåðîì. 096-583-
14-35, 093-017-87-72
  Â³êíà äåðåâÿí³ ç øèáêàìè ð.120 õ 80 100 ãðí., 
â³äåîìàãí³òîôîí 100 ãðí., ãàç-ïëèòà 300 ãðí. 067-297-22-60
  Ãí³é - ïåðåãí³é äåøåâî, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 068-041-82-24
  Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-759-80-17
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 067-890-52-
42, 063-323-45-01
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-302-85-55
  Áëþòóç êîëîíêà, êàðàîêå ì³ðîôîí. êóðòêà íà ä³â÷èíêó, 
ñàïîãè ê³ðçîâ³ òàïàí íîâ³, ñïåö.ðóêàâèö³, äèâàí íîâèé 
2-õ ñïàëüíèé, ø³òêà äëÿ àâòî çì³òàííÿ ïèëó Àíò³ ñòàò³ê, 
ðåâîëüâåð Ñòàëêåð, ãàðàæ âåëèêèé. 063-276-07-38
  Äåðåâî ÿñåí íåäîðîãî. 095-412-46-82
  Õîëîäèëüíèê Bosñh 2-õ êàìåðíèé, âèñ. 185 â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-178-02-32, 068-270-15-59
  Òðþìî, øàôà 3-õ äâåðíà. 096-904-25-51
  Øàôà ð.205 õ 150 õ 50 òà êîñìåòè÷íèé ñòîëèê ç 
äçåðêàëîì. 093-596-41-56, 098-597-08-78
  Ãóñè âåëèêî¿ ïîðîäè, ãóñàê ³ äâ³ ãóñêè íà ðîçâ³ä. 093-
562-58-35
  Âåëîðàìà, êîëåñà, ðàêîâèíà êåðàì³êà, øïàëè áåòîíí³, 
áî÷êè çàë³çí³ 200 ë., 150 ë., àðìàòóðà, ïðóòè êðóãëÿê, ðåëüñè 
12, 24, äîñê äóá, îñèêà, äóá êðóãëÿê, òðóáà çàë³çíà ä³àì.40 
ìì. 093-020-22-95, 093-031-24-52
  Ñìóãà 30õ4, òà÷êà 2-õ êîë³ñíà, áàê í/æ, á³ëà ãëèíà, ñò³ë 
âóëèöÿ, ñêðèíÿ, øòàõåòè, îöèíêîâàíèé ëèñò, áàíêè, ñóë³ÿ 
ñêëÿí³, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 093-020-22-95, 093-031-
24-52
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Øèôåð 8-ìè õâèëüîâèé á/ó. 067-430-40-65
  Äâ³ êîðîâè - ïåðâ³ñòêè ç òåëÿòàìè. 067-298-90-06
  Êàïóñòà. 096-124-95-62
  Âàçîíè àíòóð³óìè, öèáóëèíè ã³ïåàñòðóìà òåìíî-òåìíî 
÷åðâîíîãî àæ áàðõàòíîãî, ÷àéíîãî ãðèáà, ïàñèôëîðó. 096-
124-95-62
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè, ð³çíîêîëüîðîâ³, îïò òà ðîçíèöÿ. 063-
692-53-55
  Äåðåâÿí³ â³êíà, äâåð³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 067-738-
60-93
  Öóöåíÿòà äðàòõàðà, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, â³êíà á/ó. 097-
751-80-75
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà. 097-489-14-95
  Ïîðîñÿòà æèâà âàãà 100-150 ãðí. ³ òóøêè. 098-826-21-02
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Âàëåíñ³ÿ» â äîáðîìó ñòàí³ (çèìà-ë³òî). 
097-842-14-06
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 11-13 êã., Ìàêñòåð, ñ.²âàíê³âö³. 
068-216-70-39, 097-555-10-06
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè Ïåòðåí. 096-901-41-31
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ç 5 òåëÿì. 068-053-47-73
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ó ãàðíîìó ñòàí³. 068-053-47-73
  Êóêóðóäçà íåäîðîãî. 097-436-73-95
  Ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ÷àéí³, êîôåéí³, ñòîëîâèé 
ïîñóä, áàíêè 3-õ ë. 097-632-98-96
  Ñ³íî, â³ç ê³ííèé, ñ.Ñåñòðèí³âêà. 096-222-04-48
  Ñàìîðîáíèé â³áðîñò³ë íàäì³öíèé, äëÿ ïëèòêè, áëîê³â, 2.5 
ñì. ïëèòà, äâèãóí, ïðóæèíè 3 000 ãðí. 093-891-01-40
  Ìëèí ³ 1 ìîòîð äî íüîãî. 097-154-49-36
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì., 2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ.  
097-154-49-36, 093-411-05-52

