
kazatin.com

Трагедія: бійцівські 
пси загризли жінку

списки жерТв шахраїв 
поповнююТь нові наші земляки 
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Найкращою закохаНою парою стали ІННа І Дмитро римшІ 
с.9

почаТок» сТор.8

Юні співачки 
прославляЮть 
наш край
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Не довіряйте продавцям на 
сайті ОLХ та телефонним діл-
кам по перекиданню коштів. 
Зараз це найсучасніший вид 

шахрайства!
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про ще одні перемоги вихованців козятинської школи 
мистецтв
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на тему тижняпро все

Щоб не 
платити 
комісію за 
комуналку...

лісосмугу знищили по 
закону, але не по совісті

чим допомогають козятинські ресівці 
воїнам аТо

20 лютого Україна згадує героїв Небесної сотні, які загинули під час революції 
гідності зимою 2014 року

вшанування по-козятинськи

21 лЮтого — Міжнародний день рідної Мови

Хто дав право труїти Мешканців козятина?

вони повільно 
вбиваЮть нас
і нашиХ дітей

центральні зМі та соцМережі нарешті 
поМітили креМаторій в козятині

ніМці потурбувалися за 
нашиХ дітей, а влада — ні

Тетяна ЛОЗІНСЬКА, 
(068)308-01-25, tetyana.lozinskaya@gmail.com 

колонкА редАкторА

Тетяна 
Лозінська

ми запиТали у козяТинчан

володимир (33), фельдшер:

— Про свято чув. Рідні у 
нас і російська, і україн-
ська, коріння у них спіль-
ні. Спілкуюсь, як і усі, на 
суржику. А от лаюсь (смі-
ється) російською.

олена (27), економісТ:

— Про свято не чула. 
Спілкуємося у родині тільки 
українською мовою. У нас 
мала дитина, тому намага-
ємося не використовувати 
нецензурних слів.

володимир (20), енергеТик Та 
наТаля (20), юрисТ:

— Зранку чули по радіо про 
свято. Спілкуємося українською, 
а ненормативну лексику на-
магаємося не застосовувати, 
стримуємося.

віТалій (32):

— Про свято чув. Спіл-
куюсь на козятинському 
суржику, а коли треба вико-
ристати “міцне” слово, кажу 
перше, що прийде на думку.

броніслава (65), бухгалТер 
Та олексій (6), учень ліцею-
школи:

— По радіо чули про 
День рідної мови. Спілку-
ємося тільки українською. 
Нецензурних слів взагалі не 
вживаємо.

ігор (43), Тимчасово не 
працює:

— Про День рідної мови 
не чув. У спілкуванні вико-
ристовую суржик. А лайка, 
мені здається, усіма мовами 
однаково звучить.

чи знаєте про день рідної мови? яку мову ви вважаєте рідною? 
якою мовою спілкуєтесь, а якою нецензурно висловлюєтеся?

Не всі ми знаємо про те, що зимою щоденно 
ми на крок від смерті. Та смерть циркулює над 
нами. Вона виходить з труби котельні колишньої 
відділкової лікарні. І я про це пишу вже нео-
дноразово! Однак на мирних обличчах міського 
голови Пузиря, директора новоствореного кому-
нального підприємства Лівшиця, депутата Ясного та 
директора теплопостачального підприємства Іщенка 
(це четвірка, яка привела в місто теплопостачаль-
ника свого і вигнала інвестора) ми бачимо спокій.

Журналіст відзняв відео в середу, 22 лютого 
2017, в місті Козятин біля лікарні. Великі клуби 
їдючого диму над мікрорайоном лікарні, скрізь 
літає сажа...  Відеорепортаж свідчить про одне — 
алчність, фетиш жадібності, що базується на основі 
захопленої влади, з бажанням нажитися будь-яким 
шляхом. Навіть знищенням людей. Тих, що за них 
голосували. 

Чому священик отець Масира не протестує? 
Хоча б не як священик, а як однопартієць міського 
голови. Без великих розслідувань беззаперечно 
одне: депутат міської ради Козятина, в миру отець 
Масира, не настільки духовний, мудрий, прозорий, 
щоб його однопартієць перестав вчиняти злочин 
проти громади Козятина?

Виходить, що промерівська фракція: нечистий на 
нечистому сидить і один одного поганяють? 

Тихе кволе волання до влади (я маю на увазі 
громаду) “помилуйте” результатів не дає і не може 
дати.

Тут як у кіно: “шеф, все пропало”. Здається, ідеї 
рівності вже давно скомпроментовані? І не лише 
комуністичною Москвою, а і комунякою Лівшицем 
та його компанією. Тандем “божків” — не дискри-
мінація і єресть. Ми повинні боротись з ними, 
як і проти самої ідеї рівності з ними. 

влад повх

Реалізований інвестиційний проект у 
Козятині урядом Федеративної Республі-
ки Німеччини в 2015 році — дошкільний 
заклад №4.

Практика показала, що уряд Німеччи-
ни дуже далекоглядний. З власної волі і 
з бажання врятувати наших українських 
дітей провів модернізацію приміщення 
садочка №4. Були встановлені пласти-
кові вікна та двері. Німці, як знали, що 
до влади в Козятині прийде Пузир? Що 
своєю жадібністю до грошей і нехту-
ванням дітьми України піддасть димовій 

смоговій атаці дитсадочок.
Але навіть німецька педан-

тичність не зовсім уберегла 
дітей. За свідченням батьків 
групи, спальня яких ближче 
до котельні лікарні, дітки 
масово похворіли на бронхіт.

Спроба взяти коментарі у 
завідувачки закладу резуль-
татів не дала. Відмовлено. 
З її слів, захворюваність є в 
межах відносно цього пері-
оду. Однак відеокамера зафіксувала 
відкладання кіптяви на всій приле-
глій території садочка. Сліди видно 

візуально. У повітрі витає специфічний 
запах гару. Як на вулиці, так і в при-
міщенні.

Я  в опози-
ції до діючої 
в  Козятин і 
міської вла-
ди. Маю своє 
бачення ситу-
ації і вважаю 
дії козятин-
ської місь-
кої  влади 

ганебними по відношенню, 
в першу чергу,  до містян.                                                                                                              
Міський голова О. Д. Пузир ра-
зом зі своєю командою,   шалено  
критикуючи попередників, отри-
мав владу в 2015 році. Маючи по-
тужний фінансовий ресурс (лише 
перевиконання міського бюджету 
за 2016 рік становить близько 
30 млн грн) і до сьогодні не 
спромоглись на будь-які зміни в 
кращу сторону.  Діючою міською 
владою не виконуються передви-
борні обіцянки по забезпеченню 
жителів міста чистою питною 
водою. І до цього часу, ми шко-
димо своєму здоров'ю, вживаючи 
технічну воду.  У бюджеті міста 
на 2017р. не передбачено жодної 
копійки на покращення ситуації 
з водою. Міською владою не 
зроблено жодного кроку для 
зменшення тарифу за воду, 
яка за своїми показниками є 
технічною.

Найгірше, що в результаті не-
професійних дій міських поса-
довців, до технічної води ми ще 
й отримали забруднене повітря, 
яким щохвилини отруюються 
наші діти.

Міська влада показала не-

здатність приймати відповідальні 
рішення для вирішення проблем, 
відсутність бачення стратегічного 
розвитку міста. 

Нещодавно козятинську владу 
ославили на всю Україну. Цен-
тральний телеканал висвітлив 
проблему людей і їх вимоги на-
вести лад в екологічному стані 
міста. Містян бентежить бруд та 
отруйні речовини в повітрі, які 
щохвилини відригують котельні.

Мною особисто та депутата-
ми  міської ради Геннадієм 
Панчуком, Таїсою Радіною та 
Юлією Радогощиною направ-
лено міському голові депутатське 
звернення з  висновком екологів 
(документи викладені на моїй 
сторінці у FB). Відповідь надав 
директор комунального  підпри-
ємства «Добробут»  Ігор Лівшиць.

Хто ви, пан Лівшиць? Яка  
довіреність від міського голови 
Пузиря у вас є, що ви даєте за 
нього відповідь. На мою думку, 
ви - є учасник цього ганебного 
процесу. А саме  в частині пере-
вищення вами своїх повноважень 
директора КП «Добробут»,  коли  
ви надали в «тимчасове вико-
ристання»  приміщення котелень 
(власність громади), без відпо-
відного та належного рішення 
Козятинської міськради. Вами 
порушено норми законодавства 
України щодо надання в оренду 
об’єктів комунальної власності.

На жаль, це не перша неза-
конна дія міської влади з майном 
громади. Так, без відповідних 
договорів оренди, було надано 

приміщення приватному під-
приємцю. Навколо цього факту 
і був конфлікт між депутатом  
Рожуком та радниками міського 
голови Матвіюком та Якимовою. 
Чи направлено міським головою 
заяву до поліції про скоєння 
злочину щодо незаконних дій з 
майном громади? Ні!!! А чому? 
Хто зацікавлений спустити цей 
злочин на гальмах?

І на сьогодні ми маємо не-
зрозумілі дії з майном громади 
(котельні міста): відсутні договори 
оренди, непрозоре нарахування 
орендної плати.

У підприємства, яке здійснює 
опалення установ міста, еколо-
гічною інспекцією встановлено 
відсутність дозволів на викиди 
забруднюючих речовин, актів 
ведення в експлуатацію твердо-
паливних котлів та екологічної 
експертизи. Міський голова, що, 
дивиться в іншу сторону? Він  
не бачить, що мешканці міста 
отруюються та забруднюються 
двори і помешкання містян? 
Збитки, нанесені в опалюваль-
ний сезон вулицям та дорогам, 
відшкодувати можливо. А хто 
відшкодує збитки, завдані недо-
лугими діями Пузира О.Д. та його 
команди, здоров'ю людей?

У той час, коли всі мешканці 
міста, в тому числі і діти, задиха-
ються від отруйного повітря, місь-
кий голова свідомо усунув себе 
від процесу наведення порядку в 
місті. Вибрав позицію – моя хата 
з краю, я нічого не знаю.

Пане, міський голово, де ваші 

дії? Коли ви зупинете процес 
знищення міста та його гро-
мадян? Коли ви візьмете на 
себе відповідальність? Ваша 
бездіяльність говорить, що ви є 
учасником перетворення нашого 
гарного міста на нетрища.

Хто ви, посадовці, що дозволя-
єте собі не приймати відповідних 
рішень і не реагувати на законні 
вимоги людей мати нормальні 
умови для життя. Чи знаєте, що 
чисте повітря — одна з найголо-
вніших вимог  людського життя.

 Пропоную провести  спільне 
сесійне засідання  Козятинської 
міської ради і виконавчого комі-

тету в приміщені лікарні чи прямо  
коло котельні. 

Звертаюсь до депутатів Ко-
зятинської міської ради і пові-
домляю, що такий ганебний стан  
виник внаслідок бездіяльності 
міського голови, його заступ-
ників, секретаря та інших по-
садовців  міської ради. 

Шановні депутати, не піддавай-
тесь спокусам мера, виконайте 
свої зобов’язання перед грома-
дою і приведіть у норму роботу 
міських посадовців.

ТеТяна єрмолаєва

ю. радогощи-
на, сімейний 
лікар, депутат 
міської ради:
 — Державна 
е к о л о г і ч н а 
інспекція у 
В і н н и ц ь к і й 
області скла-
ла протокол 
вимірювань 
вмісту забруднюючих речовин в 
викидах котельні на вул. Героїв 
майдану, 6а. Ці речовини є ток-
сичними та отруйними.
азоту оксиди, який є токсичним 
газом. Він подразнює дихальні 
шляхи та очі. симптоми отруєн-
ня з'являються лише через певний 
період затримки у кілька годин. 
Ними є: подразнення горла, утруд-
нене дихання, головний біль, 

нудота. подальші ускладнення 
за відсутності лікувальних захо-
дів можуть спричинювати повну 
втрату сил, непостійність дихання, 
ціаноз, а також смерть внаслідок 
набряку легень.
Вуглецю оксид – відомий більше, 
як чадний газ -  безбарвний, дуже 
отруйний газ без запаху. 
Через свою отруйність він є дуже 
небезпечним для організму лю-
дини. Ця небезпека збільшується 
тим, що він не має запаху і отру-
єння може настати непомітно. 
Навіть незначні його кількості, 
що потрапляють у повітря і вди-
хаються людиною, викликають за-
паморочення і нудоту, а вдихання 
повітря, в якому міститься 0,3 % 
CO за об'ємом, може швидко при-
звести до смерті.

ми вдихаємо токсичні отруйні гази

каТерина чекай

Це свято досить молоде. Його 
історія, на жаль, має трагічний 
початок.

21 лютого 1952 року у Бангла-
деш (Східний Пакистан) пакистан-
ська влада жорстоко придушила 
демонстрацію людей, які вира-
жали свій протест проти урядової 

заборони на використання в 
країні своєї рідної мови. Відтоді 
кожного року Бангладеш відзна-
чає день полеглих за рідну мову. 

За пропозицією цієї країни, 
ЮНЕСКО проголосило 21 лютого 
Міжнародним днем рідної мови. 
А починаючи з 21 лютого 2000 
року, цей день відзначаємо і ми, 
українці.

Мова — це історія народу, його 
світогляд, інтелектуальний та 
духовний результат кількатисячо-
літньої еволюції кожного етносу. 
Без своєї мови, своєї самобутньої 
культури немає народу.

Сьогодні у світі існує близько 
6000 мов. На жаль, майже по-
ловина з них знаходяться під 
загрозою зникнення. На думку 

фахівців, це трапляється в тому 
випадку, коли її перестають 
вживати та вивчати близько 30% 
носіїв. 

Українською мовою розмовля-
ли наші діди та прадіди, а матері 
та бабусі співали колискові! На-
род наш сміявся і плакав рідною 
мовою. Отож, слід шанувати і 
любити рідну мову, піклуватися 

про неї, захищати, розкривати 
для себе її велич й могутню силу. 

У Вінниці 16 лютого стартував 
флешмоб “Розмовляй україн-
ською, або мовчи цілий день”, 
приурочений до Дня рідної мови. 
Організатори розробили мапу, 
на якій відзначили ресторани та 
кафе, де з клієнтами спілкуються 
українською. 

вероніка любіч

Протягом усього опалювального пері-
оду козятинчани та гості міста потерпа-
ють від сажі, яка летить з труби котель-
ні в центрі міста. "RIA-Козятин" почули. 
Приїхало центральне телебачення. 

“...місто засипає сажею. Чиновники 
Козятина не зможуть вирішити про-
блеми аж до весни, — говорилося у 
репортажу 1+1... —Чиновники кажуть, 
що труба котельні на 12 метрів нижча, 
ніж потрібно за нормами. "Це підняття 
висоти труби і обладнання її техноло-
гічними засобами, які цю задимленість 
будуть забирати. Це сучасні фільтра 
плюс висота цієї труби буде близько 40 
метрів", - повідомив Костянтин Марчен-
ко, секретар Козятинської міської ради. 

Місцева котельня призначена для ро-
боти на газі, однак, після того як місто 
від нього відмовилося, використовувати 

почали тверде паливо. Директор підпри-
ємства, що опікується котельнею, запев-
няє - паливо екологічно чисте. "Опален-
ня газом набагато екологічно чистіше, 
ніж опалення твердим паливом. Разом 
із тим, це паливо абсолютно екологічно 
безпечне. Воно сертифіковане", - заявив 
Ігор Лівшиць, директор комунального 
підприємства міськради.

До того ж котельня працює без будь-
яких дозволів, кажуть екологи..."

Зі сторінки Фейсбуку “Нема Дур-
них”:

“ЛІВШИЦЬ ЗБРЕХАВ!!!!
На каналі ТСН Лівшиць збрехав!!! Він 

заявив, що паливо на котельнях еко-
логічно безпечне і що є підтверджуючі 
сертифікати. БРЕХНЯ!!! БРЕХНЯ!!! 

Лівшиць, Іщенко та Ясний використо-
вують для опалення дитячих садочків та 
шкіл міста відходи виробництва. Відходи 

не СЕРТИФІКУЮТЬСЯ!!! Ці відходи ма-
ють утилізовуватися. 

Сертифікується паливо виробником 
такого палива. Наприклад брикети та 
пеллети. Виробник палива, надаючи сер-
тифікат, несе відповідальність за його 
якість та складову.

Хто несе відповідальність за відходи?! 
Ніхто!!! Відходи і є відходи. А Лівшиць, 
Іщенко та Ясний закуповують відходи з 
масло-жир заводу, які мають утилізову-
ватись, та використовують їх як паливо. 
Ці відходи мають велику кількість отруй-
них речовин.

Крім того, котли на котельнях не 
мають екологічної експертизи!!! Від-
сутні дозволи на викиди забруднюючих 
речовин!!!

Пузир не діє!!! Його бездіяльність - це 
злочин!!! ЦЕ ЗЛОЧИН!!! Пузир, Ясний, 
Лівшиць та Іщенко отруюють жителів 
міста.

владислав шариков

На початку революційних по-
дій, нікому і в голову не могло 
прийти, чим усе це обернеться… 
Слова «Слава Україні! Героям 
слава!», що видавалися про-
стим вітанням, набули нового й 
особливого значення. Справжні 
бої розгорталися в центрі Києва 
18-20 лютого 2014 року у Києві 
на вулицях Інститутській, Грушев-
ського, на Європейській площі, 
Майдані, у Маріїнському парку!

У Козятині на заходах з при-
воду третьої річниці загибелі Не-
бесної Сотні були присутні учні 
Козятинської школи-ліцею, волон-

тери, представники влади та усі 
бажаючі, які знали про захід. Зал 
був досить щільно заповнений, 
не дивлячись на деяку таємність 
цієї зустрічі.

Розпочали вечір з національ-
ного Гімну України, вшанували 
хвилиною мовчання загиблих 
побратимів та поклали квіти до 
імпровізованого меморіалу. 

На сцену запросили козятин-
ських волонтерів. Потім слово 
надали чиновникам.

Було сказано дуже багато 
теплих та зворушливих слів. При-
гадали події трирічної давнини.

Співачка Антоніна Якобчук за-
вершила вечір ліричною піснею.

Безсмертні душі вбитих і за-
катованих відійшли у небеса, але 
вони вічно житимуть в народній 
пам’яті, бо «Герої не вмирають!»

P.S. У порівнянні з іншими міс-

тами України, козятинський захід 
виглядав досить скромно. 

Чим це викликане: небажанням 
створювати з сумної події свято 
чи тим, що вечір-реквієм провели 
лише для “галочки”? 

в'ячеслав гончарук

У редакцію “RIA-Козятин” 
звернулися громадяни нашого 
району з питанням: “Чому при 
розрахунках за комунальні 
платежі стягується комісія? 
Адже в одній із телепередач 
було повідомлено, що комісія 
за сплату комунальних плате-
жів закладена в тариф.”

Нововведення про зміни сплати 
за банківськими операціями нале-
жить Ощадбанку. Там стали брати 
комісію в розмірі семи гривень 
з кожної квитанції. Це обурило 
громадян. Хтось шукав фінансові 
установи з меншою комісією. 
Деякі стали скаржитися місцевій 
владі. Та місцева влада тут ні до 
чого. Аналогічна ситуація спосте-
рігалася по всій країні.

Крім вище згаданого банку, але 
тільки за природній газ, з недав-
нього часу бере й Укрпошта. 

Урядом Яценюка була підписа-
на постанова №792 про забезпе-
чення проведення розрахунків за 
спожитий природній газ: “прийом 
платежів від споживачів банка-
ми та підприємствами зв’язку 
буде здійснюватись за рахунок 
газопостачальних підприємств ви-
ключно з їхніх поточних рахунків 
в розмірі 03% від загальної суми, 
що надійшла від побутових спо-
живачів”. Тобто комісія закладена 
в тариф. 

Дирекції Ощадбанку, Приват-
Банку, Укрпошти громадські орга-
нізації попросили пояснити, за що 
ще знімаються гроші з платників 
комунальних послуг. Відповідь 
була короткою: “03 відсотка нас 
не влаштовує. Собівартність пла-
тежу вища”. 

Отож, маємо, що маємо. До-
водиться платити. Постанова не 
дала нікому користі, крім банків. 

Щоб не платити комісію, банки 
пропонують комунальні платежі 
проводити через термінали і 
пенсійні картки банківських 
установ.

