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• Дитину, яку шукали всім селом, знайшов службовий собака
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діти ходять в школу 
по багнюці!
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екс-чиновник отримав 
5 років за хабар

як буДуть Давати 
грошима субсиДії
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 Мешканці козятинщини обурені станом доріг, які потребують 
ремонту або повного оновлення
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«Щоденна реальність і непро-
стий маршрут учнів до школи у 21 
столітті. До вас уже дійшов про-
грес??? До нас, на жаль, ще ні...»

Такими словами почали звер-
нення до мера Козятина мешканці 
провулку Береговий. Люди ка-

жуть, що на цьому провулку, не 
те що освітлення немає, так ще 
й дорога відсутня. Тож благають 
мера: «Не будьте байдужим!»

А до сільських чиновників з 
проханням в четвертий раз під-
латати дорогу звертаються жителі 

села Козятин. Сніг розтанув, і 
калюжі на дорозі такі, що школя-
рам доводиться на уроках сидіти 
в мокрому взутті, скаржаться 
вони. 

Деталі — читайте в рубриці 
«Ми і влада» с. 5

владислав та максим ходять в школу по такій ось 
«дорозі». іншої в провулку, де вони мешкають, немає
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валерій чуДновський,

З 2019-го року в країні за-
пустили монетизацію субсидій. 
Тобто процес отримання ко-
штів готівкою. Першу модель 
запровадили з 1 січня 2019 
року. За нею «новачки» — 
люди, які вперше звернулися 
за субсидією цього року, — 
отримуватимуть гроші на ра-
хунки в «Ощадбанку». Знімати 
самостійно ці кошти люди не 
зможуть, а розраховуватися 
субсидією за комуналку буде 
сам банк (goo.gl/xsrokB).

Але під кінець січня Кабмін 
запровадив ше одну модель 
монетизації, яка стартувала у 
березні 2019 року. За нею всі, 
кому було призначено субси-
дію до 31 грудня 2018 року, 
зможуть отримати її готівкою, 
на руки.

На думку урядовців, головний 
зиск у тому, що домогосподар-
ство може одразу використати 
залишок з субсидії. Для при-
кладу, якщо родина щомісяця 

отримує субсидію в розмірі 
1600 гривень, а платіжка за лю-
тий прийшла на 1100 гривень, 
то 500 гривень залишиться на 
потреби цієї сім’ї.

Гроші будуть проходити, як 
визначив уряд, через «Ощад-
банк». Там роз’яснили, яким 
буде механізм перерахунку 
субсидій.

разом з пенсією
Пенсіонери будуть отримувати 

кошти з субсидії на пенсійну 
картку свого банку. Тим, у кого 
немає картки, субсидію разом з 
пенсією доставить «Укрпошта».

Як зазначили у банку, пенсі-
онерам не потрібно додатково 
реєструватися для отримання 
субсидії. За порядком, який 
визначений у постанові уряду, 
субсидію будуть давати на руки 
разом з пенсією. А в обласному 
управлінні Пенсійного фонду по-
відомили, що такі виплати будуть 
видавати відповідно до графі-
ка — з 4 по 25 число кожного 
місяця.

запропонують віДкрити 
рахунок

Люди, які не є пенсіонерами, 
будуть отримувати гроші з субси-
дії в «Ощадбанку». Перерахунок 
буде грошовим переказом через 
систему «Швидка копійка». Тоді 
гроші можна буде забрати у від-
діленні банку. Або на поточні 
рахунки, відкриті в «Ощадбан-
ку», і тоді гроші можна буде 
зняти через банкомат. Якщо 
людина вже має поточний раху-
нок в «Ощадбанку», то субсидію 
автоматично зарахують саме на 
цей рахунок.

Банк повідомить у SMS про її 
надходження (за умови активо-
ваної послуги SMS-банкінгу — 
авт.). Якщо у отримувача субси-
дій немає рахунку в «Ощадбан-
ку», тоді Міністерство соцполі-
тики надішле лист «Укрпоштою» 
про суму призначеної субсидії та 
механізм її виплати через банк.

При отриманні першої субсидії 
в грошовій формі через систему 
«Швидка копійка», субсидіанту 
буде запропоновано відкрити 

поточний рахунок. Людина отри-
муватиме SMS про подальші 
субсидії, а гроші з неї можна 
буде зняти у будь-якому бан-
коматі. І також платити ними за 
комуналку через онлайн-банкінг 
«Ощад 24/7».

Для отримання готівки з суб-
сидії у відділенні банку потрібно 
надати лише паспорт та іденти-
фікаційний код. Перерахунок 
для отримувачів субсидій, які не 
є пенсіонерами, почнеться з 12 
числа кожного місяця.

Більше роз’ясненнь читайте на 
офіційному сайті банку (goo.gl/
HzjU9P).

графік роботи віДДілень 
У Козятині працює два відді-

лення «Ощадбанку»:
Відділення 10001/0132
Вул. Героїв Майдану, 9
Телефон — 2-05-01
Графік роботи:
Пн.-Пт. — 8.00-16.30 і Сб. — 

8.00-15.00
Без обідньої перерви.

Відділення 10001/0134
Вул. Січових Стрільців, 21
Телефон — 2-00-44
Графік роботи:
Пн.-Пт. — 8.00-16.30
Обідня перерва — 13.00-14.00

новининовини

Перед виборами. З березня стартує нова модель 
монетизації субсидій. Їх даватимуть «живими» грошима 
на руки, а люди самостійно будуть розраховуватися 
за комуналку. Усі гроші перераховуватимуть через 
«Ощадбанк». У фінансовій установі роз’яснили, як будуть 
роздавати кошти з державного бюджету на комуналку

СубСидії грошима. хто, де і 
як отримає?

"ощадбанк" на вулиці героїв майдану

"ощадбанк" на вулиці січових стрільців

прорив газу ліквідували 
пізньої ночі

ДУМКА

ТеТяна 
Шевченко

надбавка 
до пенСій 

Від коштів, які надійшли 
до держбюджету за рахунок 
розмитнених автомобілів, дер-
жава у березні-квітні зробить 
додаткові виплати пенсіоне-
рам, що отримують мінімаль-
ну та меншу, ніж мінімальна, 
пенсії. 

Пільговий період на розмит-
нення «євроблях» завершився 
22 лютого, але це не озна-
чає, що власники іноземних 
авто не повинні ставити їх на 
український облік. Можуть 
отримати штраф, а можуть і 
позбутися автівки за рішенням 
суду.

Закон «Про внесення змін 
до Митного кодексу України 
та деяких інших законодавчих 
актів України щодо ввезення 
транспортних засобів на митну 
територію України» (№ 8488) 
встановлює, що всі платежі 
від митного оформлення ав-
томобілів з іноземною реє-
страцією направляються до 
Пенсійного фонду України. З 
початку 2019 року — майже 8 
мільярдів гривень.

Від цих коштів у березні-
квітні цього року додаткові 
виплати отримують пенсіонери 
з мінімальною і менше, ніж 
мінімальна, пенсіями.  

Цікаво, це збіг обставин чи 
заздалегідь запроваджена по-
літична кампанія, що індекса-
ція пенсій та виплата надбавок 
випадають напередодні прези-
дентських та парламентських 
виборів?! 

Політика – річ тонка, і на-
родні обранці мусять тримати 
суспільний баланс. Адже по-
трібно мати хист: спочатку по-
обіцяти одне, а потім зробити 
інше (до теми про євробляхи 
і не лише). Можемо лише по-
радіти, що влада, забираючи 
у одних, обіцяє віддати ін-
шим. За фактом ще не почала 
віддавати, але обіцяє. Тому 
будемо очікувати нарахування 
пенсій в березні та квітні, а 
потім робити висновки. Але у 
нашому суспільстві залишаєть-
ся актуальним питання: чому 
шановні обранці спершу не 
«забирають» самі у себе і не 
діляться з народом, а навпаки 
скасовують раніше прийняті 
закони, які зобов’язували від-
звітуватися про набуті доходи 
та статки?! Минулого тижня 
КСУ скасував статтю Кримі-
нального кодексу про неза-
конне збагачення, але це вже 
інша тема.

рятувальники повідомляють

в’ячеслав гончарук

У понеділок, 4 березня, після 
обіду на вулиці Героїв Майдану 
стався прорив газової магістралі. 
На місце приїхали представники 
газового господарства, МНСни-
ки, стражі порядку. Перекривши 
небезпечну ділянку дороги, га-
зовики приступили до роботи. 
Діставшись до місця прориву, 
працівники служби 104 зіткнули-
ся з іншою проблемою. Грунтові 
води стали заповнювати виритий 
котлован. Тож довелось відкачу-
вати ще й воду. 

Саме в цю пору на місце події 
прибув журналіст газети «RIA-
Козятин». Не всі служби полю-
бляють спілкуватися з пресою. І 
працівники газової сфери в цьо-
му питанні не виняток. Як при-

пускає журналіст, мабуть вони 
вважають, що поява преси під 
час аварії чи на місці стихійного 
лиха — це щось погане. 

У нашій історії кореспонденту 
газети навіть довелося звернути-
ся у відділ Козятинської поліції. 
Там його вислухали і надали як 
представнику засобів масової 
інформації поліцейський наряд. 
Це спрацювало, бо під час другої 
спроби поговорити з працівни-
ками газової служби вже від-
чувалося, що їхній тон на градус 
став нижчий і з ними вже можна 
спілкуватися. Хоча дехто з них 
ще хотів подати, що прорив газо-
вої труби є заборонним об’єктом. 
Але для преси це — лише аварія 
на газогоні, і мешканці міста по-
винні знати терміни її ліквідації. 

 А ще мешканці міста повинні 

знати імена тих героїв, хто май-
же по коліна у воді ліквідовував 
прорив газу з магістралі. Ризи-
куючи своїм здоров’ям, вони, 
відірвані від власних домівок, до 
пізньої ночі працювали, щоб у 
козятинчан як можна швидше в 
кранах з’явилося блакитне пали-
во. Браво тим працівникам! 

Можна зрозуміти й керівни-

ків компанії Вінницягаз. Коли 
з’являються додаткові, і часом не 
передбачувані проблеми, дійсно 
не до балачок.

Тільки в незалежній пресі, 
якою є газета «RIA-Козятин», не 
потрібно шукати ворога. Ми, як 
і працівники газового господар-
ства, працювали до пізньої ночі 
за інтереси мешканців міста.

марія шевченко

На площі близько трьох гек-
тарів у селі Івaнківці 1 березня 
зaпрaцювaлa першa місцева со-
нячна електростанція.

Як повідомили в райдер-
жадміністраці ї, зaмовником 
будівництвa виступило вінницьке 
ТОВ «Сервістрансавто», для 
якого це є одним напрямків 
діяльності. Також пояснили, 
що  вироблена електроенергія 
за допомогою спеціального 
обладнання перетворюється в 
стандартну для існуючих мереж 
і віддається в мережу електро-
постачання напругою 10кВ. Як 
це вплине на життя мешканців 
району, ми розповімо в одному 

з наступних номерів газети.
А зараз згадаємо, що в жов-

тні 2018-го під час будівництва 
станції ненавмисно пошкоди-
ли газопровід. Тоді на гарячу 
лінію газети «RIA-Козятин» 
надійшло повідомлення, що в 
селі Іванківці на об’єкті, де бу-
дуються сонячні батареї, була 
пошкоджена труба газогону. 
Наш журналіст спілкувався з 
працюючими на об’єкті, і вони 
підтвердили факт пошкодження 
труби трубопроводу. На запи-
тання журналіста, за яких умов 
стався прорив газу, працівники 
розповіли, що в газовому гос-
подарстві дали проект, за яким 
прокладена газова магістраль. 
Під час свердління скважин під 

у іванківцях відкрили Сонячну електроСтанцію

чемпіонат облаСті з футзалу Серед ветеранів. 
як виСтупила козятинСька команда?

сонячні батареї автотехнікою 
була пошкоджена труба газо-
вої магістралі, якої на проекті 
нема. За словами працюючих, 

труба газогону не металева, 
тому металошукачем знайти її 
місцезнаходження в землі було 
неможливо. пожежі і нещасний випаДок

У Глухівцях 27 лютого горів дах 
літньої кухні. Причина пожежі – 
необережність під час паління си-
ном власниці. Матеріальний збиток 
становить 60 000 грн. Вогонь зни-
щив шиферний дах по дерев’яній 
обрешітці на площі 30 м. 

У Козятині  28 лютого на вул. 
Катукова ввечері горіло сміття. 
Причина пожежі – необережне по-
водження з вогнем невстановленої 
особи. 

До приймального відділення 
Козятинської ЦРЛ 25 лютого по-
трапила жителька с. Іванківці. 
Жінка  впала з дерева, яке обрі-
зала. Травми середньої важкості. 
Діагноз — закритий перелом кіс-
ток у ділянці правого кульшового 
суглоба.

за паління трави — штраф
Близько 16.00 у неділю, 3 

березня,  в рятувальну частину 
повідомили  — за межами смт 
Бродецьке, обабіч автодороги Ві-

нниця-Житомир, горить суха трава. 
Ця територія належить Бродецькій 
селищній раді. Пожежники прибу-
ли з  Махнівки та Козятина і пішли 
в розвідку. Причина пожежі – нео-
бережне поводження з вогнем не-
встановленої особи. 

що треба пам’ятати, щоб 
уникнути поДібних заго-
рянь

Пожежники попереджають, що з 
настанням теплої погоди природні 
пожежі стають для навколишньо-
го середовища справжнім лихом. 
Навесні торішня трава швидше 
висихає і легко загоряється від 
сірника, цигарки. Мешканці при-
ватних житлових будинків та дач 
активно починають наводити лад 
у домогосподарствах, спалюючи 
гілки, суху траву та різний непотріб. 
Дуже часто вогонь виходить з-під 
контролю людини. 

Такі пожежі швидко поширюють-
ся, особливо у вітряні дні. Вони 
завдають шкоду як господарствам, 

так і лісовим насадженням. А  зупи-
нити вогонь, що набрав сили, буває 
дуже непросто. При спалюванні 
трави на присадибних ділянках або 
стерні на сільськогосподарський 
угіддях, завжди існує загроза пере-
кидання вогню на природні ділянки. 
Саме із спалювання стерні та соло-
ми на полях починається більшість 
пожеж у природних екосистемах. 
Аналогічним чином існує загроза 
лісових пожеж і загоряння житло-
вих будинків.   

Тож, чого саме не треба робити. 
По-перше, не кидати непогашені 
сірники або цигарки. Якщо вам 
потрібно розвести багаття, то спо-
чатку розчистіть місце під нього 
від сухої трави у радіусі одного 
метра. Не залишайте непогашеного 
вогнища. Залийте його водою. Не 
відходьте від нього доти, доки йде 
дим або пара. 