  Ïîðîñÿòà 30 êã. 097-238-27-51, 063-295-33-25
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà Â³ðïóë â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 3 200 
ãðí. 063-054-39-57
  Àáî çäàì â îðåíäó 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ð-í òóíåëÿ ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
  Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, õîðîøèé ñòàí, ñ.Êîçÿòèí. 093-767-
13-97
  2 êîðîâè ñ.Ìàõí³âêà. 098-670-34-13
  Êàðòîïëÿ. 063-277-53-86 Òàìàðà
 äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Ëóøïèííÿ ç ãîð³õ³â, ì³í³ êóðè. 067-685-63-50
  Ìåáë³ á/ó äåøåâî: 2 äèâàíè, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî, 
òåëåâ³çîð. 063-609-21-86
  Ë³éêà íàâ³ñíà äëÿ âíåñåííÿ ì³íäîáðèâà ÌÂÄ-0.7 ò. 067-
697-93-02
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà, òåëèöÿ â³ä äîáðî¿ êîðîâè 8 ì³ñ. 098-
588-69-80, 067-735-78-91
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-772-32-98
  Êàðòîïëÿ äð³áíà. 093-772-32-98
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухоміСтЬ
  Áóäèíîê öåãë. ãàç\òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïëîùà 120 
êâ.ì. 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ 
ìàíñàðäè â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 120à, çåì. 
ä³ë-êà 6,8 ñîò. ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. 
áóä³âë³, êðèíèöÿ, ãàðíå ì³ñöå - 980 òèñ. ãðí. áåç òîðãó. 
067-705-00-22. Äìèòðî
  Áóäèíîê 60 êâ.ì. âóë. Ìîñêîâñüêà, 19, çåì. ä³ë-êàê 
6 ñîò. ãàç, ï³÷íå, âîäà, êóõíÿ 20 êâ.ì +ãàç+ï³÷íå, âîäà, 
ãàðàæ 24 êâ.ì. ñàðàé áàíÿ, ïîãð³á, òåïëèé êóðíèê, 
áåñ³äêà, ó äâîð³ ïëèòêà. 067-899-50-82
  Áóäèíîê â ì. Áåðäè÷³â. 068-218-83-96
  Áóäèíîê 73 êâ.ì. ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â öåíòð³ ì³ñòà, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ãîñïîäàðñüêà ñïîðóäà, ä³ë-êà 4,2 ñîò. 
073-428-52-88
  Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, ìàãàçèí. 073-060-48-91, 
098-515-93-37
  Áóäèíîê ïî âóë. Äæåðåëüíà, 8 (Ê³ðîâà). 096-10-700-47
  Áóäèíîê ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç 
ãîñïîäàðñüêèìè áóä³âëÿìè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â 
öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. 097-569-36-62 Âàëåíòèíà
  2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7 
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíà, ê³ìíàòè íå 
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë. 067-926-14-57
  Áóäèíîê öåãëÿíèé Êîçÿòèí âóë.Âîäîêà÷íà, ãàç, âîäà, 
ñàíâóçîë, âàííà, ïîãð³á â áóäèíêó, ñâ³òë³ ê³ìíàòè, ãàðàæ, 
ñàðàé ç ïîãð³áîì, ôðóêòîâ³ äåðåâà, äâà ãîð³õà, ãîðîä 
âèõîäèòü äî îçåðà, äî çóïèíêè òà ìàãàçèí³â 20 ì., 
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063-854-94-76 
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./4-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà, çàã. ïëîùà 44.8 êâ.ì. 097-326-25-74
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á, 
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 
096-721-87-38
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-27-55 
Viber. Whats App
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, ³íä. 
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18, 
073-463-34-76

  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 063-608-
92-55
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí 
òà â³êíà, òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
  Áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. 
êâ. 067-783-63-17
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ç ìåáëÿìè, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò. 098-707-26-10
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., ñò³íè óòåïëåí³, 
âñ³ êîìóí³êàö³¿, îïàëåííÿ ãàç. òà òâåðäîïàëèâíå, 15 ñîò. 
çåìë³, ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ â öîêîëüíîìó ïîâåðñ³, 
êðèíèöÿ â äâîð³, ñàðàé. 093-920-53-57
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ëåí³íà 50. 097-508-21-05
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, âîäà, çàã. ïëîùà 100 êâ.ì., 
æèëà 60, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, 30 ñîò. çåìë³, âñ³ çðó÷íîñò³, 
ñàäîê, ãîðîä â ñòàâîê. 098-521-46-06, 063-037-08-30
  2-õ ê³ìí. êâ., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-313-92-02, 093-
677-23-25
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ./5 ïîâ. áóäèíêó, ñìò.Ãëóõ³âö³ - 224 
000 ãðí. 098-122-02-88
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ãðèáàëüîâà, ïëîùà 60 êâ.ì., 
18 ñîò., 2 ãàðàæà, ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, 
òåïëà ï³äëîãà. 098-293-77-21 Îëåêñàíäð
  3-õ ê³ìí. êâ., öåãëÿíèé áóäèíîê, 68 êâ.ì., 5 ïîâ. ç 
ðåìîíòîì, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë íà òåõ.ïîâåðñ³, âåëèêà 
êëàäîâêà, â öåíòð³. 093-766-13-79
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç ñó÷àñíèì ðåìîíòîì ì.Êîçÿòèí, 
çàã. ïëîùà 60 êâ.ì., ïëîùà ä³ëÿíêè 0.6 ãà 095-896-13-73
  ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, â³ðàíäà, 
êëàäîâêà, ñàíâóçîë, çàã. ïëîùà 66 êâ.ì., âñ³ çðó÷íîñò³ 
- ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, êàíàë³çàö³ÿ + ë³òíÿ 
êóõíÿ ãàç., ìåòàëåâèé ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 
3.6 ñîò. ïðèâàòèç. 098-001-91-02
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.Ïîä³ëüñüêà. 063-694-
06-39
  2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, 5 ïîâ. 097-910-27-06, 063-
296-92-55