в'ячеслав гончарук

На гарячу лінію редакції “RIA-Козятин” з ві-
вторка почали надходити дзвінки від мешканців 
вул. Матросова, що недалеко від них вирізається 
лісосмуга. Представники преси виїхали на місце 
події. Там працювала бригада лісгоспу. Від лісника 
управління агролісу Олександра Стуса ми отримали 
такий коментар: 

— У вівторок, 21 лютого, бригадою козятин-
ських електромереж були спиляні аварійні дерева, 
які несли загрозу електролініям з напругою 10 
тисяч вольт. У нас і в Козятинських електромере-
жах є дозвільні документи від екологічної служби, 
що дерева аварійні. Днем раніше місцеві жителі 
викликали на місце події міліцію, але після приїзду 
останніх ніхто з місцевих до них не вийшов. Ми 
не зрізали жодного дерева. Ми пиляємо на дрова 
зрізані, що належать агролісу. Прибираємо за со-
бою, спалюючи гілки. 

На питання журналіста, чи не краще гілля не 
спалювати, а віддавати комусь з місцевих, лісник 
відповів, що вони пропонували та ніхто не хоче їх 
брати.

Місцеві мешканці при спілкуванні з пресою на-
голошують, що можна було зробити інакше. У ава-
рійних деревах позрізати верхи і вони відновилися 
б новим гіллям. Лісопосадка слугувала, щоб не 
дуло з поля. Тепер її не буде, а нову ніхто не по-
садить. Та й коли вона виросте... У лісосмузі росли 
і фруктові дерева (яблуні), їх поламали.

владислав шариков

К О В 2 2  P u s h u p 
Challenge — флешмоб, 
започаткований 2016 
року в США, який набув 
значної популярності в 
різних країнах світу, в 
тому числі в Україні. Він 
підтримує учасників бойових дій з посттрав-
матичним синдромом, воїнів та загартовує 
тіло. Учасники флешмобу віджимаються 22 
рази перед відеокамерою і передають еста-
фету далі. Сучасну назву флешмоб отримав 
після оприлюднення звіту департаменту у 
справах ветеранів в США. З’ясувалося, що 
близько 22 ветеранів щодня накладають на 
себе руки, тому що не змогли адаптуватися 
в суспільстві, коли повернулися з війни. 
Після старту такого флешмобу кількість 
самогубств значно зменшилася.

У нас своя біда, своя війна. Щодня гинуть 
наші воїни та мирне населення. Не стояти 
осторонь, а підтримати атошників таким 
чином вирішили і в Україні.

На початку 2017 року флешмоб набув 
масового характеру і до нього долучилися 
представники вищого політичного керівни-
цтва та військового командування держави. 

У флешмобі взяли участь українські 
війська та багато військового керівництва, 

офіцери та курсанти Національних академій 
сухопутних військ, Державної прикордонної 
служби, Національної гвардії України. бага-
то чиновників.

ПАТ “Вінницяобленерго” та СО “Барські 
ЕМ” також прийняли естафету. 14 лютого 
“Козятинські ЕМ” долучились до флешмобу 
22 Pushup Challenge.

— Дехто повернувся зі сходу. Але багато 
хлопців ще там. Тримайтеся! Ми з вами! — 
сказав перед початком акції директор СО 
“Козятинські ЕМ” Ігор Мульський.

Естафету Козятинські ЕМ передали своїм 
колегам та місцевим огранам самовряду-
вання.

Наскільки ці акції допоможуть нашим 
хлопцям в АТО — велике питання. Вигля-
дає все це просто засобом попіаритися для 
деяких політиків. Звичайно, фізичні вправи 
на свіжому повітрі підуть людям лише на 
користь. Але солдати на передовій потре-
бують більш дієвої допомоги та підтримки!
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і жартома і всерйозпро все

На тему: “Голова хоче нового заступника з питань культурної політики?”

і знову преМія Меру на весь рік? сіль йоМу під ноги...)

кримінальна хроніка

фельєтон

чи Можна годувати 
собак лЮдьМи?

бійцівські пси загризли жінку. Хазяїв 
тварин чекає… штраф

круглий стіл активниХ козятинчан

домінують шахрайства! будьте обачні

інокенТій гук

Ну що ж, народ, давайте при-
вітаємо мера з тим, що і в 2017 
році він щомісячно отримуватиме 
премію 100% посадового окладу. 
Де-юре рішення про це депутата-
ми має бути прийняте 24 лютого. 
Але це ж не “Оскар”, несподі-
ванок бути не може.

Я б, можливо, не став по-
вертатися до теми, яка вже в 
минулому році набила оскомину. 
А й справді, ну що там для слуги 
народу якихось 70 тисяч на рік 
(це, за скромними підрахунками, 
сума отриманої Пузирем пре-
мії – точніше дізнаємося з його  
Е-декларації). 

Кілька тижнів проводив пере-
мовини зі своєю принциповістю: 
далася тобі ця премія! Он як 
рівень життя у нас піднявся! При-
биральниці вже на свої 3200 всю 
червону ікру в магазинах пороз-
куповували. А це ж мер, слуга на-
роду! Ну ж не може він насправді 
кабачковою з маминої грядки 
перебиватися! 

Аж тут, як на гріх, Гройсман 
пузиреву політшефиню (ту саму, 
якій наш мер за першу премію 
розкішні троянди подарував) 
обізвав мамою української 
корупції. І тут я не витримав! 
Не візьмуся полемізувати на тему 
материнства, але зародок ко-

рупційної складової в отриманні 
представником її ж політсили 
премій авансом є, і це видно нео-
зброєним оком.

Незважаючи на декомунізацію, 
до оплати своєї непосильної праці 
мер підійшов у суворій відповід-
ності до комуністичного принци-
пу: «Від кожного – по здібнос-
тях, кожному – по потребах». 
Треба віддати меру належне: він 
розуміє, хоч і глибоко в душі, 
що здібності у нього так собі. 
Тому розраховувати на премію за 
принципом: заслужив – отримав, 
не доводиться. Ось і вирішив 
преміювати себе авансом – 
увага! – на цілий рік уперед! 
Бо потреби ж в нього, як у 
справжнього слуги народу: еліт-
ний конячок, ікорка, тірамісу – і 
це лише сніданок.

Тепер давайТе розберемося 
із визначенням премії. Премія 
(від лат. praemia — нагорода, від-
знака) — одна з форм заохочення 
успіхів, досягнутих в праці, науці, 
літературі, мистецтві чи іншій сус-
пільно корисній діяльності.

Зверніть увагу: премія виплачу-
ється за досягнуті успіхи, тобто 
вже існуючі. 

Я так розумію, якщо мер, сіль 
йому під ноги, ходить на роботу, 
він отримує посадовий оклад і 
передбачені законом надбавки. 

Якщо мер, веб-камеру йому в 
кабінет, робить вигляд, що дуже 
зайнятий, він отримує  надбав-
ку 50% посадового окладу за 
складність і напруженість (наш 
отримує). Якщо ж мер працює 
результативно, творчо, чому б не 
виплатити йому премію? Але зно-
ву ж таки — за досягнуті успіхи. 

Хто ж проти? Особисто я – за! 
А що в нашому випадку? Абсурд! 
Нічого вже можна не робити, бо 
премію і так вже дали! От би всім 
так! Санітарці в лікарні, машиніс-
ту, кочегару, вчителю...

Тепер перейдемо до визна-
чення корупції-маТінки. 
Корупція (від лат. corrumpere — 
псувати) — протиправна діяль-
ність, яка полягає у використанні 
службовими особами їхніх прав і 
посадових можливостей для осо-
бистого збагачення; підкупність і 
продажність громадських і полі-
тичних діячів.

Виникає питання: призначити 
собі, коханому, премію авансом 
– це не використання поса-
дових можливостей для осо-
бистого збагачення? А голо-
сування підконтрольних депутатів 
за премію мера наперед — це не 
продажність громадських і полі-
тичних діячів? Що я можу пообі-
цяти читачам після голосування 
24 лютого за премію меру на рік 

уперед, то це оприлюднення по-
іменного голосування і коментар 
по конкретних мотивах продаж-
ності наших депутатиків.

Стоп. Може, я того, уперед-
жений. А раптом я не бачу тих 
самих успіхів, за які весь 2016 рік 
Пузир отримував премії?

Проаналізувавши досягнення 
минулого року, пропоную премію-
вати його в наступних номінаціях:

 «Втрата року» – за закриття 
залізничної лікарні без шуму і 
пилу. «Друг природи» – за спри-
яння збільшенню популяції собак 
на території міста.  «Страшне 
перо не в Кучера» – за по-
вернення радянського стилю 
в місцеву демократичну пресу. 
«Туи желтые, скажите, что вам 
снится?» - самі знаєте, за що.  

«Відчуй себе лондонцем» – за 
імітацію лондонського смогу ди-
мом козятинських котелень. «Эх, 
раз, да ещё раз, да ещё много, 
много раз» - за створення низки 
комунальних підприємств на дві 
особи – директор + головбух – 
з числа наближених лизоблюдів. 
«Бюджет усе стерпить» – за 
створення в міськраді додатко-
вих нікому не потрібних посад з 
працевлаштуванням на них друзів 
і знайомих. «Дерибанити, так 
дерибанити» - за раціональне 
використання бюджетних коштів 
на благо громади.

Отож, мама Юля цілком може 
своїм послєдишем (пардон, по-
слідовником) пишатися. Хоча по 
правді, знала б вона про його 
витівки... (Далі буде).

вікТор скрипник

На місці трагедії навіть наступного 
дня на снігу - сліди крові. Червоні 
плями видно у багатьох місцях. У 
деяких дуже густі.

- Ось дивіться, мамине волосся, - 
плачучи, каже донька загиблої Аня 
Шевчук і дістає пасму залишеного 
волосся. – За що нашій матусі така 
жорстока смерть? Та ще й  у такий 
святий день - Стрітення Господньо-
го? Вона ж так важко все життя 
працювала. Ще після сьомого класу 
пішла доглядати корів на ферму. І  
всі її роки минули там.

плями крові на снігУ. сусідсько-
му будинку проживає сім’я Радків-
ських. Чоловік Володимир працює у 
лісництві, його дружина Валентина 
– у школі техпрацівником. Подвір’я 
сусідів розділене невисоким штахет-
ником. Нижче хати, де починаються 
їхні городи, огорожа відсутня. Тут 
видно сліди собачих лап.

- Ось вони сюди й забігли на 
наше подвір’я, - продовжує пані 
Анна. – Я о першій годині дня ви-
ходила з дому, до мене почала біг-
ти одна собака. У неї кличка Ляля. 
Це сучка. Вона не така агресивна, 
як другий собака. Встигла сховати-
ся у туалеті і звідти кричала: «Ляля, 
тікай геть!»

На подвір’ї у сусідів невелика 
собача буда. Для двох тварин? 
Вольєра не видно. Сусіди кажуть, 
нема його в них. На стук у двері 
ніхто не відізвався. «Господаря по-
клали у лікарню, а його дружина 
вдома, - пояснюють інші сусіди 
Радківських. – До них ще й дочка з 
Києва приїхала, це вона любить від-
пускати собак з прив’язі, коли гос-
тює у батьків. Та й хазяїн так само 
робить, але він хоча б не залишає 

їх без нагляду. Їхній син, коли при-
їжджає, також вигулює собак».

З димаря будинку тягнеться дим. 
Однак на прохання відчинити ніхто 
так і не відгукнувся. 

«признайТеся, це були ваші 
пси?»- Після того, як собака побігла 
на своє подвір’я, я вийшла з вбираль-
ні і пішла до сестри, Ольга проживає 
зовсім недалеко від нас, - продовжує 
розмову Анна Шевчук. – Пробула 
там не більше як півгодини. Поверну-
лася, а мами вдома нема. Тільки двоє 
моїх діток, яким 5 і 10 років. Кажуть, 

мамо, ми так перелякалися, собаки 
не прив’язані бігали по подвір’ю у 
сусідів, думали, зараз прибіжать до 
нас, почнуть кусати. Коли вони про 
це говорили, аж тремтіли від страху. 
Діти боялися вийти з хати.

Коли мама запитала, де бабуся, 
сказали, що пішла в хлів по дрова. 
Я вийшла слідом допомогти, бо у 
мами хворе серце. Біля хліва по-
бачила її валянок і хустку. Ніяк не 
могла зрозуміти, що сталося. За-
глянула за хату, а там!..

За словами співрозмовниці, її ста-
ренька мама лежала на землі, вся в 
крові з розтріпаним волоссям. Жін-

ка каже, попервах навіть думки не 
припускала, що мама вже мертва. 
Почала кричати: «Мамо! Мамочко!»  
Але та не могла відгукнутися, бо 
вже була мертва. Пізніше їй по-
яснять у поліції, що один з укусів 
прийшовся у сонну артерію на шиї. 

- Я знов побігла до сестри, - го-
ворить пані Анна. – Бігла по дорозі 
й голосила. А коли ми верталися 
назад, назустріч вийшла сусідка.  
Вона нам сказала: «Це не мої со-
баки, ми тут ні в чому не винні». 
Звідки вони знали? Значить, бачили 
покусану жінку. А вже увечері, коли 
вони прийшли, принесли горілку, 
щоб на поминки було що на стіл 
поставити, якісь там гроші, ми 
навіть не дивилися, скільки, бо 
категорично відмовилися брати від 
них будь-яку допомогу. Сказали, 
заберіть назад з собою все, що 
принесли. Нас у мами четверо. 
Справимося без їхніх подачок.

Чоловік Ольги тоді запитав у 
сусідки Валентини: «Признайтеся, 
це ваші собаки загризли», вона від-
повіла: «Так».

судиТися з ними ми не буде-
мо, бог їм суддя. - Мені нічого 
від них не треба, нічого в них не 
будемо просити, - говорить сестра 
Анни Ольга Палій. 
– ЯКБи цЕ щОСь ДАЛО. Ніякий 
суд нам не поверне маму. То нащо 
час витрачати марно.

Сестри розповідають, що їхні су-
сіди теж трагедію пережили. У них 
син служив священиком. Рятував 
потопельника на ставу. Не врятував. 
Обидва втопилися. «Радківська не 
простила матері загиблого смерть 
свого сина, - розповідають одно-
сельці. – Та просила пробачення. 
Валентина сказала: «Ні, нехай Бог 
простить. Тепер може те само по-

чути у відповідь від дітей покійної 
Галини Шевчук».

Незадовго до трагедії бабуся 
Галина дуже перейнялася одним із 
сюжетів новин. Дочка Анна розпові-
дає, що мама ніяк не могла заснути 
після того, коли побачила по теле-
візору, як  собака загриз чоловіка.

- Мама довго після того бідкала-
ся, мовляв, яка нагла смерть випала 
людині, - каже Анна Шевчук. – Усе 
бідкалася, яких мук зазнав він! Не-
вдовзі після того те само повтори-
лося з нею.

сергій ямковий

15 лютого у селі Вовчинець 
сталася незвична трагедія. 
73-річну місцеву жительку хо-
лоднокровно загризли насмерть 
два стафорширські тер’єри. 
Тварини належать сусідам. Вра-
жає, що подія сталася посеред 
білого дня, і ні родичі, ні інші 
сусіди не чули криків бідолаш-

ної. Жахливого гавкоту собак 
також буцімто ніхто не чув. 

За словами працівників по-
ліції, цей інцидент залишиться 
безкарним. 

Максимум, до чого можуть 
бути притягнуті власники собак,  
— це адміністративний штраф 
за недбале утримання тварин. 
Страшно.

Виходить, громада досі ли-

шається незахищеною від рап-
тової дурної смерті. І лякає те, 
що влада не збирається цього 
змінювати.

Нагадаємо, що 7 січня (за 
даними УНІАН) на Київщині 
сталась аналогічна ситуація. 
Собаки загризли учасника АТО. 
За даним фактом відкрили кри-
мінальне провадження за ст. 
115 “Умисне вбивство”.

анна олійник, керівник відділу 
комунікацій обласної поліції 
- кримінальне провадження 
відкрито за ст. 115 «Умисне 
вбивство» з додатковою по-
міткою «Нещасний випадок». 
Не встановлено складу злочи-
ну щодо прояву злих умислів 
власника собак, натравлю-
вання їх на людей тощо. але 
факт неналежного утримання 
тварин доведено: вони не були 
прив’язані, на них не були над-

ягнені намордники. зафіксова-
ний факт неналежного утри-
мання тварин не тягне за собою 
кримінальну відповідальність. 
так гласить чинне законодав-
ство. Власники собак відпові-
датимуть за статтею 154 кУпап 
«порушення правил тримання 
собак і котів».  а це – штраф 
від одного до трьох неоподат-
кованих мінімумів. Нині сума 
неоподаткованого мінімуму – 17 
гривень.

“чотирилапих убивць відберуть у хазяїв”

- Як ви думаєте, для чого чоло-
вікові в селі аж два пси непро-
стої породи? – запитав журна-
ліст у одного з мешканців села 
Вовчинці, де сталася трагедія.
- мені самому дивно, - каже 
він, не хоче називати ні пріз-
вища, ні імені. – У мене сторож 
простенький, дворняга. Не жа-
ліюся, службу несе справно, так 
дзявкає, коли треба, аж у вухах 
дзвенить. одного разу собака 
радківських накинувся на мого 
і мало не загриз. Господар, щоб 
врятувати ситуацію, вистрелив 

з гвинтівки. Цей звук на деякий 
час зупинив агресію тер’єра. 
Встигли забрати дворнягу.
Чоловік каже, навіть якби хтось 
бачив, як собаки накинулися на 
жінку, врятувати її було б не-
просто. 
Від когось чув, що буцімто тре-
ба в такий момент вилити відро 
холодної води. хто б наважився 
у такий момент наблизитися до 
розлючених псів? по-друге, чи 
допомогло б це?
поховали Галину шевчук у її 
рідному селі Вовчинці.

господар вистрелив, щоб утихомирити тер’єра

Від редакції: Собак після 
трагедії зачинили у господарській 
будівлі їхнього власника. Їх могли 
б приспати, або використати з 
користю для охорони. Відомі ви-
падки, коли собак передавали на 
службу в АТО. 

Місцеві мешканці кажуть, що 
наступного дня приїхала якась 
служба в село. Чули два постріли 
і вирішили, що убивць застрели-
ли, але ніхто того не бачив.

Наразі редакція проводить 
власне розслідування.

вероніка любіч

14 лютого
У Козятині підібрали ключ до 

автомобіля ВАЗ, який знаходився 
на вулиці. 

Викрадено шкіряну барсетку з 
документам та грошима.

У Лопатині у напівзруйнованому 
будинку культури покінчив життя 
самогубством місцевий житель 1967 
року народження.

15 лютого
У Козятині батько сварився з си-

ном у власній квартирі. Викликали 
поліцію.

А у селищі Глухівці невідома осо-
ба зателефонувала одній з мешка-
нок, представилась заявником і про-

сила переслати гроші на лікування.
У Сигналі того ж дня невідома 

продавала одежу та шахрайським 
шляхом заволоділа грошима однієї 
з мешканок села.

Житель Кашперівки надав не-
відомій особі гроші для проведення 
ремонтних робіт житлового будинку 
за місцем проживання, однак до 
теперішнього часу ремонтні роботи 
не виконано.

16 лютого
Жінці з Бродецького погрожува-

ла фізичною розправою невідома 
особа. На місце події виїжджала 
слідчо-оперативна група поліції.

На “переходці”, що з вул. Ві-
нниченка невідомий вирвав з руки 
барсетку у мешканця міста і збив 

його з ніг. 
У Бродецькому сварилися сусідка 

із сусідкою так, що викликали пра-
воохоронців.

А у Вернигородку відбулася сі-
мейна сварка. На місце події була 
направлена слідчо-оперативна група 
поліції. 

17 лютого
Уже у Юрівці чоловік за місцем 

спільного проживання вчинив від-
носно своєї дружини насильство 
в сім'ї.

У Лопатині сварилися сестри.
Козятинчанин перерахував гроші 

як аванс за дитячу коляску на раху-
нок невідомої особи. До теперіш-
нього часу товар не отримано.

До мешканки Козятина зателе-

фонували невідомі, сказали, що її 
донька завдала тілесних ушкоджень 
іншій дитині та вимагали гроші. 
Проводиться перевірка.

18 лютого
У Козятині сварилися сусід з су-

сідкою. Остання викликала поліцію.
А у Білопіллі місцевий житель 

взяв у знайомого ноутбук для 
проведення ремонтних робіт та 
до теперішнього часу ноутбук не 
повертає. 

19 лютого
У жителя села Іванківці невідомій 

украв мобільний телефон. Вста-
новлено, що злочин скоїв житель 
Козятина. Викрадений телефон 
вилучено. 

Тим часом у Козятині невідомий 

вільно проник до квартири місцевої 
жительки та вкрав її мобільний 
телефон. Встановлено, що злочин 
скоїв двадцятидев’ятилітній житель 
села Іванківці. 