По-друге, намагайтеся самі за-
гасити пожежу, яку ви помітили, 
підручними засобами. Іноді досить 
просто затоптати полум’я. Але 

якщо пожежа набрала сили і ви не 
можете погасити її самотужки, за-
телефонуйте «101».

Нагадаємо, що за несанкціо-
новане випалювання сухої трави 
передбачена адміністративна від-
повідальність. Статті 16 і 22 Закону 
України Про охорону атмосферного 
повітря; забороняють спалювання 
листя. Відповідальність за по-
рушення цієї норми передбачена 

статтею 77 Адміністративного ко-
дексу України. Тож людина може 
отримати штраф у розмірі від 10 до 
20, а посадові особи  – від 50 до 
70 неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян. Ті самі дії, вчинені 
в межах заповідників, тягнуть за 
собою накладення штрафу на гро-
мадян від 20 до 40 і на посадових 
осіб — від 70 до 100 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян.

в’ячеслав гончарук

У неділю, 3 березня, в містах 
Вінниччини розпочався чемпіонат 
області з міні-футболу. У ньому 
взяли участь чоловіки, кому ви-
повнилося 40 і більше років. На 
першому етапі всі учасники чемпіо-
нату були розбиті на групи, по три 
колективи в кожній. Один з таких 
міні-турнірів пройшов у манежі Ко-
зятинського залізничного училища. 

До господарів майданчика пар-
кетних футболістів козятинського 
«Моноліта» приїхали гості. Це 
команди «Лука» з Вінницького ра-
йону та «Патріот ПСВ» з Вінниці.

Першими на спортивний май-
данчик вийшли гравці «Моноліта» 

та «Луки». У цьому поєдинку 
була зафіксована переконлива 
перемога козятинської команди. 
Вони в ворота свого суперника 
відгрузили 7 сухих м’ячів. Тож у 
підсумку - 7:0.

У наступній грі зустрілися 
«Лука» та «Патріот ПСВ». Подвій-
на назва міського клубу пов’язана 
з тим, що «Патріот ПСВ» укомп-
лектований гравцями Вінниці 
та Могилів-Подільського. У цій 
зустрічі сильнішими були майстри 
зимового футболу з «Патріот 
ПСВ». Вони переграли ветеранів 
«Луки» з рахунком 9:3.

У заключній грі відбіркового 
туру футболісти «Моноліта» 
грали з «Патріотом». Обидві 

команди вже забронювали вихід 
до наступного раунду чемпіонату. 
Тому гравці провели той мачт в 
тренувальному стилі. Козятинські 
футболісти перевірили свій ре-
зерв. А гості провели гру більш 
організовано. Вони перемогли 

козятинців з рахунком 6:0.
За регламентом чемпіонату, в 

першому турі немає команди, яка 
вилітає з розіграшу за трофей. 
Тож у наступний раунд крокують 
всі три команди козятинського 
туру.
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Щоденна реальність і не-
простий маршрут учнів до 
школи у 21 столітті. До вас 
уже дійшов прогрес??? До 
нас, на жаль, ще ні... 

Шановний мер, ось так 
щодня учні через вашу 
бездіяльність і байдужість 
змушені йти до школи. З 
травня 2018 року ви даєте 
пусті обіцянки і постійно 
відписуєтесь заїждженими 
фразами, а ми стражда-
ємо!!! НАБРИДЛО!!! То у 
бюджеті кошти не перед-
бачені, то вулиця і провулок 
не на балансі, то немає ви-
конавців, а можливо у вас 
просто немає бажання і вам 
байдужі мешканці вашого 
міста? На провулку не те що 
освітлення немає, так ще й 

дорога відсутня. У темну 
пору доби не пройти, а 
спецтранспорт (швидка 
допомога, таксі, газова 
служба) і звичайні авто-
мобілі якби й хотіли, то не 
проїдуть. Переважно жи-
телі провулку - літні бабусі 
і дідусі, а ще є немовлята, 
тому дорога, це не заба-
ганка, а необхідність. 

Доки були сили і мож-
ливість своїми силами 
загортали землю, ями, 
носили будівельні залишки 
і засипали рови, чистили 
і обрізали кущі, а зараз 
просимо допомоги і під-
тримки у вас. Почуйте, 
зверніть увагу і не будьте 
байдужим. Ми покладаємо 
на вас великі надії. 

З повагою, мешканці про-
вулку Береговий.

ми і влада Кримінал

Про найстрашніше. Завели вісім кримінальних проваджень про умисні вбивства з 
початку цього року. У це число входять також замахи на вбивства. Один із замахів 
– це козятинська історія. Редакція дізналася про неї і зібрала інформацію про усі 
вбивства цього року, що були в області

звернення до мера міСта 
від мешканки провулку 
береговий тетяни фурманець

дозволив незаконний маф — отримав 5 років

ось по такій багнюці 
доводиться гуляти і 
ходити в школу уляні, 
владиславу і максиму

шіСть людей убили, ще 
двоє змогли вижити

Дмитро артемчук

На гарячу лінію газети «RIA 
-Козятин» зателефонував меш-
канець нашого міста — інвалід 
І групи, 74-річний Анатолій 
Філіпович Семенов. Він пові-
домив, що минулої п’ятниці, 1 
березня, комунальники зруй-
нували йому міні-пандус. Він 
зробив його сам на тротуарі 
біля свого помешкання, що на 
вулиці Пушкіна, 2, де виїзд на 
вулицю Куликівського. 

Тепер там їздити інвалідським 
автоматичним візочком не мож-

на. Колеса в ньому маленькі, а 
посадка в транспорті інваліда 
надто низька. Одним словом, 
на козятинських дорогах цей 
візочок інваліда — повний сла-
бак. А тут ще й комунальники 
пандус грейдером згорнули. 
Забрали той спуск з тротуару, 
який Анатолій Філіпович змай-
стрував, як ще був молодшим. 

Ми зустрілися з нашим спів-
розмовником, і він повторив 
сказане ним раніше та додав, 
що тепер немає здоров’я це-
ментну суміш колотити. 

За його словами, в перший 

день весни комунальники на-
шого міста наводили лад на 
вулиці Куликівського. До чого 
тут вулиця Пушкіна? А до того, 
що вихід з подвір’я нашого 
героя виходить саме на вулицю 
Куликівського

На краях дороги біля тротуа-
рів комунальники горнули пісок 
від потоків води чи вітру. Разом 
з піском працівники дорожнього 
сервісу згорнули і відмостку ін-
валіду. Коли Анатолій Філіпович 
запитав, навіщо вони це зроби-
ли, хлопці з лопатами відповіли, 
що їм начальство перед робо-

тою наказало все прибирати.
Можливо, була вказівка, що 

все на дорозі прибрати. Але ж 
малося на увазі, мабуть, сміття, 
а не відмостка, з допомогою 
якої виїжджав на дорогу інвалід 
з 17-річним стажем? Та й у кож-
ного працюючого зі своїм на-
чальством є мобільний зв’язок. 
Невже так важко було витратити 
якусь хвилину і зробити людині 
похилого віку приємно? 

За коментарем ми звернулися 
в управління ЖКГ. Начальник 
відділу міського господарства 
та благоустрою Іван Вовкодав 

сказав наступне: «До мене з 
цього приводу ніхто не звер-
тався. Ми отримали сигнал, 
перевіримо»

інваліду знеСли заїзд на тротуар

наталія гончарук

Про те, що кількість умисних 
вбивств цього року значно 
менша, ніж була торік в цей 
самий період, сказав генерал 
поліції на останньому брифінгу. 
За його словами, статистика 
вбивств краща на 62 відсо-
тки. То скільки ж усього таких 
злочинів сталося на території 
області? І скількох убивць зна-
йшли?

З початку року, як дізнала-
ся редакція RIA через відділ 
комунікацій у «вбивчому» від-
ділі, від насильницької смерті 
загинули шість людей і ще дві 
людини змогли вижити після 
наміру їх вбити. Усього вісім 
проваджень маємо за 2019-ий 
із кваліфікацією за статтею 
115 Кримінального кодексу. 
Показник розкриття — 100%. 
Це значить, що в кожній справі 
вбивства мають підозрюваних, 
їх затримали і притягують до 
відповідальності.

Які вбивства були у Вінниці 
та області? У обласному центрі 
— жодного не трапилося цьо-
горіч. Про те, за яких обставин 
убивали людей в райцентрах і 
селах області, знайдете ниж-
че в інформації про кожен із 
цьогорічних найстрашніших 
злочинів.

У Козятині ж був замах на 
убивство. Про спробу вбивства 
35-річного місцевого мешканця 
поліція дізналася 30 січня від 
медиків районної лікарні. Туди 
доставили чоловіка з проника-
ючим ножовим в область серця. 

І опергрупа з’ясувала, що по-
терпілий отримав поранення в 
будинку, який винаймав разом 
зі ще одним чоловіком.

Співмешканець вдарив у 
груди ножем сусіда під час су-
перечки. Після цього 58-річний 
чоловік намагався знищити зна-
ряддя злочину. Кинув ніж у піч.

Також про підозрюваного 
відомо, що він був раніше 
судимий за майнові злочини. 
Тепер буде відповідати за за-
мах на вбивство. Такий злочин 
кваліфікують двома статтями 
Кримінального кодексу: 15-ою 
(замах на злочин) та 115-ою 
(умисне вбивство).

А усього протягом цього року 
в нашому регіоні відкрили 2,5 
тисячі

кримінальних проваджень 
за різними статтями. Розкрили 
тільки кожне четверте (у 600 
провадженнях є підозрювані). 
Найвищий відсоток розкриття 
(якщо не враховувати 100% по 
вбивствах) поліцейські області 
показали в провадженнях про 
розбійні напади — 60%. Що 
такого виду злочинів, розбоїв, 
стало менше на 10%, ствер-
джує начальник обласного 
главку нацполіції Юрій Педос.

А про зменшення кількості 
умисних вбивств він говорить, 
оперуючи цифрою 62%. На 
стільки, каже, більше було 
вбивств у аналогічний період 
минулого року.

 
смерть бабці віД ґвалтів-
ника

Уранці 24 лютого доглядаль-

ниця знайшла убитою свою 
94-річну підопічну. Прийшла 
навідатися і застала оголений 
труп на підлозі серед хати. 
Речі були розкидані, мали місце 
сліди зламу дверей. Жінка ви-
кликала поліцію.

У селі Павлівка Калинівсько-
го району опергрупа затримала 
місцевого розбійника, який 
пограбував бабцю, зґвалтував 
її, а потім убив та пішов про-
пивати здобуті злочинним шля-
хом 3000 гривень. Затриманий 
56-річний чоловік, як сказали 
згодом у поліції, стояв на облі-
ку в психіатра. Його «закрили» 
на час слідства.

 
хотіли зарізати, але не 
вбили

Наприкінці лютого в реані-
мацію Шаргородської лікарні 
потрапив 41-річний мешканець 
села Калитинка з проникаючим 
пораненням грудей. У пацієнта 
також діагностували множинні 
колото-різані рани, черепно-
мозкову травму. Поліцейські 
допитали пацієнта, й той вказав 
на двох чоловіків.

За підозрою в замаху на 
вбивство затримали 42-річного 
та 27-річного мешканців села 
Слобода-Шаргородська. У них 
потерпілий чоловік був у гос-
тях, разом розпивали спиртне. 
Підозрюваних арештували. 

 
закопаний живцем спіль-
ник

Теж двоє підозрюваних у ли-
повецькій справі, де 53-річного 
місцевого мешканця побили і 

закопали. Начальник обласного 
главку сказав, що слідство має 
підозри, що чоловік був ще жи-
вий, коли його тіло ховали під 
землю, переламавши при цьому 
обидві ноги нещасному, бо в 
нашвидкоруч викопану могилу 
не поміщався.

Підозрюваним — 20 та 23 
роки. Ці юнаки знали свою 
жертву як спільника по зло-
чинах. Коли на них вийшла по-
ліція, вигадували алібі, але вре-
шті показали могилу вбитого.

 
син убив батька

За те, що забив до смерті 
власного батька, потрапив у 
СІЗО 28-річний чоловік з Со-
сонки Вінницького району. Він 
в п’яному стані наніс численні 
ушкодження 53-річному бать-
кові 15 лютого. Травми завдав 
несумісні з життям. Далі син 
намагався видати смерть бать-
ка за природну. Але огляд тіла 
експертами спростував раптову 
передчасну смерть.

На доказ убивства поліцей-
ські знайшли сховані сином 
речі зі слідами крові. За да-
ними слідства, син товк батька 
і руками, і ногами. Той не міг 
чинити опір, бо не мав однієї 
руки.

 
грабіжник убив ненаро-
ком

Убивство самотньої пенсіо-
нерки в Крищинцях Тульчин-
ського району розкривали най-
довше — 10 діб. Тіло 85-річної 
бабці знайшла 18 лютого у неї 
вдома сусідка.

Пол іцейськ і  в с тановили : 
смерть настала від травми го-
лови.

Як підозрюваного затримали 
20-річного хлопця, який нещо-
давно купував у бабці горіхи. 
Він зізнався. Сказав, що не мав 
наміру позбавляти життя свою 
жертву, його цікавили лише її 
гроші.

 
упав піД час бійки і помер

Це був ситуативний конфлікт. 
Біля свого дому в селі Удич 
Теплицького району 41-річний 
чоловік посварився з 28-річним 
юнаком. Останній йшов з дівчи-
ною і побачив, як в гуртожитку, 
де напередодні була пожежа, 
щось тліє. Зайшов всередину 
подивитися, а сусідові це не 
сподобалося.

На цьому грунті виникла бій-
ка. Старший суперник впав на 
землю і помер. Молодший не 
подумав, що завдав смертельно-
го удару. Пішов з дівчиною далі.

 
матері обухом по голові

Із ознаками насильницької 
смерті 3 січня знайшли 55-річну 
мешканку села Лісниче Бер-
шадського району. Поліцейські 
з’ясували, що під час сварки 
обухом сокири 30-річний син 
наніс удар рідній людині, а 
потім зачинив будинок і пішов 
святкувати Новий рік.

Це було ввечері 31 грудня, 
але злочин потрапляє в цього-
річну статистику, бо виявили 
його пізніше. Через три дні син 
повернувся додому і розказав 
про смерть матері сусідам.

марія шевченко

Два роки тому, у березні 2017, 
на хабарі попався тодішній на-
чальник управління містобуду-
вання, архітектури та містобу-
дівного кадастру Козятинської 
міської ради Олександр Павлов. 
Чиновник сприяв підприємцям 
за хабарі у 300 доларів.

Максимальне покарання, яке 
міг отримати чоловік, — десять 
років ув’язнення з конфіскацією. 
Суд розпочали у червні 2017 

року.
А вирок чиновник отримав 27 

лютого 2019-го — п’ять років 
позбавлення волі. Прокурори 
довели, що він отримав хабар 
300 доларів для сприяння на-
данню іншій людині дозволу на 
розміщення невеликого торго-
вельного об’єкта.  

