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Безлад у поліції

У родичів та постраждалих терпець увірвався, вони знову
поскаржилися на бездіяльність правоохоронців в обласне управління

Катерина ЧЕКАЙ

Група козятинчан, які вже не в
силах терпіти свавілля деяких козятинських слідчих, дільничних та
працівників прокуратури, вирішили
діяти. Люди написали колективне
звернення до начальника поліції
Вінницької області Юрія Педоса. Як
результат, перевіряти наших правоохоронців у середу приїхав його
заступник Сергій Чуба.
У “райвідділі” зібралося більше
десятка скаржників. На прийомі
чиновник з області дві години вислуховував громадян. А вони прийшли з наболілим.
По кілька років люди намагаються добитися справедливості. За їх
твердженнями, від козятинської поліції отримують тільки байдужість,
неувагу, а то й відверте нехтування

їх громадянськими правами. Багато
з них розповідають про безлад,
який робився в місцевій поліції при
колишньому керівництві. Коли прийшов новий начальник, всі сподівалися, що він наведе лад. Минуло
майже півроку, але суттєвих змін
у діяльності козятинської поліції не
помітно.
Люди розповідали свої історії зі слізьми та відчаєм.
Це вбивства,побої,крадіжки,погрози
фізичною розправою. Хтось втратив
матір,хтось сина,а комусь страшно
жити, бо ті, хто погрожує їх життю,
гуляють на свободі. Один з присутніх скаржників (мешканець міста)
вже п’ять разів подавав заяву про
нанесення членам його сім’ї тілесних ушкоджень. Але кожного разу
працівники поліції не вбачали скла-

ду злочину. Громадяни скаржилися
на бездіяльність слідчих. Зокрема,
Прокопчука, Костюка, Фалдіна, Савченка, Брянського, Івасенка, Андрія
Матвійчука. Наголошували на те,
що прокуратура за одне з поліцією,
обурювалися діяльністю відомого
на весь район дільничного Євгенія
Трайдакало.
Серед людей була жінка, у якої
рівно рік тому жорстоко вбили стареньку матір. Газета “RIA-Козятин”
вже писала про цей страшний випадок, коли у приватному будинку
пенсіонерку жорстоко побили, обікрали хату та залишили помирати.
Дочка розповіла, що рідні впевнені: злочин скоїли сусіди-наркомани
за наводкою іншого сусіда. Але в
поліції до цієї версії не прислухалися. Один зі слідчих у цій справі, не-

мов навмисно показував пані Галині
фото її покаліченої матері. Жінка
ледь сама не вмерла на місці від
таких жорстких фотодемонстрацій.
Невже це входить у методи розслідування?
Знову маємо обіцянки. Сергій Чуба уважно вислухав кожного,
записав усі дані по їх справах та
обіцяв у найближчий час провести
перевірку діяльності слідчого відділу
козятинської поліції.
— По кожному окремому факту
проведеться службове розслідування, — підкреслив Сергій Чуба. — У
законний термін кожному нададуть
письмову відповідь. Можливо, в
діяльності слідчих є деякі порушення, їх виявить перевірка. Не

можу зараз судити, робили вони
щось незаконне, чи ні. На суботу
запланована зустріч з начальником
карного розшуку, будуть заслухані
звіти всіх співробітників по показниках роботи за 5 місяців поточного
року. Взагалі, є позитивна динаміка
— зараз Вінницька область на 5
місці по розкриванню злочинів, а
була на 12. На сьогоднішній день
безпека громадян у нас на першому місці.
Від редакції: Подібні обіцянки
ми вже чули від колеги пана Чуби,
який проводив прийом громадян
відразу після призначення нового
очільника козятинської поліції. На
жаль, вони залишилися тільки обіцянками.
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Пушкін як міфотворець російської
Едуард Шевчук
отримав нагороду імперії, з приниженням українців
Надмірний гуманізм козятинчан до ворогів — як результат,
надмірна смертність серед воїнів
ЗСУ. Усі ми зрадники. Не тому,
що не загинули на війні. Хоча
послали туди інших умирати. Здорових. А тут у тилу, в Козятині,
невже одні люди без моралі, що
не вміють за себе постояти і ненавидіти росіян за те, що вони
вбивають наших хлопців? Хоронимо, скиглимо, а на відповідь
не гідні. Ну не можемо відстояти
себе, то хоча б звернули увагу на
істукана, що стирчить в парку, і
зветься Пушкіним.
Так, стирчить пам’ятник тому,
хто придумав і виклав росіянину мову, через яку вбивають та
калічать українців. Його мовою
розповідають про зневажливе
ставлення до громадян України.
Те, що він створив, москалі використовують, як зброю і оправдовують, щоб нас вбивати. Вони
досягли на вбивстві ідентичності
українців неабияких успіхів, нарік-

Влад ПОВХ

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

Галина Середіна
Бабушка Тетяна і
Тетяна, Анна та Софія (4),
принесала 500
Настя (4), зібрали 200 кришечок від
Маша (3), Тимур (4) і Матвій
кришечок
Анатолія Раснянського (1,3) здали 2570 штук кр.

Галина Середіна
принесла 108
кришечок та 5 бутлів,
останні їй допомагає
збирати Галина
Свінціцька

Приємина для велике Спасибі
військових на маленьким
передовій
лідерам нації
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

У вівторок волонтерський центр газети “RIAКозятин” відправив на
передову в Ясинуватський
район поблизу Авдіївки
посилку. Отримувач — наш
краянин Михайло. Коли ми
з ним зв’язуємось зараз
по телефону, то чути, як
гримлять гармати і розриваються снаряди.
Через Нову пошту було
відправлено військо вим два ящики консервацій від Козятинського
м’ясокомбінату та малюнки
і листи від вихованців Центру інноваційного розвитку дитини.
Крім того, власними силами придбали чотири скати
для джипа морським піхотинцям під Маріуполь. Усього вартість посилки становить 8 тисяч гривень.
На даний час започатковуємо акцію “Купи, принеси
пачку цигарок, сірників та пару носків або щось одне,
і ми сформуємо посилку для передачі в зону АТО”.

30 травня 2017 року на плацу залізничного училища діти малювали листівки воїнам АТО ЗСУ. Перші нагороди майбутнім лідерам
нації — грамоти від волонтерського центру — Денису Помельчуку,
Андрію Помельчуку, Каріні Зборовській, Владиславу Дука,
Івану Буличу, Ангеліні Стратійчук, Софії Василяка, Діані Слободяник, Софії Драпій, Олександру Нечипоруку, Дар’ї Ільчук,
Ірині Вдовиченко, Олександрі Біда, Наталії Василишиній, Вікторії Трохимець, Денису Шевчуку та Лізі Маринчук.

Відпочинок для активнопатріотичної молоді
Влад ПОВХ

Молодь віком від 12 років та дорослі
віком до 70 років запрошується на молодіжний фестиваль “Земля героїв”. Захід
пройде у червні 16, 17, 18 числа на околицях Львова. Фестиваль присвячений
дню народження Євгенія Коновальця.
З собою необхідно мати каремат,
спальний мішок. Працюватиме польова
кухня. Проживання у військових наметах.

На фестивалі алкоголь і тютюн заборонений.
Є можливість поспівати, затанцювати,
продекларувати, розповісти гумореску
або продемонструвати інші таланти, що
Бог нагородив.
Приїзд групами до Львова, де вас зустрінуть, а після завершення доставлять
до вокзалу міста Львів. Якщо береш
продукти, то тільки консерви в металевій
упаковці.
Обов’язковий доброзичливий настрій!

рувала Музею книгу-мартиролог
„Білі лебеді у небесах. Відлуння
неоголошеної війни”. Нагадаємо,
що це довідково-інформаційне
видання, присвячене пам’яті загиблих краян-військовослужбовців,
які загинули на війні на сході
України. Тепер буклет знаходиться в Залі Слави Музею.
Наприкінці екскурсії діти зустрілися із заступником командувача Нацгвардії України
генерал-майором Ярославом
Сподарем. Військовий розповів
їм багато цікавого.

На сторожі нашого
спокою та традиційних
українських цінностей
— лицарі ветерани
АТО ЗСУ Козятинщини. СЛАВА ТА ЧЕСТЬ
ГЕРОЯМ!
Пройшовши гирло
війни сходу України,
варто згадати, Едуард
Шевчук — із плеяди
кіборгів.
Після завершення
“військової операції”
в селі Козятині, де ветерани АТО та службовці ЗСУ проводили
акцію протесту під стінами сільської ради,
на майдані вручили
медаль пану Едуарду,
яку він мав отримати
в 2016 році.
Українській нації є
ким пишатися.

ши іноземним словом “гібридна
війна”.
Ну що ще, крім горя приніс нам
той Пушкін? Це не наш класик,
честь і гідність нації.
Абсолютно не наш герой! Звичайно, хочеться, аж свербить попартизанити з кувалдою, трахнути
його по голові. І є за що. Хочу,
як на Майдані, гуртом відстояти
український парк в Козятині, знісши цього істукана.
Знести можу. А ось відстояти
і переназвати без громади, що
ненавидить російську наволоч і
вбиває наших братів в АТО, це
складно. Хоча той, що йде, оси-

лить дорогу.
Розпочинаємо акцію про
знесення істукана Пушкіна та
перейменування парку ім’ям
полеглих воїнів у зоні АТО.
Хто за, приходь до нас! Найперше, ми не несемо відповідальності за партизанів-одиночок, що
випадково знесуть істукану голову чи носа.
Надіємось, що у них вистачить
мужності про це не хвалитися. У
свою чергу гарантуємо абсолютно не сприяти в цій справі поліції,
СБУ. Ми підемо правовим шляхом. Оголошуємо збір підписів у
редакції. Набираємо волонтерів.

Голову села Козятина хотіли вКиНути в сміттєвий бак
Але пані голові пощастило втекти від атовців

Влад ПОВХ

Маєте можливість познайомитись і спілкуватися зі всією Україною.
Контактний телефон організаторів
фестивалю у Львові (067)-297-64-75.
Звертатись “Друже Скиба”, посилатися на публікацію в газеті “RIA-Козятин”.
Не забудьте перед поїздкою присвоїти собі псевдо. Попередній запис
обов’язковий. Приїзд бажано групами.
Розраховуємо на підтримку активістів навчальних закладів та інших молодіжних
осередків.

Діти атовців побували в музеї Нацгвардії
За інформацією офіційного
сайту міськради, відвідувачами
Центрального музею Нацгвардії
України стали діти учасників
антитерористичної операції та
пільгових категорій. Мати загиблого в зоні проведення АТО
бійця Національної гвардії України солдата Вадима Наумова, завідувач сектору міської ради
по роботі та соціальній підтримці воїнів АТО та членів
їх сімей Інна Наумова пода-
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Влад ЛІСОВИЙ

В Україні та, в Козятині зокрема, є дуже багато
державних озброєних органів виконавчої влади. Усі
вони декларують захист держави, і Вас разом зі
мною. Якщо це так, і вони справжні за визначенням,
то не можуть боротися самі з собою – народом,
частиною якого є я разом з вами. Я маю досвід
проживання в Іспанії. І кому я повірю найперше?
Без сумніву, так це державним органам при військовій виправці зі зброєю в руках. Висновок такий:
сьогодні поліції, армії, прокуратурі довіряє вся Іспанія. Це загони оборони правди для будь-якого
громадянина.
А в Україні навіть голова сільради – це каральний орган бандо-влади і більше нічого? Глибоко
аморальні, начитані, скупі до грошей чиновники
воюють і можуть воювати з власним народом?
Воїни АТО вже вкидали у сміттєвий бак голову
райради. За його ставлення до військових, які захищають нас від російського агресора. І ось прийшла
черга до голови села Козятин Тетяни Катеризюк.
Те, що відбулося на території села Козятин, можна
назвати публічною люстрацією. Адже причина — у
вилученні у загиблого воїна АТО земельної ділянки.
Що робити людям? У правовому полі, це так:
Ст. 5 Конституції України: "Носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ
здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в
Україні належить виключно народові і не може бути
узурповане державою, її органами або посадовими
особами. Ніхто не може узурпувати державну владу.
У випадку узурпації ж народ має право на акцію
протесту.
Опір гнобленню витікає з прав людини. Коли уряд
порушує права народу, повстання для народу і для
кожної його частини є його священним правом і невідкладним обов'язком (Статті 33-35 Декларації
прав людини і громадянина 24 червня 1793
року, яка була частиною Конституції Французької республіки).
Генеральна Асамблея ООН 10 грудня 1948 року
проголосила Загальну декларацію прав людини,
у преамбулі якої зазначила: "... Беручи до уваги, що
визнання гідності, яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та невід'ємних їх прав є основою
свободи, справедливості та загального миру: і беручи до уваги, що зневажання і нехтування правами
людини призвели до варварських актів, які обурюють совість людства, і що створення такого світу, в
якому люди будуть мати свободу слова і переконань
і будуть вільні від страху і нужди, проголошено як
високе прагнення людей; і беручи до уваги, що
необхідно, щоб права людини охоронялися силою
закону з метою забезпечення того, щоб людина не
була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення...."
Вам не здається, що саме така ситуація з правами людей на Козятинщині?