Сімейна сварка сталася між козя-
тинським подружжям. На місце по-
дії виїхала оперативна група поліції.

20 лютого
У селі Козятин сталася сварка 

між місцевою жителькою та її 
сином.

Ще одна сімейна сварка того ж 
дня виникла у селі Туча між чолові-
ком та дружиною.

Шість курей та три качки вкра-
ли в селі Глухівці. Підозрюється 
п’ятдесятип’ятирічний місцевий 
житель. 

інокенТій гук

Єдиною невирішеною, на дум-
ку мера Пузиря, проблемою 
Козятина залишився низький 
рівень загальної культури 
його жителів. Розв’язати її так 
само впевнено й ефективно (як 
вже розв’язані проблеми  ЖКГ, 
лікарень, безпритульних тварин, 
водопостачання) візьметься за-
ступник міського голови з питань 
культурної політики. Таку посаду 
мають увести до штату міськради 
на найближчій сесії. 

Як соціально активні та сві-
домі громадяни, вирішили ми з 
мужиками цю важливу подію об-
говорити. У гаражі круглий стіл 
організували. 

Перше, в чому ми дійшли 
консенсусу, що в новоспеченого 
зама по культурі роботи буде не 
менше, ніж бульбашок у заквасці.  
Ми ж, поки такої посади не було, 
зовсім здичавіли.  

Ось, для прикладу. Коли самі 
знаєте, хто впав і ногу зламав, 
культурні городяни мали б ор-
ганізувати паломництво до місця 
святого падіння. Встановили б 
там меморіальну дошку, випроси-
ли б шматочок гіпсу і милицю для 
зберігання в музеї міста. А ми? 
Хіба що на коментарі згодилися: 
сам винен, бо тротуари і дороги 
посипати треба. Так що над на-
шою культурою ще працювати й 
працювати.

Взагалі ж поява в Козятині 
зама по культурній політиці  
підтверджує слова нашого 
президента про те, що в місце-
вих бюджетах грошей стільки, що 
вже не знають, куди їх дівати. 

Нас з мужиками гордість роз-
пирає (десь в районі сечових 
міхурів): всі не знають, а наші два 
метри «геніальних» ідей  – нате 

вам зама по культурі! 
На це Пузир готовий профукати 

(пардон, профінансувати) більше 
ста тисяч гривень на рік.

Ех, Саньок,  як добре, що ти є! 
Скількома несподіваними ініціати-
вами ти ще нас вразиш? Так і хо-
четься підняти келихи за те, щоб 
наш гарант разом з прем’єром  
не збавили градусів... (вибачте, 
обертів) і надалі опікуватися 
місцевими бюджетами. Тоді на 
нашому міськрадівському Олімпі 
знайдеться місце і для зама з 
питань євроїнтеграції, і для зама 
з питань зелених насаджень. А 
якщо пощастить, то буде у нас 
зам з питань міграційної політики 
по бродячих собаках.

А кому ж випаде нас, пітекан-
тропів козятинських, культурно 
обдурювати (пардон, обдумано 
окультурювати)? Перебравши 
весь місцевий генетичний матері-
ал, за круглим столом прийшли 
до висновку, що очолити куль-
турну овуля... (вибачте, ево-
люцію) може тільки заїжджий 
гастролер. Ну ж не бабця Надя, 
насправді! 

І тут ми згадали про добро-
дія, який ледь не втюхав місту 
штучну ялинку за 360 тисяч. 
Кум після такої здогадки ледь 
огірком не вдавився. Він хоч і 
без претензій на високий IQ,  але 
швидко зметикував, що через 
два дні після призначення на по-
саду цього інтелігента, у наших 
ялинок на площі знайдуть стов-
бурову гниль і з’явиться ордер 
на їх зрізку. Бо ще, не приведи 
Господи, впадуть на Пузиря, як 
вінок на Януковича. А без живих 
ялинок у вінницького штучного 
неліквіду – пряма дорога на наші 
новорічні свята. 

Від такої перспективи здуріти 
можна.  Але що вкоїш, яка ре-

волюція без жертв, навіть якщо 
культурна?

А чи будуть у нас гей-паради 
проводити? А що? Треба ж  
заму чимось наш безкультурний 
козятинський люд розважати. 
Шкода, що мер припізнився з 
кадровою новацією, бо перший 
такий захід можна було б 14 
лютого провести під кодовою 
назвою «Святий Валентин у Ко-
зятині». 

Щоправда, до гей-парадів наша 
громадськість ще не дозріла 
(думається, бабця Надя буде 
проти), зате карнавал, як новий 
для міста культурний захід, був 
би в самий раз. Треба буде заму 
по культурі підказати. За основу 
можна взяти бразильський. Не 
Європа, звісно, зате видовищ-
но. Від кожної організації – по 
колоні. Найбільшу цікавість ви-
кличе карнавальна колона від 
міськради. У центрі на великих 
ношах мер в костюмі Цезаря. 
На голові – вінок з пожовклих 
(вибачте, позолочених) туй. 
У руці – папірус (пергамент) — 
проект на водогін за півмільйона 
гривень. Поруч – вірний плут 
(Брут) – секретар міськради в 
костюмі Наполеона. Від депутат-
ського корпусу — мадам голова 
бюджетної комісії в костюмі Ша-
херезадниці (Шахерезади) осипає 
городян роздруківками власних 
коментарів у Фейсбуці – така 
собі тисяча і одна ніч, недоспа-
на заради успішного дерибану 
бюджету.  

Пригадав мій кум, Альцгеймер 
йому в гіпофіз, що у нашого мера 
в минулому були якісь мутки з 
ікорним (вибачте, ігорним) біз-
несом. Ну тим, що заборонений, 
але дуже прибутковий. Подейку-
ють, що заробляв колись майбут-
ній очільник міста на гральних 

автоматах. Романтика нелегаль-
них заробітків, азарт виграшу так 
проникли в кожну клітинку його 
двометрового єства, що транс-
формувалися в ідею перетворен-
ня нашого міста в український 
Лас-Вегас. 

Ми навіть припустили, що но-
вому заму по культурі доручать 
проведення сепаратних (не плу-
тайте з сепаратистськими) пере-
говорів з Кабміном про організа-
цію  пілотного проекту «Індустрія 
розваг у Козятині». Це, до речі,  
єдина індустрія, на створення 
якої вистачить хисту молодому 
очільнику. На честь нашого міста 
казино перейменують в «козино» 
(від Козятин).  

А пам’ятаєте про пам’ятник козі 
як символу міста на центральній 
площі, про який марить Пузир? 

Так от, враховуючи нову куль-
турну концепцію, на рогах у неї 
мають бути наколоті гральні 
карти, а на шиї замість бу-
бонців – гральні кості. Для 
успішного початку проекту є все. 

Ви думаєте, навіщо Пузир лі-
карню «злив»? А щоб приміщен-
ня під  гральний бізнес в центрі 
міста було. Такий собі комплекс 
готель-казино. Уявляєте, як за-
живе наш Козятин? Нардепи 
і олігархи повалять до нас за 
розвагами, як коні до водопою. 
Просікли вигоду? Одна посада 
— а скільки перспектив! Зам 
по культурній політиці Козятину 
потрібен, як  віце-прем’єр з євро-
інтеграції Гондурасу. Мудрішого 
капіталовкладення бюджетних 
коштів, ніж у цю  посаду, годі й 
придумати. 
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на тему тижняпозиція

дптнз «козятинське Міжрегіональне вище професійне 
училище залізничного транспорту»

На території козятинщини почастішали випадки 
обману та зловживання довірою

чоМу влада уже втретє не поМічає  
акціЮ стоп путін?

з редакційної пошти

“сМертельні ігри” вже в козятині
На вулиці матросова діти перебігають дорогу перед автівками

тільки дурні упираються у 
визнанні власних помилок

що потрібно знати, щоб не стати 
жертвою шахраїв

рівняймося на 
австрійців

сімейна медицина у 
жахливому приміщенні

Підготовка робітничих кадрів з 20 професій здійснюється за 
такими напрямками:

- Залізничний транспорт;
- Будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи;
- Автомобільний транспорт;
- Сфера обслуговування;
- Громадське харчування.

Під час навчання учні училища  можуть отримати додаткову 
робітничу професію шляхом проходження курсової підготовки.

Випускники училища можуть отримати європейську освіту вна-
вчальних закладах Словаччини, Польщі та продовжити навчання 
у вищих навчальних закладах України відповідного профілю без 
проходження ЗНО за скороченим терміном навчання.

Випускники мають  унікальну можливість отримати міжнарод-
ний сертифікат IES, який дає можливість працевлаштуватися в 
будь-якій європейській країні за набутою професією.

День відкритих дверей – 3 березня 2017 року, початок о 9.00

Козятинське МВПУЗТ 

м. Козятин, вул. Катукова, 44,   www.vpuzt.com.ua
                 
Тел. (04342) 2-00-65, (04342) 2-76-70 

мусій шуляк

Тільки з інтернету можна було взнати, 
що уже втретє більше ніж у 50 країнах сві-
ту українцями, які виїхали в пошуках кра-
щої долі, проводиться акція проти агресії 
«кремлівської» орди» в Україні.

У 2016 році започаткувала таку акцію 
українка з Чернігівської області, волонтер, 
яка вже 20 років проживає в Швейцарії — 
Ірина фон Бург. 

Останню акцію вона організувала 21 
січня 2017 року,  в тому числі і в 23 містах 
України. А в столиці зібралося майже 100 
людей!?  

Чому тільки 100? Чому не весь Київ, не 
всі населені пункти України, в той час, 
коли в Україні кожен день гинуть і по-
вертаються покаліченими на все життя 
наші сини, батьки і діти, захищаючи свою 
землю? Коли на окупованій кремлівським 
агресором території держави іде свідоме 
варварське знищення промисловості, жит-
ла, соціальної сфери. Щоденно на стри-
мання цієї орди, окрім найдорожчого мо-
лодого життя, витрачаються сотні мільйонів 
гривень, які кричуще потрібні хоч на якесь 
покращення життя збіднілого народу.  

Відповідь одна: а як про це можна було 
дізнатися, коли за акцію епізодично зга-
дали лише декілька телеканалів у день її 

проведення?! 
Невже сьогодні для преси, для 

телебачення і в першу чергу для ке-
рівництва усіх рівнів держави, така 
акція може бути другорядною в нашій 
країні? Хоча з ранку до вечора на 
телеекранах ми кожен день бачимо і 
чуємо за луганських і донецьких ва-
тажків бандформувань.

Дивує, чому держава, за три роки, 
сама не організує на таку акцію весь 
народ України? Від малого до вели-
кого, з зупинкою на відповідний час 
усього транспорту і промисловості і т. 
п. Тоді всьому світу, і в першу чергу 
зомбованим росіянам, ми відкриємо 
очі на те, що на сході України не гро-
мадянська війна, а нахабна для 21 віку 
агресія Росії проти України. Відкриємо 
всім очі, що на територію України 
вторглась найбільша країна світу, зне-
важаючи будь-які міжнародні закони. 

Тільки так  росіяни,  85% яких  під-
тримують  Путіна, зрозуміють, що є 
правдою. Коли зміниться ставлення  на-
роду Росії до Путіна, до його підтримки, 
тільки тоді це заставить його і всіх керівни-
ків Росії змінити свою політику до України.

Напевне, так було б набагато дешевше, 
аніж проведення на всіх рівнях сотень до-
рогих безрезультативних зустрічей різних 

високопоставлених чинуш з використанням 
літаків на чартерні рейси,”Мерседесів”, до-
рогих готелів, віл, обідів і т. п.

Головна ціль акції – привернення уваги 
до війни в Україні. Про цю війну в країнах 
Європи та на інших континентах починають 
забувати, і наша мета нагадувати світовій 

спільноті, що ця війна триває.
 Що в сучасному вимірі найбільша в світі 

країна-агресор напала на європейську краї-
ну, ділить її територію та вбиває її людей. І 
все це робиться тут під носом у Євросоюзу 
в період дії міжнародних договорів, актів 
про ненапад і всього іншого.

Народилася в місті мена 
Чернігівської області. На-
вчалася у Чернігові, а потім 
доля закинула її до швей-
царії.
—  Іра поїхала у гості до по-
други, було це у 1997-му, — 
розповідає її мама світлана 
лойченко. — І так вийшло, 
що донька зустріла там свою 
долю з маркусом фон Бур-
гом. одружилися вже за три 
місяці. Нині мають трьох ді-
точок: 17-річного олексан-
дра, 16-річного андреа та 
восьмирічну софійку. Ірина  
першою у швейцарії серед 
пересічних жителів країни 
почала пропаганду проти 
агресії росії. 
починалося все з ідеї та 
бажання допомогти Укра-
їні, українським бійцям, 
дітям-сиротам, військовим 

шпиталям і цивільним за-
кладам медицини. поринув-
ши в волонтерство, у Ірини 
знайшлися однодумці, які 
допомагали зі збором та 
відправкою допомоги.
 спочатку, коли у військових 
була потреба в автомобілях, 
збирали кошти та відправля-
ли на передову авто, пере-
важно джипи. з фінансами 
допомагає як українська діа-
спора, так і самі швейцарці. 
звертаючись з листами на 
швейні фабрики, вони від-
дають одяг. У лікарнях допо-
магають з медикаментами та 
медобладнанням. В Україні 
допомагали 72 бригаді зсУ, 
батальйону «айдар», до-
бровольцям з УДа Яроша, 
батальйону “кульчицько-
го” , «кіборгам» з 3 полку 
кіровоградського спецна-

зу. сама Ірина на передо-
вій була двічі. перший раз 
возила швейцарських жур-
налістів в щастя, коли там 
тривали обстріли. Другий 
раз була під Волновахою. 
Відвідувала 5 батальйон 
Української добровольчої 
армії на Дніпропетровщині. 
Ірина ініціювала створення 
фонду «24 Hours-Help». 
аби донести світові правду, 
разом з українською співач-
кою катериною Бужинською 
організували виступ україн-
ських дітей у Європарламен-
ті та у штаб-квартирі Нато. 
Їдучи на передову, Ірина 
фон Бург бере із собою 
журналістів –  наших, і за-
рубіжних.
 аби ті на власні очі поба-
чили й засвідчили, що саме 
там відбувається в Україні.

про ірину фон бург

каТерина чекай
Почали надходити повідомлен-

ня на гарячу лінію газети “RIA-
Козятин” про те, що по козятин-
ських дорогах в районі вулиці 
Матросова діти майже під колеса 
машин кидаються. Перебігають 
дорогу, дуже ризикуючи життям. 
Тим, хто знає про смертельні ігри 
підлітків, стає зрозуміло, що “на-
шестя” дійшло до Козятина.

синій киТ. Уже багато місяців по-
спіль у мережі обговорюють підліт-
кову гру "Синій кит". Або ж "Тихий 
дім", "Море китів", "Розбуди мене о 
4:20". Це смертельні ігри, результат 
котрих завжди однаковий — закін-
чене життя, зламані горем батьки, 
які не розуміють, що ж змусило 
дитину звести рахунки з життям. 

Найперші згадки про "Море 
китів" з'явилися в мережі ще два 
роки тому. Тоді ця хвиля прокоти-
лася по всій Росії, про неї писали 
навіть великі видання, вели власні 
розслідування. За грати відправили 
адміністратора однієї з груп - Фі-
ліпа "Ліса". Саме він підштовхував 

підлітків до самогубства у закритих 
групах, де учасникам протягом 50 
днів давалися завдання, а у фіналі 
пропонувалося здійснити "само-
випилювання".

Умовами "гри" було спілкування 
з адміністраторами в соцмережі 
чату у 04.20, а також носіння при 
собі ножів і нанесення порізів на 
руки. Основний принцип — під-
літок нібито пише на своїй сторінці 

в соціальних мережах пару повідо-
млень #синій кит, #тихий буди-
нок, #явигре #разбудименяв420, 
#f57, #f58, після чого з ним 
зв'язується якийсь куратор.

біжи або помри. Однак, просто 
порізами на руках не обходиться. 
Зовсім недавно у підлітків з'явилися 
нові запити. Тепер одним з "квестів" 
є "Біжи або помри". Дитина повинна 
перебігти дорогу впритул до набли-
ження машини. Це таке завдання, 
отримане по грі.

Багато хто з хлопців і дівчат 
підліткового віку вже стикалися з 
дуже "дорослими проблемами". 

Нерозуміння, невизначеність май-
бутнього і нерозділене кохання, 
яке в цьому віці здається єдиним 
— можуть підкосити і дорослу 
людину. І до підлітка, пригніченого 
цими речами приходять думки про 
те, що тут не так вже й добре, 
як може бути. А ввічливі адміні-
стратори “смертельних груп” вже 
напоготові з цілими альбомами 
сумної монотонної музики, уяв-
ною підтримкою і розумінням, і 
великою кількістю картинок з при-
гнічуючими пейзажами та словами 
про безвихідь.

Особливо на підлітків впливає 
час, в який творці груп воліють 
спілкуватися зі своїми жертвами - 
близько 4.00. Досвітній час і прак-
тична відсутність сну, у підлітка 
інколи змішується сон і реальності 
та дії відчуваються нереальними. 
Тоді зловмисники і знаходять 
момент, щоб повідомити: "Все, що 
відбувається — сон. Вийди на дах, 
крокуй з нього — та прокинься." І 
це тільки одна зі схем. 

друга схема - це погрози
За повідомленнями одного з 

учасників групи, коли він повідо-
мив про те, що хоче закінчити 
гру - адміністратор йому прислав 
посилання. А коли учасник по ньо-
му пройшов, адміністратори наді-
слали його ай-пі адресу, за якою 
дізналися адресу і навіть номер 
квартири учасника. Слідом за цим 
почали сипатися погрози розкриття 
листувань, опублікування інтимних 
фото, які також були у списках 
"завдань" групи. І багато з тих, хто 
вже пішов з життя - могли зробити 

це під страхом ганьби або бажання 
вберегти своїх рідних.

У прес-службі прокуратури Ві-
нницької області повідомляють, 
що на Вінниччині не зафіксовано, 
на щастя, жодного випадку само-
губств дітей через смертельні ігри. 

Звернення до всіх батьків одне: 
підвищіть увагу щодо психологіч-
ного стану та адекватної поведінки 
дітей. Необхідно запобігати постій-
ному перебуванню неповнолітніх у 
соціальних мережах. Перевіряйте, 
чи, не дай Бог, на тілі дитини 
з’являються будь-які порізи та ма-
люнки, у тому числі у вигляді китів. 
Забезпечуйте дітей змістовним 
дозвіллям.

як виТягнуТи диТину з «груп 
смерТі»? Ірина Чорна, кандидат 
психологічних наук, доцент кафедри 
практичної психології ТНПУ ім. В. 
Гнатюка

— Із власної психологічної 
практики знаю, що батьки часто 
шукають собі виправдання: «я 
гроші заробляю», «я дітей годую, 
вдягаю, лікую, що ще треба?». Це 
прозвучить жорстоко, але якщо 
підліток скоїв самогубство, то у 
цьому винні, у першу чергу, батьки, 
а потім уже різного роду факто-
ри. Дитина потребує батьківської 

уваги, любові, поваги та особис-
тісного визнання. Якщо ж батьки 
не здатні цього забезпечити, тоді 
дитина задовольняє свою потребу 
у спілкуванні через соціальні ме-
режі. Найефективнішим методом 
боротьби із суїцидом, звісно, є за-
ходи на випередження проблеми. 
Профілактикою суїцидів займа-
ються психологи, педагоги — із 
допомогою просвітницьких заходів. 
Проте, якщо дитина уже потрапи-
ла в тенета залежності, потрібно 
негайно звернутися до психолога 
за кваліфікованою допомогою. У 
такому разі фахівці працюють ви-
нятково індивідуально, у кожному 
окремому випадку буде визначено 
відповідні методи роботи та реко-
мендації.

- Чи достатньо часу в день я 
проводжу з дитиною?
- Чи достатньо часу в день 
я розмовляю  з дитиною на 
теми, які цікавлять її?
- Чи знаю сферу інтересів 
своєї дитини і чи можу бути 
цікавим співрозмовником на 
ці теми?
- Чи знаю, які здібності у моєї 
дитини і чи створюю сприят-
ливі умови для їх розвитку?
- Чи знаю я, що хвилює мою 
дитину?
- Чи навчаю свою дитину, 
як вирішувати життєві про-
блеми?
проблеми є, якщо ви дасте 
більше двох відповідей «ні». 
У такому випадку однознач-
но треба звертатися до пси-
холога.