Як повідомляє прокуратура 
Вінницької області, у суді було 
доведено, що «вищевказана 
службова особа одержала не-
правомірну вигоду за свої ко-

рупційні «послуги».  
Крім терміну у в’язниці, чо-

ловіку присудили конфіскацію 
всього майна, що є його осо-
бистою власністю, за винятком 
житла. А також заборонили 
працювати в держорганах про-
тягом трьох років. 

У останній декларації, яку 
Павлов подав уже після звіль-
нення з посади, не зазначено 
ані нерухомості, ані автівок, ані 
інших цінностей, які б належали 
екс-посадовцю. 

вулиця рєпіна 
перетворилаСя на багнюку
галина касянівська

Вулицю Рєпіна, що в селі Козятині, 
ремонтували тричі. Спочатку декількома 
КамАЗами хотіли засипати всю вулицю. 
Побачивши, що на дорозі з’являються 
прогалини, через які виднілася стара 
дорога, досипали ще щебню. Потім 
на те каміння насипали гранвідсів. По-
душка для відсипної дороги наче була 
достатньою. От тільки вкатали дорогу 
автівками. Каток був під час ремонту 

дороги, але основної своєї функції він 
не виконав.

Коли в жовтні минулого року пішли 
дощі, дорога набула статусу «до першо-
го дощу», як кажуть у народі.. 

З таненням снігу вода на вулиці Рєпі-
на не встигає входити в грунт, утворю-
ючи невеличкі калюжі. Цією дорогою 
ходять діти до школи № 9. Учням не 
дуже приємно сидіти на уроках в мо-
крому взутті. Тож благаємо сільських 
чиновників підлатати дорогу вчетверте.

іван остапчук

Журналіст «RIA-Козятин» 
їхав вулицею Джерельною і 
помітив у лісосмузі спиляне 
дерево ясеня. Зрізали його 
в ніч з 5-го на 6-те березня. 
За попередньою версією, ви-
глядає це так. Уночі дерево 
спилюють. Потім проходить 
тиждень або два, і це дерево 
ніхто не чіпає. Але на ранок 
якогось дня спиляного дерева 
не стає. За такою схемою, як 
ми помітили, в тій посадці ви-
різали вже чимало дерев. На 
фоні розрідженої лісосмуги 
вже масив Європейський — і 
не масив зовсім.

Пиляти зелені насадження 
— рівноцінно злочину. І якби 
спіймали того, хто це робить, 
то заплатив би за ясеня стіль-
ки, що більше б не пиляв. 

Тільки якщо глянути на іншу 

сторону медалі, то пиляють 
люди лісосмуги не від хоро-
шого життя. Пиляють дерева, 
щоб обігріти домівку. А ще, 
як в родині є маленькі діти, то 
люблячого батька не зупинить 
ніщо. 

Тож можна припустити, що 
злочинно пиляють через непо-
мірні тарифи на енергоносії. 
Тобто злочин у зрізанні дерев 
провокує держава. І якщо си-
туація в країні не зміниться, 
то за декілька років виріжуть 
на паливо не тільки лісосмуги.

Дорогі земляки, чи бачи-
те ви проблему в тому, що 
рідшає лісосмуга? Є ідеї, як 
виправити ситуацію? Що по-
винні зробити місцева влада і 
мешканці? Розкажіть нам та/
або напишіть в коментарях на 
нашому сайті https://kazatin.
com/

дерева на дрова — пиляти або не пиляти?
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чому міській 
в л а Д і  ви г і Д-
не об’єДнання 
Двох лікарень

Нещодавно на од-
ній із нарад міським головою 
була озвучена пропозиція щодо 
об’єднання міської лікарні з цен-
тральною районною лікарнею 
з метою створення так званого 
єдиного медичного простору, 
що ніби-то вельми позитивно по-
значиться на наданні медичної 
послуги жителям району та міста. 
Дана ідея знайшла підтримку і в 
голови райдержадміністрації. Але 
виникають питання — з чого рап-
том у міського керівництва таке 
раптове бажання до єднання та 
чи так все однозначно?

Свій коментар з приводу таких 
заяв надав голова районної ради 
Віктор Слободянюк.

Ще з самого 
початку велась 
мова про те, 
що потрібно 
спільними зу-
силлями забез-
печити функціо-
нування на теренах Козятинщини 
єдиного потужного лікувального 
закладу — центральної район-
ної лікарні, а також зберегти 
лікарню відновного лікування, 
яка фінансувалась з обласного 
бюджету, — розповідає Віктор 
Миколайович. — Натомість, вна-
слідок задоволення непомірних 
амбіцій деяких керівників була 
створена міська лікарня. Аж 
ось після досить недовгого її 
існування починають лунати на-
міри про об’єднання та єдиний 
медичний простір (напевно після 
зроблених прорахунків). Адже 
з другого півріччя 2019 року 
поліклініки переходять на нову 
модель фінансування з НСЗУ, а 
з 2020 року — і весь вторинний 
рівень. Тож міська влада втра-
тить можливість ділити державну 
медичну субвенцію, як заманеть-
ся. Зважаючи на те, що міський 
лікувальний заклад не є повно-
цінною лікарнею і не надає в по-
вному обсязі медичної послуги, 
неминуче виникнуть складнощі із 
фінансуванням, оскільки «гроші 
підуть за пацієнтом». А в дано-
му випадку більшість громадян 
звернуться за послугою до ра-
йонної лікарні. Розуміючи це та 
намагаючись врятувати ситуацію, 
міський голова і почав говорити 
про об’єднання.

Ми не проти того, щоб пра-
цевлаштувати медиків в район-
ній лікарні на вакантні місця. 
Але перш ніж говорити про 
об’єднання, потрібно мати юри-
дичні та економічні обґрунтуван-
ня щодо можливості даної про-
цедури. Адже два органи одного 
рівня не можуть здійснювати 
управління медичним закладом. 
Тож потрібно доводити до людей 
реальну інформацію.

Хочу звернути увагу, що аб-
солютно незрозумілим є на 
сьогоднішній день розподіл 

державної медичної субвенції 
міською владою. Наголошую — 
це кошти державного бюджету, 
які цілеспрямовано надходять на 
кожного жителя міста Козятина 
для отримання якісної медичної 
допомоги. І саме як житель міс-
та, я не згодний з тим, що кошти 
на моє медичне обслуговування 
направлені не за призначенням. 
Я лікуюсь в районній лікарні, 
чому мої кошти спрямовані в 
міську лікарню?

На обслуговування жителів 
міста до міського бюджету над-
ходить 17,5 млн грн медичної 
субвенції з розрахунку на кож-
ного жителя міста Козятина на 
отримання медичної послуги. У 
міській лікарні працює 200 осіб, 
а в районній 425. Тож згідно 
з якими обрахунками в міську 
лікарню, де створено лише два 
відділення, надійшло 13,5 млн 
грн, а районна лікарня, яка 
має всі необхідні відділення 
для надання медичної допо-
моги, отримала лише 3 млн 656 
тис. грн? Тим більше, потрібно 
враховувати, що Козятинська 
ЦРЛ працює цілодобово і без 
вихідних, графік роботи міської 
лікарні з 8.00 до 16.00 год., су-
бота і неділя — вихідні дні. Хочу 
звернути увагу, що лише 300 тис. 
грн медичної субвенції надійшло 
для районної стоматологічної по-
ліклініки. Тому виникне питання 
щодо обслуговування у стомат-
поліклініці захищеної категорії 
населення міста Козятина.

На мою думку, є порушення, 
в першу чергу, прав людей у 
розподілі коштів для надання 
якісної медичної допомоги. Тож 
будуть зроблені звернення до 
відповідних органів з метою 
вжиття заходів щодо незаконно-
го розподілу державної медичної 
субвенції. Учергове наголошую 
— це не гроші міської влади, це 
державні кошти. Тож потрібно 
дослухатися до того, де люди 
отримують медичну послугу в 
повному обсязі. На неодноразові 
звернення адміністрації районної 
лікарні про укладення договору 
на надання послуг жителям м. 
Козятина міська влада не реагує, 
чим позбавляє людей отримання 
якісної медичної допомоги.

голова районної раДи взяв 
участь у схоДі громаДян 
села вівсяники

28 лютого в с. Вівсяники про-
ведено збори громадян, в яких 
брали участь голова районної 
ради Віктор Слободнюк, за-
ступник голови районної ради 
Анатолій Задорожнюк та заступ-
ник голови райдержадміністрації 
Ігор Булавський, керівники кому-
нальних закладів, представники 
районних управлінь та служб.

Розпочався схід звітом сіль-
ського голови Тетяни Ціпцюри 
про свою діяльність у 2018 році. 
Вона прозвітувала про роботу 
сільської ради, виконкому, де-
путатського корпусу, показники 

дохідної та видаткової частини 
місцевого бюджету, про со-
ціально-економічний розвиток 
населеного пункту.

Голова районної ради Віктор 
Слободянюк зазначив, що відпо-
відно до звіту сільського голови, 
озвучених надходжень сільсько-
го бюджету та окреслених пла-
нів прослідковується розвиток 
громади. Чудовим прикладом 
активної роботи та небайдужості 
сільського голови за участі від-
ділу культури є відремонтований 
Будинок культури. З метою за-
лучення коштів фонду регіональ-
ного розвитку та іноземних ін-
вестицій в район, триває робота 
в напрямку написання проектів. 
Віктор Миколайович зазначив, 
що відповідні завдання постав-
лені перед сільськими головами, 
директорами шкіл, керівниками 
закладів культури. Хто проявить 
свою активність, матиме можли-
вість виграти. Побажав успіхів 
громаді та сільському голові.

Заступник начальника управ-
ління соціального захисту 
Інна Ольбішевська та заступ-
ник начальника Козятинського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Вінницької 
області Тетяна Терещук розпові-
ли про монетизацію субсидій та 
зміни в пенсійному забезпеченні.

Головний лікар медико-со-
ціального відділення в с. Сам-
городок Олександр Ломачук 
зазначив, що у 2018 році у відді-
ленні пролікувалося 400 людей, 
з них — 35 жителів с. Вівсяники. 
Подякував громаді та сільському 
голові за співфінансування за-
кладу. Наразі планується прове-
дення ремонтних робіт та пере-
планування з метою поліпшення 
умов перебування. Активну 
підтримку відділенню надає на-
родний депутат Петро Юрчишин, 
зокрема у цьому році за його 
сприяння надійшли кошти з дер-
жавного бюджету на придбання 
автомобіля.

Щодо функціонування рент-

генкабінету в с. Самгородок 
свій коментар надала головний 
лікар Козятинського ЦПМСД Ва-
лентина Лобченко, зазначивши, 
що зараз даний вид обстежень 
належить до вторинного рів-
ня, адже з 1 червня 2018 року 
первинна ланка фінансується 
з НСЗУ і кошти на утримання 
рентгенкабінетів не передбаче-
ні. Вони можуть знаходитись в 
структурі ЦРЛ або фінансуватись 
за рахунок органів місцевого 
самоврядування. Згідно з листом 
Самгородоцької сільської ради 
утримання рентгенкабінету не 
буде здійснюватися.

Головний лікар Козятинської 
ЦРЛ Олександр Кравчук розповів, 
що отримання ліцензії на діяль-
ність даних кабінетів потребува-
тиме значних капіталовкладень 
для виконання усіх вимог, зо-
крема проведення ремонту. Тож 
подальше утримання є економіч-
но необґрунтованим. До того ж, 
знімок, зроблений у Самгородку, 
потрібно везти для опису в цен-
тральну районну лікарню. Наразі 
планується придбання оцифрову-
вача рентгенівських знімків для 
ЦРЛ. Для проведення медичних 
оглядів первинною ланкою пере-
даний автономний флюромобіль, 
який здійснювати рентген-об-
стеження у населених пунктах 
району. Олександр Миколайович 
зазначив, що наразі триває актив-
на робота в напрямку поліпшення 
матеріально-технічного забезпе-
чення районної лікарні.

Керівник терцентру Василь 
Матвійчук поінформував про 
діяльність геріатричного пансіо-
нату в с. Вівсяники, в якому на 
даний час перебуває 23 особи.

Представники влади надали 
відповіді на численні запитання, 
які цікавили учасників сходу 
села, а також запевнили, що 
озвучені проблемні питання 
будуть вирішуватися спільними 
зусиллями районного керівни-
цтва та виконавчого комітету 
сільської ради.

прес-центр 
козятинської 

районної 
ради 

інформує

офіційна сторінКа КозятинсьКої районної радиофіційна сторінКа КозятинсьКої рда

Глядачі фестивалю «Перлини козятинщини-2019» могли 
вибрати кращих виконавців під час концерту. А офіційно 
переможця обіцяють назвати на наступному фестивалі

ЩИРО ВІТАЄМОзустрічі з жи-
телями райо-
ну прохоДять 
конструктивно

Загальні збори 
громадян, що проводяться у 
населених пунктах району, 
залучають жителів сіл до ви-
рішення питань місцевого зна-
чення, сприяють прозорості 
дій місцевої влади, контролю 
громадськості за діяльністю 
посадових осіб.

Минулого тижня  голова 
райдержадміністраці ї Юрій 
Слабчук взяв участь у загаль-
них зборах громадян сіл Фло-
ріанівка, Махаринці, Іванківці, 
Вівсяники. Участь у зустрічах 
також брали заступник голо-
ви райдержадміністрації Ігор 
Булавський, керівник апарату 
Юрій Студоляк, представники 
управління соціального за-
хисту населення райдержад-
міністрації та Козятинського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду, керівники установ, 
організацій, керівники фермер-

ських господарств, депутати 
виконавчих комітетів, жителі  
територіальних громад.

 Під час зборів сільські го-
лови звітували про діяльність 
сільської ради, виконавчого 
комітету, депутатського кор-
пусу, використання бюджетних 
коштів, наповнення місцевого 
бюджету, а також про вико-
нання програм соціально-еко-
номічного розвитку та  основні 
плани роботи на 2019 рік.

Жителі громад, де були про-
ведені збори громадян, мали 
змогу переглянути  відеоролик 

«Вінниччина-2018. Є що ска-
зати», в якому відображено 
основні досягнення Вінницької 
області в різних сферах впро-
довж минулого року.

Під час зустрічі голова рай-
держадміністрації Юрій Слаб-
чук знайомив присутніх із 
здобутками району за останній 
рік, розповідав про перспек-
тивний план розвитку територі-
альних громад Козятинського 
району на 2019 рік. 

Учасникам зібрання також 

було надано роз’яснення щодо 
нового порядку нарахування 
субсидій та їх монетизацію, а 
також  про проведення індек-
сації пенсійних виплат, впро-
вадження в районі медичної 
реформи.