Катерина ЧЕКАЙ

3

у всіх на устах

Усі президенти України, а за
фактом й нині діючий,та інші, хто
при них мали, — мають мрію.
Суть її зводиться до одного —
узурпувати державну владу. Для
них, на жаль, а для України, слава Богу, нікому це не вдавалося.
І тільки в селі Козятині того ж
району Вінницької області проста
за походженням селянка Тетяна
Катеризюк успішно реалізувала
проект узурпації влади в межах
сільської ради. Вона на стільки
тішилась (а чого тішилась? продовжує тішитись) своєю владою,
що розслабила булки. Аж ніяк
не сподівалась, що при контрольованості нею влади і громади
в цілому, її будуть ловити, а вона
тікатиме, як заєць (крольчиха).
Свою особисту роботу вона
жорстко побудувала і охороняла
силою закону, з метою забезпечення повноти влади. Однак
таку сферу, як діловодство, абсолютно нехтувала. Щоб людина
не принесла заяву і не обтяжила
її роботою, вона особисто приймала заяви, а потім викидала,
як непотріб. Усні заяви, виголошені вербально жителями громади, взагалі ігнорувала Закон
про звернення громадян. (Закон
регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України
права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян
відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності,
викривати недоліки в роботі,
оскаржувати дії посадових осіб,
державних і громадських органів.
Закон забезпечує громадянам
України можливості для участі в
управлінні державними і громадськими справами, для впливу на
поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ,
організацій, незалежно від форм
власності, для відстоювання своїх
прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.)
На теренах села Закон не
діє взагалі або діє, тільки
коли є особистий прямий

інтерес незвичайної баби —
головихи села. Не повідаю, що
тисячі, але десятки жителів села
розбились своїми сподіваннями
об цю скелю Тетяну Катеризюк.
У цей перелік потрапила родина полеглого воїна ЗСУ,
21-річного лейтенанта Віктора Ковальчука. Він загинув
по-геройськи під час бою біля
Георгіївки на Луганщині. Згорів
заживо з побратимами від влучення реактивного заряду. Уже
посмертно був нагороджений
орденом Богдана Хмельницького.
Залишилася земельна ділянка у
спадок в центрі села, яку родина
не приватизувала, тому що головиха не надала такої можливості.
Не приймаючи заяв, бездіяльністю по відношенні до родини
воїна, сама втихаря відчужила
і прийняла землю на баланс
сільської ради. Хоча таких документів ніхто не бачив. Вимагали

показати у секретаря, але марно.
З позиції здорового глузду,
як головиха, так і депутатський
корпус, мали б вчинити дії. Але,
видно, не мають здорового
глузду ті, хто голосував за такий
дебілізм. Ці сволочі мали запропонувати родині фінансову
виплату, еквівалентну ринковій
вартості землі. А то ще й на
додачу іншу ділянку з побудовою жилого будинку. І все це
вписується в державну програму
реабілітації родин полеглих воїнів
ЗСУ в АТО.
Але депутати, як і головиха,
віртуально бачили і грілись думкою, що щось там побудують.
Вірніше, будувати вони не будуть,
а от отримати відкат від проекту
по здачі всі хотіли.
На цьому побудований весь
сюжет подій.
Волею, чи неволею на захист
родини побратима, полеглого

воїна ЗСУ, виступили ветерани
війни.
Що характерно, використали весь адмінресурс розрулити
ситуацію в правовому полі. І
нарвались на просту селянську
бабу-крепость Тетяну Катеризюк.
Бігали, писали, просили, долучали людей зверху. Результат —
нуль. Саме на такий результат і
розраховувала Тетяна Катеризюк.
Вона із вовка стала зайцемкроликом.
Чому?
Тому що хлопці, згрупувавшись
по-військовому, провели справжню військову операцію. Штурмом увірвалися в кабінет головихи, трохи розтрощивши двері.
Були і шумові вибухи. Однак,
баба-головиха в кабінеті не була.
Поїхали до неї додому. Кинули
шумові пітарди. Бачили головиху,
але вона сховалась у власному

будинку. До хлопців не вийшла.
Були заклики до штурму будинку
головихи. Прибулий наряд поліції переконав атовців цього не
робити. Повернулися в зворотньому напрямку. Запалали шини.
Прибули представники влади,
поліція та СБУ. Отримавши від
них ствердження про відновлення
справедливості, ветерани АТО
інших дій не вчиняли. Мирно
розійшлися. Усі, як один, залишились при своїй думці. Якщо
влада не поверне майно родині,
у них залишається, як крайній захід, право на повстання.
Адже у випадку узурпації
влади, порушення владою права
громадян на свободу та гідність,
народ має право на повстання.
Поліція відкрила справу досудової перевірки за фактом
хуліганства.
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Лелеки ображаються на людей
Катерина ЧЕКАЙ, Вячеслав
ГОНЧАРУК

Їх проганяли. У редакцію
“RIA-Козятин” завітали любителі
природи і просто хороші люди,
які повідомили,що на вулиці Некрасова є гніздо, куди прилетіли
лелеки, а люди кидають каміння і
не підпускають птахів оселитися...
Прибувши на місце події та
поспілкувавшись з мешканцями,
стало відомо, що лелек потурбували ще в минулому році і свою
домівку вони покинули. Невідомо,
чи звили вони гніздо торік чи ні.
Та в цьому році вони поселилися
вже в іншому місці, а на місце,
звідки їх попросили люди, тільки
прилітають. Посидіти трохи — і
знову в небо. Прилітає один. Прилітають двоє. Інколи троє. Своє
гніздо лелеки пам'ятають, а лю-

дям образу пробачити не можуть
і пернатих не висиджують.
Нема кому встановити
гніздо. Нагадаємо про ще одну
ситуацію з лелеками на вулиці
Матросова в Козятині. У статті,

яка вийшла два тижні тому “Лелеки
залишилися без свого гнізда”(“RIAКозятин” №20 від 18 квітня 2017
року),йшлося про те,що у мешканців вулиці болить душа за птахів,які
втратили своє гніздо. Воно впало

зі стовпа і нікому його встановити
на висоті. Місцева влада не йде
назустріч ні птахам, ні людям. Депутат Радіна, яка мала б вболівати
за проблеми свого округу,та електрики,у яких є спеціальна “вишка”,

“вмили руки”.
Саме два тижні тому мер Пузир
пообіцяв посприяти встановити
колеса для гнізда. Термін минув.
Ситуація не змінилася. Тим часом
сім’я Кравчуків сплела з лози
гніздо, яке може вмістити десять
лелек (!). Поставили вони його
на дах своєї хати, але птиці не
хочуть на нове місце. Природно, прилітають до стовпа, поряд
з яким було колишнє гніздо,
чекають на людську допомогу.
Отож, родина Кравчуків на візку сплетене гніздо привезла на
подвір’я місцевої жительки Галини
Козачук (у якої по сусідству місце
колишньої оселі лелек ). Але як
причепити його на височенний
стовп, люди не знають. Влада
продовжує бойкотувати прохання
небайдужих до долі птахів мешканців вулиці Матросова...

Підприємець обурений діями мерії
Відкритий лист міському голові Козятина

Шановний Олександре Дмитровичу!
Звернутися до редакції мене
змусили ваші дії по блокуванню
нашої підприємницької діяльності,
за адресою: вулиця Білоцерківська, 5-А. На якій у даний час
зареєстровано три підприємці
та п’ять працівників. Які справно
сплачують всі податки. Виїзд з
території нашого підприємства
здійснювався з вантажного автопарку, який був у оренді ПАТ
“Козятинхліб” на вулиці Білоцерківській.
З жовтня 2016 року територію
автопарку взяв в оренду підприємець, який перекрив рух мого
транспорту і я змушений на даний час виїжджати через вулицю
Осипенка.
Після цього я звертався за
допомогою до вас особисто, до
Козятинської державної адміністрації, до Вінницької держадміністрації. Там мені було рекомендовано звернутися до суду.
Мною було подано позов у суд
про встановлення сервітутного
проїзду територією вантажного
парку. Але на рішення суду по-

трібен час. І вам, як юристу, це
відомо.
Я також пробував владнати
конфлікт з жителями вулиці Осипенка. Звертався до вас в усній
формі за дозволом про ремонт
вуличного полотна своїм коштом,
на що одержав відмову.
Почав сам засипати ями, але
встиг висипати лише 20 тонн щебеню, як мою машину блокували
жителі вулиці Осипенка та викликали поліцію, сказавши, що їм не
потрібно ніякого ремонту.
Для початку ви встановили
знак З. З. “Рух вантажних автомобілів заборонено”. Але дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що обслуговують громадян чи належать громадянам,
які проживають або працюють у
цій зоні. А також на транспортні
засоби, що обслуговують підприємства, які розташовані у позначеній зоні.
Згідно зі ст. 27 “Закону України Про дорожній рух”, організація дорожнього руху на автомобільних дорогах, вулицях та
залізничних переїздах здійснюється із застосуванням технічних

засобів та автоматизованих систем керування дорожнім рухом
відповідно до правил і стандартів,
а також на основі проектів і схем
організації дорожнього руху, погоджених із Державтоінспекцією
Міністерства внутрішніх справ
України. До вказаних проектів і
схем за приписами Державтоінспекції МВС України можуть бути
внесені зміни та доповнення.
Цей знак надав жителям,

Рахуємо лавки
В'ячеслав ГОНЧАРУК

У соцмережах більше місяця мусолиться тема про те, що
міськрада виділила кошти на
придбання 44 паркових лавок.
Зберігав їх після придбання депутат з району ПРБ Віктор Малишевський. Одним з активістів показувати лавки він не хотів. Інші
активісти почали вимірювати поставлені лавки і зрівнювати ціни...
Сьогодні ми вирішили перевірити відповідність виконання
рішення виконкому Козятинської
міської ради “про затвердження
місць для встановлення паркових
лавок”.
З перевіреного можемо повідомити, що станом на 31 травня
таких лавок встановлено 28.
Згідно з переліком місць, вони не
встановлені на вулиці Мудрого,
на перехресті з вул. Сковороди

Лавки ми порахували,отож Громадській раді
залишилося порахувати бродячих собак
зліва перед перехрестям (1шт.)
(відмовились мешканці), біля
будівлі управління соціальної
політики на вулиці Винниченка
(1шт.) (відмовилися в управлінні),
на прибудинковій території житлового будинку по Довженка, 93
(1). Не доїхали поки що лавки і у
Залізничне. Там їх планують встановити на вулицях Дружби, 59,
Грибній, №5 і Весняній, 2. Скрізь
по 2 лавки, всього шість. Також

шість лавок передали з балансу
житлово-комунального господарства управлінню освіти та спорту
і одну на баланс залізничного
училища ВПУЗТ (планується поставити на зупинці).
Як повідомив пан Малишевський, недостаючі лавки будуть
поставлені у найкоротший
термін. Про це редакція газети
“RIA-Козятин” мешканців міста
повідомить пізніше.

а саме Мельничук Т.,
проживаючій на вул.
Осипенка, 37, право викликати по три рази на
день патруль поліції безпричинно.
Скажіть: “Де і в якій
країні громадяни можуть
викликати поліцію не законно і не нести за це
відповідальність? Якщо
є правопорушення, то
чому немає адмінпокарання?!”
Але це ще не кінець.
Тепер ви вирішили
встановити пристрій обмеження висоти транспортних засобів висотою 3 метри, який
називається “Шлагбаум”.
Дозвольте запитати: “На вул.
Осипенка знаходяться режимний
об’єкт, лікарня, будинок для пристарілих, дитсадок? А як має
здійснюватися під’їзд у разі пожежної небезпеки, швидкої допомоги, сміттєзбиральної техніки?”
Ви своїм рішенням блокуєте
роботу підприємства, оскільки я
не можу підвезти автомобілем
сировину, яка є предметом моєї
підприємницької діяльності.

Але це ще далеко не всі дії
вчинені вами.
23.05.2017 року о 13.30, коли
я був у суді по справі “Про встановлення сервітутного проїзду”,
ви приїхали під ворота нашого
підприємства і погрожували в
усній формі моїй дружині і підприємцю перекрити екскаватором
вул. Осипенка. Або після сесії,
яка відбудеться 02.06.2017 року
засипати вулицю щебенем, щоб
насилу перекрити мені проїзд.
Довели своїми діями дружину до
нервового зриву. Мої сини змушені були захищати свою матір.
Після вашого візиту швидка допомога приводила її до належного
стану.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого
самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на
підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачений
Конституцією та законом України.
Читаючи цей лист-звернення,
шановні підприємці, задумайтесь
чи не опинитесь ви завтра під
схожим чиновницьким “бєспрєдєлом”?
З повагою, Сергій Петрик.