  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14, (á³ëÿ øêîëè-ë³öåþ), 
â³éñüêîâèé áóäèíîê, ºâðî-ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ëàì³íàò, 
êâàðòèðà äóæå òåïëà, íå êóòîâà, òåðì³íîâî. 063-937-
56-11
  2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðà¿ ç 
ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8 êâ.2, á³ëÿ 3 øêîëè, íåäîðîãî. 
097-642-08-12, 093-091-65-42
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ìàòðîñîâà 46, 59.3 êâ.ì., ïîðÿä 3 
øêîëà, ñàäîê, âîêçàë. 096-353-43-72
  2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ð-í ÏÐÁ. 067-
902-94-38, 063-019-00-79
  ×àñòèíà áóäèíêó 58.2 êâ.ì., ð-í ÑØ ¹3, ãàç, âîäà, 
ïîãð³á, ñàðàé, 05 ãà çåìë³. 067-387-27-20, 067-902-94-
38, 063-019-00-79
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 93, ð-í ÏÐÁ, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 6 
ñîò. çåìë³. 097-573-54-98, 096-804-49-88
  ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí³ çàã. ïëîùà 71 êâ.ì., 
ñòàí æèëèé, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, êîðèäîð, âàííà, òóàëåò, 
ãàç., âîäà, ³íòåðíåò, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, 
2 ï³äâàëà, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë, ìîæëèâèé îáì³í íà 
1-íî ÷è 2-õ ê³ìí. êâ. 096-429-87-28, 063-624-12-07
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62

  2-õ ê³ìí. êâ., 58 êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, 
ì/ï â³êíà, 22 êâ.ì. - ëàì³íàòó, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðò. 
êîòåë, íîâ³ òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³, æèëèé âèãëÿä, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-81-36, 063-982-16-44 îãëÿä
  2-õ ê³ìí. êâ. (ê³ìíàòà ïðîõ³äíà) â öåíòð³ âóë.Â³íí³÷åíêà 
(ð-í ÑØ ¹1), êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
áîéëåð, ë³÷èëüíèêè íà ãàç òà âîäó, º êëàäîâêà, ñàðàé, 
ïîãð³á, 067-785-59-73
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 097-
643-35-23
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ. 
093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-077-20-37
  1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ 1 ïîâ. (1/5), â íîðì. ñòàí³, 
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, òåðì³íîâî. 097-744-82-26, 093-560-
95-50, 093-920-72-29
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
  Ñòàðèé áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 093-
153-21-72
  Áóäèíîê ãàç. ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,  8 õ 10 ì., º ãàðàæ, 
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ñàäîê, êðèíèöÿ, ãîðîä 25 ñîò. 
095-769-97-36
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30, ïëîùà 60 êâ.ì., 
íå êóòîâà, òåïëà, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ë³÷èëüíèêè íà âîäó, 2 áàëêîíà. 063-255-21-63
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 80 
êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, öåíòð, ç 
ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, 8 ïîâ. 063-317-87-36
  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé îáì³í íà 
êâàðòèðó, ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31
  Ï³â áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç ðåìîíòîì, 16.5 
ñîò. çåìë³, ïðîâ.Äæåðåëüíèé 16/2. 066-868-82-71
  3-õ ê³ìí. êâ., íå êóòîâà, çàòèøíà, îïàëåííÿ 2-õ 
êîíòóðíå, ³ìïîðòíèé êîòåë, â³êíà ì/ï, ëîäæ³ÿ, áàëêîí 
ì/ï, ð-í ó÷èëèùà. 067-164-00-40, 093-279-47-91
  Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 1-ê³ìí. êâ., 
2-3 ïîâ. ç ³íä. îïàëåííÿì. 068-739-90-98
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 063-288-