У ході проведення зборів 
голова райдержадміністрації 
Юрій Слабчук відповів на за-
питання, що ставили жителі сіл, 
та подякував їм за активність і 
бажання змінити життя громад 
на краще.

прес-центр 
рДа З ЮВІЛЕЄМ!

депутата обласної ради, голо-
ву правління СФГ «Маяк» смт 
Глухівці

Миколу Станіславовича РИ-
БАКА (12.03)

 
З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ!
директора комунальної уста-

нови «Інклюзивно-ресурсний 
центр» Козятинської районної 
ради

Лілію Володимирівну СУШ-
КО (08.03),

голову Козятинської міськра-
йонної організації Української 
спілки ветеранів Афганістану

Тетяну Петрівну ДРАМА-
РЕЦЬКУ (10.03),

 
Міцного вам здоров’я, велико-

го щастя, сімейного благопо-
луччя. Нехай кожен день буде 
світлим і сонячним, дарує лише 
приємні події — успіхи в робо-
ті, душевний комфорт, шану та 
авторитет. А ваша невичерпна 
енергія та досвід і надалі слу-
жать людям та на благо нашого 
рідного краю!

 
милі, чарівні, любі жінки!

Весна — час перших квітів, 
першого тепла і справжнього 
відродження природи. Не випад-
ково саме у ці дні ми відзначає-
мо чудове свято — Міжнародний 
жіночий день.

Жінка — мати, охоронниця 
сімейного вогнища, улюблена 
і вірна супутниця-дружина, 
сестра, бабуся, подруга — всі 
ці статуси важать багато для 
кожної людини у суспільстві. 
Ми схиляємось перед вашим 
головним талантом — віддавати 
найкращі якості близьким лю-
дям, яких ви оточуєте любов’ю 
й увагою, і, незважаючи на 
численні клопоти, пов’язані з 
роботою і родиною, даруєте 
їм турботу і щастя. Ви не за-
буваєте ділитися своїм теплом, 
підтримуючи добрим словом, 
надихаючи на подвиги, твор-
чість, працю.

Сьогодні ви берете активну 
участь у всіх сферах життя, 
трудитесь на виробництві, в 
освіті, науці, культурі, медицині, 
вносячи свій неоціненний вклад 
у розвиток Козятинщини.

Цей святковий день лише 
один із багатьох, коли ми, 
чоловіки, маємо говорити вам 
«Дякую» за ваше розуміння і 
підтримку. Прийміть найщиріші 
побажання міцного здоров’я, 
благополуччя, надійного чолові-
чого плеча, краси та чарівності. 
Нехай доля буде прихильною до 
вас, щоб міцним були ваші сім’ї, 
здоровими — діти, здійснени-
ми — мрії, успішними справи і 
починання. Великого жіночого 
щастя вам, добра і любові.

 
З повагою, голова районної 

ради Віктор СЛОБОДЯНЮК
голова райдержадміністрації  

Юрій СЛАБЧУК

зоряна богуславська

Заключний концерт фестивалю 
самодіяльної творчості «Перлини 
Козятинщини-2019» відбувся в 
понеділок, 4 березня, в при-
міщенні актового залу Козятин-
ського ВПТЗУ.

Довести, що саме в його школі 
створені найкращі умови для 
розвитку учнівської та вчитель-
ської творчості, прагнув кожен 
виконавець.

Розпочав захід хор ЗНВК 
«школи–інтернат–гімназії» з 
пісні «Заспіваймо за Україну!».

Орігінальний номер «Жити» 
виконав вокальний ансамбль 
Козятинського ЗНВК № 9.

Більшість глядачів не могли 
стримати сліз під час виконання 
Крістіною Пуцак з Бродецького 
ЗНВК пісні «Чорна квітка». А 
наймолодші представники кон-
курсу — вихованці дошкільного 
відділення Миколаївського ЗНВК 
— показали номер під назвою 
«Журавлі».

Не менш оригінальними були 
вокальні колективи, які були 
об’єднані з різних навчальних 
закладів району. Наприклад, 
Софія Орищук з Жежелівсько-
го ЗНВК   заспівала з Каріною 
Петлінської з Самгородоць-
кого ЗНВК, викладач з ЗНВК 
«школи–інтернат–гімназії» Інна 
Хрещенюк заспівала з ученицею 
Зозулинецького ЗНВК  Анаста-
сією Ільчук.

Глядачам також запам'ятався 
запальний «Козачок» хореогра-
фічного ансамблю «Водограй» 
Махнівської СЗШ та Безимен-
ського ЗНВК. Несподіваним і 
елегантним був «Гімнастичний 
етюд» Карини Тупчій. Дуже жит-
тєрадісним був танець ансамблю 
«Співаночки» (ЗНВК школа-ін-
тернат-гімназія). Високим рівнем 
смаку і майстерності відрізнявся 

зразковий ансамбль «Зірки 
Арчі» (Самгородоцька СЗШ). 

Усі учасники конкурсу намага-
лися якнайкраще показати вмін-
ня створювати на сцені справжнє 
дійство.

За словами начальника відділу 
освіти Аліни Діденко, переможця 
цього фестивалю буде оголо-
шено на конкурсі «Травневий 
зорепад».

хто талановитіший — вчителі чи учні? 
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в’ячеслав гончарук

З відмінницею навчання, пере-
можницею багатьох конкурсів та 
олімпіад Єлизаветою Роман ми 
знайомі з минулого року. Тільки 
в школі № 9, що не рік — то 
особистість. Гордість Козятин-
щини — Віктор Добіжа. Дитина 
року — Микола Аліфіренко. А 

в цьому році цією особистістю 
є учениця 11 класу Єлизавета 
Роман Тож розповідь саме про 
про неї. 

На питання «що їй дала шко-
ла?» дівчина дала філософську 
відповідь.

— Людина без знань — що 
птах без крил: не може злетіти 
високо вгору, щоб досягти най-

вищої мети в житті, — сказала 
Єлизавета. — Широкі знання, 
звичка мислити, благородство 
почуттів є саме тими трьома 
якостями, що формують ці кри-
ла, із якими людина є освіченою 
у повному розумінні цього слова. 
Українська держава має потребу 
в людях творчих, діяльних, об-
дарованих, інтелектуальних. І 
підготувати таких людей – за-
дача школи.

З розповіді Лізи стало відомо, 
що учні Козятинського ЗНВК 
І-ІІІ ст. “Школа-дитячий садок» 
№ 9 живуть цікавим, насиченим 
життям. Їм підвладні не тільки 
вершини науки. Їхнє повсякденне 
буття надає величезні можливос-
ті збагачувати свій духовний світ. 
Давно помічено: коли розширю-
ється коло духовних інтересів 
людини, то зростає її творчий 
потенціал. І це прекрасно, адже 
тоді з лав школярів виходять 
чудові поети, художники, музи-
канти. 

— І ти є яскравим прикладом 
такої особистості? — запитали 
ми Лізу.

— Не знаю, це мабуть у вчите-
лів потрібно питати. Вони краще 
знають, — відповіла школярка.

Як кажуть педагоги, Єлизавета 
має  активну громадянську по-
зицію,  ерудована, впевнена у 
собі. Одним словом — яскрава 

особистість. 

У школі переконані, що 
є потужний потенціал твор-
чої та обдарованої молоді, 
вчительської та батьків-
ської громади, а ще вели-
ке бажання бачити свого 
учня, свою дитину успіш-
ною, потрібною людям і 
суспільству.

Крім занять у школі, 
Ліза любить подорожува-
ти, читати історичні книги, 
проводити вільний час з 
друзями. От тільки вільно-
го часу у неї майже немає. 
Тож побажаємо шкільному 
даруванню Єлизаветі Ро-
ман, щоб у неї було більше 
часу для відпочинку.

альона рябоконь

Зараз в Україні діє постанова 
кабміну № 770 «Про затвер-
дження переліку наркотичних 
засобів», у якій всі наркотики 
розділені на три таблиці. У пер-
шій зібрані всі особливо небез-
печні наркотики, заборонені до 
використання взагалі. Саме тут 
наряду з героїном знаходиться 
канабіс. У другій таблиці нар-
котичні засоби, використання 
яких обмежено — де є кокаїн і 
морфін.

На сайті Верховної Ради за 
ініціативи Геннадія Шабаса, 
адвоката Української асоціації 
медичного канабісу, 30 січня за-
реєстрували петицію з вимогою 
внести зміни до законодавства. 
Щоб канабіс можна було ви-
користовувати у медичних та 
наукових цілях. Тобто перенести 
його з першої таблиці в другу. 
Петицію підписали майже 30 
тисяч людей, до її розгляду за-
лишилось 2000 голосів і 54 дні. 
Серед підписантів досить багато 
громадських організацій та бла-
годійних фондів: «Українська 
Асоціація Медичного Канабісу», 
«Крапля крові», «Ліки Контр-
оль», «Діти з гемофілією», «Па-
цієнти України», «СТОП рак», 
«Всеукраїнська асоціація кри-
шталевих людей», «Рідкісні імун-
ні захворювання», «Об’єднання 
хворих на торсійну дистонію», 
«Психічне здоров’я»…

легалізація марихуани — 
не головне

Після вживання марихуани 

людина відчуває комфорт, за-
доволення, бажання спілкувати-
ся, гарний настрій. Після того, 
як концентрація марихуани в 
організмі знижується, настрій 
стає, як був, а потім трішки зни-
жується. Починають з’являтися 
елементи депресії. І в людини 
виникає бажання поновити 
свій комфортний стан, знову і 
знову. Звичайно, сьогодні йде 
мова про прийом марихуани в 
медичних цілях, та під наглядом 
лікаря. Проте нарколог та голо-
вний лікар обласного нарко-
диспансеру Павло Слободянюк 
досить скептично ставиться до 
цього. Він вважає, що міністр 
охорони здоров’я Уляна Супрун, 
коли пропонує легалізацію ка-
набісу, просто кидає «кістку», 
щоб люди почали це все обго-
ворювати, створювали ажіотаж 
та відволікалися від нагальних 
проблем.

— На мою думку, як громадя-
нина та лікаря легалізація ма-
рихуани для медичних цілей, це 
сьогодні ну зовсім не головне, 
— говорить Павло Слободянюк. 
— Краще б забезпечили тих 
самих онкохворих препаратами, 
може було б їх менше. У нас на 
ринку є багато фармакологічних 
препаратів, які знеболюють та 
можуть полегшити стан хворого. 
Потрібно займатись тим, щоб у 
хворих було достатньо ліків для 
лікування. Гроші варто вкладати 
в профілактику хвороб. А не 
легалізувати наркотик, а потім 
боротися з залежністю.

потенційні пацієнти нар-

коДиспансеру?

— Україна, будемо говорити 
відверто, корупційна держа-
ва, — говорить нарколог. — І 
якщо з медичного каналу піде 
витік легальної марихуани, ми 
отримаємо ще один прошарок 
людей, які вживають наркотики. 
І згодом вони стануть нашими 
пацієнтами.

За словами лікаря, вживання 
канабісу (не медичного харак-
теру) у людей, схильних до 
шизофренії, викликає психози, 
причому досить важкі. 

— Коли лікарі стикаються з 
канабісними психозами, повір-
те на слово, це жахливі речі, 
— каже лікар. — Прибувають 
молоді люди, їм 26 років, а ра-
ціональне життя в них закінче-
не, живуть рослинами у своєму 
вузькому світі.

Тож скільки б не говорили, 
що куріння марихуани, то легкі 
наркотики, які не викликають 
залежності, нарколог вважає це 
першою сходинкою до вживання 
більш сильних наркотиків. Зви-
чайно, він припускає можливість 
того, що людина зупиниться на 
певному рівні та не почне загли-
блюватися в наркотичний світ.

— От наприклад, колишній 
президент Америки Клінтон сам 
розповідав, як в студентські 
роки розважався разом зі свої-
ми друзями, вживаючи мариху-
ану, — говорить лікар. — Але 
розумів, що вживання нарко-
тиків та навчання і будування 
власного життєвого шляху 
(американська мрія і таке інше) 
не сумісні. Тому він попробував 
і знайшов у собі сили до того 
не повертатися.

можливо, ми До цього ще 
не готові

За словами онколога Регіо-
нального Подільського центру 
Сави Магдебури, ідея легалі-
зувати марихуану в медичних 
цілях — шикарна. Тому що від-
носно дешево можна позбавити 
важкохворого страждань та 
болю.

— Як лікар я цілком на сто-
роні цієї ініціативи, але виникає 
питання, чи готові ми морально 
до цього, скоріш за все ні, — 

каже лікар. — Навіть дуже 
гарну ідею можна довести до 

абсурду, і щоб цього не стало-
ся, потрібен час. 

обличчя Козятинщини здоров'я

дитину, яку шукали вСім Селом, знайшов Службовий Собака

у школі № 9 є ким пишатися медичний канабіС — 
допомога пацієнтам чи 
«кіСтка», кинута мініСтром

олексій (19), залізничник:

— Кинув погані звички, став за-
йматися спортом.

віка (8), школярка:

— Готувалася до свята мами.
настя (20), тимчасово не 
працює:

— Приїхали мій брат і хло-
пець з війни!

ольга (35), приватний 
піДприємець:

— Відгуляла 60-річчя мами.

ангеліна (9), школярка:

— Похвалила вчителька.

ми запитали у козятинчан що у вас сталося позитивного минулого тижня?

Дівчина є неодноразовим пе-
реможцем конкурсів: 
Міжнародний мовно-літера-
турний конкурс учнівської та 
студентської молоді імені Та-
раса Шевченка - І місце;
Міжнародний конкурс знавців 
української мови імені Петра 
Яцика – ІІ місце; конкурс зна-
вців англійської мови Spelling-
Bее – I місце. 
У ІІ етапі (районному) Всеу-

країнських олімпіад: 
англійська мова - I місце; 
польська мова – I місце; 
російська мова  - I місце.  
У ІІІ етапі  (обласному): 
польська мова – III місце; 
російська мова – III місце. 
крім того, Ліза пише вірші, но-
вели, створює авторські пісні, 
грає на гітарі. Вона є лауреа-
том щорічного конкурсу «На 
струнах серця».

перемагала в конкурсах

Не НА чАсІ? ПеТИцІю ЗА ЛеГАЛІЗАцІю МеДИчНОЇ МАРИхУАНИ НА сАйТІ ВеРхОВНОЇ РАДИ ПІДПИсАЛИ 
МАйже 30 ТИсЯч ЛюДей, ДО ЇЇ РОЗГЛЯДУ ЗАЛИШИЛОсЯ 2000 ГОЛОсІВ І 54 ДНІ. У сОцМеРежАх 
ЗАПУсТИЛИ кАМПАНІю #ЗУПИНИТИБІЛь. АЛе чИ ВИРІШИТь це ПРОБЛеМУ?