Ремонт дороги з віником
В’ячеслав Гончарук

У вівторок, 31 травня, в місті
Козятині на вулиці Куликівського робили ямковий ремонт
дороги. Проводили ремонтні
роботи фірма “Віндор” з Вінниці, але дідівським способом.
Ямки після обробки технікою
заляпували звичайним віником.
Жу р н а л і с т и г а з е т и “R I AКозятин” поцікавилися в найманих працівників дорожньої
служби, чому вони проводять
ремонтні роботи таким застарілим методом. Ті відповіли, що
такий метод є найбільш дієвим
— щоб дорога служила довше.
Головне, ка ж уть вони, щоб
краї ями були залиті бітумною
сумішшю. У ній є переваги над
смолою.
— Можна нагнати великої
та су часної техніки, тільки
ремонт якіснішим не стане, —
стверджує один з працівників

“Віндору”.
Можна було б погодитися з
приїжджими спеціалістами, та,
відійшовши на ділянку дороги
з латками, які підготували раніше, ми не помітили, що основне
в дідівському методі — помастити краї ямки. Краї ямок
оброблені бітумною сумішшю
були не скрізь. Можливо, дорожники помітять, що щось
недоробили і дороблять?
А може так і залишать? Зрозуміло одне: якщо все зроблять
у цьому році якісно, то що будуть робити в році наступному?
Від редакції: Зрозуміло, що
ремонт доріг проводиться за
гроші громади, платником виступає міська рада. То чому ж,
шановні, ніхто не контролює
роботу підрядника? Скільки
ще ми будемо розтринькувати
бюджет? Ці запитання залишаються...

ми і влада
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Давайте разом перевіримо
інтернет
Майбутнє поруч. Люди
перестають ходити в
магазини — вважають за
краще шукати необхідне
онлайн. Але кому довіряти,
як не розчаруватися в своїх
очікуваннях? І чим більше
інформації і хаосу в інтернеті,
тим вище скептицизм
користувачів. Але є рішення!
Його і обговорювали на
конгресі фахівці RIA і провідні
українські маркетологи
Наталія Афанасьєва

Довіра - найбільш затребувана цінність, вважає Андрій
Длігач, маркетолог, футуролог,
гендиректор Advanter Group.
Він переконаний, що нині люди
довіряють тільки самим собі.
У епоху роботів будь-яка думка ставиться під сумнів — це
дійсно реальні люди щось мені
пишуть у Facebook?
А що робити, якщо всі 5000
друзів транслюють 5000 експертних думок з приводу? З цим
доводиться жити. І вибирати, як
саме.
Беремо відповідальність.
Перевіреність інтернету — це
анти-хаос. Цю формулу вивів
Вадим Пустотін,засновник брендконсалтингової компанії «Слідопит»,батько бренду «Наша Ряба»
та ряду інших. Впевненість,довіра
і віра - на цих трьох рівнях розвивають відносини сучасного споживача і компаній. Як це працює?
Пустотін наводить приклад оголошення «Перевірено, мін немає».

На слайді з презентації зафісована ситуація з перевіркою нерухомості у Вінниці і передмістях. У
DOM.RIA відзначають, що «Перевірені квартири» продаються швидше, ніж звичайні пропозиції

У скептика відразу з'являються
питання: хто це сказав і як давно перевіряли? Ймовірно, доповнене оголошення «Перевірено,
мін немає. Лейтенант Петров,
травень 1944» викличе більше
довіри. Адже конкретна людина
взяла на себе відповідальність за
інформацію.
Так само роблять і в групі
компаній RIA.com. У газеті RIA
і на сайті 20minut.ua журналісти
повідомляють: «Тільки перевірені факти». Інспектори DOM.RIA
за рік перевірили понад 4000
квартир - і це тільки у Вінниці!
Це реальні люди, які стукають
у двері тих, хто здає в оренду
або продає нерухомість, і перевіряють все - кількість кімнат,
метраж, поверх, роблять панорамні фото. Такі оголошення
забезпечуються спеціальною
позначкою. На сайті DOM.RIA
на момент написання статті розміщувалося 7806 активних перевірених об'єктів по всій Україні.
Автолю бите лі, які користуються найбільшим в країні

НАВІЩО ria ПРОВОДИТЬ КОНГРЕСИ
Четвертий конгрес RIA тривав два дні - 25 і 26 травня. На базі
відпочинку «Гостевія» більше 250 співробітників групи компаній
RIA.com з Вінниці, Козятина, Тернополя та Хмельницького обговорювали досягнення і цілі на наступний рік за участю провідних
українських експертів у сфері маркетингу і брендингу.
інтернет-порталом AUTO.RIA,
отримують надійні рекомендації. Наприклад, яким салонам
і дилерам можна довіряти, на
що звертати увагу при купівлі/
продажу автомобіля. А про те,
що люди довіряють AUTO.RIA,
можна судити за кількістю скачувань однойменної програми
для смартфонів - понад 1 мільйон! Перевірити всі оголошення,
правда, складно - адже кожен
день на ресурсі продається як
мінімум 1400 авто. Інспектори
мало ефективні, коли мова йде
про великі дані. Тому застосовуються інші технології, що
дозволяють відслідковувати і видаляти оголошення, щодо яких
виникають підозри. Це - Big
Data, машинне навчання, зв'язок

за допомогою API з іншими базами, в тому числі кіберполіції, і
багато інших ноу-хау.
Встановлюємо довіру. Коли ми тільки починали розвивати наші майданчики у 1993
році, ми з колегами не говорили,
що будемо робити перевірений
інтернет, це було само собою
зрозуміле, - сказав Олег Черній,
СТО RIA.com.
На конгресі Олександр Човган, засновник і президент RIA,
презентував новий vision - «Перевірений інтернет. Ми доставляємо щастя». Довіра, повага,
новизна, лідерство - ось основні
відчуття, які люди повинні отримувати від AUTO.RIA, DOM.RIA,
RIA.com і інших продуктів RIA.
Запрошені спікери конгресу

- Андрій Длігач та Вадим Пустотін - підтримали цю ідею. Раз
люди все частіше приймають
рішення, керуючись емоціями та
особистими відчуттями, то першим серед них має бути довіра.
Перевірений інтернет - інструмент і технологія, яка дозволяє
цей стан забезпечити. І за ними
майбутнє.
Що значить «разом». Часи,
коли компанії говорили людям
без пояснення причин «Купуйте
у нас», пройшли. Єдиний спосіб
не опинитися на вечірці банкрутів - разом із споживачами розвивати свої продукти, довіру до
них. Найбільш просунуті фірми
навіть слово «клієнт» замінили
на «партнер». У RIA так працюють вже давно. Разом з читачами
газети і сайту, автолюбителями,
власниками квартир і будинків.
І з торговими компаніями, дилерами, автосалонами, ріелторами,
ресторанами і кав'ярнями. Тому
що ніхто не може досягти успіху
інакше, ніж приносячи користь
іншим.

Біг, який надихає рухатися вперед
Альона РЯБОКОНЬ

27 травня у Вінниці відбулося
справжнє спортивне свято! Рівно
о 10.00 біля «Книжки» почалася
реєстрація на «Вінниця біжить».
На дистанцію 1 кілометр зареєструвалося 2080 бігунів. А
9-кілометрову дистанцію обрали
612 учасників — спортсмени,
прихильники здорового способу
життя та просто любителі бігу.
На старт. Дві дистанції 9 км і
1 км були сплановані таким чином, щоб усі учасники стартували
від «Книжки» в різних напрямках по Хмельницькому шосе. За
порядком та правилами забігу
слідкували 31 суддя та 47 поліцейських. Фінішували всі бігуни в
Центральному парку ім. Горького.
Зі сцени біля Літнього театру ведучий свята Роман Гах вітав усіх з
вдалим фінішем. Доки готувалися
до нагородження переможців, на
сцену запросили наймолодшого і
найстаршого учасників «Вінниця
біжить». Самим юним став малюк,
якому ще двох років немає,до речі,
малий прийшов на свято разом з
усією родиною — вісім людей.
Найстарших бігунів виявилось аж

троє, два поважних чоловіки по
80 років, та їх старший товариш,
якому 82. До речі, 82-річний вінничанин не лише побив віковий
рекорд «Вінниця біжить», чоловік
ще й пробіг дистанцію 9 км. Подарунки вручили всім.
Переможці забігу. Після того,
як відзначили усіх цікавих та неординарних учасників забігу,настала
черга нагороджувати переможців
«Вінниця біжить». Трійку переможців серед чоловіків та жінок
на 9 км нагородили медалями,дипломами та грошовими призами.
За 1 місце — 5000 грн, за 2 місце
— 3000 грн, 3 місце — 1000 грн.
Першим серед чоловіків дистанцію
9 км пробіг Василь Коваль за 25
хвилин 19 секунд.
— Минулого року на «Вінниця
біжить» став срібним призером
на дистанції три кілометри, цього
року прибіг першим 9 км, приємно, — каже Василь Коваль.
Другим фінішну пряму на
дистанції 9 км перетнув минулорічний переможець «Вінниця
біжить» Сергій Рибак, який прибіг
до фінішу за 25 хвилин та 21 секунду. Бронзовим призером став
Анатолій Демида. А серед жінок

перше місце зайняла Віра Овчарук. Вона прибігла за 28 хвилин
39 секунд.
— Вигравала марафони у Філадельфії (США), Англії, останній
марафон був 7 травня в Німеччині, там я була другою, — каже
Віра Овчарук. — У Вінниці бігла
вперше, і задоволена трасою,
організацією і перемогою.
Срібним призером стала Любов
Суховірська (30 хв. 27 сек.). Третє
місце на дистанції 9 км серед
жінок посіла Наталія Семенович
(30 хв. 55 сек.), яка теж уперше
брала участь в масовому забігу і
сподівається на те, що наступного року буде знову.
Головним призом серед
усіх учасників «Вінниця біжить», стала подорож на двох
до Угорщини від туристичної
агенції «Мер-Ка-Ба». Її власницею стала 13-річна Діана
Сташок.
Переможці від RIA. Газета RIA
за традицією в кінці травня вітає
всіх своїх передплатників розіграшем призів. Серед яких були
велосипед від партнера «ВелоЛіга»,
вартістю 16 тисяч гривень. Його
власником став Сергій Субін. Чоло-

вік працює будівельником,каже,що
жодного разу нічого не вигравав.
— У дитинстві я любив кататися на велосипеді, тепер в мене
підростають онуки, — говорить
Сергій Субін. — Дуже вражений
цим виграшем. Тим паче, що не
збирався приходити на розіграш,
але передумав і от сюрприз.
А головний приз — подорож
до французького Діснейленду
— виграла вінничанка Тетяна
Столяр. Жінка працює на підприємстві «Авіс» і була настільки
вражена виграшем, що не могла
стримати сліз.
— Я не можу оговтатись, моя
онучка Уляна зараз у лікарні і
дуже хотіла хоч якийсь подарунок на святі виграти, а тут подорож у Діснейленд, — не стриму-

Учасниця "Вінниця
біжить" наша землячка
Христина Коломієць з
Вернигородка
ючи сльози говорить жінка. — Я
дуже рада. Дякую вам.

6

RIA-К, Четвер, 1 червня 2017

ховані недоліки. На жаль,
коментатор продовжує коментувати мовою агресора.
Хоча українську ніби знає,
адже замітки в депутатську
газету складає саме рідною мовою.
Цікаво, що коментатор
у рупор заявив, що “RIAКозятин” пише байки. Повідомляю, що якби це було
так і газета розповідала
казки, то з якої причини відбулись на стадіоні
п о з итив ні з міни? А д же

У минулому номері в
одній з моїх публікацій
йшлося про те, що на стадіоні під час футбольних
ігор існує ряд порушень,
і серйозних. Нецензурна
лексика, звучить гімн неіснуючої держави, відсутні
під час гри представники
охорони порядку.
Приємно відзначити, що
на матчі 27 травня були
виправлені вищеперера-

блог
До уваги читачів пост голови
Козятинської райдержадміністрації на
сторінці Фейсбук 9 травня. Помилуйтеся на всі орфографічні
помилки чиновника.
Олег Оркуша 9 мая в 22:01
Товариство, сьогодні безумовно
великий день і безумовно велике
свято. Так не в кожному селі в
нас залишилися істині ветерани
тієї війни, але вони ще є, вони
ще живі! І ми, їхні діти, внуки,
правнуки зобовязані їх памятати. Ми зобовязані памятати їх та
їхні героїчні вчинки, перемоги...
Ціною мільйонів життів українців, білорусів, прибалтів, поляків
і росіян та інших народів була
зупинена війна, був здобутий

блог

накінець -то пер е д по чатком гри звучав Гімн
України, був присутній
патруль поліції. Недоліки
виправили — молодці.
Тільки самі не розповідайте казки. Адже змінами, які запровадили на
стадіоні, ви підкреслили,
що порушення мали місце. Газета байки не пише.
Вона тільки відслідковує
байкарів і казкарів, які
брешуть народу України,
не задумуючись.