15-08
  4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà. 096-176-45-23
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. îïàëåííÿ, 2 
áàëêîíà. 096-555-73-71
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, öåíòð, 35 ñîò. çåìë³, ãîñï. 
áóä³âë³. 067-606-55-02
  ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ãîðüêîãî 31/3, âîäà, ãàç., ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ìåáë³: ñò³íêà, äèâàí, ñò³ë, ñò³ëüö³, ïëèòà 2-õ 
êàìôîðíà, ïðàëüíà ìàøèíêà, òàôë³ ñêëÿí³ 3 ìì. 098-
597-08-40, 2-04-13
  3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ (îïàëåííÿ Âàéëàíò), 
ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êóõíÿ, ñàí.âóçîë ïëèòêà, âàííà 
äåðåâî, ëîäæ³ÿ, áàëêîí äåðåâî, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 8 ïîâ. 
067-940-41-22, 063-675-93-04
  Áóäèíîê íîâèé ç ìåáëÿìè â ñåë³. 098-633-92-09
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í Âîäîêà÷êà). 073-431-52-77, 097-
775-07-65
  3-õ ê³ìí. êâ., 66 êâ.ì., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3 ïîâ., ðåìîíò 
çðîáëåíèé. 063-692-96-38
  Áóäèíîê ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 90 êâ.ì., 
ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., âåëèêå àñôàëüòîâàíå 
ïîäâ³ðÿ. 097-304-05-98, 097-545-03-70
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ó÷àñòîê 73 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, ïîðó÷ ãàç ³ âîäîïðîâ³ä, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
098-321-74-24
  1-ê³ìí. êâ., íà ñò.Ìàõàðèíö³, ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 098-321-74-24
  Áóäèíîê íåâåëèêèé ñ.Êîçÿòèí âóë.Â³ííèöüêà 18, 
ãîðîä, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîðó÷ ãàç. 098-321-74-24
  Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñ.Êîçÿòèí (ð-í 9 øêîëè), ãàç. + 
ï³÷íå îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-
êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êàðíÿíèé 42 êâ. ì., 5 ñîòîê, âàííà, 
òóàëåò, ãàç, âîäà, êàíàë., ïîãð³á, ñàðàé, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî 280 000 ãðí. 097-130-29-02
  Áóäèíîê ñ.Êàðîë³âêà (çà ñ.Ñîê³ëåöü), 10 ñîò. çåìë³. 
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096-646-72-35
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí º ñòàðèé áóäèíîê (ï³ä 
çí³ñ), ïîðó ãàç, äî öåíòðà 10 õâ. 093-600-11-98
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 6 ñîò. ãîðîäó, àáî 
ì³íÿþ íà 2-3-õ ê³ìí. êâ. 093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, 
ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096-
603-06-56, 067-895-81-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-857-04-53
  Áóäèíîê òåðì³íîâî âóë.Âîäîêà÷íà 73, 57 êâ.ì., 
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàðàé, ñóõèé ïîãð³á, 5 ñîò., 
áëàãîïîëó÷íèé ð-í, 8 õâ. äî ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ - 125 000 ãðí  
093-209-06-88, 097-955-65-90
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âöë.×àïàºâà, 55 êâ.ì., 2 
ê³ìíàòè, êóõíÿ, âåðàíäà, ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ, áåç 
ðåìîíòó, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ â áóäèíêó, ñàðàé, ïîãð³á. 
093-249-92-50, 068-712-35-52
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè øêîëè), 
âîäà ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, 
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 063-349-
67-88
  Áóäèíîê 98 êâ.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, ãàç. îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà, 
ì/ï â³êíà, 2 ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò., ³íòåðíåò. 063-260-05-01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê ñ.Ìèêîëà¿âêà, çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., 3 
ê³ìíàòè, îêðåìî êóõíÿ, îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, á³ëÿ 
áóäèíêó 40 ñîò. ãîðîäà, ñàäîê, âèíîãðàäíèê, ãàðàæ, 
áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á òà êðèíèöÿ. 067-274-48-66, 063-
496-73-66
  Áóäèíîê ãàç, âîäà, áàíÿ, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, 
êðèíèöÿ, ïðèâàòèç. çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.
Ê³ðîâà - Äæåðåëüíà. 093-050-93-06, 063-969-57-39
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 45 êâ.ì., 3 ïîâ. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñºäîâà 12, êâ.18 (á³ëÿ 3 øêîëè), 54 
êâ.ì., ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³, º ï³äâàë îáëàäíàíèé 
ïîëèöÿìè, áàëêîí çàøèòèé, ³íä. îïàëåííÿ  (êîòåë 
Áåðåòòà), êóõíÿ 7.5 êâ.ì., 1 ïîâ. 067-592-82-54 Ñåðã³é
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (íà äâà âõîäà), ãîñï. áóä³âë³, ãàç 
òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 093-020-22-95, 
093-031-24-52
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà), ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, çåì.

ä³ë-êà, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ. 063-554-18-81, 067-264-80-25
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82 
êâ.ì., ãàç, á³ëÿ áóäèíêó º 17 ñîò. çåìë³ ³ç ñàäîì, ïîãð³á, 
ãàðàæ, 2 ñàðà¿. 067-300-19-06
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð (âóë.Ïóøê³íà 28), 37 êâ.ì., íå 
êóòîâà, 1 ïîâ., º áàëêîí, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
093-905-47-32, 067-581-77-73
  Áóäèíîê ó â³äì³ííîìó ñòàí³, 110 êâ.ì. (ð-í 9 øêîëè) 
íà ä³ëÿíö³ 16 ñîò. º âñ³ çðó÷íîñò³, 1.5 êì. äî öåíòðó, 
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà òà 
ìàãàçèí. 097-753-65-54, 096-932-45-12
  Áóäèíîê º ãàç., ãîñï. áóä³âë³, ì.Êîçÿòèí âóë.
Ìîñêîâñüêà 24, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-751-52-18, 
067-987-94-33
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64 
êâ.ì. 2, ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 063-530-83-82
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ., ç ðåìîíòîì, 
íå êóòîâà, âìîíòîâàíà êóõíÿ, ïðèõîæà. 097-632-98-96, 
098-762-45-98
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 7 
ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ð-í ÏÐÁ, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ 
êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 096-101-81-90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê ãàç. öåãëÿíèé, êóõíÿ, êîìîðà, êîðèäîð, 2 
ê³ìíàòè, ïåðåäïîê³é, ³íä. îïàëåííÿ ãàç. òà áîéëåð, ì/ï 
â³êíà, âîäà â áóäèíêó (ñêâàæèíà), ãàðàæ 2 öåãëÿí³ ñàðà¿, 
ïîãð³á, ïîäâ³ðÿ àñôàëüòîâàíå, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., ñòàí 
æèëèé, ì.Êîçÿòèí âóë.Ñóâîðîâà (ìîæëèâà ðîçñòðî÷êà). 
097-223-77-75 Ìèêîëà
  Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 5 
â ïîäàðóíîê äà÷à 10 ñîò. 097-154-49-36
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 073-557-83-57
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð³, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, îô³ñ. 093-
030-74-54, 097-189-67-03
  2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., 1 ïîâ./2-õ ïîâ. áóäèíêó, âóë.8-
Ãâàðä³éñüêà, ð-í ÏÐÁ 235 000 ãðí. 063-889-52-84
  Çåì. ä³ë-êà 0.80 ãà ç áóäèíêîì, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàäîê, íåäîðîãî. 096-540-63-14
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 098-662-
92-30
  3-õ ê³ìí.êâ., ï³ä á³çíåñ â öåíòð³, âóë.Ã.Ìàéäàíó 14, 67 
êâ.ì. 067-925-82-78, 063-631-43-91 Viber