Науковці, лікарі та пацієнти по 
всьому світу кажуть: медичний 
канабіс допомагає полегшити 
страждання пацієнтів та нор-
малізувати самопочуття при 
низці тяжких захворювань і 
станів.
його використання врегульо-
вано законами канади, сША, 
Австрії, Бельгії, чехії, Данії, 
хорватії, Фінляндії, Франції, 
Німеччини, Ірландії, Італії, 
Люксембургу, Нідерландів, 
Португалії, словаччини, Іс-

панії, Швеції, Швейцарії, 
Великобританії, Малайзії, 
Таїланду, кореї, Польщі та 
інших. В Україні усі канабі-
ноїди знаходяться у списку 
речовин, які не можуть бути 
використані в медицині та на-
укових дослідженнях. чинним 
законодавством передбачене 
кримінальне переслідування 
вчених, за дослідження тера-
певтичної цінності канабіно-
їдів, і лікарів, що наважаться 
полегшити стан хворих.

Де використовують канабіс

Рослини роду Cannabis містять 
активні речовини — канабіної-
ди. Найбільш
вивченими є тетрагідроканабі-
нол (ТГк) та канабідіол (кБД). 
Їхня дія відрізняється: ТГк має 
виражені психотропні ефекти 
і збуджує нервову систему, це 
активна речовина «трави» чор-
ного ринку. кБД майже не має 
психотропної дії, знеболює, 
розслабляє і гальмує. У медич-
ному канабісі переважає кБД. 
Для того, щоб речовина на нас 
подіяла, наші клітини мають 
бути до неї чутливими, тобто 
мати певні рецептори. Звідки в 
нас рецептори до наркотичних 
речовин? Бо наше тіло виро-
бляє схожі молекули —
ендоканабіноїди, себто вну-
трішні канабіноїди. До них 
чутливі різні типи клітин: не-
йрони, клітини кишківника, 
сполучних тканин, ендокрин-

них залоз та імунної системи. 
система ендоканабіноїдів за-
лучена в процеси сну, апетиту, 
заспокоєння і пам’яті. Вважа-
ють, що мігрень, фіброміал-
гія і синдром подразненого 
кишківника є наслідком бра-
ку ендоканабіноїдів. Є різні 
способи споживання канабі-
ноїдів: масла, таблетки, мазі, 
куріння… Дітям в разі епілепсії 
прописують пероральний при-
йом канабіноїдів.
Медичний канабіс має і побіч-
ні ефекти — запаморочення, 
байдужість,
порушення пам’яті та звикан-
ня, вплив на серцево-судинні 
та респіраторні
хвороби. Звісно, перед будь-
яким призначенням, лікар 
зважує користь та ризики за-
стосування та виписує спожи-
вання таких препаратів лише 
за необхідності.

чому канабіс дієвий у лікуванні?

1. хвороба альцгеймера. Є іс-
тотні докази того, що регулярне 
помірне споживання канабісу 
допомагає сповільнити прогрес 
хвороби Альцгеймера та інших 
нейродегенеративних хвороб
2. рак. Головною цінністю ме-
дичного канабісу є паліативна 
допомога онкохворим. Втім, 
клінічні дослідження на людях 
наразі показали можливість 
використання канабісу у ліку-
ванні базальноклітинного раку
3 хронічний біль. Масштаб-
ні рандомізовані подвійні сліпі 
клінічні дослідження показали 
ефективність та безпечність ка-
набісу при хронічному болю
4. синдром подразненого 
кишківника, в тому числі 
хвороба крона та вираз-
ковий коліт. 50 % пацієнтів 
із хворобою крона повністю 
одужали, а 90 % відчули зна-
чні покращення.
5. розсіяний склероз. канабіс 

ефективний і безпечний палі-
ативний засіб при цій хворобі. 
крім того, дослідження вказу-
ють на можливий лікарський 
ефект канабісу у відновленні 
мієлінових оболонок нейронів 
при Мс
6. епілепсія в дорослих і ді-
тей. Медичний канабіс знижує 
частоту і тривалість епілептич-
них нападів, в тому числі — в 
разі епілепсії, що не піддається 
медикаментозному лікуванню
7. Нудота і блювання внаслідок 
хіміотерапії
8. У сША медичний канабіс 
призначають також у випадку 
посттравматичного синдрому 
і глаукоми
9. Є низка робіт, що вивчали 
ефективність медичного кана-
бісу в разі
тривожності, порушення сну, 
покращення апетиту в ВІЛ-
інфікованих людей,
депресії

медичний канабіс застосовують у таких випадках

в’ячеслав гончарук

У редакцію газети “RIA-
Козятин” звернулася мати 
інваліда дитинства Любові 
Левицької. Вона повідомила, 
що 27 лютого, коли вона у 
справах була в райцентрі, в 
селі Великому, де вона мешкає, 
близько 11-ої години з влас-
ного подвір’я зникла її дочка. 
Спочатку до пошуків доньки і 
внучки підключилися дві бабусі 
та мама. За мить до пошуків 
зниклої дівчини підключилися 
сусіди Віктор Савчук, Наталія 
Щвець та Микола Галяс. Пізні-
ше до пошуків інваліда дитин-

ства долучилися наряд поліції 
в складі Івана Фалдіна, Олек-
сандра Грошовенка, Андрія 
Мудрицького, Володимира Сте-
фановича, Олександра Пазюна, 
Дмитра Літовченка, Миколи 
Дзюби та кінолога з собакою 
Нікою Володимира Франчука. 
Після трьох годин пошуку, з 
допомогою Ніки зникла Люба 
була знайдена у не жилому 
будинку разом з пенсіонером, 
який розміняв на своєму віко-
вому годиннику восьмий деся-
ток. Дівчина була, за словами 
мами потерпілої, без куртки 
та забрудненому одязі. Навіщо 
чоловік похилого віку заманив 

дівчину в покинутий людьми 
будинок, з’ясують слідчі.

Поки ведеться слідство, ми 
не можемо оприлюднювати 
інформацію, якою володіємо 
на даний час  А про героїню 
цієї історії Ніку, яка фактично 
розкрила злочин, інформацією 
поділимося.

Ніка - службова самка пе-
редпенсійного віку. За 9 років 
служби в загоні воєнізованої 
охорони є професіоналом своєї 
справи. Собака служить доти, 
поки не даром їсть свою кашу. 
Ніка, маючи особливі собачі 
здібності, буде служити, будучи 
пенсіонеркою.   
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 продам
   Áàëîí êèñíåâèé, áàëîí ãàç. âåëèêèé, íàñîñ 
ðó÷íèé (ïàëèâî, âîäà), øâåëåð 10-12, ð³çí³ êóñêè 
òðóá òà óãîëê³â, ïëèòêà íà ãðóáó àáî êàì³í. 067-
430-79-37, 093-756-39-33
  2 ñêàòà äî Âîëèíöÿ àáî ìîòîáëîêà. 097-154-
49-36, 093-411-05-52
  2 òþíåðà äî ñóïóòíèêîâî¿ àíòåíè 250 ãðí./
øò. 063-506-86-82
  Àáî çäàì â îðåíäó 2-õ ïîâ. ãàðàæ, ð-í òóíåëÿ 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-779-60-83
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó R 13-18, äèñêè.  
093-767-69-07, 068-602-69-53
  Àêóñòè÷í³ êîëîíêè 10 Âò. (ïðèáàëòèêà), 
ïðèñòàâêà äî êîòëà äëÿ ñïàëþâàííÿ òèðñè 
(ïîëüøà) 50 ÊâÒ, ëèñò ôàíåðè òîâù. 20 ìì., 
êð³ñëî êðîâàòü, ã³ëüçè ìèñëèâñüê³ 12 ê-ð. 067-
430-79-37, 093-756-39-33 
  Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, òðóáè, áóðæóéêó, 
íàêîâàëüíþ, ò³ñêè, ãàç. áàëîíè. 063-143-61-18
  Áà÷êè ç ïðàëüíèõ ìàøèíîê, ãîç. áàëîíè, 
ëèñòîâå çàë³çî, áîðîíè âåëèê³ âàæê³, äâåð³ 
çàë³çí³. 063-143-61-18
  Áäæîëîïðîäóêòè: íàñòîéêè ïðîïîë³ñó, 
ï³äìîðó áäæ³ë, âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, åõ³íàöå¿, 
ìåäîâî - ÿáëó÷íèé îöåò, ìåä, â³ñê, ï³äìîð 
ï³äãîòîâëåíèé, ïåðãó î÷èùåíó. 2-11-64 ï³ñëÿ 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, êîìïðåñîðà 2-õ 
öèë³íäðîâîãî, ßÂÀ-350, ïîñèëåíèé ïðè÷³ï 
äî ìîòîáëîêà, ìëèí 3-õ ôàçíèé, åë.çâàðêà 
(âàðèòü - ïåðåìåíêîþ, ïîñòîÿíêîþ ³ ãðàô³òîâèì 
ñòåðæíåì íà ì³äü), ôîðìà äëÿ êðèíè÷íèõ ê³ëåöü. 
068-216-34-20
  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
  Á³ëüÿðä. 096-078-57-11, 063-347-99-87
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàñòåð ãðåé, 
ñóòî÷í³, êà÷êè ìóëàðä, ³ñïàíêà, êîìá³êîðì. 096-
458-74-21, 063-604-26-79, 067-173-31-50
  Áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500 äîáîâ³, ³ñïàíêè, 
ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí. 063-293-13-29, 098-
974-57-77
  Âàçîíè öèêëàìåí 65 - 85 ãðí. 097-556-89-47, 
093-109-83-83
  Âàííà åìàë³ðîâàíà ìåòàëåâà, áàë³ÿ 
îöèíêîâàíà 80 ë., 50 ë., ìèñêè åìàë³ðîâ. ³ 
îöèíêîâàí³, ïðàñêà âîäîçâîëîæóþ÷à, ëîïàòè 
(ñîâêîâà ³ øòèêîâà), ãàçîâèé òàãàíîê, áàëîí, 
òåíè äëÿ åëåêòðîïëèòîê, øâåéíà ìàøèíêà - âñå 
íîâå. 096-412-34-14
  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
  Âåëîñèïåä 2-õ êîë³ñíèé, ñïîðòèâíèé, á³ëîãî 
êîëüîðó, ìàéæå íîâèé, ALORINA innovation stulI 
optimabikes. 096-312-34-41, 068-174-58-05
  Âåëîñèïåä ãîðíèé ³ ï³äë³òêîâèé Í³ìå÷÷èíà. 
096-412-34-14
  Âåëîñèïåä ç ìîòîðîì (áåíçèíîâèé), 
êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 096-350-73-41
  Âåëîñèïåäè á/ó, 2 áî÷êè ïî 200 ë., 
3-õ æèëüíèé ïðîâ³ä àëþì. 300 ì., ä³àì 
2 ìì., ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ, íàñ³ííÿ 
âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, ìàñëî á/ó 20 ë. + 
10 ë. òðàíñôîðìàòîðíîãî. 068-334-66-72, 093-
940-96-11
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 096-527-37-78, 3-21-17
  Âóã³ëëÿ ÀÊ (àíòðàöèò), ïóñêîâèé ÀÎ, ÀÑ. 096-
412-34-14

  Âóã³ëëÿ àíòðàöèò 2 ò. âàííà ÷àâóííà, ïðàëüíà 
ìàøèíêà í/à, ë³æêî 1 000 ãðí., øàôà 850 ãðí., 
êíèæíà øàôà 200 ãðí., øàôà ç àíòðèñîë. 1 300 
ãðí., ëþëüêà ç ëîçè 200 ãðí. 093-753-73-25
  Ãàçîâà ïëèòà Áðåñò, òåïëèöÿ, åëåêòðî 
ñ³÷êàðíÿ. 063-662-12-74, 098-419-41-37
  Ãàçîâèé êîíâåêòîð «Âåíãðèÿ». 067-368-56-12
  Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 
093-013-26-80, 068-077-20-37
  Ãàðàæ. 093-730-51-90
  Ãîð³õè ö³ë³, íå òâåðä³. 063-143-61-18
  Ãîð³õè ö³ë³. 093-583-68-60
  Ãîðíà íàêîâàëüíÿ ñòàíîê äëÿ ñêðó÷óâàííÿ 
êâàäðàòà òà ³íøå. 097-369-60-59, 063-829-40-41

  Ãóìà ë³òíÿ 185 õ 65 R15 BRIDGESTONE á/ó. 
067-758-85-13, 063-293-14-22
  Ãóñè, êóðè, ³íäèêè òà ³íäîêà÷êè. 067-684-
09-51
  Äà÷à 5 ñîò. íà Òåëèìîí³âö³, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà. 093-141-40-79
  Äâèãóí äî òðàêòîðà Ò-25. 068-704-95-73
  Äâ³ øàôè ç àíòðèñîëÿìè (â. 220 ì., ø. 85 
ñì.), òóìáà - áàð, ñåðâàíò. 063-406-44-02
  Äåðåâÿí³ â³êíà, äâåð³, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð. 
067-738-60-93
  äåðåâÿí³ ñêëîïàêåòè ç ôóðí³òóðîþ ï³ä 
ô³íñüêîãî äîì., ð. 146 õ 147; 146 õ 117 ç 
êîðîáêîþ. 093-857-05-26