мир. Так, час іде, змінюються
покоління, змінюються країни,
змінюються відносини між країнами, між людьми... Йде війна на
сході, Україна має новох героїв,
нові втрати та пише нову історію
сьогодення. Та хіба можна писати нову історію чесно і справедливо коли сьогодні можемо
допускати забувати та зневажати
тих хто ціною власного життя в
роки Другої світової війни здобули мир і дали нам можливість
жити? НІ!
Ми не маємо права мовчати
і вибачати ганебні поступки та
вчинки які сьогодні допускають
собі творити деякі покидьки.
Так, саме покидьки саме по відношенню до памяті до ветеранів,
до цього дня, до тих хто ціною
власного життя виборов право
жить. Сьогодні вперше за всі

“Закон Савченко” скасували

Прийнято Закон «Про внесення змін до Кримінального
кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення». Сталося це 18
травня. Верховна Рада України скасувала «Закон Савченко», за
яким один день, проведений у слідчому ізоляторі, зараховувався як два
дні ув'язнення. За внесення змін проголосували 227 народних обранців.
Після вступу в дію «Закону Савченко» і до моменту його фактичного
скасування у Вінницькій області перерахували термін 2603 ув'язненим.
316 вийшли на волю достроково.
Працівники правоохоронних органів зазначають, що чимало тих, хто
звільнився достроково завдяки «Закону Савченко», сьогодні вже знову
повернувся за ґрати.
У новій редакції викладено частину п'яту статті 72 «Правила складання
покарань і зарахування строку попереднього ув'язнення» Кримінального
кодексу України.
Тепер попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання
у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами,
передбаченими в частині першій цієї статті.
При призначенні покарань, не зазначених у частині першій цієї статті,
суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або
повністю звільнити засудженого від його відбування.
Вказаний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

ПРБ забуте нашими обранцями
Любов ЯРОВА,
козятинчанка, активна
жителька, за дорученням
мешканців ПРБ

Красиве місто Козятин,
привабливе і затишне. Але
красота в “лапках”. Мікрорайон так званого ПРБ,
залишився забутим Богом і
людьми, втоплений в ямах,
болоті і темряві.
З вокзалу пройти в темний час доби по вулиці Кошового неможливо. Суцільна темрява і калюжі. Дітей
водять до садочка №5 по

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

роки моєї памяті в селі Самгородок сільський голова Микола
Чернипко не провів мітинг присвячений Дню Перемоги біля
памятника загиблим односельчанам, які не повернулися з війни.
Сьогодні люди були спантеличені
і обурені такими ганебними діями, вони зібралися в залі Будинку культури, бо в їх дупи було
холодно.
Та навіть там вони навіть і не
сповнили що в сосідньому селі,
яке відноситься до Самгородоцької сільської ради ще є один
живий дійсний ветеран це - Пасічник Івін Захарович.
Те що відбулося сьогодні в
Самгородку говорить про повну
аморальність, про абсолютну
зневагу до ветеранів, до памяті
про них, до самого Дня Перемоги. Це абсолютна ганьба, це

Алла КУБАЙЧУК, прокурор Калинівської місцевої
прокуратури

ямах, об які спотикаються
діти. Це одна сторона медалі. Інша ще страшніша: на
цій дорозі, яка веде в садок, тусуються наркомани.
Не можуть люди також
спокійно переносити, що
їх принижують ще й поіншому.
Маршрут №1 (автобус
для пенсіонерів) вже не ходить біля лікарні в центрі.
Його пустили по маршруту
“трійки”. Немічним бабцям
такий сюрприз від народних обранців?
30. 05 2017 року.

Тенісисти привезли нам перемогу
Команда “Іскра” продовжує прославляти наш край

Ви уявляєте, який у нас президент, якщо у нього такі підлеглі?

Вероніка ЛЮБІЧ
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На стадіоні вже звучить Гімн України
Іван ОСТАПЧУК

7 про все

позиція

блог

повна аморальність і неймовірна
неповага до своєї історії, до
своєї держави, до свого народу.
Такий голова є повною ганьбою для Самгородка та для будь
якого іншого села. Моя старша
донька, мій племінник сьогодні
сказали: "Це жах, Боже яка
стидоба! Як це так можна було
зробити?Це жах!"
Тож я говорю відверто: - Чернипко, ти не маєш морального
права далі очолювати цю громаду! Ти ганьба для цієї громади!
Я повністю освідомлюю кожне мною сказане слово і увесь
пост, він є відкритим і відвертим.
Як батько трьох дочок, як син
своїх батьків. Дідів і прадідів які
воювали. Як житель Самгородка,
як громадянин Держави Україна,
як Українець - таким покидькам
змовчувати не буду!

Це моя позиція і викладена
вона без емоцій.
Це сподобалось підлабузникам пана голови і вони лайкнули
пост: 4Ксения Лавренюк, Ирина
Кусь и еще 2
Дивіться, який неук нами
править і представляє інтереси
України. Не патріотичні, а олігархічні!!! І що тут українського? Етнічного? Національного? Ганьба!
Пахне національною зневагою і
презирством. Більшість громади
району вважає: найміть вчителя
мови і виправляйте помилки.
Чого зачіпаєте Самгородок? Бо
там незаконно хотіли посіяти
сою? Документально підтверджено, що ви такий лайливий і брутальний, що вас там не виберуть.
Заспокойтесь — ви людина без
нації, без гідності.

Ранні овочі багаті на нітрати,
краще вживати квашені

Іван Смолич, ветеран праці,
лікар-гігієніст

Уже з’явилися хрумкі огірочки, капуста, зелена цибуля,
рум’яна редиска.
— Так і хочеться поласувати, — каже козятинчанка Ольга Нагорна, 65 років. — Проте
знаю, що в перших овочах обмаль вітамінів, а
от нітратів — із лишком.
Минулої п’ятниці в “Школі здоров’я” козятинського міського терцентру темою уроку
здоров’я був авітаміноз, харчування в червні,
профілактика гіпертонії.
Ранні овочі багаті на нітрати, краще вживати квашені.
А найперші ліки від хвороб — це якісне
харчування.
На запитання Ольги Миколаївни, як харчуватися в першому місяці літа, я відповів: “Це
дієта дієтолога, американського професора
Колін Кемпбелла”.
Нагадаю, основа здорового харчування —
це овочі, фрукти, ягоди. Буряк, морква, капуста, часник, цибуля, картопля в кожушках, ре-

дис, огірки, помідори, кабачки, яблука, груші,
вишні, сливи, абрикоси, ківі, полуниця, суниця,
смородина, шовковиця. Усі види бобових (квасоля, горох, соя, сочевиця). Можете сміливо
їсти печериці, гливи, різні їстівні гриби.
Не забувайте про різні горіхи: волоські,
фундук, фісташки, кеш’ю, арахіс.
Корисні риба: хек, мінтай, тріска, оселедець, скумбрія, річкова, ставкова, озерна.
Цільні злаки, каші (пшениця, овес, гречка,
рис, кукурудза, жито, ячмінь). Дуже корисні
каші-асорті. Вживайте зернята соняшника,
гарбуза, льону.
Не забувайте про висівки: пшеничні, житні.
Слід вживати по мінімуму макаронні вироби,
білий хліб, печиво, цукор, мед, торти, свіже
сало (20 грамів), кисло-молочні продукти
((кооператорські).
І уникати червоного м’яса, курки, індика,
копченої риби, ковбас, сала.
Головне застереження Кемпбелла: не переїдати.
Шановні люди поважного віку, харчуйтеся
по пропозиції професора Колін Кемпбелла і
будьте здорові.

Чергова
небезпечна
знахідка. На цей
раз не снаряд, а
міна
Катерина ЧЕКАЙ

На полі за селом Перемога 22
травня місцеві жителі виявили підозрілий предмет. На місце знахідки
виїхав начальник рятівної служби
Сергій Войтюк. Він встановив, що
це мінометна міна калібру 82 мм
часів Другої світової війни.
Зараз небезпечна знахідка чекає
на групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка її знешкодить.

На службу за контрактом
Військова частина 3028 Національної гвардії України запрошує
на військову службу за контрактом чоловіків віком від 18 до 40
років, які не мають судимості та
придатні за станом здоров'я.
Держава гарантує стабільне
грошове утримання від 7 200
грн, соціальний пакет (медобслуговування, пільги, можливість
безкоштовного навчання та здобуття спеціальності).
Звертатись за адресою: м. Калинівка, вул. І. Мазепи, військова
частина 3028, тел.: (043-33) 2-1118; (043-33) 40-16.

Закінчився четвертий тур клубного чемпіонату України центральної регіональної ліги сезону
2016-2017 років з настільного
тенісу відповідно до календарних
ігор Федерації настільного тенісу
України. У них брали участь ті
люди, які прийшли не з вулиці, а
займаються тенісом професійно.
Два попередніх тури (1 та 4)
проходили в Умані, а 2 і 3 у Вінниці, зважаючи, що з міста і
області в регіональній лізі було
заявлено 4 команди (козятинська
“Іскра” і три вінницьких). У склад
нашої команди увійшли Дмитро
Демчук, Іван Поберій і два
запрошених гравці Денис Вакуленко, Віталій Ветров.
Як результат — “Іскра” зайняла
почесне друге місце і отримала
срібло! Знову ж підтримали наших спортсменів матеріально
(щоб “Іскра” змогла поїхати на
змагання) козятинчани Геннадій
Садовий, Сергій Петричко,
Валерій Швець та Ігор Гвелесіані.

— Також свій вклад у нашу
перемогу внесла директор Козятинської школи №2 Євгенія Кудрявець, — розповідає Дмитро.
— Вона пішла назустріч команді
і надає притулок у спортзалі
школи.
Нагадаю, що команду створив
Дмитро Демчук, і вона сьогодні
представляє Козятинщину. Допоміг у формуванні команди
Олег Білецький — козятинець,
професійний тенісист, який грає у
вищий лізі, майстер спорту.
— Він наш духовний наставник, — так відгукуються про Білецького спортсмени. — Хочемо
відмітити й президента федерації
Вінницької області Сергія Лімонова і секретаря Федерації Сергія
Пантєлєєва з Вінниці. Ці люди
також вклали свою лепту в нашу
перемогу.
Приємно, що козятинська “Іскра” обійшла вінницьку “Ніку”.
А там, між іншим, тенісисти з
найсильніших спортклубів Вінниці. Це Михайло Мінов, Євгеній
Гефтер, Іван Годонюк, Вадим
Саранча...

Плани на майбутнє у “Іскри” —
зайняти перше місце.
— Оскільки в нашому дивізіоні
було 16 команд з трьох регіонів, можливо отримаємо квоту
і потрапимо в першу лігу, — у
захваті розповідає пан Дмитро.
— Потім дійдемо до вищої ліги.
Хочу створити ще одну команду,
яка гратиме у регіональній лізі,
якщо ми перейдемо в першу
лігу. Хочеться розвивати більш
молодих гравців. Таких, як учень
першої школи Саша Бондарчук
і йому подібні. Я у нього спортивний наставник. Приємно, що
Олександр в області виборов
третє місце в чемпіонаті з тенісу
між спортсменами до 18 років та
перше місце у віковій категорії
до 16 років. Також він прийняв
участь у першостях України.
Побажання для молоді від
Дмитра Демчука — мирного
неба, вести здоровий спосіб життя, займатися спортом, не важливо яким, головне активно, брати
участь у змаганнях і прославляти
наш Козятинський край
— А ваш син Іван займається

Прикра поразка монолітівців
В’ячеслав ГОНЧАРУК

У футбольному матчі між командами
“Моноліт” (Козятин) та “Світанок агросвіт” з Бершадського району перемогу
здобули гості. Команда нашого міста
зазнала прикрої поразки 0:5. Щоб розібратися в причині, чому так сталося,
потрібно знати футбол, як знав його великий тренер Валерій Лобановський. У
свій час він говорив: “Поразка команди
— це також результат. І аналіз поразки
повинен робити той, хто знає стан справ
у команді — тренер і самі футболісти”.
Звичайно, нам вболівальникам хотілося б, щоб монолітівці, які ще недавно
були в лідируючій трійці, перемагали
й надалі. Та в спорті, як і в житті, все
буває. Потрібно вірити в команду. А висновки хай роблять самі гравці і тренер.
Приємно, що газон футбольного поля

Зліва на право капітан команди Дмитро Демчук, Іван
Поберій, Віталій Ветров, Денис Вакуленко
тенісом? — запитали у Дмитра.
— Поки що до тенісу він не
прийшов. Знайшов себе у футболі та боксі…

Від редакції: Вітаємо наших
тенисистів з перемогою!
Ми гордимося вашими досягненнями! Так тримати!

Махнівський “Колос” приймав вінничанок

був підготовлений добре. Були деякі
помилки з боку бригади арбітрів та
судді, хоча помилялися на користь обох
команд.
До речі, бершадські футболісти майже в кожному єдиноборстві валилися на
землю і корчилися від болю. Та тільки
ставши на ноги, вони всі без винятку
бігли з такою швидкістю, що їм могли
б позаздрити навіть бігуни. Я не можу
стверджувати, що в гостей була така
тактика на гру, але й не хочу заперечувати такого розвитку подій.
Це була остання гра нашої команди
на своєму полі. А от інший футбольний
колектив нашого міста — ФК “Козятин” — після виграного матчу в місті
Бар свій наступний поєдинок проведе
в рідних стінах на правах господаря
поля 5 червня о 16 годині (стадіон
“Локомотив”).