експрес-тест: стосунки 
між батьками та дітьмизверніть особливу увагу, 

якщо дитина:
1) переключає «вікно» у 
комп’ютері, коли ви заходите 
в кімнату  
2) користується інтернетом 
у нічний час
3) стала дратівливою, або ж 
мовчазною, відлюдькуватою

Тривожні «дзвіночки»

вероніка любіч

В австрійському місті Гохфільцені з 9 
по 19 лютого проходив чемпіонат світу з 
біатлону. Українська команда виступала 
напіврезервним складом і здобула сріб-
ну медаль в жіночій естафеті. Це сьоме 
місце в загальному заліку. 

Переглядаючи спортивні новини, при-
ємно вражена, що австрійці не тільки 
гостинні. Вони заощадливі. Точніше, вони 
не вміють красти. Красень — лижний 
стадіон для біатлоністів, збудували всьо-
го за 21 мільйон євро!

От би нам таких австрійців, що не кра-
дуть. Тоді і паркан Яценюка добудували 
б. Вугілля дешевшого та в потрібній 
кількості вчасно завезли б. Та й в нашо-
му місті такі австрійці зайвими не були 
б. Вони й з водогоном Селище-Козятин 
впоралися б за скромнішу суму. 

в'ячеслав гончарук

Про сімейну медицину сказано 
багато. Це одна із складових 
медичної реформи. На папері у 
верхах — це медицина майбут-
нього. А от на місцях вона не 
має не тільки майбутнього, а й з 
теперішнім щось не все гаразд. 
Козятин — тільки підтверження 
такої думки.

Багато мешканців нашого ра-
йону відвідували “Козятинську 
амбулаторію практики сімейної 
медицини”, що на території вже 
колишньої районної лікарні. На 
вході висить красива вивіска 
медичного закладу. У середині 
приміщення — цвіль на стінах та 
стелі. Тут завжди багатолюдно. І 

якщо люди звертаються до лікаря 
не кожен день, то медичні праців-
ники ризикують своїм здоров’ям у 
такому приміщенні щоденно. Тож, 
мабуть, медична реформа не по-
винна починатися з приміщення, в 
якому літають спори грибів.

Здавалося, що з переселенням 
районної лікарні на місце залізнич-
ної, і сімейній медицині знайдеться 
пристойне приміщення. Та такого 
приміщення для них поки ще зна-
йти не можуть. Та медики сімейної 
медицини цим не переймаються та 
з острахом не на камеру відповіда-
ють: “Лиш би робота була”.

А тим часом пацієнти обурю-
ються: “Сімейна медицина в жах-
ливому приміщенні! Яка зневага 
до людей!”

олександр земляк

Українська народна освіта переживає 
процес перезавантаження. Вводяться нові 
освітні стандарти, оновлюються навчальні 
програми, підручники. До 2019 року вчи-
телі та діти мають працювати за двома 
стандартами: чинним та новим Державним. 
Кожний навчальний рік є певним етапом, 
як у справі розбудови національної освіти, 
так і у професійній долі кожного вчителя.

На жаль, особливості виховання та 
навчання в сучасних умовах першими 
відчувають інколи батьки та учні, ніж 
дирекція школи. Наприклад, у Махнівці 
батьки стали ініціаторами перших зборів 
у цьому році у зв'язку з незадоволенням 
навчальним процесом у школі. Про це 
говорилось у засобах масової інформації 
та факт виникнення конфлікту підтвердили 
начальник районного управління освіти та 
директор школи.

Але в одній з комунальних газет Козя-
тинщини директор фіговим листом почав 
покривати свою безвідповідальність перед 
батьками, дітьми, педколективом, грома-
дою за стан навчально-виховного процесу. 
А істину замінює облудними словами. Не 
потрібно йому шукати винних у тому, що 
громада дізналась про батьківське неза-
доволення навчальним процесом. Хочу 
нагадати директору школи, що він безпо-
середньо несе персональну відповідаль-
ність за організацію та якість навчально 
виховного процесу.

Педагоги знають особливості розвитку 
дітей 5-6 класів. Це перехідний вік — най-
складніший. Якщо випустити з поля зору 
учнів цього віку, велика ймовірність неза-
своєння шкільної програми у наступних 
класах.

Ніхто не заперечує, що частиною роботи 
керівника навчального закладу є співпраця 
з керівниками господарств.

Але директору не потрібно так ревниво 
виконувати цей пункт посадової інструкції 
та виставляти вище. Традиційно у дирек-
торів та педагогічного колективу Махнів-
ської школи десятиліттями підтримуються 
дружні та теплі відносини з організаціями 
та установами територіальної громади та 
не тільки… Маємо розуміти, що колір стін 
та ціни гардин, кількість папочок та папір-
ців — не є оцінкою навчально-виховного 
процесу школи та діяльності директора 
школи. Головне — зміст та рівень викла-
дання, виховання дітей, викладання та за-
своєння програм на рівні сучасних освітніх 
стандартів.

Працівникам районного управління 
освіти хочеться сказати, що вони дуже 
поспішили прозвітувати перед громадою 
району про вжиті заходи. Зроблене на-
спіх — рідко буває добре. Від відповіді 
пахне бузком. Та підхід до вирішення цієї 
проблеми схоластичний (відсутність гли-
боких знань, серйозної думки про існуючі 
проблеми, марнослів'я). Не вподобляйтесь 
та не будьте послідовниками вчення Хоми 
Аквінського. Це смердить нафталіном!

Директору школи потрібно припинити 
полювання за відьмами, шукати крайніх. 
Краще — взятися за навчально-виховний 
процес у школі. 

Виправдовування на шпальтах провлад-
них газет про конфлікт у школі виклика-
ють сміх і смуток.

Р.S. Виникає ще одне запитання: чи не 
є корупційними діями перебування на по-
саді завуча школи? Вона безпосередньо 
перший заступник у свого чоловіка!

Шахрайство – це заволодіння чужим 
майном або придбання права на майно 
шляхом обману чи зловживання довірою, 
що карається штрафом від п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян або позбавлення волі на строк до 
дванадцяти років з конфіскацією майна.

Способами вчинення шахрайства є обман 
та зловживання довірою.

Найбільш поширеними способами шах-
райств в сучасних умовах стали

шахрайства, скоєні з використанням мо-
більного зв’язку шляхом обману та засто-
сування психологічного тиску невідомими 
особами. Входячи в довіру до потерпілих, 
вони отримують грошові кошти через пе-
рерахування грошей на вказані шахраями 
абонентські номери, під приводом звіль-
нення затриманого з поліції, повернення 
втрачених документів;

Також домінують шахрайства з викорис-
танням підроблених посвідчень працівників 
державних підприємств, установ, організа-
цій (представляються працівниками органів 
соціального забезпечення, опікунських 
рад, органів місцевого самоврядування, 
благодійних організацій). Під їх приводом 
повідомляють про позачергове отримання 
громадянами державної грошової допо-
моги, отримання автомобіля, але з однією 
умовою, що для отримання вищевказаної 
матеріальної цінності терміново необхідно 
сплатити якусь частину грошей саме зараз, 
цьому працівнику.

Скоюють шахрайства й з використанням 
так званих «містичних» прийомів. Це, коли 
особа під приводом «пагадать» подивив-
шись на руку, або обличчя повідомляє про 

страшні хвороби, нещастя та порчі, які 
буцімто наврочили. І позбавитися від них 
можливо, надавши при цьому певну суму 
грошей або коштовностей. 

Дурять людей під приводом того, що 
в державі розпочалася нова грошова ре-
форма і старі грошові купюри необхідно 
обміняти на нові.

”Міняють” золоті вироби. До громадя-
нина приходить «ділок», який пропонує 
купити у нього золоті вироби, повідо-
мляючи при цьому, що продає він їх дуже 
вигідно, так як терміново потрібні гроші. 
А як виявляється пізніше, це взагалі не 
золото, а дешева бутафорія.  У випадку, 
якщо ви стали жертвою шахраїв, звер-
тайтеся у Козятинське відділення поліції, 
що знаходиться за адресою - м. Козятин, 
вул. Героїв Майдану, 30 або телефонуйте 
2-03-30, 102.

За інформацією прес-служби поліції

392777
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анна сас — призерка 
чеМпіонату україни з 
кіокушинкай карате 

віталіна большанек стала призеркоЮ 
фестивалЮ "зиМова фантазія"

закоХані переМожці

ирина (32), 
домогосподарка:

— Нарешті знайшла ро-
боту.

олександр (32), 
елекТромеханік:

— Повернувся додому з 
далекої поїздки.

віра (56), Тимчасово не 
працює:

— Народився шос-
тий внук! Назвали Де-
нисом.

олександр (37), підприємець:
— У мене чудова сім’я, 

кохана дружина, є для чого 
жити!

геннадій іванович садовий (44), 
начальник подаТкової 

— По податку на прибуток наша по-
даткова очікує перевиконання плану за 
лютий на шість мільйонів гривень.Лево-
ва частка належить ТОВ “95 квартал” 
(!), яке у нас зареєстроване. 

олена григорівна (68), 
пенсіонер:

— Правнуку Максиму 
робили операцію і дуже 
вдало. Я на позитиві.

ми запиТали у козяТинчан Що позитивного відбулося у вас останнім часом?

1місце

Інна + Дмитро Римші

2місце

Аліна + Женя3місце

Інна та Олександр Гринченко

ТеТяна лозінська

Композитор та виконавець своїх 
пісень, відома людина в Україні 
та за її межами Наталія Май 
організувала 10-11-12 лютого 
в сусідньому Бердичеві перший 
Всеукраїнський фестиваль 
“Мелодії добра”. Такий захід 
був спрямований на підтримку 
талановитих українських діток. 
Отож, зібралися творчі особистос-
ті з Хмельницької, Житомирської, 
Дніпропетровської, Вінницької 
областей. Побували там і наші ко-
зятинські дівчата. Не зважаючи на 
велику кількість учасників, наші 
землячки вибороли призові місця.

аліна рудик.  навчається в тре-
тій школі у 7 класі. Вона відвідує 
також 4 клас музичної школи. З 
дитинства співає, оскільки вся 
її родина дуже співоча — і тато, 
і дідусь, і бабуся, і брат. Отож 
батьки віддали Аліну у музичну 
школу. І результат не забарився. 
11 лютого дівчина стала учасни-
цею фестивалю “Мелодії добра” 
у Бердичеві. 

— Там я зайняла друге місце і 
це вже третя нагорода, — розпо-
віла Аліна газеті “RIA-Козятин”. 
— Я вдячна своїм батькам за те, 

що вони привели мене в школу 
мистецтв і завжди підтримують, 
коли трапляються невдачі у твор-
чій діяльності. Моя мама Людмила 
Рудик працює в перукарні “Барві-
нок”. Тато Олексій Рудик — за-
лізничник. Також вдячна своїй 
вчительці Ілоні Галінській. Вона 
не тільки мене навчає, а й готує 
до конкурсів. Завдяки цьому я 
вже третій раз займаю призове 
місце. На конкурсі все дуже спо-
добалося, була професійна апа-
ратура, професійна сцена, дуже 
гарний звук. 

Аліна виконала пісню “В чистім 
полі” про війну, яку співає Марія 
Яремчук та про любов “Запали 
вогонь” (виконує Злата Огневич).

діана бондарець.  навчається 
в третій школі у 5 класі. У му-
зичній — в 4 класі фортепіано у 
Лариси Михайлик та у класі по 
вокалу у Тетяни Костюк.

— Дуже подобається навчання 
в музичній школі, — розпові-
ла Діана нашій газеті. — Пішла 
туди, бо ще з п’яти років люблю 
співати. Виступати почала ще в 
дитячому садочку. Потім були 
шкільні конкурси. 

За словами  Діани, це її най-
краща нагорода. Усього їх у юної 

співачки шість. Чотири других 
та два (!) перших місця. У житті 
вона любить співати, малювати, 
допомагати мамі по господарству, 
танцювати зі своїм класом, відвід-
увати урок трудового навчання.

— Своїми перемогами я вдячна 
своїм батькам — мамі Оксані, 
яка працює продавцем і таткові 
Сергію (працює монтером колії), 
— каже Діана. — А також своїй 
вчительці вокалу Тетяні Мико-
лаївні. Вона завжди підтримує, 
їздить на конкурси зі мною. Дуже 
сподобалося на конкурсі, побачи-
ла Наталію Май, це моя улюблена 
співачка. Співала пісню “Кукуш-
ка” Віктора Цоя і “Я молюся за 
тебе”. 

“Кукушку” Діана потім співала 
на гала-концерті. Її особисто 
відмітила Наталія Май і навіть 
залишила автограф на дипломі. 
Усім дуже сподобалася харизма 
Діани. Взагалі ця пісня вже втретє 
приносить Діанці перемогу. 

каТерина аксенова. — учени-
ця ліцею-школи шостого класу. 
У неї вже є три похвальних лис-
ти за навчання. Також відвідує 
музичну школу — художній клас 
Інги Іванівни, фортепіано Раїси 
Липської та вокальний Тетяни 

Костюк. 
— У музичній школі я з дитин-

ства, — каже Катя. — Пам’ятаю, 
як виступала в дитсадочку і після 
того відчула жагу до виступів. 
Моя бабуся Надія Олександрів-
на Бачинська посприяла творчій 
діяльності. І сьогодні я перемогла 
на фестивалі! Це моя перша на-
города. 

У житті Катерина любить вивча-
ти англійську мову, математику. У 
вільний час займається рукоділ-
лям: вишиває, плете. 

— Своїй перемозі вдячна своїй 
бабаусі, яка мене виховувала з 
перших днів народження, — за-
значила співачка. — Бабуся за-
вжди підтримує і піклується за 

мене. Неабияку роль в моєму 
житті відіграє і класний керівник 
Олена Кузнєцова. 

За словами  Катерини, на кон-
курсі їй дуже сподобалась На-
талія Май. Це незабутня подія 
в житті — дуже гарний концерт,  
простора сцена, де відчувала 
себе, як вдома. Співала наша 
землячка пісню “Край рідний, до-
ленько моя”. Це твір про те, що 
ніколи не забувається свій рідний 
край, в якому народився і живеш. 

Хочеться побажати нашим 
діткам, щоб вони й далі роз-
вивалися. Щоб їх підтримувала 
громада, і щоб вони були нашим 
досягненням, нашою гордістю в 
майбутньому. 

Юні прославляЮть наш край
Ось і закінчився конкурс на 

найкращу закохану пару. Фото-
графії всіх 60 (!) пар були опу-
бліковані у нашому друкованому 
виданні “RIA-Козятин” та розмі-
щені на сайті https://kazatin.
com/. Саме там і проходило 

голосування. 
Найкраще підтримали Інну і 

Дмитра Римшів. Їхню фотосвіт-
лину переглянули 1425 разів і від-
дали 485 голосів. Завдяки цьому, 
Інна і Дмитро посіли почесне 
перше місце.

На другому місці Аліна і 
Женя, які набрали 252 голоси. 
Їхнє фото набрало 645 пере-
глядів.

Третіми в конкурсі стали 
Інна та Олександр Гринченки. 
За них проголосувало 227 людей. 

Переглядів фотосвітлини — 611.
Вітаємо переможців!!! Ко-

хання ВАМ та розуміння!!! 
Дякуємо всім учасникам за 

участь у конкурсі закоханих пар. 
Усіх бажаючих розповісти про 
свою історію кохання, запрошує-

мо у редакцію.
На початку наступного тижня 

відбудеться нагородження пар-
переможців. 

Про їхню історію кохання чи-
тайте в наступних публікаціях.

ТеТяна лозінська

каТерина чекай

Міжнародний благодійний фес-
тиваль-конкурс "Зимова фантазія" 
пройшов у Києві 10-11 лютого. 
Запросили колективи з Білорусії, 
Азербайджану, Литви, Молдови. 

Віталіна Бальшанек з села 
Миколаївка зайняла на цьому 
фестивалі почесне друге місце 
у номінації "Народний вокал" ІІ 
вікова категорія. Юна співачка до-
сить відома у себе на батьківщині. 
Дівчинка неодноразово брала 
участь у різних пісенних конкур-
сах, де посідала перші місця. А в 

січні 2014 року на Майдані в Києві 
Віталіна “відкривала” своїм співом 
Народне Віче.

— Я мрію стати професійним 
виконавцем пісень у народному 
стилі, — розповідала Віталіна у 
своєму минулому інтерв’ю газеті 
“RIA-Козятин”.

У планах співачки поїхати у 
Львів, щоб виступити на наступ-
ному конкурсі. Але для подорожі 
потрібна фінансова підтримка. 
Небайдужі до творчості люди 
можуть допомогти талановитій 
землячці наблизитися до її 
мрії.

наймолодші волонТери — вихованці 
диТсадка №2 “журавонька” — знову 
госТі редакції 
вони продовжуюТь збір кришечок 
відповідно  до  акції “допомога во-
їнам  аТо” 

каТерина чекай

У Миколаєві відбувся чемпіонат України з кіокушинкай 
карате серед юніорів 16-17 років, чоловіків, жінок та 
ветеранів. Також пройшов відкритий Всеукраїнський 
турнір серед юнаків 14-15 років. На змагання прибули 
каратисти з усієї  України (всього  252  учасники).

Як повідомив газеті тренер з кіокушинкай карате 
Дмитро Живчик, осо-
бливістю даного чем-
піонату було те, що на 
ньому відбувався відбір 
у збірну команду, котра 
представлятиме Україну 
на чемпіонаті Європи з 
карате серед чоловіків 
та жінок. Він пройде на 
початку квітня у Копенга-
гені (Данія). 

Турнір зібрав велику 
кількість досвідчених 
каратистів. Двобої були 
надзвичайно  видовищ-
ними та запеклими.

За результатами змагань збірна команда Вінницької 
області має призерів. Перше місце (вагова категорія 50-
55 кг) — Анастасія Мельничук (Вінниця). Друге (вагова 
категорія 55-60 кг) — Анастасія Друзяк (Ладижин). 
Третє у ваговій категорії 55-60 кг — Анна Сас з 
Козятина. Також третє місце тільки у ваговій категорії 
75-80 кг за Сергієм Гнесьом з Вінниці.

Вітаємо переможців та радіємо за нашу Анну Сас. 
Бажаємо нашій землячці наснаги та спортивного хисту, 
щоб надалі прославляти рідне місто. 
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вітання

26.02.17 р. ВІтаємо з 55-річним Ювілеєм

Журавлиним ключем відлітають літа,
Ювілей вже на твоїм порозі.
Але серцем своїм Ти завжди молода
Хоча юність вернути не взмозі.
Хай калиновий кущ щедро квітне на дворі.
Солов'ї хай щебечуть грайливо,
І щоб сонце сіяло ще довго вгорі.
І жилося, щоб мирно і щасливо.

Козюк Валентину 
Михайлівну

Як мене ти при-
горнеш
Серце завмирає,
Я кохаю лиш тебе,
Це ти добре знаєш.

Лиш для тебе 
бережу
Всі свої бажання.
Лиш тебе я прагну
звечора і зрання.

Коханий чоловік ВІталій та донечка Вікторія.

Бабій 
Оксану 

Володимирівну

вітання

Від чоловіка Анатолія, синів: Сергія, Саши.

Висловлюю свою найщирішу подяку

ФУРМАНУ ВОЛОДИМИРУ 
ІВАНОВИЧУ

за надану матеріальну допомогу 
на лікування моєї донечки 
ШАНЧУК  мАРГАРИТИ.

З повагою сім’я КУКУРУЗИ.

Господь Вам 80 подарував
І липнів зоряних і січнів 
срібних,
До весен первоцвітних 
додавав
Осінні дні, до золота подібні.
Багатство Ваших 
Богом даних днів – 
Здобуток гідний 
що й казати!
Хай Янголів небесних 
лине спів
На честь заслуженої дати.
Хай Бог дає здоров’я і надію,

Щоденний хліб 
для Вашої родини,
А також радісні думки, 
щасливі мрії,
Красою сповнені хвилини.
Хай світить сонце і 
шумлять жита,
І доля ще не раз 
Вам усміхнеться,
Нехай на многії 
та благії літа
Освячене любов’ю 
серце б’ється.

23.02.17 р. Вітаємо найдорожчу в світі матусю,найщирішу свекруху, любу тещу, 
чарівну бабусю,лагідну прабабусю та просто чудову жінку – трудівницю

Марію 
Романівну Гартель

      с.Кордишівка

З любов’ю: діти, онуки, правнуки та вся велика родина.

391579

С Юбилеем доченьку родную
Нежно поздравляем и целуем.
Будь всегда любимой и счастливой
И такой же юной и красивой
В 25, поверь, ещё так много
Впереди свершений и побед
Пусть же будет путь
Прекрасным, долгим.
Дарит жизнь тебе тепло и свет.
Пусть любовь мармеладною долькой
Эти дни от души подсластит!