  аВтомото
  Ìîñêâè÷-ï³êàï. 067-141-58-51
  Êàìàç 5320 ³ 5410. 097-362-81-21
  ÂÀÇ-2104, 2009 ð.â. âèøíåâèé â ãàðíîìó ñòàí³, ïåðøèé 
âëàñíèê. 067-30-22-421
  Òðàêòîð Êóáîòà 280 + ôðåçà 32 ë.ñ. 097-577-26-86
  ÞÌÇ ïðè÷³ï, ïëóã, êóëüòèâàòîð. 096-751-77-61, 097-
615-95-58
  Ìîòîáëîê Çóðá 12 ê.ñ., ïëóã, ôðåçà. 097-899-69-20
  Ìîòîöèêë Äíåïð-11, 1988 ð.â. 097-899-69-20
  Êóçîâ Òàâð³ÿ ç äîêóìåíòàìè. 063-992-03-10
  Àóä³ À-6 1999 ð.â., 2.4 äâèãóí, â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
ãàç-áåíçèí, ãíèëà âèøíÿ, äîãëÿíóòà, ì³íÿëîñü âñå íà 
îðèã³íàëüí³ ç/÷àñòèíè, íå æàëêóþ÷è êîøò³â. 097-793-55-95
  Ìîñêâè÷ 412 ó äîáðÿ÷îìó ñòàí³, íàâ õîäó, ç 
äîêóìåíòàìè, à òàêîæ ð³çí³ ç/÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à òà 
äâèãóí ç Æèãóë³â. 093-297-19-24
  Ôîðä Ñ³ºðà 1989 ð.â., 1.8, êîë³ð ÷îðíèé + ìîòîð 2.0 
íîâèé. 067-838-81-21
  Òðàêòîðåöü DWt60 + 5 ê.ñ. 063-294-52-63, 097-612-
86-62
  ÂÀÇ 218 Êàëèíà, ãàç-áåíçèí, 2007 ð.â., äâ. 1.6, òåìíî - 
ñèí³é êîë³ð, íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, 2 êîìïëåêòè ðåçèí íà 
äèñêàõ, õàçÿ¿í. 098-323-05-07, 063-296-24-14
  ÂÀÇ 2102 1975 ð.â., íà õîäó. 068-334-37-86
  ÂÀÇ 21099 ïîâíèé êàï. ðåìîíò. 063-293-14-23, 097-
195-57-75
  Ìîñêâè÷ 10 000 ãðí. 096-791-53-47
  ÂÀÇ 2109 Áàëòèêà 200 ð.â., ãàç-áåíçèí, òåðì³íîâî. 
097-302-85-55
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4 ç êîëÿñêîþ, â õîðîøîìó ñòàí³. 
067-422-36-17
  DaeWoo Lanos 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí (Ïîëüñüêà çáîðêà), 
òåðì³íîâî. 063-145-03-28 Æåíÿ
  ÂÀÇ 2110 2004 ð.â., 1.5 äâ., 16 êëàï., Êîçÿòèíñüêà 
ðåºñòðàö³ÿ, îäèí âëàñíèê, íîâèé àêóìóëÿòîð, çàì³íåíî 
ðåì³íü ÃÐÌ ³ ïîìïà, ìàñëî, ô³ëüòð, ãàðíèé ñòàí, ð³äí³é 
ïðîá³ã 146 òèñ. êì. 097-463-13-09, 063-829-38-85 Ñàøà
  Ìîòîöèêë Äíåïð-16, íà õîäó 1986 ð.â. 097-642-28-88

  Äèñê ç³ ñêàòîì R-15 65/195 äî àâòî Ôîðä Ñ³ºðà, 
Ìîíäåî, ÂÀÇ 2109, 2199 200 ãðí. 093-891-01-40
  Ìîòîöèêëè Óðàë, Óðàë ç ìîòîðîì, Ê 750, ÌÒ ç 
ìîòîðîì Ê 750, âñ³ ç/÷àñòèíè äî íèõ, òåðì³íîâî. 097-
154-49-36, 093-411-05-52
  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 073-557-83-57
  ÂÀÇ 21011 1992 ð.â., äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 096-
804-47-51
  ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³ - 27 000 ãðí. 
096-779-60-83
  ÂÀÇ 2106 1985 ð.â., ãàç-áåíçèí, õîðîøèé ñòàí, 
òåðì³íîâî. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 2199 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó ñòàí³, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº. 096-417-99-52
  Äâèãóí ÞÌÇ-6 (êàï. ðåìîíò).097-311-97-78