Катерина ЧЕКАЙ

Козятинська жіноча футбольна команда “Колос”
з Махнівки 28 травня приймала на своєму полі ЖФК
"ВО ДЮСШ" (Вінниця).
Пройшов матч Чемпіонату
України з футболу серед
жіночих команд Першої
ліги.
На жаль, наші футболістки поступилися вінничанкам з рахунком 2:4.
М’ячі у ворота вінницької
команди забили Віра Солонюк та Яна Дичко.
У вінничанок відзначились Дарія Ціхач, Анжеліка
Шевчук, Наталія Мельник та

Юлія Левчук.
Останній тур Чемпіонату
відбудеться 4 червня, в

якому ЖФК "Колос" прийматиме вдома "Оріон-Авто" з Миколаєва.

Прилучення громади до національної
історико-культурної спадщини
В'ячеслав ГОНЧАРУК

День музеїв у світі відзначають
18 травня. Музей історії міста
у цей день проводив екскурсії
шанувальникам історії до 23-ої
години. З 18-ї — проходила подорож у минуле у вигляді ігор і
розваг за участі зразкового хореографічного колективу “Зорянка
АРТ” і працівників музею. Діти,
що захоплюються хореографією,
разом з працівниками музею танцювали “Подолянку”, водили весняні хороводи, грали в короля,
що нагадує гру “Вожатий, вожатий подай піонера” (тільки в цій
грі спочатку обирають королів),
визначали, в чиїх руках опиниться
перстень, кидали хустинку, грали
в кота та мишку. І як же Козятин
без паровоза з вагончиками?
Після 19-ої години в музей
завітали старші городяни і гості
міста. Вони пройшлись експозиційними залами музею з ліхтаря-

ми, приміряли на себе старовинну
українську одежу та оживили
старовинну листівку картину
“Лірник”.
За словами директора музею
Лілії Макаревич, наше місто утворилося після того, як тут було
прокладено залізницю. Понад
400 років тому Козятин називали
селом Гуйва. Побудували козя-

тинський вокзал за проектування
архітектора Валеріана Івановича
Куликівського, чиє ім’я носить
одна з вулиць нашого міста.
Потяги відправлялися тричі на
день — ранком, в обід і ввечері.
Пасажирам доводилось чекати
довго. Мабуть, тому і побудували
на козятинському вокзалі знаменитий ресторан “Імператор”. ..

У Козятина славна і мужня історія. Він процвітав у мирний час
і був у вирії подій у революцію
і в війну з нацистами. Звільняли
наше місто танкісти армії Бойка,
серед яких був ще один герой,
чиє ім’я носить ще одна вулиця в

Козятині — Підгорбунського. Є
тут і експонати про війну на сході
(так зване АТО)...
Як кажуть, краще побачити,
ніж почути. А подивитись є на
що. Похід до музею буде корисний кожному. Люди більш
старшого віку будуть мати тут
перепочинок від роботи, а молодь на деякий час відірветься
від комп’ютерів.
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Літній табір від "Easy English Summer Camp”
Вероніка ЛЮБІЧ

На території залізничного училища
ГО "Рідне місто" (Центр інноваційного розвитку дитини "Easy English")
організувала свято для випускників
свого центру та дітей мікрорайону.
Причин для організації заходу було
більш ніж достатньо. По-перше, це
закінчення другого навчального року
центру інноваційного розвитку дитини,
з дипломованими відзнаками дітей, та
перехід на навчання-відпочинок у літньому таборі центру.
На святі нагороджено дипломами
та подарунками учасників театральної
студії центру "Неймовірні діти" за отримане ними перше Гран-прі на всеукраїнському конкурсі "Зірковий тріумф".
"Червоною стрічкою пам’яті" на святі
стало виготовлення поробок дітьми для
героїв АТО, що є продовженням постійної співпраці з волонтерським центром
газети "RІА-Козятин" по передачі виробів на передову.
У рамках такої співпраці були дипломовані Центр інноваційного розвитку
та найактивніші діти, які постійно виготовляють поробки та малюнки для

9
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військових, що перебувають у зоні
бойових дій.
На святі побували працівники Козятинського Центру вторинної правової допомоги. Вони провели тематичні
конкурси з правової тематики, а в
рамках співпраці підписали договір з
"Рідне місто" про взаємну підтримку.
Свято розпочалося з обміну кришечок на цукерки, всього діти принесли
понад 5 тис. шт., які будуть передані
волонтерському центру на допомогу
воїнам АТО.
Пройшли конкурси з малювання на
асфальті, з м’ячем та кругами.
Флешмобом "Ми українці" став виступ танцювальної студії "Неймовірні
зірки" центру розвитку дитини за участю всіх бажаючих дітей.
Загалом на свято завітало понад 50
дітей та їх батьків, які отримали багато
позитивних емоцій.
— Чергове свято закінчилося, символічно воно співпало з Днем захисту
дітей, але ми продовжуємо працювати
для дітей і заради дітей. Наші діти – це
наше майбутнє, – прокоментував газеті
голова ГО "Рідне місто" Віталій
Креденцер.

про все
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гордимося Віктором Дабіжею
В'ячеслав ГОНЧАРУК

Учень 11 класу Козятинської
раонної школи № 9 Віктор
Дабіжа був визнаний гордістю
Козятинщини серед школярів.
Сталася така подія на підсумковому зборі випускників шкіл нашого
району. Ось так учень Віктор став
юнаком Віктором Валерійовичем.
Жу р н а лі с т и г а з ет и “R I AКозятин” зустрілися з титулованим козятинчанином і він відразу
став лауреатом нашої газети в
номінації “Містер дружелюбність”)). Це словесна премія і
присвоюємо ми її тим, хто свої
здобутки вважає заслугою інших.
На питання, що Віктору Дабіжі
дала школа, він став перераховувати і дякувати тим, хто підтримував його ці всі 11 років, що він

Велозаїзд у Вернигородку Визначили
У Вернигородоцькій школі
– дитячий садок було проведено Велозаїзд, присвячений
Олімпійському дню. Його девіз:
«Здоров’я – це сила, Здоров’я -

життя». У заході взяли участь до
30 велосипедистів школи. Спортсмени почали рух з Вернигородка
і поїхали до Білопілля. На базі
Білопільської школи було проведено товариські матчі з футболу
у трьох вікових групах: молодша
(2-5 клас), середня (6-8 клас) та

старша (9-11 клас)
Учні залишилися із масою позитивних емоцій та вражень. Усім
дуже сподобалася дана задумка.
Ініціатором та відповідальним
за життя та безпеку дітей був
учитель фізичної культури
Олександр Віталійович Луцюк.

Олімпійський день на
стадіоні “Локомотив”
В’ячеслав Гончарук

На стадіоні “Локомотив” пройшли змагання з міні-футболу
серед школярів. Турнір був присвячений Олімпійському дню.
Діти змагалися в трьох вікових
категоріях. В молодшій групі
майбутніх Блохінів. Беланових,
Шевченків, Ярмоленків перемогли учні школи №2. Друге місце

посіли спортсмени школи №1. І
третіми були школярі учбового
закладу №5.
В середній групі переможцями
стали гравці школи №1. Друге
місце було за вихованцями п’ятої
школи. Третіми фінішували футболісти школи №3.
У найдоросліших футболістів
першою була школа №5. Другим
був ліцей. А призерами третього

Дар’я (28), у декреті:

— У таборі, на морі,
на природі.

Василь (40), столяр:

— На морі.

найкращих
учнів школи №9
В'ячеслав ГОНЧАРУК

У школі №9, що в селі Козятині, минулої п’ятниці відзначали
випускників школи. Пройшла розважальна програма “Травневий
зорепад”. Як кажуть самі учні
школи, немає більшого щастя,
насолоди, ніж підводити підсумки
своєї праці, яка принесла свої
плоди, пишатися тим, що саме
праця учнівських колективів поновила скарбницю здобутків навчального закладу.
Кращих визначали в декількох
номінаціях.
Кращі в спорті — Марія Павлічук та Павло Пушилін (11 клас).
Спортивна гордість — Дмитро
Юрчук (11 клас). Надійна опора — Дар’я Дулецька (5 клас) та
Лілія Підгорецька (2 клас). Кращі

в художній самодіяльності —
Юлія Лесик (6 кл.) та Володимир
Ковалишин (3-А клас). Міс і Містер артистичність — Ангеліна
Кривунець (9 клас) та Олександр
Павлюк (11 клас). Відкриття
року - Вікторія Рубан (1 кл.),
Кращий учнівський колектив — 5
клас та 3-А клас. Юний науковець — Каріна Тупчій (5 клас).
Кращий в навчанні — Аліна
Сташенюк (11 клас), Анастасія Гаєвська (10 клас), дев’ятикласники
Єлізавета Роман, Марія Дацюк,
Богдан Рубан.
А ще одна номінація — “Гордість школи”. Ними є Микола
Аліфіренко — Дитина року,
про якого ми розповідали, та
“Гордість Козятинщини” Віктор
Дабіжа (про нього - в оякремій
публікації).

місця стали учні навчального закладу №1.
Діти показали змістовний,
як для своїх вікових категорій,
футбол.
Жага до боротьби на половині
футбольного поля зашкалювала.
Отож, на когось точно звернув
увагу тренер дитячо-юнацької
спортивної школи футбольного
резерву!

Де, на вашу думку, найкраще провести канікули дітям?

Ми запитали у козятинчан

Світлана (30), у декреті:

справжній друг?
— Таким, як мої батьки, як
вчитель музики Людмила Миколаївна, як завуч школи Лариса Валеріївна, як директор школи Олег
Борисович, як керівник районної
освіти Аліна Діденко і багато інших, хто підтримував мене.
— Що цінуєш в людях?
— Розум, чесність, порядність,
готовність поступитись, коли
хтось правий більше.
— Ти майже вступив в самостійне життя. Де хотів би
працювати — в селі чи місті?
— У місті — там більші перспективи для творчості.
— Не хочеться приїхати в
якесь село, де є завклуб, а
самого клуба нема і зробити
там творчу революцію?
— Я досяг успіхів у плані твор-

каже Віктор, — заслуга вчителя
музики Людмили Миколаївни.
— Ти досяг значних успіхів
у мистецтві. Що далі? Плани
якісь є? — запитали ми у Віктора.
— Є, — відповів випускник. —
Спочатку потрібно добре здати
ЗНО. Усе залежить від того, як
здам. Наперед нічого не планую.
— А чим займаєшся у вільний від творчості час?
— Його небагато. Допомагаю
батькам на городі, прибираю
в хаті, люблю подорожувати з
друзями.
— Серед друзів, кого більше: дівчат чи хлопців?
— Поки що хлопців, хоча природно повинно бути порівну. Подруги поки що не маю.
— А яким повинен бути

чості, маючи підтримку дорослих.
Якщо стану фахівцем у цій галузі,
то подумаю.
Можливо, останнє запитання
було не дитячим, та номінант
“Гордість Козятинщини” з ним
впорався.

Зупинка-альтанка на “тій стороні”
В'ячеслав ГОНЧАРУК

Наталія Луцюк, вчитель
Вернигородоцького ЗНВК

навчався у школі.
Осіб, яким вчорашній учень
вдячний за підтримку, виявилося
дійсно багато. І якщо перераховувати всіх, то не вистачить
місця для самого лауреата. Окрім
відзнаки “Гордість Козятинщини”, школяр був переможцем у
номінації “Кращий в художній
самодіяльності” на фестивалі
“Травневий зорепад 2017”. А
ще він неодноразовий учасник і
лауреат всеукраїнського дитячоюнацького фестивалю мистецтв
“Сурми звитяги”, а також районного та обласного фестивалів
учительської та учнівської творчості “Проліски надії”.
Школа дала йому знання, друзів. У школі відкрили талант до
співу і бути ведучим.
— Те, що я добре співаю, —

Альона (31), у декреті, та Ваня (2,4):

— У таборі — там ці— Поки дитина маленька — біля
каво.
родичів у селі.

Олексій (38),
охоронець:

— У таборі.

Сергій (48), підприємець:

—Головне, щоб від відпочинку задоволення отримали усі — і батьки, і діти.

У р е д а кц і ю г а з е т и “R I AКозятин” звернулися мешканці
міста пенсійного віку зі словами
подяки одному ентузіасту Козятина, який робить корисну справу
для людей.
— Хочемо, щоб ви про нього
написали, — сказали.
Журна ліс ти га зети
“RIAКозятин” зустрілися з місцевим
винахідником. Ним виявився Сергій Рогаль, мешканець вулиці Б.
Хмельницького. Запитали, звідки
у нього взялася ідея побудувати
альтанку, яка слугує автобусною

зупинкою і зоною відпочинку для
дачників. Пан Сергій відповів, що
прочитав у RIA, що в нашому місті
недостатньо облаштованих автобусних зупинок.
— От і вирішив зробити щось
для людей, — каже Сергій. — Я,
правда, не прихильник світитися
в пресі, та раз прийшли, то щось
скажу. Ми повинні на своєму місці
будувати Європу. Якщо будемо такої думки всі, то збудуємо Європу
в Україні. І це реально. У мене є
ще деякі задумки, та поки задумане на стадії вдосконалення.
Показав нам народний умілець
Сергій український прапор, тризуб,

декілька плафонів від світильника.
— Зараз фотографувати нічого.
Коли завершу роботу, тоді можете
приїздити.
Усі друковані видання Козятинщини поважаю, тому залишаю в
альтанці всі. Хай читають і знаходять щось корисне для себе.
Хочеться відзначити, що пан
Сергій не тільки робить щось корисне для людей, а й дбає за їхню
безпеку. Біля альтанки, яку побудував за власний кошт, поставив
громовідвід.
Ось так. Є все-таки в Україні
патріоти нації, з якими можна
будувати Європу і в нашому місті.