Дорогу донечку з Ювілеєм 21.02.17 р.

З повагою: мама, папа, сестра з сім'єю.

Римшу 
Інну Василівну

Пускай надежда исполняется,
Вовеки вера не кончается,
Любовью сердце согревается
И счастье в дом приходит вновь.

З люблов'ю: дочки, зяті, онуки.

Ланц Марія Станіславівна та 
Василь Миколайович

с.Флоріянівка

21.02.17 р. святкують 30-річчя подружнього життя

Сьогодні день народження у тебе,
І я вітаю від душі
І вірю, що прийде Ангел з неба
І принесе з собою три ключі:
Цей перший ключик – від любові,
Любові від Бога, рідних і друзів.
І вірю, що дуже скоро,
Ти матимеш сотню цих ключів.
А другий ключик -  він від щастя,
І хоч воно не кожному дано
Та скільки б не було багатства
А щастя треба всеодно.
А третій ключик – найдорожчий,
Його до серця ніжно пригорни
Бо третій ключик – від здоров’я
Його найбільше в світі бережи.

Утченко 
Сергія Петровича

27 лютого вітаю з 30-річним Ювілеєм найпрекраснішого, 
найдорожчого, найтурботливішого сина

З любов'ю: мама.

Приємно, що в нашому рідному місті є 
люди,серце яких наповнені добром та 
любов’ю.

спасибі за Вашу душевність і людяність,за те, що Ви з розу-
мінням ставитесь до долі хворих діток,за вміння й бажання 
підтримати людей у складних життєвих ситуаціях.Нехай удача 
і радість завжди будуть Вашими супутниками.

ДЯКУЄмО за допомогу.Божої благодаті Вам та Вашій сім’ї.

Нехай летять собі літа,
Нам зупинити їх не вдасться.
Хай буде істина проста:
Чим більше літ, тим більше щастя.
Людської шани зичимо й тепла,
Достатку, злагоди в родині,
Журба щоб в безвість відійшла,
А радість жила в кожній днині.
Нехай здоров’я завжди добрим буде,
І щоб в роботі ладилось усе,
За справи добрі хай шанують люди,
А доля в дім хай затишок несе.
Нехай обминають невдачі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!

Гаврилюка 
Миколу Федотовича

20.02.17 р. Вітаємо з 60-річним Ювілеєм

З любов'ю: дружина, син Олег, дочка Юля,
невістка Вєроніка, зять Сергій, 

онуки Каріна, Поліна, Кіріл.

26.02.17 р. виповнюється 3 рочки
Матвійчук Поліні Сергіївні
Вот тебе 
      уже 3 года,
Наша кроха дорогая,
Тебя дружно поздравляем
С Днём рождения, родная.
За три года научилась:
Бегать, прыгать, говорить
И тебя, наша отрада,
Невозможно не любить!
Счастья мы тебе желаем
Ты у нас прекрасней всех
Пусть сегодня не смолкает
Твой весёлый звонкий смех.

З любов'ю: мама, папа, братики Назар, 
Іван, Богдан,сестричка Аліса.

391427

390682
391694

Вітаємо любого синочка, брата
Довгалюка 

Андрія 
Олександровича

з 18 річчям!

З любов’ю папа, мама, брат Діма, сестричка Альона.

Незабутніх вражень
Щастливих подій
Здійснення задумів,
Втілення мрій
Хай прикрасним цвітом
Шлях життя рясніє
справджуються завжди
Заповітні мрії
Хай палають в сердці
Почуття високі
А доля дарує 
повні щастям роки.

с. Прушанка

1 березня в зоряну дату,
Коли ти ще ніжишся у сні,
Нагряне, як гість, Ювілей – 25тий,
Вклонившись тобі і весні.
Ти будеш родину свою виглядати,
Радіти приходу весни,
І з піснею жайвора день зустрічати
Під небом безмежним, ясним.
Хай юність й краса твої процвітають,
А доля успіх безмежний несе.
Теплом і любов’ю завжди очі сяють
Й задумане здійсниться все!

1 березня відзначає день народження

З любов’ю та найщирішими побажаннями 
мама та д.Володя.

Шаблій Катерина

Наша мила і люба, найкраща у світі,
Бажаємо щастя, даруємо квіти,
Щоб сонце і зорі плекали тепло,
І щоб завжди здоров'я у тебе було,
Щоб смутку не знала, ми просимо долі,
Добра Тобі й радості, рідна доволі.
Бо людям для щастя багато не треба - 
Сімейного затишку й мирного неба.

26.02.17 р. Вітаємо з Ювілеєм
Рожук 

Руслану Володимирівну

Мама, брат з жінкою, племінники, Настуня.

392703

392634

26.02.17 р. Вітаємо з Ювілеєм

З любов'ю: невістка, онук Нікіта, син, свати.

 продам
  2 êð³ñëà ðîçêëàäíèõ, 20 ðàì ç³ ñêëîì, êîðîáêà ïåðåäà÷ ÃÀÇ-24 (4 ñò.), 
äâà ñêëà ïåðåäí³õ Ìîñêâè÷ 412. 096-907-75-78, 063-880-20-60
  2 êðîâàò³ 1-ñïàëüí³ á/ó áåç ìàòðàñ³â, êóõîííèé ñò³ë, øêàô äëÿ îäåæ³, 
øêàô â ïðèõîæó, êîâðè, êîíòåéíåð 3-õ òîííèé, íåäîðîãî. 050-843-64-14, 
096-138-68-81, 096-160-69-70
  2 øîëîìè äëÿ ìîòîöèêëà, çàë³çî êðîâåëüíå, ëèñòîâå, íåçàê³í÷åíèé 
öåãëÿíèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
  2-õ ïîâ.ãàðàæ ç óìîâàìè íåäîðîãðî, òåðì³íîâî ð. 5 õ 9. 098-701-76-16
  2-õ ñïàëüíà êðîâàòü 2 000 ãðí. 096-779-60-83
  2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàðòàöàìè, â â³äì³ííîìó ñòàí³, ð. 190 õ 90. 096-
121-46-01
  Àáî çäàì â îðåíäó êîíòåéíåð «ðîëåò» íà ðèíêó Õë³áîäàð. 093-587-
13-81, 098-879-58-37
  Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49, 067-
430-75-88
  Àâòîìàòèêà äî ãàç. êîòëà (ÊÑ, Ê×Ì) ç ãîðåëêîþ ÀÁÃ-20 (ÀÏÎÊ). 
067-549-01-66
  Àïòå÷íà ìåáåëü ³ ñò³ëàæ³ äëÿ êëàäîâî¿, ñåéô ìåòàëåâèé. 063-392-93-
20, 098-974-29-35
  Áàãàæí³ ñàíêè. 067-224-08-52
  Áàðàí  ³ ÿãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 063-599-43-71, 067-307-70-94
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 48 ðåáðà. 063-684-23-83
  Áàÿí Òóëà 202. 2-06-89
  Áåíçîïèëè 2 øò.. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³, ñâ³òëîä³îäí³ ëàìïè - íåäîðîãî, 
àåðîãðèëü (äóõîâêà) â ÷óäîâîìó ñòàí³. 067-451-84-62, 063-294-52-66
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, êóð÷àòà, êà÷åíÿòà - ñóòî÷í³, êîìá³êîðì. 067-173-
31-50, 063-608-92-55
  Áðîéëåð, ³ñïàíêà, ìàéñòåð -ãðåé, ðåäáðî. 098-775-07-91, 063-298-
50-36
  Áðîéëåðè äîáîâ³ ÊÎÁÁ-500, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí. 098-
974-57-77, 063-293-13-29
  Áóðæóéêà â ãàðàæ. 097-154-49-36
  Áóðæóéêà íîâà, ðàäÿíñüêîãî âèðîáíèöòâà, íà 2 êàìôîðêè. 063-181-

52-29, 2-80-10
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-131-65-15
  Âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî 
îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
  Âåëîñèïåä á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 096-836-89-04
  Âåëîñèïåä äàìñüêèé «Óêðà¿íà» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 073-060-50-73
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ òà ïðèêðàñè äëÿ ìàøèí íåäîðîãî. 098-879-58-37, 
093-587-13-81
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 4 ì³ñ., ñ³íî ëþöåðíà, îâåñ. 093-827-26-66, 
066-119-43-55
  Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà, êàáàí÷èêè 4 ì³ñ. 2-23-74, 067-368-56-14
  Â³âö³ Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè, ð³çíîãî â³êó. 096-969-45-99
  Â³êíà, äèâàí, óìèâàëüíèê, øàôà, ñåðâàíò, ïîäóøêè, âàãîíêà 
ïëàñòèêîâà, ïîñóä, çèìîâå æ³íî÷å ïàëüòî íîâå, ë³æêà, ñò³ë. 093-773-
34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
  Ãàçîâà êîëîíêà «Ðîñü» 2 500 ãðí. 096-779-60-83
  Ãàçîâà êîëîíêà á/ó Cointra - Godesia â ðîáî÷îìó ñòàí³, êàñòðþëÿ 
åìàë³ðîâàíà íîâà 40 ë. 063-359-40-07
  Ãàçîâà ïëèòà, õîðîøèé ñòàí. 097-762-11-38
  Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè»  ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ãàðàæ â öåíòð³ 6 õ 4, º äîêóìåíòè. 063-494-81-91
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, çåìëÿ ïðèâàòèç. 6 õ 4, áðàìà 2 õ 2.5, ïàíåë³ 
ÏÒÊ-6 ìë., ïîêðèòòÿ 4 ñëî¿ ðóáåðî¿äó (êîæåí ïðîñìîëåíèé), ï³äëîãà 
öåìåíòíà, ïîêðèòèé ë³íîëåóìîì, ìîæíà ³ â îðåíäó. 093-799-07-81, 
097-663-57-24, 093-884-68-92
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ²²² áëîê, ñò³íè òà ï³äëîãà óòåïëåí³. 063-736-50-26
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90, 068-753-34-43
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-078-57-11
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 096-107-00-47
  Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
  Ãàðàæ ìåòàëåâèé, öåíòð. 098-275-37-08
  Ãàðàæ öåãëÿíèé â êîîï.Æèãóë³ âóë.Êîíäðàöüêîãî, ãàðàæ â õîðîøîìó 
ñòàí³. 050-843-64-14, 096-138-68-81
  Ãàðàæí³ âîðîòà. 097-116-47-26, 093-998-07-49
  Ãîëîâêè Ç²Ë-130, ñ³íîçãîðòà÷êà Ñîíå÷êî íà 4. 097-612-85-97
  Ãóñè Õîëìîãîðè, ³íäèêè ÷åðâîí³, ÷îðí³, ³íäîêà÷êè á³ë³, ÷åðâîí³, ãîëóá³. 
097-781-80-39
  Äâèãóí Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí + 2 õðåñòîâèíè íîâ³, 
ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï, ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, 
ãåíåðàòîð, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ íîâà, ïîðøíåâà íîâà, âñå ðàçîì 4 500 
ãðí. 097-776-24-16      
  Äåêîðàòèâí³: ï³âíèê, êóðî÷êà 100 ãðí. 068-512-77-70

  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä ïîñèëåí³ êîëåñà ³ 
ðàìà, êîòîê, áðè÷êà (àäàïòîð) äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê 380 Â 5 Êâò, âåëîñèïåä ïîñèëåí³ êîëåñà ³ 
ðàìà, êîòîê, áðè÷êà (àäàïòîð) äî ìîòîáëîêà. 093-375-06-61
  Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4 êîìïëåêòà. 
063-474-73-30, 093-984-74-88
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà + ìàòðàö â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-769-
69-29
  Äèòÿ÷à äåðåâ’ÿíà êðîâàòêà ç ìàòðàöîì. 093-031-04-29, 067-289-
67-08
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç íàðîäæåííÿ ç/ë â õîðîøîìó ñòàí³, äèòÿ÷à ìàøèíêà 
íà ïåäàëÿõ, åë. äâèãóí 0.75 êÂò. 063-767-93-56
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà + îðòîïåäè÷íèé ìàòðàö 1 100 ãðí. 068-592-09-10
  Äèòÿ÷à êðîâàòêà â äîáðîìó ñòàí³, âèð-íèê Ïîëüøà, êîíèê ìÿêèé äëÿ 
êàòàííÿ. 063-503-53-49, 073-026-55-24
  Äèòÿ÷à ñò³íêà. 097-623-81-39
  Äðîâà íåäîðîãî ç äîñòàâêîþ. 096-649-38-48        
  Äðîâà íåäîðîãî. 093-483-57-85
  Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
  Åëåêòðîííà êíèãà ìàéæå íîâà «Àìàçîí Ê³íäë Ïàïåðâàéò» 2 Ãáò ïàìÿò³ 
2 000 ãðí, â ïîäàðóíîê ÷îõîë. 063-893-06-89
  Åëåêòðîííà êíèãà ìàéæå íîâà «Àìàçîí Ê³íäë Ïàïåðâàéò» 2 Ãáò ïàìÿò³ 
2 000 ãðí, â ïîäàðóíîê ÷îõîë. 063-893-06-89
  Åëåêòðîíí³ öèãàðêè òà çàïðàïâêè äëÿ íèõ. 073-078-82-77
  Æèð áîðñó÷èé. 093-411-26-29
  Çàï÷àñòèíè äî Ïëàíåòè, öèë³íäðè, êîðç. 097-154-49-36
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò., ç áóä. ìàòåð³àëàìè, öåíòð, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 
10, òåðì³íîâî.  063-392-93-20, 098-974-29-35
  Çåì. ä³ë-êà 0.25 ãà ïðèâàòèç., ï³ä áóä³âíèöòâî, ãîñ Àêò º. 093-925-
93-81
  Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí, âóë.Ñàäîâà 64. 093-600-11-98
  Çåì. ä³ë-êà 32 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, (500 ì. â³ä öåðêâè), ãàç. ³ ñâ³òëî ïîðó÷, 
àáî îáì³íÿþ íà àâòîìîá³ëü. 067-659-07-36
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò., ç êîíòåéíåðîì. 2-42-59, 098-564-57-58
  Çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 0.25 ãà, äëÿ áóä³âíèöòâà, ñ.Ìàõí³âêà (ð-í 
Õë³áçàâîäó), º ôóíäàìåíò, âñ³ êîìóí³êàö³¿, áóä³âåëüí³ ìàòåð³àëè. 3-21-39
  Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, 
ë³ñ, ãàç. 097-250-44-22, 063-223-79-61
  Çåì. ä³ë-êè 15 ñîò. ³ 20 ñîò., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49, 067-430-
75-88
  Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
  Çåðíî ÿ÷ì³íþ 4 ò. 096-801-20-71
  Çèìîâå äåìèñåçîííå ÷îë. ïàëüòî, ïëàù³ âñå â äîáðîìó ñòàí³, äóæå 
äåøåâî. 2-26-65, 067-183-33-14
  Çîëîòà ïå÷àòêà ç ä³àìàíòîì. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  ²íäèêè íà ðîçâ³ä. 066-767-88-07
  Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó, êâàøåíó êàïóñòó òà îã³ðêè, âåñíÿíèé 
÷àñíèê, ìîðêâó. 098-596-73-94, 063-139-07-41

  Êàðòîïëÿ âåëèêà Áåëà-Ðîñà ïî 5 ãðí./êã. 098-222-98-86.
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 063-069-39-69
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-404-46-11
  Êàðòîïëÿ âåëèêà. 098-277-17-26
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà (ðàííÿ), ïîñàäêîâà 10 ñîðò³â, âåëèêà, äð³áíà. 
096-904-11-53
  Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà ðàíí³õ òà ñåðåäíüîðàíí³õ ñîðò³â 2-¿ ðåïðîäóêö³¿: 
«Ð³â’ºðà», «Àëüòà», Àãàòà«, » Â³íåòà«, »Ëàáåëà«, Áåëëà Ðîçà», «Òîñêà». 
098-026-42-45, 093-411-27-92 
  Êàðòîïëÿ, áóðÿê. 096-295-27-64
  Êàðòîïëÿ. 068-729-24-65
  Êà÷êè äîáîâ³: ìóëàðä, áàøê³ðêà, áëàãîâàðêà, á³ëà áðîéëåðíà, 
ôàâîðèò. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êîáèëà ðîáî÷à 7 ðîê³â. 068-041-82-95 Ìèêîëà
  Êîæóõ, çèìîâà êóðòêà, ÷îáîòè ÷îëîâ³÷³ óòåïëåí³, ñïåö. îäÿã, ÷åðåâèêè 
ðîáî÷³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Êîçà ê³òíà íà ðîçâ³ä 7 ì³ñ. 073-060-44-97, 063-998-03-34
  Êîìïþòåð (êîìïëåêò), åëåêòðîã³òàðà «Êîðò» º âñå ÀÑ 2 õ 100W, êîìï. 
êîëíêè «Ñâåí» 2 õ 18W,  äâèãóí äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè «Â³ðïóë», äâåð³ á/ó 
ì³æê³ìíàòí³, ïë³íòóñè á/ó - äåðåâî. 093-140-74-34
  Êîìï’þòåð 2-õ ÿäåðíèé Intel  + LCD ìîí³òîð «Samsung» + ðàä³îìèøêà 
+ êëàâ³àòóðà 2 700 ãðí., â³äåîêàìåðà «Panasonic» êàñåòà 700 ãðí. 096-
797-90-53
  Êîðìîâèé áóðÿê. 063-296-29-59
  Êîðìîâèé áóðÿê. 067-152-28-76
  Êîðìîâèé áóðÿê. 093-885-38-27, 098-462-79-28
  Êîðìîâèé áóðÿê. 096-443-32-64
  Êîðìîâèé áóðÿê. 097-449-53-50
  Êîðìîâèé áóðÿê. 098-800-28-97, 067-855-28-35
  Êîðîâà 8 ì³ñ. ò³ëüíà ñ.Ïèêîâåöü. 096-194-51-86
  Êîðîâà ç 2 òåëÿì, 28.02.17 ð. òåðì³í îòåëó, ñ.Ìàõí³âêà. 098-433-
55-81
  Êîðîâà ñ.Ñåñòðèí³âêà, ò³ëüíà. 067-152-61-69
  Êîðîâà ò³ëüíà çà 7 òåëÿì, òåðì³í îòüîëó ÷åðåç 1 ì³ñ., ñìò.Áðîäåöüêå. 
096-433-66-67
  Êð³ñëî - êà÷àëêà, ñàí³, ãàìàê, ñò³ëüö³ äèòÿ÷èé êîìïëåêò, ëèæ³ 
àâòîìàòèêà êðàá 2. 093-510-45-63, 096-512-12-08
  Êðîëèöÿ, êðîëåíÿòà 9 øò., ïðîñòî¿ ïîðîäè. 096-979-21-18, 063-
828-27-30
  Êðîë³ - ìîëîäíÿê «Íîâîçåëàíäñüêî¿ » ñêîðîñï³ëî¿, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè, 
Êîçÿòèí 093-786-38-07
  Êóêóðóäçà. 067-163-29-36, 063-078-44-32
  Êóêóðóäçó. 067-369-13-23
  Êóðòêà ïóõîâà æ³í. ð-ð-48, á/ó íåäîðîãî, â³äåîêàìåðà «Sony». 063-
615-60-28, 067-908-39-21, 063-650-34-35
  Êóð÷àòà äîáîâ³: ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð-ãðåéí, áðîéëåðè ÊÎÁÁ-
500. 098-974-57-77, 063-293-13-29
  Êóõîíí³ øêàô÷èêè, ïëèòà ãàç Ãèôåñò 3200-06, êóõîííèé ñò³ë, ïðàëüíà 
ìàøèíêà «Ìàëþòêà», øâåéíà ìàøèíêà íîæíà «Ïîäîëüå». 063-191-10-90
  Ëîøà 11 ì³ñ. 096-220-43-69, 098-647-34-30
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реКлама та оголошення реКлама та оголошення

Група компаній "Ястреб" запрошує на 
роботу ч/ж на посаду охоронника вахтовий 
метод, 15, 30 діб, заробітня плата від 130 

- 210 грн./доба, м.козятин вул. П.орлика 16 
оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 093-781-70-

14, 0432-520822, 066-151-19-12

Малюю Портрет по Фото 
олівцем та Акварелью .м. козятин
 063-945-18-34    097-054-22-30

В салон потрібні майстри: манікюру, перу-
карі зі стажем роботи, вигідна пропозиція. 