  Äèâàí - ìàëþòêà 2 ì. õ 160 «Ôóòîí Äîðìåî» 
ç êîêîñîì 16 õ 2. 093-704-06-32
  Äèâàí 2-õ ñïàëüíèé, õîðîøèé ñòàí, 
ñ.Êîçÿòèí. 093-767-13-97
  Äèâàí, êð³ñëî, ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò 
²íäåç³ò á/ó. 067-657-39-15
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà Riko Nano 2 â 1 (ñàëàòîâà) 
â â³äì³ííîìó ñòàí³, âàííî÷êà ñàëàòîâà ç 
òåðìðìåòðîì, âåëîñèïåäèê. 097-617-25-95, 
063-191-23-51 Îêñàíà
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë, êîëÿñêà çîíòèê 
âåëîñèïåä (áëàêèòíà), äèòÿ÷èé ñòîëèê äëÿ 
ãîäóâàííÿ. 093-798-99-08
  Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó 
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
  Äîáîâ³ êóð÷àòà ïîðîäè Áðàìà, ìîëîä³ ï³âí³ 
íà ïëåìÿ, ÿéöÿ íà ³íêóáàö³þ. 2-11-64 ï³ñëÿ 
18:00, 097-170-90-05, 066-432-22-16
  Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
  Äðîâà ïîð³çàí³ òâåðäî¿ ïîðîäè, à òàêîæ 
ìåòðîâêà. 063-143-61-18
  Äðîâà ð³çàí³ â êîëîäêàõ. 067-430-40-65
  Çàë³çíèéíèé êîñòþì ÷îë. ð.46-48 (ó÷èëèùå) 
500 ãðí., ñåðåäíüîãî çðîñòó. 063-021-81-41
  Çàï÷àñòèíè ð³äí³ äî Ìîñêâè÷à, à òàêîæ 
äâèãóí òà àãðåãàòè. 093-297-19-24
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó, 
ç³ âñ³ìà îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.
Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.18 òà 0.25 ñîò., íåäîðîãî. 093-
925-93-81
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå 
(á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä¿çä, äîêóìåíòè â 
íàÿâíîñò³. 093-995-27-39
  Çåì. ä³ë-êà 13.5 ñîò. ç³ ñòàðèì áóäèíêîì â 
ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà (êîë.Æîâòíåâà) 160. 
093-363-59-72, 068-759-80-53
  Çåì. ä³ë-êà 17.5 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà 143, 
ñ.Êîçÿòèí. 093-405-50-69
  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
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, 
ïðèâàòèç., ãàç, ñâ³òëî ïîðó÷. 063-462-61-20
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ñàðàé, 
ãàðíå ì³ñöå 55 000 ãðí. 093-209-06-88, 097-
955-65-90
  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
  Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8 ñîò., òåðì³íîâî. 
063-775-19-61
  Çåðíî. 067-916-41-20
  ²íäèêè Áèã 6, Áèã 8, êîìá³êîðì. 096-458-
74-21
  ²íêóáàòîð Ðÿáóøêà Ñìàðò íîâèé (ãð³º íå 
ñâ³òëîì à ³íôðî-÷åðâîíèìè ïðîìåíÿìè), 
ïðàëüíà ìàøèíêà Ðèãà-8, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, 
ðåéñè ïî 3 òà 4 ì. Ç-65. 068-216-34-20
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./1 êã. 063-646-41-38
  Êèëèì, á³î-òóàëåò, àâòî êð³ñëî äëÿ ä³òåé, 
ñàìîâàð, øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð, âåëîñèïåä, 
ìîòîöèêîë äèòÿ÷èé, äâà ïèëîñîñà, õîäóíêè äëÿ 
³íâàë³äà. 097-147-84-88
  Êîçà á³ëà ê³òíà, ñïîê³éíà, äî 3-õ ë. ìîëîêà. 
063-383-47-63, 098-080-13-09
  Êîìïþòåð ³ãðîâèé + ìîí³òîð, àâòî÷îõëè 
íà ñèä³ííÿ ÂÀÇ 2107 - 650 ãðí., ôîòîàïàðàò 
«Canon SX-150» - 700 ãðí.,â³äåîêàìåðà 
Panasonic - ì³í³ êàñåòà - 650 ãðí. 096-797-90-53
  Êîìïþòåð ÏÊ, ïëàíøåò - òåëåôîí ASUS 9«. 
063-383-78-73, 068-277-39-27
  Êîðîâà 5 òåëÿì, ÷îðíî ðÿáà, ñìà÷íå ìîëîêî, 
êàáàí÷èê 1.40 êã. 096-443-42-39
  Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà, òåëèöÿ â³ä äîáðî¿ 
êîðîâè 8 ì³ñ. 098-588-69-80, 067-735-78-91
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ç 5 òåëÿì. 068-053-
47-73
  Êîðîâà äîáðà ç 2 òåëÿì, îáì³íÿþ ³íäèêà íà 
ïëåìÿ. 068-023-69-98
  Êîðîâà äîáðà, ñïîê³éíà. 096-772-01-94
  Êîðîâà ç òåëÿì, ðîçòåëåíà, 2 ì³ñ., ÷îðíî-
ðÿáà. 098-475-12-59
  Êîðîâà íåäîðîãî, ñ.Ïèêîâåöü. 067-796-12-19

  Êîðîâà ïåðâ³ñòêà ç òåëÿòàìè. 067-298-90-06
  Êîðîâà õîðîøî¿ ïîðîäè ç 2 òåëÿì, ñìò.
Ãëóõ³âö³. 068-643-49-92
  Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà. 097-489-14-95
  Êîðîâà, ñ.Êàøïåð³âêà. 098-446-99-59
  Êîðîâè. 096-217-60-25
  Êîòåë Òåðìîôîð äëÿ áàí³ á/ó 1 500 ãðíþ 
067-760-74-97
  Êðîâàòü ïîëóòîðíà. 063-393-57-19
  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 
  Êóêóðóäçà íåäîðîãî. 097-436-73-95
  Êóêóðóäçà, íàñ³ííÿ ïøåíèö³ òà íàñ³ííÿ ÿðî¿ 
ïøåíèö³. 096-303-62-23
  Êóð÷àòà áðîéëåðè ÊÎÁÁ - 500, ³ñïàíêà, 
ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí, êîìá³êîðì äëÿ êóð÷àò. 
063-293-13-29, 098-974-57-77
  Êóð÷àòà ìðàìîðíèé îðï³íãòîí 7 äí³â. 098-
245-36-59
  Êóõîííèé ñòîëèê ðîçêëàäíèé, ìóëüòèâàðêà, 
ïàðîâàðêà, õë³áîï³÷êà. 067-175-80-70, 093-
767-15-16
  Ëàì³íàò, ï³äñòàâêè ìåòàëåâ³ äëÿ êâ³ò³â, 
äóáîâèé ïë³íòóñ, òðóáè êàíàë³çàö³éí³, íàë³÷íèêè 
äëÿ äâåðåé, óãîëîê ìåòàëåâèé, âåëîñèïåäè á/ó. 
073-052-93-37, 096-258-75-22
  Ëèñò í/æ 715õ675õ2ìì, ñò³ë ä³àì. 850õ3 ç 
ïîâîðîòîì 360 ãðàä., êâàäðàò 30õ30õ1540ìì 
(2 øò.), ôëàíåöü í/æ ä³àì. 114/33õ14ìì;192/
33õ18.5ìì;260/33õ21ìì.;280/33õ11ìì.;81/33, 
òðóáà í/æ 6,33,38, òðóáà àëþì. 6,8,10, êðóã í/æ 
ä³àì.85õ480. 096-453-34-86
  Ë³æêî îäèíàðíå, òåëåâ³çîð Àêàé, 
õîëîäèëüíèê Àíòàíò. 063-021-53-60
  Ëóùèëêà äëÿ êóêóðóäçè åëåêòðè÷íà, ìëèí, 
áî÷êà í/æ íà 200 ë., áî÷êè ìåòàëåâ³ 250 ë., 200 
ë., 100 ë., 60 ë., ëàâî÷êà ñàäîâà, â³êíà äåðåâÿí³ 
á/ó, äçåðêàëî êðóãëå ä³àì.60. 063- 618-20-69
  Ìåáë³ á\ó äåøåâî: äèâàíè, ë³æêî 2-õ 
ñïàëüíå, òåëåâ³çîð LG. 063-609-21-86
  Ìåòàëîøóêà÷ Ï³ðàò 650 ãðí., ïîøóê ìåòàëà 
äî 1.20 ì. â ãëóá òà êîëüîðîâ³ äî 20 ì. 093-
408-06-83
  Ìëèí 220Â â â³äì³ííîìó ñòàí³. 066-646-72-35
  Ìîëîäíÿê íóòð³é. 073-131-79-56
  Ìîòîð Ôîðä 2.0, ³íæåêòîð ÎÕÑ íîâèé, 
ïðîâîäêà, ìîçãè, íåäîðîãî. 067-838-81-21
  Ìÿñî íóòð³é, êàðòîïëÿ, ìîðñüê³ ñâèíêè. 097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Íàñ³ííÿ âðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, ìàñëî 
ïåðåðîá. 20 ë.+10 ë. òðàíñôîðìàòîðíîãî, 
ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä Ìóñòàíã + 2 âåëîñèïåäà 
Ñàëþò ï³ä æ³íî÷èé ñòèëü, 300 ì. 3-õ æèëüíîãî 
àëþì. ïðîâ³äà. 093-940-96-11, 068-334-66-72
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 
093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ï³âí³ ìîëîä³ òà äîðîñë³, êîëÿñêà äëÿ ³íâàë³äà, 
çàë³çíà íîâà, òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ä³àã. 70 ñì. 
098-597-13-15
  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
  Ïëàñíèê, ôàíåðà, îöèíêîâàíå ëèñòîâå 
çàë³çî, îöèíêîâàí³ ìåòàëåâ³ ðåø³òêè 1.20 õ 
1.06, ïîëêè îöèíêîâàí³ øâåëåðíîãî ñå÷åí³ÿ, 
òðóáè îöèíêîâàí³ ï³âäþéìà  6ì., òðóáè ëàòóíí³. 
096-412-34-14
  Ïîðîñÿòà 30-35 êã. 097-238-27-51, 063-295-
33-25
  Ïîðîñÿòà â³ä 15-20 êã., ñ.Êîðäèø³âêà. 096-
444-96-90
  Ïîðîñÿòà Ìàêñòåð (øòó÷í³), ì.Êîçÿòèí, 
ìóñêóñí³ êà÷êè. 068-334-37-86
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 13-15 êã. 097-569-
62-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè äî 20 êã. 097-931-
01-94
  Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-555-10-06, 
068-216-70-39
  Ïîðîñÿòà Ïåòðåí ³ Ëàíäðàñ 15-20 êã. 096-
772-01-94
  Ïîðîñÿòà. 063-406-68-14, 096-513-56-85
  Ïîñóäîìèéíà ìàøèíêà Â³ðïóë â ³äåàëüíîìó 
ñòàí³ 3 200 ãðí. 063-054-39-57

  Ïðàëüíà ìàøèíêà Delta á/ó, â ãàðíîìó ñòàí³. 
093-563-74-73
  Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí. 068-051-93-60
  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
  Ïðèõîæà 4 000 ãðí., øêàôè ðîçä³ëüí³, 
òóìáî÷êà ï³ä âçóòòÿ, êóõîííà ìåáåëü 3 000 ãðí 
093-885-30-82
  Ïðè÷³ï äî ìîòîáëîêà 1.10 õ 2 ì., 2 ñêàòà äî 
Âîëèíöÿ. 097-154-49-36, 093-411-05-52
  Ïøåíèöþ 098-524-97-56, 098-524-97-55
  Ðàä³îïðèéìà÷ Ãîðèçîíò, äèòÿ÷èé ñòîëèê, 
òåëåâ³çîð Samsung, ïóëüò äî òåëåâ³çîðà, 
êóõîííà òóìáà, òóìáà äëÿ âçóòòÿ, òðèëÿæ, 
ï³àí³íî, äèâàí - êíèæêà, ïóô³ê. 067-722-03-67
  Ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
  Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 063-692-96-38
  Ñàäæàíö³ ìàëèíè, ñìîðîäèíè, êëóáí³êè. 067-
976-00-28
  Ñàìîðîáíèé â³áðîñò³ë íàäì³öíèé, äëÿ 
ïëèòêè, áëîê³â, 2.5 ñì. ïëèòà, äâèãóí, ïðóæèíè 
3 000 ãðí. 093-891-01-40
  Ñ³íî â òþêàõ, êîðìîâ³ áóðÿêè. 098-636-93-44, 
096-713-45-50
  Ñ³íî ëþöåðíè, ïåðåãí³é. 068-762-82-70
  Ñ³íî ñ.Êîçÿòèí. 067-665-34-21, 063-179-
39-98
  Ñ³íî ñàäêîâå â³äì³ííî¿ ÿêîñò³, ïðè÷³ï 
òðàêòîðíèé ñ.²âàíê³âö³. 097-736-90-46
  Ñêîðîâàðêà íà 5 ë. íîâà, ñåðâ³çè ÷àéí³, 
êîôåéí³, ñòîëîâèé ïîñóä, òàð³ëêè, áàíêè 3-õ ë. 
097-632-98-96
  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
  Òåëåâ³çîð Panasonic ä³àã. 50. 063-123-55-15
  Òåëåâ³çîð SONY ä³àã. 70 ñì., õîëîäèëüíèê 
ïîáóòîâèé 2-õ êàìåðíèé, â äîáðîìó òà 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 097-353-17-70, 093-041-69-49
  Òåëåâ³çîð Ñàìñóíã ó ãàðíîìó ñòàí³. 068-
053-47-73
  Òîðãîâå îáëàäíàííÿ ÄÑÏ òà ìåòàëåâ³ 
êîíñòðóêö³¿, ìàíèêåíè æ³íî÷³, áþñò, íåäîðîãî. 
093-631-91-60
  Òîðìîçí³ äèñêè ïåðåäí³ ÂÀÇ 21010, 11, 12 
R13 íîâ³, ³íäîêà÷óð íà ðîçâ³ä 5.5 êã., êîðçèíà 
ç÷åïëåííÿ â çáîð³ íà Ôîðä Ñêîðï³îí 2.0 1991-
92 ð. 063-293-14-23, 097-195-57-75
  Òðóáè, óãîëêè ð³çí³, ëèñòîâå çàë³çî, êëèòêè 
äëÿ êðîë³â à òàêîæ ðåø³òêè äëÿ êë³òîê 0.8 õ 1.2 
ì. 073-793-55-95
  Òðþìî, øàôà 3-õ äâåðíà. 096-904-25-51
  Òóìáî÷êè ï³ä òåëåâ³çîð 2 øò. á/ó, 2 êèëèìà 
3 õ 2 ì. á/ó, ãðèá «×àãà - áåðåçîâèé» â³ä îíêî 
- çàõâîðþâàíü, âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé (×åõ³ÿ). 
063- 618-20-69
  Òþêè ëþöåðíè. 067-779-68-60
  Òþêè ïðîñÿíêè. 096-112-08-56
  Òþêè ñ³íà òà ñîëîìè, ñ.Âåðíèãîðîäîê. 068-
759-80-17
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè, ð³çíîêîëüîðîâ³, îïò òà 
ðîçíèöÿ. 063-692-53-55
  Õîëîäèëüíà â³òðèíà á/ó íåäîðîãî, â ãàðíîìó 