Кохати чи бути коханою?

Що вибирати жінці в стосунках, щоб не прогадати?
Підготувала Катерина ЧЕКАЙ

Коли чоловік любить сильніше
Якщо в парі жінка не кохає, то її
буде гріти один той факт, що вона
кохана. Якщо чоловік любить, то й
букети даруватиме, і в кіно водитиме, і слова красиві буде говорити, і
дивитися з захопленням, здавалося
б, що ще треба для щастя. Але ми
згадуємо не тих чоловіків, які все
для нас робили, а тих, до яких самі
відчували почуття. Людина — жива
істота, й її життя втрачає сенс,
якщо вона нічого не відчуває і не
отримує емоцій. Можна будувати
стосунки на одному коханні чоловіка до вас, але це самообман. У
будь-якої людини є недоліки, але
у коханих людей ці недоліки перетворюються в милі особливості, а у
нелюбого чоловіка недоліки будуть
тільки дратувати.
Жінка любить більше
Таким варіантом розвитку сто-

сунків жінка заздалегідь прирікає
себе на страждання. Ніколи не
варто виправдовувати наплювацьке
ставлення чоловіка. Якщо чоловік
любить, то це видно, а якщо ви
цього не відчуваєте, то значить
він з вами, тому що йому зручно,
або з якоїсь іншої причини, але не
по любові. Деякі жінки все життя
вибирають собі такий розвиток
романів — вони жертвують багато
чим заради чоловіка, терплячи всі
його витівки і недоліки, пояснюючи
це великою любов'ю. І тут справа в
заниженій самооцінці, від якої треба терміново позбавлятися, інакше
все життя так і будуть зустрічатися
такі партнери.
Ті жінки, яким постійно трапляються погані чоловіки, самі їх
притягують. Чоловік бачить, коли
перед ним жінка, готова багатьом
поступитися заради нього і починає
цим користуватися.
Баланс кохання у стосунках
То віддавати кохання чи при-

ймати? Важливо і те, і те, але без
переборів. Будь-які стосунки — це
трохи гра, і коли партнеру стає
нудно, він байдужіє. Тому не давайте охолонути ні собі, ні своєму
партнерові. На початку стосунків
важливо, щоб у партнерів виник
стійкий інтерес одне до одного, а
потім вже, коли ви трохи притерлися, починай грати.
Не біжіть за першим покликом на
зустріч, або взагалі несподівано її
скасуйте, пропустіть один телефонний дзвінок від нього, затримайтеся з роботи, змусьте його трохи
сумніватися в ваших почуттях до
нього. Але робити це треба дуже
акуратно, без переборів, користуючись методом батога й пряника.
Зробили невелике відчуження, а
потім знову станьте білою і пухнастою, покажіть йому, як сильно ви
його любите.
Те ж саме і з вашим партнером,
вибирайте такого чоловіка,
який не твердить вам щогодини

Який ваш ідеал дівчини (жінки)?

Ми запитали у козятинчан

Анатолій (68), пенсіонер: Артур (14), випускник: Павло (14), Дмитро (13) та Віктор
(14), школярі:

про кохання, а
робить це рідко,
але влучно. Мало,
хто любить перебувати з чоловіком-ганчіркою,
який, як собачка, готовий виконати будь-які
прохання жінки.
Набагато цікавіше
будувати стосунки
з чоловіком, який
готовий з вами грати в гру під назвою
кохання. Пам'ятаєте
фразу: “Любов біжить від тих, хто
женеться за нею, а
тим, хто геть біжить,
кидається на шию”. Усьому свій час, і ви обов'язково
знайдете людину, якій з
радістю будете дарувати своє
кохання і у відповідь отримувати те ж саме!

Сергій (48), підприємець:

Григорій (50), наладчик:

Сергій (50), слюсар:

— Лагідна, без шкідливих звичок, но— Гарна, без шкідливих
— Розумна, гарна,
— Щоб була до— Гарна зовнішність
— Красиве волосся, гарний цілеспрямована, госпо- сила коротке вбрання, мала гарну зачіс- звичок, сексуальна і праі господиня у будинку. бра, струнка, білявхарактер та поведінка.
ку, розумна і щоб завжди була собою. цьовита.
диня.
ка.

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Вітаємо з 65-ти річчним ювілеєм (3 червня) дорогу сестру

Гричину
Жанну Йосипівну

Летять літа, мов бистрі води, На все життя
І не вернути їх назад.
бажаєм його щиро.
А нам не віриться сьогодні,
Щоб радісним і довгим
Що тобі - 65
був твій вік,
Хай нових днів ще буде безліч,
А Матінка Божа Без ліку щастя і пісень.
цариця свята
Прийми вітання найщиріші
Дарує щасливі і
В цей світлий ювілейний день. довгі літа.
Здоров’я щастя зичим не на рік,
З любов’ю сестра Леонарда та її сім’я

продам

 2 àêâàð³óìà íà 60 ë., 200 ë. ç óñ³ìà êîìïëåêòóþ÷èìè. 067-

226-78-02, 073-023-60-30
 2 ãàçîâèõ êîíâåêòîðè ïî 1 500 ãðí, ë³÷èëüíèê 700 ãðí.,
âñå íîâå. 098-826-39-91
 Àáî çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó «Õë³áîäàð». 067349-52-48
 Àâòîãàðàæ³ ï³ä àâòîáóñ ð.6 õ 9.2 òà 6 õ 4.5 ì. 093-63189-49, 067-430-75-88
 Àêâàð³óì 300 ë. â ïîâíîìó ñêëàä³. 097-509-27-40
 Áàðàí 7 ì³ñ., á³äîí àëþì. á/ó, äâåð³ ïîëóòîðí³ ç 2-õ
ïîëîâèí, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, çåðíî êóêóðóäçè ³
ïøåíèö³. 093-707-94-71, 063-344-14-45
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 60 ðåáåð.
063-684-23-83, 096-559-83-23
 Áäæîëîñ³ì’¿ ç âóëèêàìè, ïàêåòè 4-õ ðàìêîâ³ íà
Óêðà¿íñüêó ³ Äàäàíîâó ðàìêó, âîùèíà, ÿðèé â³ñê,
ï³äìîð,ïðîïîë³ñ. 2-11-64, 097-170-90-05
 Áåòîíí³ îãîðîæ³ áëîêè 200 õ 200 õ 400. 067-365-66-28
 Áè÷îê 7 ì³ñ., òåëè÷êà 8 ì³ñ, áè÷îê 2 ì³ñ. 067-33604-37
 Áðóùàòêà «Ïîêîñòîâñüêà» 10õ10õ5 ê³ëüê³ñòü 14 ì.êâ
 Âàçîíè: â³ä 1 ì äî 2 ì., Äðàöåíà, Þêà, Ä³ôåíáàê³ÿ.
097-286-21-53, 093-940-96-11
 Âàííà ÷àâóííà á/ó 1.70. 097-690-98-02
 Âàííà ÷àâóíí³ á/ó. 097-321-62-03
 Âåëîñèïåä äèòÿ÷èé 2-6 ðîê³â. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Âå÷³ðíÿ ñóêíÿ, äóæå ãàðíà àáî çäàì íà ïðîêàò. 067860-54-61
 Â³ç â äîáðîìó ñòàí³ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-028-73-15
 Âîðîòà 1 800 ãðí., çàë³çíà ëåñòí³öà. 1 200 ãðí. 093488-78-48
 Âóëèêè. 097-756-75-89
 Ãàçîáåòîí 20 áëîê³â 100 õ 288 õ 600 - 1 áëîê/23 ãðí.,
êëåé äî íüîãî. 093-998-06-58, 098-542-94-77
 Ãàçîâà ïëèòà «King» 4-õ êàìôîðíà + äóõîâêà,
íîðìàëüíèé ñòàí á/ó 1 000 ãðí., ÌÔÓ Canon 404 +
ÑÍÏ4 á/ó 1 000 ãðí. 068-051-93-60
 Ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà á/ó, äóõîâêà åëåêòðî.
063-588-29-18
 Ãàðàæ â öåíòð, ðåàëüíîìó ïîêóïöþ ìîæëèâèé òîðã,
äîêóìåíòè º. 063-494-81-91
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³ 6 õ 4 íàêðèòèé øèôåðîì,
íàâïðîòè åñòàêàäè, ñòàí äîáðèé. 067-770-39-71, 073421-72-87
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ïëóæîê äëÿ ï³äãîðòàííÿ êàðòîïë³
á/ó 1 øò., ïëèòè ãàçîâ³ á/ó 1 øò., âõ³äí³ äâåð³ ç äåðåâà
á/ó 1 øò., êîëþ÷à ïðîâîëîêà îöèíêîâàíà. 068-058-13-46
Àíàòîë³é
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-876-88-90
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé, á/ó ð. 6.30
ç 3.20. 097-722-73-93, 093-795-10-33, 097-967-32-90
 Ãàðàæ íà ÏÐÁ. 097-149-37-52
 Ãàðíåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöåíÿòà Àíãë³éñüêîãî êîêåðñïàí³åëÿ, õâîñòè êóï³ðîâàí³, ðîäèëèñü 30 êâ³òíÿ (2
ä³â÷èíêè ³ 2 õëîï÷èêà), 1 500 ãðí. 097-461-69-59, 093562-16-80 Îëÿ
 Ãàðíåñåíüê³ ÷èñòîêðîâí³ öóöóíÿòà Êîðîë³âñüêîãî
ïåê³íåñà 6 òèæí³â (ëèøèâñÿ õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà) 1 000
ãðí. 063-600-58-51
 Ãîëóáè Äóòèø³, ïàâè÷³. 098-289-94-14
 Äâèãóí äëÿ ñîêîâèæèìàëêè â õîðîøîìó ñòàí³,
ðîáî÷èé. 093-256-27-13
 Äåðåâîîáðîáíèé âåðñòàê îäíî ôàçíèé (çàâîäñüêèé).
093-508-92-92
 Äåðåâ’ÿíèé ñò³ë äîâæ. 3 ì. â êàðêàñ³ (áàçà äëÿ
àëüòàíêè), ê³ííà ðîçïàøêà äëÿ êîïàííÿ, ñàä³ííÿ êàðòîïëÿ
íà 2-õ êîëåñàõ. 096-644-37-44
 Äåðåâ’ÿí³ ñòîëè äëÿ êàôå á/ó ñò. 120 õ 80, 2 ëàâêè, 4
êîìïëåêòà. 063-474-73-30, 093-984-74-88
 Äèâàí êíèæêà á/ó íîâîãî çðàçêà. 097-887-79-19,
063-318-83-82
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà 1 000 ãðí., âåëîñèïåä 3-õ êîë³ñíèé
500 ãðí., ìàíåæ 400 ãðí. 098-866-53-33
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Capella S901 ñ³ðî-çåëåíà, äèòÿ÷å
ë³æå÷êî. 093-786-38-08
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà â õîðîøîìó ñòàí³ òðàíñôîðìåð,
ë/ç, ïåðåíîñíà ëþëüêà + ñóìêà + ÷åõîë + äîùîâèê +
êîðçèíà äëÿ ïîêóïîê, êîë³ð ñèíüî - ãîëóáèé 1 500 ãðí.
093-029-83-94
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë. 063-773-28-96
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà çèìà, êîë³ð çåëåíèé. 067-748-37-54
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ë/ç (ãîëóáà), òóìáî÷êè ïðèêðîâàòí³ 2
øò., äçåðêàëà áåç ðàì íîâ³. 093-681-01-44
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ñèíüî-ãîëóáà ç/ë, íåäîðîãî. 063934-24-38
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ÒÀÊÎ 2 â 1, ç/ë, ìîñê³òíà ñ³òêà,
äîùîâèê, õîðîøèé ñòàí. 093-785-67-18, 097—021-23-83
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà, äèòÿ÷à êðîâàòêà âñå á/ó, ãàç. áàëîí
ñåðåäí³é, åë.äâèãóí, äèò. ìàøèíêà íà ï³äàëÿõ, äèò.
ïðèñòàâêà Ñåãà 2. 063-767-93-56
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
 Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» â õîðîøîìó ñòàí³. 063-619-5544, 0980-473-41-02
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä äëÿ õëîï÷èêà 4-7 ðîê³â, ñàìîêàò.
093-626-84-51
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä íà 2-6 ðîê³â ô.Ìóñòàíã, ÷åðâîíîñèíüîãî êîëüîðó 550 ãðí. 093-090-91-10, 098-525-00-25
 Äîðîñë³ ñàìêè íóòð³é íà ðîçâ³ä. 063-736-88-54
 Äóæå ãàðí³ ìðàìîð òà çîëîò³, ãîëóá³, ìðàìîð òà
ñð³áë³ â³ñëîâóõ³ øîòëàíäñüê³ êîøåíÿòà. 097-793-55-95,