097-712-96-41, 093-441-18-58

на роботу потрібен менеджер з реклами 
(розробка, реалізація, розміщення, пошук 

клієнтів). 063-966-99-77

на роботу потрібен перукар та майстер з 
нарощування вій. 097-759-18-66

 В кафе "катрін" потрібен кухар - кондитер. 
067-791-11-73

на роботу потрібен адміністратор Пк (сис-
темний адміністратор). 063-966-99-77 Юрій

на роботу запрошуються Ветеринар, агро-
ном, бухгалтер, оператор-касир, різноробо-

чий. 067-43-00-280.

«Вертиевский кирпичный завод» в нежин-
ском р-н, Черниговской обл.Приглашает на 
роботу Мужчин/женщин от 18 до 60 лет.З/п 

от 3000 до 6000 грн. 0507068277

Перукарня "каприз" запрошує на роботу 
перукарів та майстрів манікюру з офі-

ційним працевлаштуванням (за рахунок 
підприємця) 063-347-91-09

на роботу в кафе, магазин потрібні про-
давці, бармен, кухар, помічник кухара. 063-
641-51-76, 067-509-08-00, 093-743-02-15

на работу требуется: Повор,помощник 
повара,официант. З/П высокая 0939118110
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            Здоровий хребет
     -  оздоровча програма.

з 26 лютого до 9 березня з 9:00 - 17:00, 
крім суботи, м. Козятин, 

вул.Червоноармійська 73, 
район хлібзавода.

Пропонується обстеження, масаж, 
вправи для хребта, 

вправи на дошці Євмінова, визначення
 біологічного віку.

 О 18:00 - лекціїї по хребту.

 Тел. для запису –  063 838 01 24.
          Вся діяльність благодійна. 
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ремонт, послуги
  Криниці копаємо, докопуємо, чистимо. 097-
609-26-63, 098-395-03-56
  Виконуємо роботи по заміні та установці елек-
тропроводки та електрообладнання, якісно, 
недорого. 098-608-15-30, 093-832-07-45 Женя
 Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067-786-
29-90
Всі види ремонтних послуг, якісно, недорого. 
093-00-25-149
Копка, докопка та чистка криниць, кольца 70 
дм,80 дм. Працюю без посередників 098-992-
51-57
ВИКОНУЮ роботи: штукатурка, стяжка, 
гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, ла-
минат. 0632697525
Послуги плиточника, кладка, облицювання.  093-
767-67-84
Газові котли, ремонт, встановлення та продаж, 
нові та б\в "Vailant", "BOSH", "AWB" та інші з 
Німетчини, Гололандії, обслуговування, гарантія. 
Індивідуальне опалення. 063-684-23-83
   Зріжем великі дерева. Безкоштовно!!! Оплата 
Дровами тел: 093-371-69-67 Володимир
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392744 нерухомiсть: продам або обмiняю 
Однокiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Академiчний, поверх: 3/4/-, 
площа: 39/18/10, вул.Миколаївська. Цiна: 595568, 
тел.: (067) 722-77-84 

 Двокiмнатнi квартири 
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, м.Вернигород., поверх: 1/2/-, 
площа: 46/-/-, Козятинський район. Цiна: 138122, 
тел.: (063) 880-59-35 

Будинки 
 м.Козятин, поверх: 1/-. Цiна: дог., тел.: (067) 
508-99-15 

 с.Вапнярка, поверх: 1/-, вул.Маяковського. Цiна: 
607735, тел.: (050) 448-32-89 

будiвельнi матерiали 
 Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

 робота 
 Пропоную 

"BiotEXcom" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного 
материнства до 350 тис.грн.+6 тис.грн на харч., донорства 
яйцеклiтини до 18 тис.грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-
02, (063)689-81-00 

На буд-во дорiг в Латвiю - механiзатори-унiверсали (бульдозе-
ристи, екскаваторники, машинiст катка). З/п 900є, проживання 
безкоштовно. Вимоги: вiдкрита вiза в Латвiю. Допомога з 
оформл. докумен. Освiта. Д/р. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. 
Тел.:(067)432-83-79, (067)432-83-04 

На будiв-во дорiг в Латвiю iнженери-бригадири дорожних робiт. 
З/п 900Є. Проживання безкоштовне. Вимоги: вiдкрита вiза 
в Латвiю (допомога з оформленням документiв) Вiдповiдна 
освiта, д/р. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-83-
79, (067)432-83-04 

На будiвн. в Польшу потр.каменярi, можливо без д/р. З/п 

17-19зл/год. Г/р 8-12год.(близько 1000у.о/мiс.) Проживан. 
безкоштовне. Мiн.соц.пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-
83-79, (067)432-83-04 

На будiвництво дорiг в Латвiю - водiї самоскидiв. З/п 750Є. 
Проживання безкоштовне. Вимоги: вiдкрита вiза в Латвiю 
(допомога з оформленням документiв). Освiта, д/р. Мiн.соц.
пол. №601 вiд 31.05.2016. Тел.:(067)432-83-79, (067)432-83-04 

Охорона пiд-ств, вахта. Набiр чол., жiн., з/п вчасна. Житло, про-
їзд за рах.фiрми. Тел.:(097)617-27-27, (093)544-64-40 

Потрiбнi прибиральники в ТЦ в м.Київ. Позмiнно день/нiч, до-
помога з житлом. 5000 Тел.:(067) 526-84-35 

Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на робо-
ту. Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33 

Робота в охоронi. Вахта по Вiнниц., Житомир., Хмельн. обл. 
Житло, проїзд. Тел.:(098) 896-40-90 

Термiново! Працiвники для роботи в охоронi заводiв. Вахтовий 
метод. Житло. Тел.:(096)183-52-60 

продукти харчування, тютюн, 
алкоголь, с/г продукцiю 

Продам 
Зелену гречку. Цiна: дог., тел.:(067) 775-66-29 

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

обладнання, тара та упаковка 
Куплю 

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

Різне

Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также пере-
кредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. т. (098) 445-66-67, 
(093) 096-43-44

  Ëþöåðêà, êîðìîâèé áóðÿê. 068-762-82-81
  ìàãàçèí âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 6. 063-616-83-08, 098-267-01-61
  Ìàòðàö Äîðìåî 100 õ 190, ìàéæå íîâèé. 068-334-79-56
  ÌÀÔ íà ðîçáîðêó àáî çäàì â îðåíäó Ïàíô³ëîâà 38. 098-724-70-55
  Ìåä êâ³òêîâèé 230 ãðí./3 ë., ìîæëèâî îïòîì. 097-621-40-52 Ïåòÿ
  Ìåòàëîøóêà÷ 450 ãðí. 068-033-67-62
  Ì³ñöå ï³ä ãàðàæ ç ôóíäàìåíòîì ð.5 õ 6, 5 õ 9, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 
098-701-76-16
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà ÁÎØ ç Ãåðìàí³¿ á/ó â ³äåàëüíîìó ñòàí³, äâ³ 
ïóõîâ³ êîâäðè. 067-738-60-93
  Ìîðîçèëüíà êàìåðà, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, äðîâà. 097-241-27-
58    
  Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð: Öàðü-êîëîêîë, äåáàðàó, âîëîñå 
ñåðöå, ãîëîâà áóéâîëà, ßíà, ÷îðíèé ïðèíö, ñóïåð âåëèê³, âèíîãðàäí³ 
³ ³íø³, íåäîðîãî. 068-334-66-72, 093-940-96-11
  Íàñòîéêà âîñêîâî¿ ìîë³ 20%, êâ³òêîâèé ïèëîê ç ìåäîì, êðåì - ìåä. 
067-773-04-26, 063-560-07-98
  Í³æ âèæèâàííÿ (ÿó ó Ðåìáî), ëóê äëÿ ñòð³ëüáè ñïîðòèâíèé 
(ðîçêëàäíèé, êîìïàêòíèé, â ÷îõë³), íåäîðîãî, íîâèé øóðóïîâåðò â 
êåéñ³. 093-799-12-51 
  Íîóòáóê MSI (MS-68370) â õîðîøîìó ñòàí³, äåøåâî, ñóøèëêà äëÿ 
òðàâ, ÿã³ä, ôðóêò³â, ÷óäî - ñóøèëêà, êîìïàêòíà, åôåêòèâíà. 093-799-
12-51
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â. 093-091-22-38, 096-467-88-94 
  Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 
øò. 063-684-23-83
  Ï³÷ - áóðæóéêà ÷àâóííà, áàê ìåòàëåâèé (ï³ä ïàëüíå), 2-õ ñïàëüíå 
ë³æêî ç òóìáî÷êàìè òà òðèëÿæåì (êîìïëåêò) ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ÷îá³òêè 
äèòÿ÷³ íîâ³ (íàòóðàëüíå õóòðî) ð.30. 093-905-47-32, 067-581-77-73
  Ïëàíøåò SANEI 8«, ëàçåðíèé ïðèíòåð LaserJet 5p. 063-383-78-73, 
068-273-92-77
  Ïíåâìî - ï³ñòîëåò ãàçîâèé «Ìàêàðîâ», ìàéæå íîâèé. 098-400-91-
10, 093-038-33-86
  Ïîð³ñí³ êðîëèö³, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà, êàðòîïëÿ âåëèêà. 096-350-
73-41, 063-29-32-96
  Ïîðîñÿòà âàãà 15 êã., ïîðîäà Ëàíäðàñ 1 500 ãðí./ïàðà. 096-772-
01-94
  Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè äî 15 êã. 093-206-65-61
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè. 096-443-42-39
  Ïîðîñÿòêà. 097-792-04-59
  Ïîñèëåíèé ïðèöåï äî ìîòîáëîêà ³ ì³í³-òðàêòîðà, áåíçîïèëà 
«Áàéêàë» íîâà, åë.äâèãóíè 2.2 ³ 2.8 Êâò, ðåéñè Ç-65, åë.ñòàíö³ÿ 800 Âò 
íîâà, ìëèí ïîòóæíèé. 068-216-34-20
  Ïîñóäà, ñêëîòàðà ð³çíà, ñóë³ÿ 30 ë., áàë³ÿ äîâãà, ðîçêëàäóøêà 
ñîíöåòîïêà äëÿ âîñêó. 096-364-80-30

  Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî, âàíòàæí³ñòü 750 êã., íàä³éíèé. 063-
289-29-03
  Ïðîæåêòîðà îñâ³òëþâàëüí³, êâàäðàòí³ , àëþì. êîðïóñ 400 Âò., ñòóï³öè 
ïåðåäí³ ÃÀÇ-53 íîâ³. 097-776-24-16
  Ïøåíèöÿ ÿðà íà ïîñ³â. 068-024-27-05
  Ïøåíèöÿ, êîðìîâèé áóðÿê. 068-519-56-26
  Ðåçèíà äî Ìîñêâè÷à íîâà ç íàðîùóâàííÿì 6.95 - 13 (175-330) 
Ì-15, åëåêòðî ìîòîð 7 Êâ - 2800 îá.; 1.1. Êâ - 1500 îá. 063-724-00-
92, 097-112-66-57
  Ðåçèíà ë³òî á/ó 205/60/16. 097-369-60-59, 063-829-40-41
  Ðåçèíó, äèñêè á/ó â àñîðòèìåíò³. 067-549-00-32
  Ðîáî÷îãî ëîøàêà 2 ðîêè. 068-667-64-09
  Ðîëåð âóë.Â³íí³÷åíêà (áàçàð÷èê). 063-723-25-52
  Ñàäêîâå ñ³íî ñ.Ñåñòðåí³âêà. 098-788-01-99
  Ñàìö³â òà ñàìîê ³íäîêà÷îê ìóñêóñíèõ, êîðè÷íåâèõ, ñàìö³â êóðåé 
Îðï³íòîí ïàë³ºâèé (æîâò³) 063-76-79-296
  Ñâèí³ ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 12-15 êã. 068-941-44-47
  Ñåðâàíò, òóìáà, êíèæíà ïîëèöÿ, âàçîíè, ³ãðàøêè ðåçèíîâ³. 2-12-24, 
093-884-86-66
  Ñ³âàëêà áóðÿêîâà 6 ðÿäíà + çàï÷àñò³. 097-191-10-65
  Ñ³âàëêà ðó÷íà, ÷óëêè êîìïðåñ³éí³ ¹2 êîë³ð êàðàìåëü. 097-738-62-07
  Ñ³íî ëþöåðíè, êàðòîïëÿ âåëèêà ç äîñòàâêîþ, äðîâà ðóáàí³, 
òåëåâ³çîð Òîìñîí ³ DVD â ðåìîíò³ ùå íå áóëè, ñòîëèê äëÿ ãîäóâàííÿ 
äèòÿ÷èé. 068-216-34-20
  Ñ³íî ïåð³é ñ.Âåëèêå. 066-247-57-54
  Ñ³íî ñ.Ñîê³ëåöü. 097-759-29-25, 093-943-92-00
  Ñ³íîçãîðòà÷êà, âàãè 150 êã., àâòîêëàâ, òîêàðíèé ïàòðîí, òþêè, 
ïøåíèöÿ.  068-024-27-05
  Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ øèôåðíå 480 
êâ.ì. 063-684-23-83
  Ñêëîïàêåòè, ñò³ë-òóìáà, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ 
³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Òåëåâ³çîð JVC, ïàëàñ 2.5 õ 3 ì., êîâðèê îâàëüíèé, äîðîæêà êîâðîâà 
2.5 õ 1.10, 2 ëþñòðè. 093-808-38-10
  Òåëè÷êà 9 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 063-273-73-71
  Òîêàðíèé ³íñòðóìåíò. 097-191-10-65
  Òðè ìàãàçèíà (êîæåí 30 êâ.ì.), íà ïðèâàòèç. çåìë³, ñ.Âåðíèãîðîäîê 
(öåíòð) àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 067-988-63-95, 093-
439-64-81
  Òóøêè êðîë³â - íóòð³é.  097-446-20-46, 063-629-01-49
  Òþêè ñîëîìè: ÿ÷ì³íêè, îâñÿíêè, çåðíî: îâåñ, ÿ÷ì³íü, êóêóðäçà, â³âö³ 
³ íóòð³¿ íà ðîçâ³ä. 067-429-73-29, 098-587-31-69
  Òþêè ÿ÷ì³íí³, îâñÿí³. 067-929-72-46, 093-786-42-06
  Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, 8 ñîò. çåìë³, ãàç, ñâ³òëî, âîäà. 
063-191-91-27
  Ó÷àñòîê íà «Ïîëå ×óäëåñ» 15 ñîò., º äåðæ. àêò, ñâ³òëî, âîäà, 
ôóíäàìåíò, ñàä, íîðìàëüíà ö³íà. 067-778-27-75

  Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. Ïîëå ×óäåñ, 3-õ ë³òðîâ³ áàíêè. 093-995-51-47
  Ó÷àñòîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ë³ñîâà 84/à, 12.5 ñîò., âèîðàíèé, 
íåçàõàëóùåíèé. 067-608-90-52
  Ôðåçà ñàìîðîáíà. 093-091-54-22
  Ôðèçà íîâà äî ìîòîáëîêà ìåòðîâà. 068-847-32-34 Ìèõàéëî
  Õë³áîï³÷ Zelmer, íå áóëà ó âèêîðè÷ñòàíí³, 1 400 ãðí. 2-15-10, 098-
261-86-68
  Õë³áîï³÷ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 093-898-28-38
  Õîëîäèëüíèê «Indesit», äèâàí ìàëþòêà, äèâàí êíèæêà â õîðîøîìó 
ñòàí³, ïîäóøêè ç ï³ð’ÿ íîâ³. 093-017-89-96, 067-508-99-15
  Õîëîäèëüíèê «Samsung». 097-569-62-90, 063-190-42-97
  Õîëîäèëüíèê Íîðä, ãàç. ïëèòà, øêàô, ñåðâàíò, òðèëÿæ, íåäîðîãî. 
093-125-53-08
  Öàïêà 9 ì³ñ. 096-290-26-50
  Öåãëà á/ó, á³ëà. 093-984-74-88, 063-474-73-30
  Öóöåíÿò ìàëèõ òîé-òåðºðà. 067-787-39-61
  Öóöåíÿòà ïåê³íåñè ïîðîäèñò³, äóæå ãàðí³, ïðîãëèñòîâàí³, 
ïàò³êîëîðíîãî êîë³ðó òà ðèæ³ ç ÷îðíîþ ìàñî÷êîþ, ïåïåëüí³, öóöåíÿòàì 
1 ì³ñ. òà 2 ì³ñ. 063-671-67-65, 098-500-10-54
  ×àâóíí³ áàòàðå¿ 9 ñåêö³é, 6 ñåêö³é, 5 ñåêö³é, ïðàëüíà ìàøèíêà, 
êàâîâå äåðåâî. 067-445-75-52
  ×àñíèê çèìîâèé, ì.Êîçÿòèí. 093-430-43-72
  Øàôà êóïå 1100 õ 600 õ 2300, á³÷í³ ïîëè÷êè, 2-õ äâåðíà, îäíà 
ïîëîâèíà -äçåðêàëî, êîë³ð ñâ³òëèé äóá, ëþñòðà íà 5 ïëàôîí³â. 097-
935-98-77
  Øâåéíà ìàøèíêà åëåêòðè÷íà, ðîáèòü ð³çí³ îïåðàö³¿. 096-832-87-79 
äçâîíèòè ââå÷åð³.
  Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà. 096-107-00-47
  Øêàô, òðèëÿæ, ñåðâàíò, êðîâàòü íåäîðîãî. 093-125-53-08

  ßéöÿ ïåðåïåëèí³, öèïëÿòà, òóøêè. 063-187-85-74, 097-010-18-68
  ßïîíñüêà ñâèíîìàòêà. 097-154-49-36
 Áðèòàíñüê³ â³ñëîâóõ³ òà ïðÿìîâóõ³ êîøåíÿòà, êîøåíÿ Áëàêèòíîãî îêðàñó, 
ìàþòü õîðîø³ ïîðîäí³ äàí³. 068-161-37-51
 ïëèòè äñï äîâæ.60, 70, 80 ñì., øèð. 30, 35, 40, 50 ñì. 067-
753-67-42
 òîðãîâå õîëîäèëüíå îÁëàäíàííÿ â ìàã.àÁñîëþò âóë.ïåðåìîãè 41. 067-
753-67-42
 ÖóÖåíÿòà çàõ³äíî-ñèÁ³ðñüêî¿ ëàéêè. 067-786-36-42, 063-661-19-94
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

  нерухомість
  1 - êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíòðà ãîðîäà óë. Ã. Ìàéäàíó 
17, äðóãèé ïîâåðõ 0939118110
  1/2 áóäèíêó âóë.Íåêðàñîâà 38. 097-847-95-84, 066-904-
82-18
  1-ê³ìí. êâ., 36 êâ.ì., êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà òà áàëêîí (íàâïðîòè ó÷èëèùà). 063-717-14-05
  1-ê³ìí. êâ., 37 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 
ìîæëèâî ï³ä á³çíåñ. 067-609-70-46
  1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîíò. 
063-177-94-80
  1-ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, öåíòð. 093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16, 2 ïîâ., öåíòð, º îïàëåííÿ. 
093-704-31-57
  1-ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà, 2 ïîâ., 37 êâ.ì. 063-277-53-34

  1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.Î.Êîøîâîãî 48, 5 ïîâ., çàã. ïëîùà 
37 êâ.ì., ê³ìíàòà 20 êâ.ì., âåëèêèé ïðîñòîðèé áàëêîí ç 
ñêëîïàêåòó, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 
íîâèé êîòåë, ðàä³àòîðè, ïîòðåáóº êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó. 
097-566-92-56
  1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 5 ïîâ., êóòîâà, åëåêòðîîïàëåííÿ. 
063-319-58-67
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì. 067-710-75-08
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/9, ïëîùà 38 êâ.ì. 098-803-25-41
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 6/9, ³íä, îïàëåííÿ, íîâà ñàíòåõí³êà, ì/ï 
â³êíà, íàâïðîòè ìàã. Ãðîø. 093-627-24-49
  2-õ ê³ìí. êâ., (ñìò.Çàë³çíè÷íå âóë.Äðóæáè 69), ³íä. 
îïàëåííÿ, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ ç ï³÷÷þ, âîäà, 
âàííà, òóàëåò â êâàðòèð³, 2 ïîâ. 063-296-30-12
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà (Êàòóêîâà 41), ñòàí 
æèëèé. 098-271-81-90, 063-879-63-07
  2-õ ê³ìí. êâ.,â ì Ìàð³óïîë³ ì³íÿþ íà 1 ê³ìí â ì³ñò³ Êîçÿòèí³ 
òåë: 093-017-48 -11
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6. 098-749-
85-13
  2-õ ê³ìí. êâ., 1/2, öåíòð, ì/ï â³êíà, áðîíüîâàí³ äâåð³, 
óòåïëåíà, ñàðàé, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, 
òåëåôîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-773-34-02, 
098-675-21-69, 099-080-08-26
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 70, çàã. 
ïëîùà 45 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³ (íà ñõ³ä áàëêîí), ³íä. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, âõ³äí³ áàëêîíí³ äâåð³ íîâ³, 