  КупЛЮ
  Çàêóïîâóºìî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 
067-430-02-80  097-405-78-33
  Äîðîãî çåðíî êóêóðóäçè, ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, â³âñà. 067-
430-02-80, 097-405-78-33
  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ÷îðíèé 
òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé 
ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
  Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè 
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé 
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí, ïë³âêó, 
ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 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
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ àáî 
îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî áåçíàë. 063-
143-61-18
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, 
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó ñòàí³. 093-
767-69-07, 068-602-69-53
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç ñàìîâèâîçîì. 
093-297-19-24
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 093-
297-19-24
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, ðàä³àòîðè, 
àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ 
ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, ëàòóíü. 063-108-77-57
  Êàðòîïëþ äð³áíó 10-20 ì³øê³â. 097-193-55-95
  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

  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-66, 050-932-
84-22 Âàñÿ
  Äåê³ëüêà òþê³â ñ³íà. 093-297-19-24
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ï³ð’ÿ á/ó òà íîâå â áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ãîð³õè. 067-103-89-
90, 067-340-01-06 Íåëÿ
  Òðàêòîð Ò-40 â íåðîáî÷îìó ñòàí³. 098-025-28-78
  Êàðòîïëþ äð³áíó. 2-34-31, 063-419-00-95, 063-419-00-38
  Êîçè, êîçåíÿòà, ñ³íî, ìåä, âóëèêè. 097-116-35-00
  Ñàïîãè- ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ ,âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ ,÷åðåâèêè 
÷îëîâ³÷³. 096-467-88-03
  Ðåäóêòîð äëÿ ìàëîãî ãàçîâîãî áàëîíà. 098-974-24-70
  Ðîãè îëåíÿ 100-150 êã., ï³ðÿ, ïîäóøêè, ïåðèíè, 
äîðîãî, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàø., ïëèòè, òåëåâ³çîðè, 
ðàä³îëè, êàáåëÿ, ïðîâîäà, ðàä³îäåòàë³, â³éñüêîâó 
ðàä³îòåõí³êó.068-148-02-27 Ö³ëîäîáîâî.

  ріЗне
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ. ì. âóë. Ì³÷óð³íà, 17. 
097-346-90-40

  Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ÷ëåíà ñ³ìÒ¿ ãàãèáëîãî 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ¹ 052253 â³ä 19.11.1999 âèäàíå 
Êîçÿòèíñüêèì ÐÂÊ íà ³ìÒÿ Ïàíàñþê Âàñèëü Ìàêàðîâè÷ 
ââàæàòè íåä³ñíèì.
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî 
ðàçîâó. 096-263-89-67
  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
  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 ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57
  Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè - ³íâàë³äà, ð-í ÏÐÁ. 
097-300-31-13
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 35 êâ.ì., 
öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç³ çðó÷íîñòÿìè. 097-619-82-28, 
098-123-99-74
  Çäàì ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó, ð-í Á³ëà Êàçàðìà, 

500 ãðí./ì³ñ. + êîì.ïîñëóãè. 093-403-74-46
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 063-037-07-98
  Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî íà çåì. ÷àñòêó (ä³ëÿíêó), 
ñåð³ÿ ÂÍ çà ðåºñòðàö³éíèì ¹536 â³ä 12.05.1998 ð., âèäàíå 
íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ 1 ñåñ³¿ 23 ñêëèêàííÿ Ñîê³ëåöüêîþ ñ/ð 
â³ä 23.04.1998 ð. íà ³ì’ÿ Øàâëþêà ßêîâà Ïàâëîâè÷à íà çåì. 
ä³ë-êó ïëîùåþ 2.36 ãà íà òåðèòîð³¿ Ñîê³ëåöüêî¿ ñ/ð ââàæàòè 
íåä³éñíèì
  Ïîçíàéîìëþñü ç æ³íêîþ äî 45 ðîê³â, (ìåí³ 46 çð³ñò 170 õ 
70), çàáåñïå÷åíèé äëÿ ñ³ìåéíîãî æèòòÿ, ìîæíà ç äèòèíîþ, 
àëêîãîëþ íå âæèâàþ, 063-523-80-94 Âàëºðà
  Çäàì â îðåíäó òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ íà 
íåîáìåæåíèé òåðì³í â ïåðøîìó ðÿä³. 097-575-60-55, 093-
013-65-24
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó (àáî îáîõ). 2-12-24, 
093-884-86-66, 068-209-91-37
  Æ³íêà 56 ð. çð³ñò 164 ïîðÿäíà, ùèðà, ïîçíàéîìèòüñÿ ç 
íàä³éíèì áåç ø/ç ÷îëîâ³êîì. 096-017-25-69
  Çí³ìó ãàðàæ íà òðèâàëèé òåðì³í, ð-í ìàëîãî áàçàðó. 097-
704-97-81
  Çàãóáëåíèé òåõ. ïàñïîðò íà àâòî ÂÀÇ 2107 íà ³ìÿ Ãðèùåíêî 
Íàä³ÿ Âîëîäèìèð³âíà, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 067-
250-89-07, 093-038-33-61
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó àáî æ³íêó, áàæàíî ç ñåëà, öåíòð. 
063-617-05-10 ï³ñëÿ 16:00
  Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì ÷óäîâå 2-õ ì³ñÿ÷íå êîøåíÿ, ðîçóìíå, 
õîäèòü â îäíå ì³ñöå, îáðîáëåíå â³ä áë³õ, ³ñòü âñå, ùî Áîã 
ïîøëå, øâèäêî ïðèâèêàº äî õàçÿ¿íà, ëþáèòü ç íèì ñïàòè, ³ 
äóæå âåñåëå, ï³ä³éìàº íàñòð³é. 093-459-21-36
  Ñàìîòíÿ æ³íêà õî÷å ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòí³ì ÷îëîâ³êîì 
äîáðèì, ÷óéíèì, â³êîì â³ä 55 ðîê³â. 067-953-32-91
  Çäàì âðåìÿíêó â öåíòð³, 2 ê³ìíàòè (20 êâ.ì.), åë. îïàëåííÿ, 
ãàç-áàëîííèé, òóàëåò, äóøîâà êàá³íà, áîéëåð (äëÿ 1-2-õ ëþäåé) 
áåç ìàëåíüêèõ ä³òåé, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, ìåáëüîâàíà. 
093-031-31-91
  Â³ääàì ïåðåãí³é ñâèíÿ÷èé, áåçêîøòîâíî. 096-791-53-47
  Çäàì ï³â áóäèíêó çà ïîì³ðíó ö³íó. 096-901-69-75, 097-
497-12-87
  Çäàì êâàðòèðó ñ³ì¿ áåç ä³òåé, ð-í ÏÐÁ. 068-512-77-03, 
063-495-19-00
  Òåðì³íîâî ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ñòàðèì ÷îëîâ³êîì. 