063-600-58-51
 Åë.ñîêîâèæèìàëêà, ñîêîâàðêà, 40 ë. êàñòðþëÿ,
êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³òêà äëÿ ïðîö³äæóâàííÿ ìåäó,
ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
 Åëåêòðî ìîòîð 4 Êâò 1420 îá., êîíäåíñàòîð Åëåí³.
068-683-81-70, 093-563-81-40
 Æóðíàëüíèé ñòîëèê, ñàïåðíà ëîïàòêà ñêëàäíà, Ãåðî¿
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçà - 2-õ òîìíèê. 063-191-23-75, 097873-36-99
 Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò 110 000
ãðí. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 0.17 ãà ïðèâàòèç. ç îáîõ ñòîð³í ãàç,
åëåêòðîìåðåæà, ³íòåðíåò, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàñîì,
êàðòîïëÿ ì³ëêà (ÿê ïîñàäêîâà). 093-767-14-26, 097740-97-76
 Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ³ç öîêîëüíèì ïîâåðõîì, ïàíåëüíå
ïåðåêðèòòÿ, ïðèâàòèç., ñ.Ñèãíàë (á³ëÿ äîðîãè), Ï³âäåííå
øîñå 74 11 + 10ì. 097-663-17-72, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Çåëåíà. 093416-14-49
 Çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., º ãàç, ñâ³òëî, ì.Êîçÿòèí ïðîâ.
Âåñåëèé. 098-338-01-16
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà,
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 16 ³ 15 ñîò., ïðèâàòèç., ð-í Ìàòðîñîâà.
097-511-19-08
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-8949, 067-430-75-88
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 20 ñîò. â öåíòð³ ñ.Ñîê³ëåöü ç
ôóíäàìåíòîì ³ç äåêîðàòèâíîãî êàìíÿ, à òàêîæ äâà
ãàðàæà, ïîãð³á, ñàðàé, âîäà, ñâ³òëî, ãàç - ïî âóëèö³.
066-140-79-63, 093-647-76-72
 Çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ì. Êîçÿòèí. 093-123-33-36
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ, îâåñ. 096-857-52-99, 068729-24-65
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, ÷àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó. 098-47737-33, 093-596-41-07
 Êàì³íü öåãëà ÷åðâîíà òà âîãíåòðèâêèé êàì³íü íà
áóäèíîê, êàñòðþë³ íà 40 òà 30 ë. 2-15-96
 Êàðòîïëÿ äð³áíà òà âåëèêà. 097-436-56-60
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, âàçîí Àëîº á³ëüøå 5 ðîê³â. 063037-07-96
 Êàðòîïëÿ. 093-767-64-79
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-00721-76 ï³ñëÿ 17:00
 Êîäîâ³ ìåòàëåâ³ äâåð³ âõ³äí³ â ï³ä¿çä â õîðîøîìó
ñòàí³. 097-311-31-73
 Êîçà ç êîçåíÿì, ìîòîð ³ çàäí³é ìîñò äî Ìóðàâÿ. 063021-85-63, 097-616-14-11
 Êîçà ç êîçåíÿòàìè. 096-427-77-64, 095-770-63-87
 Êîçà Çààíåíñüêî¿ ïîðîäè, äðóãèé îê³ò (øóòà). 098259-39-20
 Êîçà ìîëîäà 1.2 ì³ñ., õîðîøî¿ ä³éíî¿ ïîðîäè, ìîëîêî
áåç çàïàõó, äóæå äîáðå. 063-662-13-43
 Êîçëèê 2 ì³ñ. 067-756-06-27
 Êîíäåíñàòîðè á/ó îïòîì ÊÁÃ-ÌÍ 4 ì F x 600V-26
øò., ìàðêè ËÑÅ - 13,75 ì F x 400 V 20 øò., ó÷àñòîê
ïðèâàòèç. íà Ïîëå ×óäåñ, áàíêè. 097-207-88-44
 Êîíòåéíåð íà ðèíêó Õë³áîäàð ¹233. 098-500-28-71
 Êîíòåéíåð íà ö/ð ðèíêó. 097-011-22-11
 Êîðîáêà â³êîííà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80
õ 1.20 ñì., õîëîäèëüíèê Íîðä 2-õ êàìåðíèé. 097-35317-70, 093-041-69-49
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì. 093-815-27-90, 063-289-04-35
 Êîðîâà ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
 Êîðîâà ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-357-10-40
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà 8 ðîê³â Êîçÿòèí. 063-608-38-25
 Êîðîâà ÷îðíî-ðÿáà, ò³ëüíà ç 8 òåëÿì. 068-760-84-09,
063-287-60-42
 Êîðîâà. 068-041-82-19
 Êîñèëêà ñèãìåíòíà ÊÑ-2.1. 096-665-28-46
 Êîòåë Äàíêî, òâåðäîïàëåâíèé, ãàðíèé ñòàí 12 Êâò.
097-690-98-02
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ 400 ì. êóá.,
òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîä., äâåð³ çàäí³ ë³â³ ³ ïðàâ³ íîâ³ 21052107. 063-293-14-22, 097-327-27-34
 Êð³ñëî êà÷àëêà, ëþëÿ, ñò³ëüö³, ñàí³, äèò. êîìïëåêò
ñòîëèê, ñòóëà, çîíòèê, êð³ñëà, àâòîíàñîñ, ëèæ³. 096-51212-08, 093-510-45-63
 Êðîâàòü 1-ñïàëüíà áåç ìàòðàöà, ñò³ë, êð³ñëî íà
êîëåñàõ. 096-160-69-70, 093-407-29-89
 Êðîëèöÿ ³ êðîëåíÿòà âåëèêî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè, íà
ðîçâ³ä. 096-963-73-52
 Êóð÷àòà ïîð³ä Àäëåð òà Áàðâèñòà, äîáîâ³ òà
ï³äðîùåí³, ³íø³ ïðîäóêòè: ÿéöÿ, ³íêóáàö³éí³ ÿéöÿ, òóøêè,
ïîñë³ä. 093-857-33-00, 097-181-57-06
 Êóð÷àòà ïîðîäè êîõ³íõ³í ï³äðîùåí³. 096-769-19-43,
097-149-46-20, 093-730-97-79
 Êóð÷àòà ïîðîäè Îðï³íãòîí òà Áðàìà ñâ³òëà. 097-18967-31, 063-316-28-48
 Ë³æêî çàë³çíå ç äâîìà ìàòðàöàìè (ïðóæèííèé òà
âàòíèé), 150 ãðí. 097-556-89-55
 Ìåäîãîíêè 2 øò., áäæîëî ïàêåòè, áäæîëîñ³ì’¿. 098419-41-37, 063-662-12-74
 Ìîá. òåëåôîí Lenovo S 660 1 400 ãðí., LG P715 900
ãðí. 063-779-70-65
 Ìîëî÷í³ ÿãíÿòà. 096-299-25-68
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà 400 ë. íåäîðîãî â ³äåàëüíîìó
ñòàí³. 093-626-82-86, 097-324-85-40
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 6 ïîë. á/ó â ðîáî÷îìó ñòàí³.
067-300-17-96
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Дорогого чоловіка, батька, дідуся

Іваницького
Олександра Сергійовичача

399542

Вітаємо з Ювілеєм!
Твій ювілей – щаслива дата.
І сумніватись тут не слід.
Нехай сьогодні наші привітання
В твоєму серці залишають добрий слід.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкраще все, що є у світі,
Даруємо тобі у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає рідних і гостей,
Щоб ти здоровий і щасливий –
В сто років зустрів свій ювілей!
Нехай в житті все буде, що потрібно,
Без чого не складається життя:
Здоров’я, щастя, вірні друзі

399047
398039

398596

398038

З любов'ю: дружина Ларіса, дочка Таня, зять Льоня,
внуки Денис, Артем, теща Марія.

399452
398560

 Ìîðñüê³ ñâèíêè, ì’ÿñî êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Ìîòî-êîñà Òàíäåì á/ó, ðîáî÷à 1 000 ãðí. 097-112-64-95
 Ìîòîð â³ä ìîòîöèêëà Êàñ³ê âåñü â êîìïëåêò³ ³ êîëåñà äî
ìîòîöèêëà. 097-154-49-36
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê â õîðîøîìó ñòàí³. 067-646-72-63
 Íà ïëåì’ÿ ï³âí³â ïîðîäè Áðàìà á³ëà, Êîõ³íõ³í
ñåðåáðèñòèé. 2-11-64, 097-170-90-05
 Íîâ³ ÷àâóíí³ áàòàðå¿ 85 ãðí./ðåáðî. 098-500-10-54,
063-600-58-51
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-09122-38, 096-467-88-94
 Ïåðåäí³ ñòîéêè íåäîðîãî, òåðì³íîâî äî Ô³àò Ô³îð³íî.
063-276-07-38
 Ïåðåïåëè. 063-392-02-67

Ï³äéîìíèêè àâòîìîá³ëüí³, åëåêòðîâèíòîâ³,
ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 ò. - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ï³íîáëîê 600 õ 200 õ 300 ìì. 096-725-68-41
 Ïîïóãà¿ Õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Ïîðîñÿòà 10-15 êã. 068-941-44-47,
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 10-13 êã. 063-206-65-61
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Ìàëþòêà», ïðàêòè÷íî íîâà,
ïàëèâíèé áàê 180 ë. , ãåíåðàòîð ÀÈ 24 80 À, 28 V,
ï³äøèïíèêè ð³çí³, íîâ³, ðåìí³ äî òðàêòîðà ÌÒÇ, Ò40, ðåìåí³
òà ï³äøèïíèêè íà êîìáàéí «ªí³ñåé», ðåì³íü âåíòèëÿòîðà,
«ÊÀÌÀÇÀ» íîâå, Êîìïðåñîð ÌÒÇ, íîâèé. 097-431-23-13,
093-11-23-713
 Ïðàëüíà ìàøèíêó â ³äåàë³ Çàíóññ³, ê³ìíàòíèé óãîëîê
íîâèé. 063-680-02-07
 Ïðèõîæà 3 ì. ñó÷àñíà, òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð ÷è àêâàð³óì
âèð-òâî Ãåðìàí³ÿ, ì’ÿêà ìåá³ëü äëÿ ê³ìíàòè. 063-177-94-80
 Ïðèõîæà øèð. 1.80, âèñ. 2.30, ãëèáèíà 35. 063-38400-72
 Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà 1.30 õ 3 ì. 097-154-49-36
 Ïøåíèöÿ, ïëèòè áåòîíí³ 60 õ 20 õ 2000 ñì., ãàç. êîòåë
7-êà áåçäèìîõîäíèé. 096-727-43-90, 093-411-31-05
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê 1.10 õ 1.50. 063-502-62-62
 Ðåø³òêè ïîâàðåí³ äëÿ êë³òîê ç ïëàñòèí òà àðìàòóðè.
097-793-55-95
 Ðîáî÷³ êîí³. 098-477-90-09
 Ðîáî÷³ ò³ñêè 2 000 ãðí. 097-793-55-95
 Ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð, DVD ïëåºð, âåñ³ëüíà ñóêíÿ,
äèòÿ÷à êîëÿñêà. 093-920-72-29
 Ñâèí³ 10-14 êã. ,1700 ãðí. 063-637-90-92
 Ñâèí³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ñêëàäñüê³ ïðèì³ùåííÿ ç ÷åðâîíî¿ öåãëè ïîêðèòòÿ
øèôåðíå 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³
³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³. 093-091-22-38, 096-467-88-94
 Ñîêîâèæèìàëêà, êðàâ÷ó÷êà ³ç ñóìêîþ, òåëåâ³çîð ÷îðíîá³ëèé ìàëèé, âèòÿæêà äî ãàç. ïëèòè. 093-705-62-44
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â íîâèé, öåïî÷êà
÷îëîâ³÷à ç ñð³áëà 123 ãðí. 063-343-04-10
 Ñòåíêà ÌÄÔ äîâæ. 3.20, âèñ. 2.00, ãëóáèíà 56, 2 500
ãðí. 093-263-85-57
 Ñò³ë á³ëüÿðäíèé (àìåðèêàíêà). 067-927-15-58, 063676-63-02
 Ñò³ë êóõîííèé êðóãëèé + 3 òàáóðåòêè, â õîðîøîìó ñòàí³
1 500 ãðí. 063-754-70-87
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Panasonic á\ó 1 500 ãðí. â
ðîáî÷îìó ñòàí³. 093-263-85-59, 067-424-22-36
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï ä³àã. 40, âàííà ÷àâóííà á/ó
170 õ 80, â³äåîìàãí³òîôîí. 068-753-33-53
 Òåëåâ³çîð Ñ³òðîí³êñ STV-2521N 550 ãðí., ñ.Ìàõí³âêà.
3-20-77, 098-332-76-01
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 8 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà, ñïîê³éíà, ãàðíà,
ñ.Âåðíèãîðîäîê. 098-726-15-46
 Òåëè÷êà. 097-307-51-64, 063-775-89-46, 063-346-24-62,
098-291-77-54
 Òîðãîâ³ â³òðèíè. 063-560-38-98
 Òðóáè Ä³àì. 75 ïî 2 ì. äîâæ. äëÿ ñòîï÷èê³â òà äðóãèõ
ö³ëåé, 125 ãðí. 063-502-62-62
 Òóìáà äëÿ òåëåâ³çîðà â ãàðíîìó ñòàí³ ç³ ñêëîì. 063716-77-38 Îëÿ
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, ïðàñêà.
2-12-24, 093-884-86-66
 Ó÷àñòîê 16 ñîò. Ïîëå ×óäåñ - 2 000 ãðí. 098-419-41-41
 Ó÷àñòîê 6 ñîò. ñ.Êîçÿòèí, ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5,
íåäîðîãî. 096-354-27-44
 Ó÷àñòîê â öåíòð³ ð-í Âîäîêà÷êè, 8 ñîò. çåìë³,
öåíòðàëüíà âîäà, ãàç, ñâ³òëî. 063-191-91-27
 Ó÷àñòîê âóë.Çåëåíà 38 12 ñîò. 093-781-65-53
 Õîëîäèëüíà â³òðèíà (âåðòèêàëüíà) 1.85 ì îáºìîì 265
ë. â äóæå äîáðîìó ñòàí³. 097-612-81-45, 063-286-78-05,
098-026-42-45