ñòàí æèëèé, ïîâí³ñòþ ìåáëüîâàíà òà ç ðå÷àìè, ïîãð³á, ñàðàé. 
096-429-61-28
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, ñó÷àñíèé 
ðåìîíò. 067-791-11-73
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., 53.4 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³, â íàÿâíîñò³ 
ï³äâàë. 097-933-42-45, 063-829-13-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó, 
íåäîðîãî. 093-704-31-57
  2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., öåíòð, 3 ïîâ. 063-359-40-07
  2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, ð-í ó÷èëèùà., 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
ñêëîïàêåòè. 093-002-42-47, 063-275-87-09
  2-õ ê³ìí. êâ., 50 êâ.ì., 4 ïîâ., º êîíäèö³îíåð. 093-766-
54-43
  2-õ ê³ìí. êâ., áåç ðåìîíòà, ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., õîðîøèé ñòàí. 
067-792-52-59
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà 103à, 2 ïîâ., ñòàí æèëèé, ì/ï 
â³êíà, ëîäæ³ÿ, â³ä âëàñíèêà âëàñíèé ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 
067-766-11-31
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ï.Îðëèêà 5/11, 2 ïîâ., 37.4 êâ.ì., ºâðî-
ðåìîíò, îïàëåííÿ, ìåáë³, ó ïîäâ³ð¿ çíàõîäèòüñÿ ïîãð³á ³ 
ñàðàé. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
  2-õ ê³ìí. êâ., ç ºâðî-ðåìîíòîì, öåíòð, 3 ïîâ. 063-629-
49-24
  2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó, 
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., 
ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà 
çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë. 096-429-87-28, 
063-624-12-07
  2-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, ãàðíèé æèòëîâèé ñòàí, 7 ïîâ., 
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57 
  2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,  
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067-430-75-88
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ðåìîíò, 
ï³äêëþ÷åíèé ³íòåðíåò òà ñóïóòíèêîâà àíòåíà, íàÿâíå 
ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ. 050-417-79-70
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, òåðì³íîâî. 063-825-44-00
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà) öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè), ³íä. îïàëåííÿ, ç 
ðåìîíòîì. 093-509-86-79, 097-305-14-46
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098-444-
51-03
  2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.Ëåí³íà 35, çàã. ïëîùà 54.8 
êâ.ì., ãàç, ï³äâàë, ãàðàæ, ñàðàé. 093-441-18-56
  2-õ ê³ìí. êâ., òåðì³íîâî, 43.8/25.4/6.8, ê³ìíàòè îêðåì³, 
³íä. îïàëåííÿ, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, ï³äâàë. 096-903-72-01
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64, º ï³äâàë òà 
ïîãð³á. 067-274-19-73
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí. 
ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé, âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, 
ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè. 067-729-81-09
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ðåìîíò, ñàðàé, ï³äâàë, 54 êâ.ì. 
063-277-53-34
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä. îïàëåííÿ, 
ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîøà 49 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, 
5/9, âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó 17. 067-368-56-12

  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 42 êâ.ì., 3 ïîâ., ì/ï 
â³êíà, åë. îïàëåííÿ àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 
093-677-23-38
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà, äâåð³ 
áðîíüîâàí³, áàëêîí ïëàñòèê óòåïëåíèé, îïàëåííÿ íîâå, 
ðåìîíò, âàííà - ïëèòêà. 098-885-94-09, 063-398-85-82
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/9, 63.2 êâ.ì., çðîáëåí³ íîâ³ 
ì/ï â³êíà ³ áàëêîí, òåðì³íîâî. 063-432-06-05 Íàñòÿ
  3-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 80 êâ. ì. 097-775-61-94
  3-õ ê³ìí. êâ. ³ç ãàðàæåì ï³ä õàòîþ, ð-í ÏÒÓ-17. 063-289-
14-74, 068-519-07-04
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ï³ä îô³ñ - ìàãàçèí, 56 êâ.ì. 
093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð. 063-615-60-28, 067-908-39-
21, 063-650-34-35
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 16/5, 54 êâ.ì., 
ñó÷àñíèé ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò. 
066-140-79-63, 093-647-76-72
  3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 30/6, 
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, º ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ. 
097-875-11-08
  3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., áåç ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, âóë. 
Ã.Ìàéäàíó 15. 093-704-31-57
  3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., âóë.Êàòóêîâà, ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà, 
³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
  3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ., ³íä. 
îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí, ëîäæ³ÿ (áåç ðåìîíòó). 097-029-91-04, 
096-619-61-49    
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó âóë.Ëåí³íà 9, 
íå óãëîâà, ³íä. îïàëåííÿ, çàã. ïëîùà 78.6 êâ.ì., ë³÷èëüíèêè 
íà ãàç, âîäó, òåïëà, ñóõà, æèòëîâèé ñòàí. 063-296-30-12
  3-õ ê³ìí. êâ., â öåãëÿíîìó áóä. âóë.Ì³÷óð³íà 18, çàã. ïëîùà 
65.5 êâ.ì., æèëà 40.1 êâ.ì., êóõíÿ 8.2 êâ.ì., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
äâà áàëêîíà, ³íä. îïàëåííÿ, ïàðêåò, ë³÷èëüíèêè ãàç - âîäà, 
ïîãð³á ó ï³äâàë³ áóä., ïîðÿä äèò. ñàäîê, áàçàð, øêîëà. 050-
843-64-14, 096-138-68-81, 050-384-86-77
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãåðî¿â Ìàéäàíó. 067-224-08-52
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 063-
349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 067-811-07-23, 063-
349-51-27
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ïóøê³íà 28, 9/8 ïîâ., íå êóòîâà. 098-
597-13-54
  3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ, 2-õ 
êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í ó÷èëèùà, 
ï³äâàë, ãàðàæ. 097-250-10-05
  3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-446-
91-42, 098-755-31-34
  3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 
(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5/5 67 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, 
äåøåâî. 097-157-23-16
  3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Çàë³çíè÷íå, 62 êâ.ì., ãàç, âîäà, ñàðàé, 
ãîðîä, ë³òíÿ êóõíÿ. 096-374-50-84 ï³ñëÿ 18:00
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. 

îïàëåííÿ, º ïîãð³á. 067-963-17-30
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, àáî îáì³íÿþ 
íà 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ, òåðì³íîâî. 063-170-09-97 Ëþäà
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 
ìåáë³. 063-684-23-83
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-
ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18       
  3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23. 063-349-51-27, 
067-811-07-23
  3-õ ê³ìí., âóë.Êàòóêîâà â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³. 093-
732-42-02
  3-õ ê³ìí.êâ., 2 ïîâ., ³ìïîðò. êîòåë, 2 ë³÷èëüíèêà, ì/ï 
â³êíà, ï³äëîãà ëàì³íàò, êóõíÿ òà âàííà êàôåëü, çàñò³êë. 
áàëêîí òà ëîäæ³ÿ, ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, íå óãëîâà, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23. 096-215-55-85, 063-276-64-74
  4-õ ê³ìí. êâ., 4/5, ï³äâàë, öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ðåìîíò, 
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï áàëêîí, â³êíà òåëåôîí, ³íòåðíåò, 
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-
080-08-26
  Àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê ñâîþ 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî 
ïëàíóâàííÿ 83 êâ.ì., â öåíòð³. 068-753-34-43, 093-730-51-90
  Áóäèíîê 106 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³ 
òâåðäîïàëåâí³ êîòëè, ãîñï. áóä³âë³, ìåáë³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. 
+ 10 ñîò. çåìë³ ì.Êîçÿòèí, âóë.Áàæåíîâà. 093-017-89-96, 
067-508-99-15
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ. ç ³íä. ãàç îïàëåííÿì, öåãëÿíèé, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 150 êâ.ì., æèòëîâà 64.4 êâ.ì., 
ãàðàæ, ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., îãîðîæåíà, «Öàðñüêå 
ñåëî». 063-296-30-12
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, âñ³ çðó÷íîñò³, º íîâèé 
âèñîêèé ãàðàæ â ÿêîìó ìîæíà â³äêðèòè á³çíåñ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ó÷àñòîê îãîðîæåíèé çàáîðîì. 097-556-89-55
  Áóäèíîê 2-õ ïîâ., íîâèé ãàç., 103 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, êóõíÿ, 
âàííà, òóàëåò, ãàðàæ, ãàç. ë³òíÿ êóõíÿ, íà äðóãîìó ïîâåðñ³ 
ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó, ìîëîäèé ñàäîê, ó÷àñòîê 15 ñîò., ð-í 
Ïîëå ×óäåñ. 063-383-79-84, 096-260-31-93
  Áóäèíîê 78 êâ.ì., º ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, 
äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä., ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 
ãîðîä 90 ñîò., ñ.Â³âñÿíèêè. 096-266-31-54, 099-132-34-31
  Áóäèíîê 80 êâ.ì., ð-í ÇÎØ ¹3, 7.5 ñîò. ä³ë-êè, 
ãàðàæ, ïîãð³á, ãàç. îïàëåííÿ, ö/âîäîïîñòà÷àííÿ, ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè. 093-461-52-70
  Áóäèíîê 98 êà.ì., âóë.Ñàãàéäà÷íîãî 28 ç óñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè ³ äîáóäîâàìè, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 063-260-05-
01, 096-037-00-70
  Áóäèíîê â Ðóæèíñüêîìó ð-í³ ä³ë-êà 55 ñîò. ãàç, ï³÷íå 
îïëåííÿ, âñ³ ãîñï. áóä³âë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä. 067-264-80-29, 
063-828-27-76
  Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, öåíã., ãàç, âîäà, ñàíâóçîë, ãàðàæ, 
ñàðàé, ãîðîä, ñòàâîê, ìàãàçèí, çóïèíêà 20 ì. 063-854-94-78
  Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 214 àáî îáì³íÿþ íà ìåíøèé ç 
äîïëàòîþ. 073-463-42-11
  Áóäèíîê ãàç, ãîñï. áóä³âë³, ñ.Ïèêîâåöü. 068-441-74-56, 
073-058-43-22
  Áóäèíîê ãàç, îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-
93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê ãàç. îïàëåííÿ, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ïîãð³á, 
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-
93-06, 063-259-20-58
  Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ 
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè. 
067-609-70-46
  Áóäèíîê ãàç., âîäà, ñàðàé, êîìîðà, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäà, ñ.Íåïåä³âêà. 068-056-55-82
  Áóäèíîê ãàç., êðèíèöÿ, ïîãð³á, çåìëÿ ïðèâàòèç. 096-
836-89-04
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Минає 5 років,
як перестало битися 
серце любої матусі, бабусі, 
прабабусі  

Минуло вже п'ять літ
Як ти покинула цей світ... 
Матусю, нене, журавлі летять, 
Зітерши крила в многотруднім леті.
І вже струмочки срібно плюскотять,
У повеневій злившись круговерті.
Усе, як завжди - сонце і весна,
Усе по колу, як і споконвіку... 
І тільки ти - відчужена й одна, 
В зимових снах лишилася довіку. 
Ти не діждалась перших журавлів–
Тяжка недуга світ тобі закрила.
Горіла довго свічка на столі–
Душа про вічне з Богом говорила...
І вже без тебе розцвітуть сади
І перші грози визріють громами.
І будуть знову квіти і плоди. 
І буде все...
Та тільки вже без мами...

Пам'ятаємо, сумуємо, Царство небесне тобі. 
Діти, внуки, правнуки.

Пантєлєєвої 
Євгенії 
Кирилівни 
(15.09.1942-29.02.2012)

39
15

92

39
21

71

Вічно сумуючі: дружина Тетяна, дочка Інна, син Олександр та онуки.

20 лютого минає 5 років, як не стало коханого чоловіка, люблячого татуся, дідіся
Пилипчук Микола Іванович
Пішов від нас ти так раптово,
Ніхто не знав і не відчував біди.
Тепер на серці в нас тривожна рана,
Бо ти пішов не на годину а назавжди.
Прости, що не змогли тебе спасти, 
Прости, що не змогли тобі допомогти.
Якби ти міг ще довго жити,
Були б щасливі ми усі,
Але не в силах ми змінити
Господню волю у житті.
Вічна пам'ять про тебе залишиться 
у наших серцях  назавжди.

22 лютого минає 40 днів, як пішов з життя

Легкодух 
Юрій Леонідович

Не можна передати словами ту печаль і горе,
Що переповнюють наші серця.
Як важко повірити в те, 
що ніколи не прийдеш додому.
Твій дім тепер – небо святе…
Спочивай з Богом.
Земля Тобі хай буде лебединим пухом
і Царство Небесне твоїй душі.
Любимо, згадуємо.
Поки живі ми, 
ти завжди будеш в наших серцях.
Спи спокійно, рідненький.

Вічно сумуюча родина: дружина, 
син, невістка, дочка, зять, брати 
і сестри з сім'ями, три люблячі 
онучки Анюта, Маргарита і Злата.

388630

391871

З глибоким сумом у серці: діти, онуки, правнуки та вся рідня.

24 лютого минає 40 днів, як перестало битись любляче серце 
найдорожчої людини, мами, бабусі

Гідзінської Катерини Іванівни
Яка глибока в серці рана,
Який нестерпний біль в душі.
Ти залишила усіх нас рано.
Прости, що не змогли тебе спасти.
Нехай Господь, тобі дарує
Життя те вічне, неземне.
Хай він тебе навік полюбить
І прийме в Царствіє своє.
Хто знав – пом'яніть.

386687

26.02.17 р. минає 15 років,
як передчасно пішов з життя
чоловік, батько, дідусь
Чайковський 

Анатолій 
Герасимович

м.Козятин
Щодня, щомиті згадуєм тебе,

Наш рідний, дорогий, коханий.
Сумує вічно небо голубе

Бо ти пішов у вічність дуже рано.
У глибокій скорботі: дружина, діти, онуки.

Козятин, Полтава.

найдорожча нам людина,люблячий чоловік, турботли-
вий батько, брат, дядько і просто добра людина, без якої 
осиротіла наша родина.

39
14

29 26 лютого минає 3 роки світлої памяті ,як пішла з життя
ПОПОВА НАДІЯ ФЕОДОСІЇВНА
Горбок землі мовчить, як все довкола
і огортає душу тихий жаль,
що не побачимо ніколи
ні Твою радість, ні Твою печаль.
Нема Тебе, хоч скільки хочеш клич,
сама печаль повисла над землею.
У світі серед безлічі облич
вже не зустріти усмішки Твоєї.
Не заросте ніколи та стежина,
що провела Тебе в останню путь.
Похилиться зажурена калина
і добрим словом люди пом’януть.
 Скільки не мине часу, Ти завжди будеш 
поряд із нами. Хай над Твоєю могилою 
світить сонце, жалібно співають пташки, 
а на квітах буде роса– то пам’ять про Тебе. 
Спи спокійно, наша дорога. 
Лебединим пухом хай буде Тобі земля.

У вічному смутку:дочка Людмила, 
син Віктор та невістка Валенти-
на, внуки Микола та дружина Тіна,  
Олександр та дружина Оксана, 
внук Олег, правнуки Костянтин, 
Роман та Олександра.

с.Білопілля       10.09.1929-26.02.2014

39
24

89

Вічно сумуюча Родина.

20.02.17 р. минає 4 роки, як пішла з життя

Хлівна Антоніна Іванівна
Ніколи нам не забути 
Той страшний день і ту страшну 
хвилину,
Коли підступна смерть 
вирвала Тебе від нас,
Коли перестало битись твоє 
серденько.
Ти вже ніколи не повернешся до 
рідної домівки,
Не переступиш свій поріг, 
не зустрінеш нас усмішкою.
Ти пішла в інший світ, звідки вже 

немає вороття.
Хай сонечко зігріває 
Твою останню домівку.
Хай м’якою і теплою буде 
Тобі земля.
Хай добрі Янголи
охороняють Твій спокій.
Царство Небесне наша дорога, 
незабутня.
У цей скорботний день,
Хто її знав – пом'яніть тихим 
словом.

39
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391766
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42

  Áóäèíîê ãàç.ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.Ñèçîíþêà, çàã. çåì. ä³ë-
êà 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ, º ï³÷íå 
îïàëåííÿ. 097-916-09-29, 098-928-29-61
  Áóäèíîê ãàçèô³êîâàíèé â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð 
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó 
á³ëÿ õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69
  Áóäèíîê ç ãàç. îïàëåííÿì, ö/âîäîã³í, êàíàë³çàö³ÿ, çàã. 
ïëîùà ñàäèáè 7 ñîò., ì.Êîçÿòèí ð-í 3 øêîëè. 093-461-52-70
  Áóäèíîê çàã. ïëîùà 70.5 êâ.ì., æèëà 30 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 
37 ñîò., ñ.Âåëèêå. 067-464-22-76, 050-144-17-82
  Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-374-60-15
  Áóäèíîê íîâî¿ áóäîâè ñ.Ñîøàíñüê ãàç, âîäà,. 067-738-
60-93
  Áóäèíîê îáêë. öåãëîþ 61.9 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà âóë.².Ìàçåïè 
3, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò., ìîëîäèé ñàäîê, ï³ä’¿çä çðó÷íèé, 
îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, ö/âîäà + êðèíèöÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ìåò. çàáîð. 097-232-10-37, 063-303-21-11
  Áóäèíîê îáëàøòîâàíèé, 68 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà, 
çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 099-152-83-71
  Áóäèíîê îáëàøòîâàíèé, 68 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà, 
çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç., íåäîðîãî. 099-152-83-71
  Áóäèíîê ïðîâ.Äæåðåëüíèé (Ê³ðîâà), ãàç, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ãàðàæ. 063-995-01-96, 096-682-92-93
  Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, âóë.Øåâ÷åíêà 32, ãàç. òà ï³÷íå 
îïàëåííÿ, ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 60 ñîò. 097-585-10-81, 
093-892-12-63, 2-46-77
  Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, º ãàç, âîäà, îïàëåííÿ 
òâåðäîïàëåâíå + ãðóáà, âîäà â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 0.36 ãà, 
æèëà ïëîùà 39.4 êâ.ì. 098-025-28-78
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10, ãîñï. áóä³âë³ àáî çäàì 
íà äîâãèé òåðì³í, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà âóëèö³, äîêóìåíòè 
âïîðÿäêó. 068-216-34-20
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-440-26-37, 093-979-47-26
  Áóäèíîê ñ.Êàøïåð³âêà, çàã. ïëîùà 102 êâ.ì., æèëà 68 êâ.ì., 
îïàëåííÿ âîäÿíå, 0.71 ãà çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ïîãð³á, êðèíèöÿ, íåäîðîãî. 097-556-75-27
  Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà (Ïîä³ëüñüêà) 69Þ ïëîùà 
60 êâ.ì., çåìëÿ 20 ñîò. ç áóäèíêîì, ãàç, êðèíèöÿ, ãîñï. 
áóä³âë³. 063-319-95-67, 093-798-99-08
  Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà 120 êâ.ì., 
æèëà 80 êâ.ì., 4 ê³ìíàòè, ì/ï â³êíà, ï³÷íå òà ãàçîâå îïàëåííÿ, 
ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ áóäèíêó öåãëÿíèé ñàðàé, ãîðîä 12 
ñîò. 093-685-32-57
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ñàðàé, çåìë³ 15 ñîò., ãîðîä äî 
áåðåãà. 096-050-99-31
  Áóäèíîê ñ.Ïåðåìîãà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, çðîáëåíèé 
ðåìîíò, 10 ñîò. çåìë³, íåäàëåêî â³ä òðàñè. 063-390-43-55
  Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ãàç, âîäÿíå îïàëåííÿ. 096-364-
80-30
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-99-83, 098-626-
97-13
  Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, ãîñï. 
áóä³âë³, ïîãð³á, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-502-63-13, 050-821-
49-53
  Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà, 7 ñîò. çåìë³, 
çðó÷íîñò³ â áóäèíêó, êðèíèöÿ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ 380 000 ãðí. 
096-901-70-55 
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ì. Êîçÿòèí, ºâðîðåìîíò, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ñàðàé, ïîãð³á, ä³ë-êà 5 ñîò. 067-264-80-29, 063-828-27-76
  Áóäèíîê öåãë. ñ.Âåðíèãîðîäîê (öåíòð), 67.4 êâ.ì., ãàç, 
âîäà, ãîñï. áóä³âë³, 37.5 ñîò. çåìë³. 063-836-38-43, 096-
350-61-61
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 60 êâ.ì., ãàç ïðèðîäí³é, 6 ñîò. çåìë³, 
ìîëîäèé ñàä, äî æ.ä. âîêçàëó 10 õâ. õîäó - 340 000 ãðí, ð-í 3 
øêîëè. 073-424-19-43
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, âóë.Òåðåøêîâî¿ 48, 
ãàç, âîäà, ñâ³òëî, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, 
çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 067-463-88-87
  Áóäèíîê öåãëÿíèé 90 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, 
ñàðàé. 068-271-40-31
  Áóäèíîê öåãëÿíèé â öåíòð³ â ñ. Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) 
ïë. 83,7 êâ.ì. àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. Âàðò³ñòü 14 òèñ.äîë., äîêóìåíòè íà 
ïðîäàæ ãîòîâ³. 096-514-55-78
  Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Êàðëà Ìàðêñà 12, 20 ñîò. ðàçîì ç 
áóäèíêîì. 093-767-86-62 ï³ñëÿ 17:00
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð), ãîñï. 
áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067-431-54-35
  Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-
425-33-08, 063-158-59-46