073-083-26-65, 096-855-53-70
  Âòðà÷åíî ïðèïèñíå - â³éñüêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ 
Êîæóøíèé Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ íà ³ì’ÿ Êîæóøíèé 
Âîëîäèìèð Ñåðã³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Â³ääàì öóöåíÿòà â õîðîø³ ðóêè. 063-359-40-07
  Âòðà÷åíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ¹003259 
çà ïðîôåñ³ºþ «Ïðîâ³äíèê ïàñàæèðñüêèõ âàãîí³â», âèäàíèé 
ïðîôåñ³éíî - òåõí³÷íèì ó÷èëèùåì ¹17 ì.Êîçÿòèí 
Â³ííèöüêî¿ îáë. 11.06.1998 ð. íà ³ì’ÿ Õàð÷èëîâà Íàòî 
Ðåçîâíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì áóäèíîê ìîæíà ç ãàðàæåì. 063-530-83-82
  Çäàì äî îñåí³ 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áàæàíî îäèíîêèì. 
093-596-40-22 ï³ñëÿ 14:00
  Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì äî 55 ðîê³â, îñîáèñòîñò³ ïî 
òåëåôîíó. 098-991-41-83
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 098-597-08-78, 093-596-41-56
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ГОРОСКОП
з 26.02 по 6.03

овен 
Овнам краще сховатись від моторош-
ного темпу, з яким зараз рухається все 

навколо них. Ваша продуктивність починає 
знижуватись, а сил бракує навіть на прості, 
здавалося б, завдання.

Телець 
Вашій енергії можна тільки позаздрити, 
як і вмінню викликати позитивні емоції 

в оточення. Завдяки вашим лідерським умінням, 
навколо вас побільшає тих, хто хоче дружити та 
спілкуватись. 

близнюки 
Ви знаєте, як правильно узгоджувати 
власні можливості з бажаннями, однак 

бувають непередбачувані моменти. Однак не 
варто одразу ж опускати руки, краще навчитись 
знаходити компроміс.

рак 
Цей тиждень дозволить переоцінити та 
переосмислити чимало моментів у ва-
шому житті. не забувайте турбуватись 

про своє здоров'я, адже трудолюбство може 
обернутись не лише позитивом. Щоправда, 
надто розслаблятись теж не варто.

лев 
настав час призупинити своє его, адже 
воно може заважати у потенційно вда-
лих справах. Кохання та почуття потре-

бують максимальною щирості та віддачі, тому 
варто дещо змінити свої пріоритети. Весвіт да-
рує шанс нарешті реалізувати невеличку мрію.

діва
Дівам варто згадати про свій альтруїзм та 
любов, яку вони дарують іншим, адже це 
зближує їх з людьми та дарує неймовірно 

цінні емоції. намагайтесь докласти всіх зусиль, 
щоб зберегти прихильність рідних та друзів.

Терези 
Кількість справ та повноважень у 
ваших руках та голові може вразити, 
однак не варто лякатись відповідаль-

ності. Це чудовий момент, щоб продовжити 
рух вгору та змінювати своє життя на краще.

скорпіон 
Якщо ви приділятимете достатньо часу 
улюбленій справі, то її результати вас 
приємно здивують. Саме пік вашого 

натхнення, яким варто користуватись, який до-
зволить вам розширити коло знайомств та умінь.

сТрілець 
Саме пора допрацювати все, що не 
вдалось раніше. не намагайтесь надто 
гратись своїм амбітним "я", адже це 

може обернутись зовсім не так позитивно, як 
вам здається. Приділяйте час близьким та до-
слухайтесь до своїх цілей.

козеріг 
настав час перевтілитись у психолога та 
нарешті навчитись розуміти своє оточення. 

Займайтесь не лише тими справами, які приносять 
задоволення вам, а й тими, які роблять щасливими 
інших. Результат буде вартим того.

водолій
Попереду на вас чекає чимало вдалих 
рішень та справ. не зупиняйтесь і тоді 

на вашому шляху не буде багато перепон, що-
правда, у намаганні підкорити світ, не варто 
забувати і про почуття інших.

риби 
Усім кар'єристам та профі своєї справи 
зорі пророкують несподіваний успіх. 
Саме час докласти ще більше зусиль, щоб 

отримати бажане.