ñòàí³. 067-430-05-99, 063-645-94-26
  Õîëîäèëüíèê «Íîðä Â³òà Íîâà» 1 500 ãðí. 
063-145-61-13
  Õîëîäèëüíèê ñòàðîãî çðàçêà â õîðîøîìó 
ñòàí³, ïðàëüíà ìàøèíêà LG àâòîìàò â õîðîøîìó 
ñòàí³. 063-234-29-75
  Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
  Öóöåíÿòà àíãë³éñüêîãî Êîêåð-ñïàí³åëÿ. 093-
583-68-60
  Öóöåíÿòà äðàòõàðà, ì³æê³ìíàòí³ äâåð³, â³êíà 
á/ó. 097-751-80-75
  Öóöåíÿòà í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, îõîðîíí³ ÿêîñò³. 
067-890-52-42, 063-323-45-01
  Øàôà ð.205 õ 150 õ 50 òà êîñìåòè÷íèé 
ñòîëèê ç äçåðêàëîì. 093-596-41-56, 098-597-
08-78
  Øâåéíà ìàøèíêà «Ëþäà» ç òóìáîþ òà 
ëàïêàìè, øâåéíà ìàøèíêà Çèíãåð ðàðèòåò, 
ðîáî÷à. 063-280-43-63
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 096-107-00-47
  Øóáà ç íóòð³¿ ÷îðíîãî êîëüîðó, ìîëîä³æíà. 
068-567-65-04
  ßáëóêà çèìîâèõ ñîðò³â, ç äîìàøíüîãî ñàäó, 
çàëèøêè ³òàë³éñüêî¿ êåðàì³÷íî¿ ïëèòêà 20 õ 30. 
067-430-79-37, 093-756-39-33 
 Äðîâà ð³çàí³ â êîëîÄêàõ. 067-430-40-65
 ðàêóøíÿê á/ó. 067-430-40-65
 Ñîëîìó ïøåíè÷íó â òþêàõ, Ñ.âåðíèãîðîÄîê. 
096-303-62-23
 Öåãëà á³ëà ïîëóòîðíà á/ó. 067-430-40-65
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-
43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  НЕрухоміСТЬ
  1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 42 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
ñòàí æèëèé, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüí³, âóë.
Ïîä³ëüñüêà. 063-694-06-39
  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
  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, íåäîðîãî, ç ìåáëÿìè, 
êèëèìàìè, º ï³äâàë, ñàðàé ç ïîãð³áîì, ñàðàé 
äëÿ ìîòîöèêëà. 096-585-77-45
  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
  2-à ñóì³æíèõ ó÷àñòêà âóë.Âèøíåâà, ê/ñ 
Âèøåíüêà. 063-713-37-14
  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
  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
  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
  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., áóäèíîê öåãëÿíèé, 2 ïîâ., 59 
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 096-
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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
Виконаю ремонтні роботи: шпаклівка, 
гіпсокартон, плитка, електрика, сантехніка та 
інше. 098-103-55-21
Ріжу дрова та дерева. 097-154-49-36
Зварювання причипів до мотоблока на замов-
лення. 097-154-49-36
Шпаклівку стін, потолків, гіпсокартон, откоси, 
покраска. Якісно, з досвідом. 067-889-16-25

робоТа
Напрошуються: офіс-менеджер, оператор, 
рекламний агент. тел. 0633664950
На постійну роботу запрошується експедитор 
, графік роботи не повний робочий тиждень 
0633839919, 0971517078 
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
Автомийка запрошує на роботу 2 чоловіка, 
звертатися м.Козятин вул.Вінніченка 41. 
093-631-89-49
Потрібен продавець та бармен з\п гідна. 
098-573-99-92
На  пост ійну  роботу  запрошується 
сортувальниці паркету, навчання на місці, 
з/п гідна, м.Козятин вул.Довженка 36. 063-
561-59-20
На підприємство потрібен водій з досвідом 
роботи категорії "В", "С", з/п від 10 000 грн. 
063-446-99-65
На м'ясо-переробне підприємство у зв'язку з 
розширенням потрібні робітники вантажники, 
з/п від 12 000 грн. 063-446-98-92
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу 
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 
15, 30 діб, заробітня плата від 250 - 320 
грн./доба + компенсація за харчування, 
м.Козятин вул. П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 
067-743-34-06, 073-003-81-29, 0432-520822, 
066-151-19-12
В кафе магазин "Пивоман" потрібен про-
давець, графік роботи вільний, офіційне 
працевлаштування, стать не має значення, 
вік від 18 до 35 років, бажано без ш/з. 068-
519-67-79, 093-937-66-43 Наталія, 093-995-
84-03 Влад
В кафе на постійну роботу запрошується бар-
мен та кухар. 093-780-33-34
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 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, 
проїзд безкоштовний. З/п 230-300 грн/змiна. Тел.:(096)881-87-
37, (098)896-40-90 

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  

313-92-02, 093-677-23-25
  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., 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

  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
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., 48 êâ.ì. 
097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 093-857-04-53
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ. 063-406-15-10, 
098-662-92-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð³, 1 ïîâ., ï³ä ìàãàçèí, 
îô³ñ. 093-030-74-54, 097-189-67-03
  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., 66 êâ.ì., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 3 ïîâ., 
ðåìîíò çðîáëåíèé. 063-692-96-38
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 063-422-45-66
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, öåíòð, ç 
ðåìîíòîì, ìåáëÿìè, 8 ïîâ. 063-317-87-36
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 19, 65 
êâ.ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, 5/5, öåãëÿíèé 
áóäèíîê ç ãîðèùåì, â³êíà Í³ìåöüê³, îïàëåííÿ 
²òàë³ÿ, ðåìîíò íîðìàëüíèé, 2-º äâåðåé, íå 
óãëîâà, ï³ä¿çä ç äîìîôîíîì - 700 000 ãðí. 063-
617-05-67
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè 40, ³íä. 
îïàëåííÿ, 2 áàëêîíà. 096-555-73-71
  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
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 063-557-83-57
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÒÓ-17. 067-846-77-81
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³ (áóäèíîê íàâïðîòè 
øêîëè), âîäà ö³ëîäîáîâî. 093-017-52-80
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ. 063-446-91-42, 
098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä. 
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068-
077-20-37
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33,  5/5, 
³íä. îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 
063-207-01-18, 073-463-34-76
  3-õ ê³ìí.êâ., ï³ä á³çíåñ â öåíòð³, 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 14, 67 êâ.ì. 067-925-82-78, 063-
631-43-91 Viber
  4-õ ê³ìí. êâ., 2/2 áóä., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 
º ãàðàæ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà. 096-
176-45-23

  Àáî îáì³íÿþ áóäèíîê ïî âóë.Ñóâîðîâà íà 
1-ê³ìí. êâ., 2-3 ïîâ. ç ³íä. îïàëåííÿì. 068-739-
90-98
  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 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, 
ïîãð³á, ãàðàæ. 097-323-85-75
  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 áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, àáî îáì³íÿþ íà 
1-ê³ìí. êâ. 067-783-63-17
  Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 1 (ïðèì³ùåííÿ 
âå÷³ðíüî¿ øêîëè) ïëîùà 100 êâ.ì. 096-352-
45-80
  Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 65, ð-í ÏÐÁ, ñàðàé, 
ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 096-101-81-
90, 067-209-03-68
  Áóäèíîê âóë.Õàðê³âñüêà 23. 096-458-74-21, 
063-608-92-55
  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
  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
  Áóäèíîê ãàç. ñ.²âàíê³âö³, ç³ çðó÷íîñòÿìè, 
ïëîùà 80 êâ.ì., 40 ñîò. çåìë³. 097-665-87-48
  Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí, 73 êâ.ì., 0.29 ãà 
çåìë³, 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà ê³ìíàòà, âåðàíäà, 
âîäîïðîâ³ä, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, 2 
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³, 4 ãîð³õà, ôðóêòîâ³ äåðåâà, 
êóù³. 093-920-65-29, 097-056-19-78
  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 ãàç., ö/êàíàë³çàö³ÿ, ì/ï â³êíà, 90 
êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 13 ñîò., âåëèêå 
àñôàëüòîâàíå ïîäâ³ðÿ, ³íòåðíåò. 097-304-05-98, 
097-545-03-70
  Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., 
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, 
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
  Áóäèíîê ç ãîñï. áóä³âëÿìè ñ.²âàíê³âö³. 093-
979-47-27, 067-440-26-37
  Áóäèíîê ç ó÷àñòêîì, ì.Êîçÿòèí âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 5 â ïîäàðóíîê äà÷à 10 ñîò. 097-
154-49-36

  Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ìîæëèâèé 
îáì³í íà êâàðòèðó, ãàðàæ, ñàðàé. 068-271-40-31
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Äæåðåëüíà 116, ãàç. 
îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 063-069-64-68, 098-
476-07-40
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Çîðÿíà 112. 096-772-
27-55 Viber. Whats App
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ñåðá³íà, âåëèêà çåì. 
ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, íåäîðîãî. 093-994-44-50
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Âèøíåâèé, çàã. 
ïëîùà 96.5 êâ., æèëà 48.2 êâ.ì., 6.31 çåì. ä³ë-
êà, æèëèé ñòàí, ãàç, âîäà, ñâ³òëî. 063-367-81-29 
Þëÿ
  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
  Áóäèíîê íà äâà âõîäà, ñ.Âåðáîëîçè, º ãàç, 
âîäà, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â. 096-
334-88-14
  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 ïðîâ.Ê³ðîâà 8. 096107-00-46
  Áóäèíîê ð-í Àâòîâîêçàëà, 120 êâ.ì., çåì. ä³ë-
êà 7 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á, ñàðàé. 063-147-27-63
  Áóäèíîê ñ.Áëàæ³¿âêà ç íàäâ³ðíèìè 
ïðèáóäîâàìè, º ãàç, ï³äâåäåíà âîäà, ì/ï â³êíà. 
068-762-82-70
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (á³ëÿ ë³ñíèöòâà), ç óñ³ìà 
ãîñï. áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., 
äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí 4.5 êì., ìàðøðóòêà ïîðó÷. 
068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ (íà äâà âõîäà), ãîñï. 
áóä³âë³, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 
093-020-22-95, 093-031-24-52
  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
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ãàç, öåíòð, 35 ñîò. çåìë³, 
ãîñï. áóä³âë³. 067-606-55-02

  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ïðîâ.Ìèðó, ãàç. + ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì. 
ä³ë-êà 15 ñîò. 096-603-06-56, 067-895-81-23
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí öåãëÿíèé ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, 3 ê³ìíàòè, ïðèõîæà, êóõíÿ, ïîãð³á, 
ãîñï. áóä³âë³, çóïèíêà àâòîáóñà ïîðó÷, 6 ñîò. 
ãîðîäó, àáî îáì³íÿþ íà êâàðòèðó â ì. Êîçÿòèí³. 
093-753-73-25
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ âóë.1 òðàâíåâà 25, çåì. 
ä³ë-êà 63 ñîò., ñâ³òëî, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 2 
ñàðà¿. 063-691-57-55 Àíàòîë³é
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç., º âîäà, â äâîð³ 
êðèíèöÿ, ñàä, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé, çðó÷íèé 
ï³ä¿çä ïî¿çäîì òà ìàðøðóòêîþ, õîðîø³ ñóñ³äè. 
098-993-35-42
  Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, âóë.Íàáåðåæíà 29, çàã. 
ïëîùà 81 êâ.ì., æèëà, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., ãàç, 
âîäà, ñâ³òëî - ìîæëèâå ôîòî íà Viber 096-768-
23-68, 063-883-81-83 Âîâà
  Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, âóë.Ëåí³íà 50. 097-
508-21-05
  Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. 
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
  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
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, ñ.²âàíê³âö³, 33 ñîò. çåìë³, 
ïðèâàòèç., ìîæëèâî ï³ä äà÷ó. 093-189-66-63, 
063-349-67-88
  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 öåãëÿíèé ç ãîñï. áóä³âëÿìè, âóë.
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Ìàòðîñîâà 301. 063-134-29-64, 096-909-16-36
  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 
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ñàðàé, ãàðàæ, 7 ñîò., âóë.
Ñàãàéäà÷íîãî 36. 093-563-75-19, 097-592-71-62
  Äà÷à 5 ñîò. ç áóäèíêîì íà «Òåëèìîí³âö³». 
063-288-15-08
  Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò. ç áóäèíêîì äåðåâÿíî - 
ãëèíÿíèì 60 êâ.ì., ñ.Æóðáèíö³. 097-522-36-19
  Çåì. ä³ë-êà 0.80 ãà ç áóäèíêîì, ãàç, êðèíèöÿ, 
ïîãð³á, ñàäîê, íåäîðîãî. 096-540-63-14
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, äî öåíòðà 10 
õâ. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò.ï³ä çàáóäîâó, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Òåðåøêîâî¿ 21 (ð-í Âîäîêà÷êà). 073-431-
52-77, 097-775-07-65
  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
  Ï³â áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ç 
ðåìîíòîì, 16.5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Äæåðåëüíèé 
16/2. 066-868-82-71
  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
  Ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 068-515-85-96
  Ñòàðèé áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 
093-153-21-72
  ×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
  ×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
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.ã.ìàéÄàíó 8. 067-843-88-
04

  аВТомоТо
  DaeWoo Lanos 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí 
(Ïîëüñüêà çáîðêà), òåðì³íîâî. 063-145-03-28 
Æåíÿ
  Â 7 ïàñàò óí³âåðñàë. 097-362-81-21
  ÂÀÇ 2101. 097-362-81-21
  ÂÀÇ 21011 1992 ð.â., äîáðèé ñòàí, íåäîðîãî. 
096-804-47-51
  ÂÀÇ 2103 ãàç-áåíçèí, ñòàí õîðîøèé, 2102 
ñòàí çàäîâ³ëüíèé 1977 ð.â. 098-800-76-10
  ÂÀÇ 2108 1988 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³ - 27 000 
ãðí. 096-779-60-83
  ÂÀÇ 2109 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, â äîáðîìó 
ñòàí³, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21093 1997 ð.â. «Áàëòèêà». 073-557-
83-57
  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
  ÂÀÇ 21111, 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, çåëåíèé, 
âëàñíèê. 067-292-94-04
  Äèñê ç³ ñêàòîì R-15 65/195 äî àâòî Ôîðä 
Ñ³ºðà, Ìîíäåî, ÂÀÇ 2109, 2199 200 ãðí. 093-
891-01-40
  Êàìàçè 53-20, 54-11. 097-362-81-21
  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
  Ìîòîöèêë Äíåïð-16, íà õîäó 1986 ð.â. 097-
642-28-88
  Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4 ç êîëÿñêîþ, â 
õîðîøîìó ñòàí³. 067-422-36-17
  Ìîòîöèêë Óðàë òà ç/÷àñòèíè äî íüîãî. 093-
411-05-52
  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
  Îïåëü Êàäåò 1988 ð.â., ìòð. 1.6 â õîðîøîìó 
ñòàí³. 068-851-58-13
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîðåöü ç ôðåçîþ. 096-
465-02-86
  Òðàêòîðåöü DWt60 + 5 ê.ñ. 063-294-52-63, 
097-612-86-62
  Ôîëüöâàãåí ïàñàò Â 6, 2007 ð.â., 153 ïðîá³ã, 
2.0 áåíçèí. 063-259-20-00
  ßâà 350 12V, åëåêòðîäè çàïàëþâàííÿ, íà 
õîäó, ñ³â òà ïî¿õàâ. 097-125-33-74

  КупЛЮ
  Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó, äèñêè â õîðîøîìó 
ñòàí³. 093-767-69-07, 068-602-69-53
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, 
êàðòîí,  ïë ³âêó ,  ïëàñòèêîâ ³  áóòèëêè, 
àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
  Ãóñÿ÷³ ÿéöÿ â ³íêóáàòîð. 097-327-27-34, 063-
293-14-22
  Äîðîãî áàòàðå¿ ,  êîëîíêè,  ñòàð ³ 
õîëîäèëüíèêè, áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, 
ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 