  Áóäèíîê öåãëÿíèé ç ãàçîì (ð-í 5 øêîëè), âóë.Âàòóò³íà, çåì. 
ä³ë-êà, ñàðàé - 260 000 ãðí. 063-296-30-12
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, ãàç, âîäà, ë³òíÿ êóõíÿ, õë³â, 
ïîãð³á, ñàäîê, ãîðîä 30 ñîò., íîðìàëüíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ. 
097-776-24-16    
  Áóäèíîê öåãëÿíèé, ³íä. îïàëåííÿ, âóë.Ãðóøåâñüêîãî. 093-
704-31-57
  Áóäèíîê öåëã. ãàç/òâåðäå ïàëèâî, çàã. ïë. 120 êâ.ì., 4 
ê³ìíàòè, êóõíÿ ñàíâóçîë, ìîæëèâî îáëàäíàííÿ ìàíñàðäè â 
ì. Êîçÿòèí, âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó, 102à, çåì. ä³ë-êà 6,8 ñîò, 
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ÿã³äí³ êóù³, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, 
ãàðíå ì³ñöå - 1,7 ìëí. ãðí. 067-705-00-22 Äìèòðî 
  Áóäèíîê, º ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 
êðèíèöÿ, ð-í Ìàòðîñîâà àáî îáì³íÿþ, òåðì³íîâî. 097-511-
19-08
  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, ñâ³òëî, Òåëèìîí³âêà. 068-174-58-34, 
063-671-40-42
  Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, âõ³ä îêðåìî, îïàëåííÿ ãàçîâå òà 
ï³÷íå, êðèíèöÿ, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé. 096-550-32-57
  Ï³â áóäèíêó ãàç., òà 10 ñîò. çåìë³ ïðèâàòèç., âóë.Êóòóçîâà 
11. 093-823-07-38 ²ãîð
  Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí âóë.Êîöþáèíñüêîãî 13, çàã. ïëîùà 
43 êâ.ì., 10 ñîò. çåìë³, ãîñï. áóä³âë³. 098-384-88-74
  Ï³â áóäèíêó, ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-264-
46-76, 093-018-62-77
  Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-
091-02-55
  Ñðî÷íî, äåøåâî  êâàðòèðà â öåíòðå ãîðîäà 3/4 ïðîäàì. 
093-947-98-90, 096-592-31-29
  Ó÷àñòîê 16.8 ñîò. ç³ ñòàðèì ãëèíÿíèì áóäèíêîì, â äâîð³ 
ôðóêòîâèé ñàäîê, êðèíèöÿ, âóë.Çîðÿíà 21 (êîëèøíÿ âóë.
Ïàðõîìåíêî ð-í ÏÐÁ). 050-442-44-47
  ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ãàç, âîäà, 
ë³òíÿ êóõíÿ ç ãàçîì, ãàðàæ, îêðåìèé äâ³ð ³ âõ³ä. 063-386-02-
00, 068-586-53-92
  ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò. Â 
ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó 
ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 
(ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, 
ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-
95, 067-297-96-18
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 63 êâ.ì., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 57/4, ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ 
4 õ 8 ì., ñàðàé, 1.5 ñîò. çåìë³. 098-743-36-08, 093-301-89-28
  ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 63 êâ.ì., ìîæëèâî ï³ä îô³ñ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 57/4, ³íä. îïàëåííÿ, ö/âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ãàðàæ 
4 õ 8 ì., ñàðàé, 1.5 ñîò. çåìë³. 098-743-36-08, 093-301-89-28
  ×àñòèíà áóäèíîêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç ³íä. îïàëåííÿ, 
âàííà - òóàëåò â áóäèíêó, 4 ñîò. çåìë³, ñàðàé, ãàðàæ. 063-
296-30-12
 3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â Öåíòð³ ïî âóë. ãåðî¿â ìàéäàíó, 
27;  3 ïîâ./4, íå êóòîâà. çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1, 
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë.  ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ. 
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí.  â äâîð³ ÷àñòèíà 
ïîãðåÁó.093-498-06-61
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà (ð-í ³íòåðíàò), 2 âèäè îïàëåííÿ, âñ³ 
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063-670-31-47, 068-515-
77-21
 çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. º ôóíäàìåíò, ñâ³òëî, ïîðó÷ ãàç ð-í 
í³êðàñîâà, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71 

  аВтомото
  Fort Doblo 2005 ð.â., Jtd, ñèí³é ìåòàë³ê, ïàñàæèð, îðèã³íàë. 
067-187-06-98
  Àâòî ÃÀÇ-53 (ìîëîêîâîç), íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
  Àâòî ÌÀÇ 5549 (ñàìîñêèä) 1980 ð.â., íà õîäó. 067-937-
45-39
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098-925-12-99
  ÂÀÇ 2106 1985 ð.â., ñèãíàë., ö/çàìîê, êîë³ð ãîëóáèé, â 
äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî 17 000 ãðí. 097-756-29-19
  ÂÀÇ 21063 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, êîë³ð ñ³ðèé 40 000 ãðí. 
093-996-33-96, 096-382-64-37
  ÂÀÇ 2107 2005 ð.â., â äîáðîìó ñòíà³, êîë³ð ñèí³é, íîâà 
ë³òíÿ ðåçèíà, êàï. ðåìîíò õîäîâî¿. 097-936-88-24, 067-449-
00-16
  ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê, 
êîë³ð âèøíåâèé, â äîáðîìó ñòàí³. 063-259-20-00
  ÂÀÇ 21112 â äîáðîìó ñòàí³, 2005 ð.â., ãàç-áåíçèí. 067-
886-92-24, 066-190-45-97
  Äâèãóí Ä-144 ïåðøî¿ êîìïëåêòàö³¿ ³ç ÌÒÇ òîïëåâíîþ â 
ðîáî÷îìó ñòàí³. 068-762-90-74
  Äâèãóí ÇÀÇ-968, êîëîâêó ³ êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, äî 
Ìîñêâè÷à 2141: äâåðêè, ïåðåäíÿ áàëêà, ïîëóîñü, ãðàíàòè òà 
³íø³ ç/÷. 067-345-41-77, 066-122-15-36
  Äâèãóí Ì-412 â äîáðîìó ñòàí³, ÊÏÏ + êàðäàí + 2 
õðåñòîâèíè íîâ³, ïåðåäíÿ áàëêà, áàãàæíèê íà äàõ, ôàðêîï, 
ïëàíåòàðêà çàäíüîãî ìîñòà, ãåíåðàòîð, êîðçèíà ç÷åïëåííÿ 
íîâà, ïîðøíåâà íîâà, âñå ðàçîì 4 500 ãðí. 097-776-24-16 
  Äâèãóí ÌÒÇ, Ç²Ë, ÊàìÀÇ. 067-937-45-39
  Äåî Ëàíîñ 2000 ð.â., ìîòîð 1.6, ãàç-áåíçèí, ï³ñëÿ ÄÒÏ íà 
çàï÷àñòèíè. 097-739-26-02
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
  Ç²Ë- äèçåëü, ñàìîñâàë. 067-365-66-28
  Ë³òíÿ ãóìà 195/65/15 Áåëøèíà, 10% çíîñó, ïàðà, 
íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Ì³í³ - òðàêòîð Áóëàò 120. 096-983-19-56, 063-829-73-24

  Ìîñêâè÷ 2140 äóæå â äîáðîìó ñòàí³, îäèí õîçÿ¿í. 097-316-
63-91, 063-406-42-89
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 + çàï÷àñòèíè 1983 ð.â., êîë³ð áåæåâèé, íà 
õîäó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-68-43
  Ìîñêâè÷ ÈÆ-412 + çàï÷àñòèíè 1983 ð.â., êîë³ð áåæåâèé, íà 
õîäó â íîðìàëüíîìó ñòàí³. 068-330-68-43
  Îïåëü Àñòðà G 2000 ð.â., 2.0 òóðáî äèçåëü, ìàëîòîíàæíèé 
ôóðãîí, çåëåíèé ìåòàë³ê, äîáðèé ñòàí, åêî. ðîçõ³ä ïàëèâà. 
063-784-44-78
  Ïåæî Ïàðòíåð 1.90 2000 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-762-
11-38
  Ïðèöåï òðàêòîðíèé 2-õ îñüíèé, 4 òîí. íà êðóãó ç 
äîêóìåíòàìè, ïëóã ê³ííèé âîñüìèðèê â çáîð³. 097-256-32-65, 
063-042-57-18, 067-379-91-94
  Ñàìîðîáíèé ì³í³-òðàêòîð, äèçåëüíèé. 093-885-38-24, 
068-507-91-29
  Ñàìîõîäíå øàñ³ íà áàç³ ãàçîíà äèçåëü Ò-25, íåäîðîãî, ç 
äîêóìåíòàìè, òåðì³íîâî. 067-254-30-63
  Òàâð³ÿ 1995 ð.â., ç äîêóìåíòàìè íà çàï÷àñòèíè. 063-992-
03-10
  Òðàêòîð Ò-150 ê íà õîäó, íåäîðîãî, äâèãóí ßÌÇ-236. 067-
937-45-39
  Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó, äâèãóí, ÊÏÏ, ÌÒÇ. 067-
937-45-39
  Òðàêòîð ÞÌÇ, 1989 ð.â., íà õîäó, âåëèêà êàá³íà, íåäîðîãî. 
067-937-45-39

  КуплЮ
  26-é òîì êîëåêö³¿ «Âåëèê³ ìóçå¿ ñâ³òó» - «Ìóçåé èçÿùíûõ 
èññêóñòâ Ãåíò». 063-623-13-57
  Àâòîìîá³ëüí³ êàòàë³çàòîðè. 067-407-62-92
  Àçáåñòîöåìåíòíó àáî ïëàñòèêîâó òðóáó ä³àì. 50 ñì. 097-
722-16-07, 073-161-68-33
  Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
  Áóäèíîê àáî êâàðòèèðó â Êîçÿòèí³ äî 170 000 ãðïí. 063-

398-83-24, 097-137-22-97 Ñâ³òëàíà
  ÂÀÇ íà çàï÷àñòèíè â áóäü-ÿêîìó ñòàí³. 098-876-17-13
  Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ 
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-
793-55-95
  Â³ñê. 098-416-82-64
  Âîãíåòðèâêó öåãëó á/ó, 200 øò. 063-707-46-15                                                                                                                                  
==Ï  Êîðìîâèé áóðÿê, ñ³÷êàðíÿ, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-313-
12-36
  Ãàçåëü. 067-502-79-12
  Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî. 063-392-92-56
  Ãîð³õ ö³ëèé, äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, 
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-500-
10-54
  Çà ïîì³ðíó ö³íó ñòàðèé áóäèíîê (ìîæëèâî íå ó æèòëîâîìó 
ñòàí³), ³ç çåì. ä³ë-êîþ (â³ä 8 ñîò.), àáî ïðîñòî ä³ëÿíêó â ìåæàõ 
Êîçÿòèíà. 063-637-20-65
  Çåì. ä³ë-êó â³ä 1 äî 5 ñîò., â ð-í³ ÏÐÁ òà ïîëÿ. 097-986-
72-73, 063-363-21-58
  Çåì. ä³ë-êó â³ä 1 äî 5 ñîò., â ð-í³ ÏÐÁ òà ïîëÿ. 097-986-
72-73, 063-363-21-58
  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Ëåãêîâèé ïðè÷³ï. 098-010-17-10
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Íåðæàâ³þ÷ó òðóáó ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-
07-98
  Ïîðîñÿ íà â³äãîä³âëþ âàãîþ â³ä 12 äî 80 êã. 097-690-13-64
  Ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü, êóêóðóäçó, æèòî, îâåñ. 067-43-00-280
  Ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî R-17. 093-767-
69-07
  Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
  Ñ³íî 067-264-80-25
  Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
  Ñïîðòèâí³ ãèð³. 063-422-45-66
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-
67-65, 098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, 
ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, 
íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
  Ñòóï³öè ïåðåäí³ ÂÀÇ àáî Ìîñêâè÷, ðåñîðè, àìîðòèçàòîðè 
Ìîñêâè÷, òðóáó, óãîëêè 20-40 ìì á/ó, íåðîáî÷èé àáî 
ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê, ì³í³-òðàêòîð, äîêóìåíòè íà 
ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 068-216-34-20
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóêîð. 067-43-00-280
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 097-776-95-86

  ×îëîâ³÷³ ÷îáîòè íåõîäæåí³, êð³ì ãóìîâèõ, ÷åðåâèêè ðîáî÷³, 
òóôë³ ³ ÷åðåâèêè àðì³éñüê³, âñå íåâæèâàíå.. 096-467-88-03
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é, êðîë³â - íóòð³é æèâîþ âàãîþ. 097-
446-20-46, 063-629-01-49
  Øê³ðêè êðîë³â 1 ñîðò 20 ãðí./øò. 097-011-22-11
 àâòî Á/ó ï³ä âèïëàòó. 093-892-27-71

  мінЯЮ
  2-õ êâ ð-í ó÷èëèùà íà áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³ àáî ì.Êîçÿòèí, îáêëàäåí³, 
ñòàð³ õàòè íå ïðîïîíóâàòè. Ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 0935587749, 
0689414447
  Áóäèíîê óòåïëåíèé ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè â ì.Êîçÿòèí íà 1-ê³ìí. êâ. â 
öåíòð³, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-264-80-29
  2-õ êâ ì.Ìàð³óïîëü íà 1 ê³ìí â ì.Êîçÿòèí 093-017-48-11

  раЗное
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè äîìàøíüîãî êîòèêà. 063-315-06-13
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò - ìèøîëîâè  6 ì³ñ. 063-280-
18-63
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ñòóäåíò³â. 093-782-40-32
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, áàæàíî ç ñåëà, 
öåíòð. 063-694-97-19
  Â³çüìó íà êâàðòèðó ÷îëîâ³êà àáî æ³íêó, ð-í æ.ä âîêçàëà. 
063-671-36-66
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÀÂ ¹239021 íà ³ì’ÿ 
Ñì³ëÿíåöü Ñåðã³é Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê ñåð³ÿ ÑÎ ¹164438 íà ³ì’ÿ 
Ìóñ³é÷óê Îëåêñàíäð Îëåêñàíäðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
  Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-024-05-25, 063-808-
27-17
  Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà ñåð³ÿ ÄÅ ÂÊ 
¹001127 ïðî îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ «Ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà 
åëåêòðîâîçà», âèäàíèé ïðîôåñ³éíî - òåõí³÷íèì ó÷èëèùåì ¹17 
ì.Êîçÿòèí 05.06.1997 ð. íà ³ì’ÿ Áîíäàð÷óê Þð³é Ìèêîëàéîâè÷ 
ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çàãóáëåíî ïàñïîðò íà ³ì’ÿ ×îðíèé Äìèòðî Â³êòîðîâè÷ 
17.06.1981 ð.í. ââàæàòè íåä³éñíèì
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 093-911-81-10 
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ìåáëÿìè. 
097-235-42-87, 093-807-86-70
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1/2. 093-773-34-02, 098-675-
21-69
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 063-359-40-07
  Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð. 093-885-20-54
  Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿ íà äîâãèé òåðì³í. 063-
353-58-16
  Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-998-07-49, 097-116-
47-26
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ â öåíòð³. 063-830-07-07
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ â³ä 60 äî 130 êâ.ì., 
ìàãàçèíó «Àáñîëþò» âóë.Ïåðåìîãè 41 (ð-í ó÷èëèùà). 097-
449-53-15
  Çäàì ãàðàæ. 063-422-45-66
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34, 
063-624-35-39
  Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ ì³ñòà ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 093-70-
56-105
  Çäàì ï³ä áóäèíêó ç ãàçîì âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34, 
5-25-42
  Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ.ì., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 61à, ï³ä 
á³çíåñ îô³ñ (á³ëÿ ñòàðî¿ àâòîáóñíî¿). 096-555-73-71
  Çäàì òîðãîâó òî÷êó íà âåëèêîìó áàçàð³ â ² ðÿä³, íà òðèâàëèé 
òåðì³í. 097-575-60-55, 093-013-65-24
  Çäàì ÷àñòèíó ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó, öåíòð, íåäîðîãî. 093-
626-82-86, 097-324-85-40
  Çí³ìó 2-õ àáî 3-õ ê³ìí. êâ., â ð-í³ 1 ñàäî÷êà. 093-091-65-35
  Çí³ìó ê³ìíàòó àáî êâàðòèðó. 093-145-19-27, 098-062-02-67
  Øóêàþ áóäü-ÿêó ðîáîòó. 073-152-97-19 Â³êòîð
  Øóêàþ ñïóòíèöþ äëÿ æèòòÿ äî 50 ðîê³â. 063-194-61-44
 â ð-í³ ïåðåõîäêè Áóëà çàãóÁëåíà Áàðñåòêà ç äîêóìåíòàìè íà ³ì’ÿ 
Áðàíîâ³Öüêèé îëåã â³êòîðîâè÷, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 
093-408-06-25, 093-724-28-23
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овен 
Цього тижня важливо налаго-
джувати контакти та будувати 

взаємини з людьми.
Телець 
Ви на порозі важливих змін. 
тож на вас чекає складний та 

відповідальний тиждень.
близнюки 
особливих досягнень на роботі 
не передбачається, на вас чекає 

рутина, але буде добре оплачувана.
 рак 
Ваші критичні вислови на чужу 
адресу можуть спровокувати 

конфліктну ситуацію,стежте за собою.
 лев 
Ви на правильному шляху, але не 
варто очікувати, що життя стане 

повною чашею занадто швидко.
 діва
Ваші досягнення - це добре, 
але настав час рухатися впе-

ред, до нового й цікавого.
Терези 
Імовірна зміна вашого кола 
спілкування. На першому плані 

опиняться нові люди.
скорпіон 
У будь-якій ситуації розрахо-
вуйте на себе. Виділіть час для 

планування майбутнього.
сТрілець 
 Буде все добре, особливо, 
якщо ви дасте собі можливість 

відпочити.
козеріг 
страх за своє майбутнє може 
наштовхнути на якісь таємні 

плани.
водолій
роботи буде багато, хоча деякі 
справи успішно доручите іншим, 

основну роботу доведеться робити самим.
риби 
 На роботі й у громадських місцях 
знову ті самі проблеми. але у вас 

уже є досвід, як із цим справлятися.

ГОРОСКОП
з 23.02 по 1.03
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недІля,26 лютого

- 2 0Ñ   - 2 0Ñ
+ 2 0Ñ   + 5 0Ñ

середа, 1 березня

  + 4 0Ñ   + 5 0Ñ
  + 5 0Ñ   + 8 0Ñ

вІвторок, 28 лютого  

  + 3 0Ñ    + 8 0Ñ
  + 7 0Ñ    + 9 0Ñ

понедІлок, 27 лютого

  0 0Ñ   + 3 0Ñ
 + 5 0Ñ   +1 0Ñ

субота, 25 лютого  

  0 0Ñ    0 0Ñ
  +3 0Ñ    +2 0Ñ

пятниця,24 лютого 

   - 1 0Ñ    + 4 0Ñ
   + 7 0Ñ   + 4 0Ñ

четвер, 23 лютого 

 - 1 0Ñ  + 2 0Ñ
 + 4 0Ñ  + 3 0Ñ

Прогноз погоди

392704

392615

повідомТе нового начальника 
поліції про злочин

Усі, хто володіє інформацією про вчине-
ні злочинні дії, можуть особисто повідоми-
ти про це нового начальника козятинської 
поліції Олега Швеця телефоном 063-642-
11-11. Анонімність гарантується.
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