СеРеДА,  6 БеРеЗНя

+   2 0С    +  2 0С
+   6 0С    +  3 0С

вІвторок, 5 березня

+   4 0С    +  5 0С
+   9 0С    +  5 0С

ПонедІлок, 4 березня

     0 0С    +  1 0С
+   5 0С    +  7 0С

СуБОТА,  2 БеРеЗНя

-   4 0С    -  6 0С
-   2 0С    -  4 0С

П'яТНиця, 1 БеРеЗНя

 +  3 0С    +  1 0С
 +  1 0С    -  1 0С

недІля, 3 БеРеЗНя

-   5 0С    -  5 0С
+   2 0С    -  1 0С

четвер,  28 лютого

    0 0С    +  2 0С
+  9 0С    +  6 0С

Погода у Козятині 

маршрут №3 курСує 
за новим графіком!
Водії нарікають на відсутність туалету по маршруту

в’ячеслав гончарук

Від наших читачів стало відомо, що місь-
ка влада опитувала городян - пасажирів 
маршруток щодо послуг міських перевезень. 
Минулого тижня наше видання також прове-
ло опитування серед одиночних перехожих, 
які користуються послугами перевізника. 
Ми просили дати оцінку роботи міського 
транспорту. 

Маршрут №1 — взаємне кохання між во-
дієм і пільговиками. У чомусь водій правий, 
в чомусь пасажири. Є випадки, коли піль-
говик сідає в автобус на зупинці “магазин”, 
що на провулку Лісовому, а виходить на зу-
пинці “Пошта”. Тобто їде довше, ніж перед-
бачено довжиною маршруту. Від таких явищ 
переповнений автобус. Від того попадають 
ноги пасажирів під прес дверей.

Маршрут №2: останнім часом немає на-
рікань на транспорт, який був близький до 
списання. Уже немає автобуса, в якому две-
рі тримали дроти. Але маршрут № 2 часто 
вибивається з графіка руху. Основною 
причиною такого явища люди вважають по-
ганий стан дороги селом Козятин. 

Маршрут №3: за відгуками пасажирів, во-
дії цього маршруту найбільш доброзичливі з 
усіх козятинських перевізників. З минулого 
тижня вони перейшли на новий графік ро-
боти. У робочі дні маршрутка курсуватиме 
кожні півгодини з 7-и до 19-ої години. Від 
зупинки “Червона калина” з 12.30 до 16. 30 
маршрутка курсуватиме через годину. Від 
зупинки “РЕМ” кожну годину маршрутка 
курсуватиме з 13-ої до 16-ої години. Від 
“РЕМу” останній рейс о 18.30. Не буде ма-
шини перевізника від “РЕМу” о 18-їй годині, 
а з зупинки “Червона калина” — о 18.30. 

У вихідні і святкові дні з 7-ми  до 
17-ої години через кожну годину з 
перервою на обід з 13.30 до 15-ої. 
Від “Червоної калини” і з 7.30 до 
16.30 від РЕМу з перестоєм від 14 
години до 15.30.

Маршрут №4. Ми не знайшли лю-
дей, які повідовідомили про якісь 
кричущі порушення прав пасажирів 
на цьому маршруті. Зараз на “чет-
вірці” змінився водій і претензій до 
нього ніхто не висуває. 

Маршрут №7 в основному всіх 
опитаних задовольняє. Одним по-
добається, що на маршруті курсує 
майже новий транспортний засіб. Є 
люди, які нарікають, що час від часу 
у вихідні курсує тільки одна машина.

На питання 
до водіїв усіх 
м а р ш р у т і в , 
чи задоволе-
ні вони своїм 
рейсом, лише 
один переві-
з ник  в і д п о -
вів: “Як мож-
на не любити 
с в ою  р обо -
ту?!” Двоє ін-
ших водіїв, як 
зговорилися. 
Кажуть, нам 
би туалет хоч 
би на одно-
му розворо -
ті маршруту і 
було б все до-
бре!

вероніка любіч

У МЗС України назвали наслідки 
військової агресії Росії проти Укра-
їни безпрецедентними для Європи з 

часів завершення Другої 
світової війни.

У заяві з приводу 5-х 
роковин нападу Росії 
на Україну МЗС України 
оприлюднило наступне:

“Результати агресії — 
драматичні і безпреце-
дентні для післявоєнної 

Європи: близько 13 тис. убитих, 
30 тис. поранених, 1,5 млн пере-
селенців, масоване руйнування 
Донбасу, узурпація української 
власності в окупованому Криму, 

масштабні порушення окупацій-
ною владою прав людини та між-
народного гуманітарного права, 
політичні переслідування та за-
лякування українських громадян, 
з метою придушення будь-яких 
проявів анти-окупаційних настроїв, 
прискорена масштабна мілітариза-
ція окупованого півострова”.

У зовнішньополітичному ві-
домстві зазначили, що саме не-
готовність міжнародної спільноти 
рішуче відреагувати на окупацію 
Криму дозволила Росії продо-

вжити агресію та розв'язати війну 
на Донбасі.

Крім того, в заяві наголошуєть-
ся, що РФ має негайно звільнити 
усіх українських політв’язнів і 
військовополонених. Припинення 
російської агресії на Донбасі по-
винне спиратися на повноцінну 
миротворчу місію ООН із манда-
том на всю зону конфлікту.

Також МЗС нагадало, що по-
вернення Україні окупованих те-
риторій є умовою довіри світовій 
системі безпеки.