063-671-67-65, 098-500-10-54
  Äîðîãî ãàç. òà êèñíåâ³ áàëîíè, ãàç. êîëîíêè, 
ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, 
ãàç. ïëèòè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, áàòàðå¿, ì³äü, 
ëàòóíü. 063-108-77-57
  Äîðîãî êîëüîðîâèé òà ÷îðíèé ìåòàë ç 
ñàìîâèâîçîì. 093-297-19-24
  Çàäí³é ìîñò Ìîñêâè÷à òà ðåñîðè. 098-400-
91-10
  Êàðòîïëþ äð³áíó 10-20 ì³øê³â. 097-193-
55-95
  Êàðòîïëþ íàñ³íåâó òà õàð÷îâó. 097-795-41-
66, 050-932-84-22 Âàñÿ
  Êîçè, êîçåíÿòà, ñ³íî, ìåä, âóëèêè. 097-116-
35-00
  Êîëüîðîâèé àáî ÷îðíèé ìåòàë â³ä íàñåëåííÿ 
àáî îðãàí³çàö³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, íàë. àáî 
áåçíàë. 063-143-61-18
  Êîíòåéíåð 5 ò. àáî 3-õ ò. 073-793-55-95
  Êîðïóñ äî 3-õ êîðïóñíîãî ïëóãà ç ìåòàëåâîþ 
ñ³òêîþ äî ÌÒÇ-80. 097-256-32-65, 067-379-
91-94
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí äîðîãî, Á³ëîöåðê³âñüêà 
6. 093-297-19-24
  Ìàêóëàòóðó, ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, 
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-
288-42-72
  Ìîñò Ìîñêâè÷à òà ðåìîíò. 098-400-91-10
  Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà 
íàñåëåííÿ ÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò 
çà ãîò³âêîâèé ³ áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-
793-55-95
  Íåïðàöþþ÷³ àáî ðîçêîìïëåêòîâàí³: 
áåíçîïèëè, áåíçîêîñè, ìîòîáëîêè òà ïðè÷³ïè 
äî íèõ, ìëèíè, åëåêòðîäâèãóíè (ìîæëèâî 
³ ïåðåãîð³âø³ 2-4 ÊâÒ), ßâà - ñòàðóõà íà 
çàï÷àñòèíè, òðóáè ä³àì.32 á/ó ìîæíà ³ ïî 50 
ñì. 068-216-34-20
  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

  Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 
063-629-01-49
 àâòî áóÄü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóÄü ÿêîìó Ñòàí³. 
Äîðîãî. 063-585-23-50, 097-648-46-69
 àâòîìîá³ë³ áóÄü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóÄü-ÿêîìó 
Ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.
Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-648-46-69
 âàç, çàç, òàâð³¿-Ñëàâóòà, ìîÑêâè÷, íèâà ó 
áóÄü ÿêîìó Ñòàí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë. Ã.Ìàéäàíó 15, ³íä. 
îïàëåííÿ (³ìïîðòíèé êîòåë), áåç ðåìîíòó íà 
äâ³ 1-ê³ìí. êâ. 063-802-18-40

  ріЗНЕ
  Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî 
íåïîòð³áó ÷îðíîãî ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, 
ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé îïàëåííÿ, 
ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî 

³ âèâåçåì. 097-904-20-43
  Â³ääàì 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
  Â³ääàì ìàëåíüêå êîøåíÿ (áåíãàëüñüêèé), 
ä³â÷èíêà â õîðîø³ ðóêè. 098-717-13-08
  Â³ääàì öóöåíÿòà â õîðîø³ ðóêè. 063-359-40-07
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó àáî æ³íêó, áàæàíî ç 
ñåëà, öåíòð. 063-617-05-10 ï³ñëÿ 16:00
  Â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïöÿ àáî ä³â÷èíó. 2-12-24, 
093-884-86-66, 097-517-36-53
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð³, 3 ïîâ., 
åëåêòðîîïàëåííÿ. 093-704-31-57
  Çäàì áóäèíîê âóë.Êîíäðàöüêîãî, îïàëåííÿ ï³÷íå. 
093-038-62-16
  Çäàì áóäèíîê ç³ çðó÷íîñòÿìè íà òðèâàëèé 
òåðì³í. 097-515-55-92, 063-694-56-92
  Çäàì áóäèíîê ìîæíà ç ãàðàæåì, ç ä³òüìè íå 
äçâîíèòè. 063-530-83-82
  Çäàì â îðåíäó íîâå ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³ ç³ âñ³ìà 
íàëåæíèìè êîìóí³êàö³ÿìè. 063-937-56-14
  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
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 063-037-07-98
  Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 098-597-08-78, 093-596-
41-56
  Çäàì ãàðàæ êîîï. «Òîíåëü». 093-585-40-25
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 063-422-45-66
  Çäàì ê³ìíàòó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó æ³íö³ àáî 
ä³â÷èí³. 2-25-34, 068-082-39-68
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 073-326-41-57
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ òà îô³ñ 74 êâ.ì. òà 
35 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-

73-71
  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
  Ñàìîòíÿ æ³íêà õî÷å ïîçíàéîìèòüñÿ ç ñàìîòí³ì 
÷îëîâ³êîì äîáðèì, ÷óéíèì, â³êîì â³ä 55 ðîê³â. 
067-953-32-91
  Ñ³ìÿ çí³ìå 3-õ ê³ìí. êâ., íà äîâãèé ïåð³îä, 
ïîðÿäí³ñòü òà ñâîº÷àñíó îïëàòó ãàðíòóºìî. 093-

428-18-70
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-136-
78-48
  Øóêàþ æ³íêó äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì¿, ìåí³ 55 ð. 
çð³ñò 175, äîáðèé, í³æíèé, ïðàöüîâèòèé. 096-
963-73-52
  Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
 çÄàì â îðåíÄó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 30 êâ.ì., âóë.
ì³÷óð³íà 17. 097-348-90-40
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лілія макаревич, 
Директор музею історії міста

«Магія слов’янської ляльки-
мотанки» — так називається 
виставка робіт майстрині На-
талії Поліщук, яка відкрилася в 
Музеї історії Козятина.

З часу захоплення улюбленим 
видом прикладного мистецтва 
було створено понад 100 ля-
льок, більшість з яких пода-
ровано близьким, знайомим і 
рідним людям.

Захоплення даним видом 
творчості заполонило душу ав-
торки робіт не так вже й давно. 
У свій час майбутня багатодітна 
мама закінчила Козятинську 
ЗОШ № 5, здобула професію 
конструктора–модельєра в 
Калинівському технікумі. Шила 
одяг для своєї родини та на 
замовлення. Пізніше відкрила 
магазин жіночого одягу. 

Але Наталії хотілося створю-
вати чудовий настрій клієнткам 
не лише гарним до лиця вбран-
ням, а і насичувати позитивом 
жіноцтво повсякчас впродовж 
усіх буднів чи свят. У пошуку 
своєї мрії чудова господиня, 
зразкова мама і дружина за-
хопилась вивченням традицій 
наших слов’янських предків, 
зокрема, особливим сакраль-
ним мистецтвом виготовлення 
ляльки–мотанки. 

Саме в ній, як майстриня і як 
жінка, знайшла гармонію в душі 
і в серці. Ця лялька наповнила 
життя магічним сенсом, сімей-
ними традиціями, допомогла 
знаходити час для себе, можли-
вості спільної творчості та лад-
нання жіночої долі під час мо-
тання ляльок-оберегів. Наталя 
сьогодні разом з чоловіком Ві-
талієм виховують шістьох дітей. 

Нещодавно у подруж-
жя з’явився четвертий 
синочок Мирчик, але 
маля, зайнятість до-
машніми справами, не 
заважають знаходити 
час для улюбленого 
захоплення, до якого 
мама заохочує доне-
чок і долучає подруг.

Зараз Наталя прово-
дить різні тренінги з духовного 
та психологічного розвитку, 
використовує для цього сучасні 
технології арт-терапії та спад-
щину мудрості предків, допо-
магати собі та іншим жінкам 
знаходити особисте та сімейне 
щастя.

На відкриття виставки заві-
тали учні ЗОШ №2 8-Б класу 
та інші школярі, які вже мають 
досвід створення даної тех-
ніки ляльок, є переможцями 
міських, обласних творчих 
конкурсів, олімпіад, на чолі з 
учителем трудового навчання 
Світланою Чеканівською. 

Після представлення майстри-
ні ведучою, науковим співробіт-
ником музею Наталією Башто-
вою, авторка ляльок-мотанок 
провела екскурс в історію 
виникнення даного виду мисте-
цтва, розповіла про значущість 
майже кожної із ляльок. 

Вітальні слова з відкриттям 
виставки пролунали від началь-
ника відділу соціальної роботи 
управління сімейної, дитячої 
та молодіжної політики Олени 
Слободянюк, яка сама захо-
плюється створенням ляльок, 
тільки трохи іншої техніки ви-
конання, слова вдячності за 
підтримку від родички Олесі 
Поліщук, щирі вітання хреще-
ної мами і фотохудожниці Міли 
Мхеідзе, бібліографа-краєз-

навця цен-
т р а л ь н о ї 
р а й о н н о ї 
бібліотеки 
Наталії Со-
ляр. 

Підтрима-
ти доньку 
і  р о д и н у 
п р и й ш л и 
на відкрит-
тя виставки 
Любов та Володимир Мако-
вчуки. 

Викликала інтерес дана ви-
ставка із близько 50 робіт у 
Ірини Пузир, яка завітала до 
музею познайомитися з творчіс-
тю майстрині разом з донькою 
Тетяною і висловила вдячність 
за відповідний, творчий внесок 
в розвиток та відродження пра-
давньої історичної минувшини 
талановитій козятинчанці не 
лише від себе, а і від міського 
голови. 

Усім підняла передсвятковий 
настрій з нагоди Міжнародного 
жіночого дня учениця Козятин-
ської дитячої музичної школи 
(директор Наталія Бригадир, 
викладач вокалу Тетяна Кос-
тюк) шестирічна вокалістка 
Софійка Лесик. Вона виконала 
для майстрині і гостей дві пісні 
«Подоляночка» і «Лисичка». 
Наприкінці заходу родина при-
гостила усіх присутніх домаш-
нім печивом і ручної роботи 

тістечками, цукерками. Їх мамі 
Наталії допомагали виготовляти 
маленькі донечки–господароч-
ки Веронічка та Ярослава.

дозвілля повідомляйте інформацію відносно  будь-яких подій (097) -369-69-64

(093) 766-18-41

Розміщення Реклами
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ГОРОСКОП
з 7.03 по 13.03

овен 
Зорі пророкують дуже продуктивний 
та вдалий тиждень для представників 

цього знаку. Фортуна буде на вашому боці, 
достатньо лише не впускати моменти та 
можливості.

телець 
Тиждень буде насиченим, однак не 
варто розслаблятись, адже попереду 

чимало успішних справ. Правильно розплануйте 
свій час, щоб не лише працювати, а й відпо-
чивати. Оточення допоможе триматись у тонусі. 

близнюки 
У Близнюків настав період, коли пора 
зосередитись та взяти себе у руки. Ваша 

незграбність та розгубленість зараз можуть 
погіршити ситуацію, тому краще уважніше ста-
витись до всього, що відбувається навколо вас.

рак 
Для Раків тиждень буде сповнений 
любові та пристрастей. Якщо вас щось 
турбує, то краще розставити всі крапки 

над "і" безпосередньо з об'єктом закоханості, а 
не будувати в голові сюжети для бестселерів. 
Насправді, все значно краще, аніж вам здається.

лев 
Леви обожнюють спонтанні рішення, 
однак цього тижня краще кілька разів 
все обдумати та обговорити, аніж стри-

бати з головою у свої мрії. хоч вам і хочеться 
глобальніших змін, але до всього потрібен 
холодний розум.

Діва
Зорі радять Дівам приділити цього 
тижня найбільше уваги собі. Дозвольте 
розслабитись та попіклуйтесь про влас-

не здоров'я. Незначна перерва допоможе вам 
повернутись до чудового самопочуття.

терези 
Здається, терезам варто обачніше 
ставитись до власного бюджету. Попе-
реду можливі незвичайні зміни, тому 

краще мати фінансову подушку, яка допомо-
же уникнути непередбачуваних ускладнень.

скорпіон 
Пора відпустити ситуацію та дозволити 
справам йти так, як і заплановано. Пред-
ставникам цього знаку краще відмовитись 

від поспіху, який буде невиправданим, адже це 
дозволить уникнути помилок та неприємностей.

стрілець 
Пріоритетом цього тижня має бути родина 
та власна творчість. Приділяйте увагу 
своїм близьким та не соромтесь проявляти 

власні почуття. До того ж, зорі радять спробувати 
щось нове, щоб проявити власний талант. Нові 
справи принесуть неочікувані результати.

козеріг 
козерогам потрібно навчитись боротись зі 
свою лінню. Зимова сплячка затягнулась, 

а весна вимагає більше руху та активності. Пора 
повертатись до ритмічного життя та витрачати час 
не лише на сон та перебування вдома.

воДолій
Зорі радять Водоліям уважніше ста-
витись до свого самопочуття, щоб 

уникнути неприємностей зі здоров'ям. Не за-
бувайте про вітаміни, активний спосіб життя 
та позитивні емоції.

риби 
Новий тиждень дасть можливість макси-
мально уважно розподілити час та скласти 
список справ на найближчий місяць. Не 

варто відкладати давно задумане.

СеРеДА,  13 беРеЗНЯ

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

вівторок, 12 березня

+   2 0С    +  2 0С
+   4 0С    +  2 0С

понеділок, 11 березня

+   3 0С    +  3 0С
+   9 0С    +  6 0С

СубОТА,  9 беРеЗНЯ

+   8 0С    +  6 0С
+   10 0С  +  7 0С

П'ЯТНицЯ, 8 беРеЗНЯ

 +  6 0С    +  5 0С
 + 11 0С    +  10 0С

неділя, 10 беРеЗНЯ

+   5 0С    +  5 0С
+   9 0С    +  6 0С

чеТВеР,  7 беРеЗНЯ

+  1 0С    +  1 0С
+  9 0С    +  7 0С

Погода у Козятині 

Сходіть на виСтавку 
ляльок-оберегів

пеСик шукає гоСподаря
У районі ПРБ знайшли со-

баку: порода такса, самець. 
Собака коричневого окрасу з 
нашийником. Одразу помітно, 
що собака домашня, чиста, 
добра, не кидається на людей 
і дуже сумує за своїм хазяї-
ном. Якщо це ваш пес, або 

ви бажаєте взяти до себе цю 
милу істоту, звертайтеся в ре-
дакцію газети «Ria-Козятин» 
або за телефоном 20-453. 
Сподіваємося, що його госпо-
дар або той, хто бажає стати 
таким для такси, відгукнеться 
якомога швидше.