 Õîëîäèëüíèê LG 3-õ êàìåðíèé, ïðàëüíà ìàøèíêà
àâòîìàò 1 000 ãðí. 097-643-35-23
 Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå. 097-878-11-70
 Öèðêóëÿðêà 3-õ ôàçíà. 067-198-70-95
 Öóöåíÿòà Äðàòõàðà â³ä ðîáî÷èõ áàòüê³â. 096-96945-99
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 067-277-16-73, 063293-14-19
 ×àâóíí³ áàòàðå¿ á/ó 1 áàòàðåÿ 7 ðåáåð, 4 áàòàðå¿
ïî 8 ðåáåð, 1 áàòàðåÿ 10 ðåáåð, 1 áàòàðåÿ 17 ðåáåð
- ðåáðî 60 ãðí., âóë.êîë.Êîìñîìîëüñüêà 26. 098-65495-09
 Øâåéíà ìàøèíêà Ç³íãåð â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ
äâåðíèé ç àíòðèñîëÿìè ïîë³ðîâàíèé. 097-329-25-97
 Øêàô 3-õ äâåðíèé, êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà, äèâàí òà 2
êð³ñëà (êîìïëåêò), êîâðè 5 õ 3, 3.5 õ 2.5, 2.3 õ 1.5, 2 õ 3,
â õîðîøîìó ñòàí³. 093-917-28-96
 ßãíÿòà Ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 097-779-65-47
 ß÷ì³íü ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97
 ß÷ì³íü. 096-801-20-71
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10,
ç³ âñ³ìà äîêóìåíòàìè. 063-392-93-20, 098-974-29-35
 Ñ³òêà ñàäîâà ïëàñòèêîâà âèñ. 0.50 ì; 1.0 ì; 1.50 ì.,
ïëàñòèêîâ³ îãîðîæ³. 093-917-31-91, 096-313-92-78
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28
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НЕрухомість

 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, âóë.Â³íí³÷åíêà 43, ³íä.
îïàëåííÿ. 063-141-11-22
 1-ê³ìí. êâ., 25.7 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, âóë.
Â³íí³÷åíêà 44/8, 1 ïîâ. (áóäèíîê 2-õ ïîâ. íàâïðîòè
øêîëè ¹1 ó äâîð³), ³íä. îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³.
2-47-52, 063-296-29-70, 068-053-47-49
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., íå êóòîâà, ðåìîíò,
êîíäèö³îíåð, ³íòåðíåò, ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà.
063-784-16-24
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, 5
ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, öåíòð. 098-584-71-50, 093760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., 39.3 êâ.ì., öåíòð, ðåìîíò, ³íä.
îïàëåííÿ, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè. 063-177-94-80
 1-ê³ìí. êâ., 5/9, ³íä. îïàëåííÿ, ìåá³ëü, ïîáóòîâà
òåõí³êà, öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 17. 096-472-24-69
Â³êòîð
 1-ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 36.1 êâ.ì. ãàç. ïëèòà,
áîëåð, ë³÷èëüíèêè, çðîáëåíèé ðåìîíò, äîñòóïíà
ö³íà. 093-441-18-56
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 5 ïîâ., êóòîâà, áåç
ðåìîíòà, åë. îïàëåííÿ, òåðì³íîâî. 063-319-58-67
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., îïàëåííÿ, êàáåëüíå,
ïîãð³á, áàëêîí çàñò³êëåíèé, äåøåâî. 067-584-85-58
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 38 êâ.ì., 5 ïîâ., õîðîøå
ïëàíóâàííÿ, ³íä. îïàëåííÿ àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê.
093-832-23-07
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 17, 7/9, 28.5
êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áîéëåð, äîìîôîí, ë³÷èëüíèêè,
êàáåëüíå. 063-491-32-77, 093-147-79-07
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ïëîùà 37 êâ.ì., áåç ðåìîíòó,
íå êóòîâà, ë³÷èëüíèêè ãàç, âîäà, åë.îïàëåííÿ. 098225-46-43, 063-274-92-51
 2-õ ê³ìí. êâ. âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 8 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ðåìîíò âàííî¿, ì/ï â³êíà, òåðì³íîâî. 097738-63-38, 093-556-60-04
 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., 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., âóë.Ãîðüêîãî 8/2, íåäîðîãî. 097642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, êîñìåòè÷íèé
ðåìîíò, ð-í ÏÐÁ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 096-90372-01
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî
ãàðàæ, çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49, 067430-75-88
 2-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, öåíòð,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 23, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ ï
â³êíà, ñòàí æèëèé. 063-177-94-80

 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, 2 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, ³íä.
îïàëåííÿ, ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ ç áàëêîíîì. 093-81094-01
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, çðîáëåíèé ðåìîíò, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ï³äêëþ÷åíî ³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà,
íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ òà êîíòåéíåð. 050-417-7970, 098-585-28-33
 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, ³íä. îïàëåííÿ, õîðîøèé ðåìîíò,
³íòåðíåò, ñóï. àíòåíà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28, (á³ëÿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè). 093-509-86-79,
097-305-14-46
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñîê³ëåöü, ãàç, âîäà, ñàäîê, ãîñï.
áóä³âë³, 2 ãàðàæà, ïîãð³á, 15 ñîò. ãîðîäà. 096-751-77-61,
097-615-95-58
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ
àáî îáì³íÿþ íà áóäèíîê, ðîçãëÿíó áóäü-ÿêèé âàð³àíò.
063-198-46-57
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë. 067274-19-73
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 44.2 êâ.ì., ê³ìí.
ïðîõ³äí³,åë. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï
ðàìà, âõ³ä. äâåð³ áðîíüîâàí³, ë³÷èëüíèêè ãàçó - âîäè.
067-729-81-09
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 66, ³íä.
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ïëîùà 47 êâ.ì. 063-474-73-30,
093-984-74-88
 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
 2-õ ïîâ. áóäèíîê, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, âóë.Ãðèáàëüîâà 31. 093-766-22-27
 3-õ ê³ìí. êâ. â íîâîìó öåãëÿíîìó áóäèíêó
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 2 ïîâ., ì/ï â³êíà, áàëêîíè çàñò.,
êëàäîâêà, íå âóãëîâà, íåäîðîãî. 063-304-37-36
 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., (ð-í ÏÒÓ-17 ì-í «Ãîñïîäàðî÷êà), 2 ïîâ.,
íå êóòîâà, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ç ìåáëÿìè,
çàã. ïëîùà 70 êâ.ì. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-733-28-00
 3-õ ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. ïëîùà
61.5 êâ.ì., êóõíÿ 9/4, æèëà 38.3, ³íä. îïàëåííÿ, º ï³äâàë,
â ãàðíîìó ñòàí³. 093-515-96-02

 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ï³äâàë,
ð-í ó÷èëèùà, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Äåïóòàòñüêà
41, ºâðî-ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ,
ï³äâàë, ì³ñöå äëÿ ãàðàæà, òåðì³íîâî. 093-457-1848, 098-888-21-88
 3-õ ê³ìí. êâ., 3/4, íå êóòîâà, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³,
ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, íàòÿæíà ñòåëÿ, ðåìîíò.
093-418-52-93, 063-388-20-25
 3-õ ê³ìí. êâ., 5/5 â öåãëÿíîìó áóä., áåç ðåìîíòó,
ð-í ó÷èëèùà. 097-157-23-16
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., áóäèíîê öåãëÿíèé ïðîâ.
Ñîê³ëåöüêèé 2/14 (á³ëÿ øâåéíî¿ ôàáðèêè), ï³ä
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, º êîìîðà, ñàðàé,
ãðÿäêà. 063-622-64-98
 3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 67 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 3 ïîâ.,
³íä. îïàëåííÿ, ì/ï áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ë³÷èëüíèêè íà
âîäó, ãàç, ç ìåáëÿìè. 097-029-91-04, 073-026-5487, 096-619-61-49
 3-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó 9.
097-775-61-94
 3-õ ê³ìí. êâ., â 1 ïîâ./áóäèíêó, âåëèêå
ïîäâ³ð’ÿ, ë³òíÿ êóõíÿ, öåãëÿíèé ñàðàé, ïîãð³á, ñìò.
Çàë³çíè÷íå. 068-501-13-90
 3-õ ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó æèòëîâîìó ñòàí³ ð-í
ó÷èëèùà. 093-732-42-02
 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, 067-605-04-95
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ.,
íåäîðîãî. 093-579-46-93
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó, 7
ïîâ. 093-370-60-46
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15. 097-301-93-19,
063-503-42-36
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ëåí³íà 13, 3/5, ñòàí æèëèé.
067-430-23-00
 3-õ ê³ìí. êâ., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ì/ï
â³êíà, åëåêòðî îïàëåííÿ, äâ³ êëàäîâêè, ï³äâàë,
òåðì³íîâî, âóë.Ïóøê³íà 28. 093-091-00-50
 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. 096597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë. 063-311-95-76
 3-õ ê³ìí. êâ., ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-259-39-20
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí âóë.Ã.Ìàéäàíó

35, 5/5, íå êóòîâà, çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., ì/ï â³êíà,
áðîíåäâåð³, ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî. ðåìîíò. 063-46089-05, 097-397-81-18
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ì.Êîçÿòèí. 068-058-13-46
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ, áàëêîí, ëîäæ³ÿ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., êóòîâà, öåãëÿíèé áóä.,
ëîäæ³ÿ, áàëêîí, áåç ðåìîíòó, òåðì³íîâî, íèçüêà ö³íà.
067-397-14-46, 093-411-28-17
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, ³íä.
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé, òåðì³íîâî. 063-026-45-34,
098-632-99-07
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó, ³íä. îïàëåííÿ,
ºâðî-ðåìîíò, âáóäîâàí³ ìåáë³. 063-207-01-18
 4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 75 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, âóë.
Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî) 16. 063-14111-22
 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, íåäîðîãî. 063-712-9415, 067-548-56-26, 067-219-78-14
 Áóäèíîê «Öàðñüêå ñåëî» 230 êâ.ì., âñ³ êîìóí³êàö³¿
(âîäà â³ä ì³ñüêîãî âîäîêàíàëó), 15 ñîò. çåìë³,
ôðóêòîâ³ äåðåâà, ãàðàæ, ñàðàé, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð’¿,
ñóñ³äè äîáðîçè÷ëèâ³. 068-056-55-94, 093-920-53-57
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, îïàëåííÿ
ãàçîâå ³ íà òâåðä. ïàëèâ³, ñàä, ãîðîä, çåì. ä³ë-êà
60 ñîò., âóë.Ìèðó 71 â 10 õâ. õîäüáè äî öåíòðà,
öåíòðàëüíà òðàñà. 063-648-65-35, 063-234-48-64
 Áóäèíîê 6 õ 9, âåðàíäà 5 õ 3, ó÷àñòîê 5 ñîò.,
âîäà, ãàç, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093730-89-34
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ãîñï. áóä³âë³, îïàëåííÿ
ãàç. + ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò. 096192-68-08
 Áóäèíîê 60 êâ.ì., Êîçÿòèí âóë.Îëåãà Êîøîâîãî, º
ãàðàæ, äâà ñàðà¿, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, 8 ñîò. çåìë³, â
áóäèíêó âîäà, êóõíÿ, êîðèäîð, 3 ê³ìíàòè, ïîðÿä æ.ä
âîêçàë, áàçàð, ó÷èëèùå. 098-971-88-04
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., îïàëåííÿ ãàç. òà ï³÷íå, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, ñàäîê 0.08 ãà, ãîñï. áóä³âë³ (ñàðàé,
ïîãð³á, ñ³íîâàë), çåì. ä³ë-êà 0.83 ãà, ñ.Âîñêîäàâèíö³.
098-026-42-45, 093-411-27-92
 Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, òåðì³íîâî. 067-968-40-56,
097-624-12-00
 Áóäèíîê â ì. Êîçÿòèí, âóë. Ñåäîâà, 7 ñîò., ãàðàæ,
âðåìÿíêà, êðèíèöÿ. 093-812-70-18
 Áóäèíîê â ñ. Ôëîðüÿí³âêà, ïðîâ. Éîñèï³âñüêèé,
16, çåì. ä³ë-êà 30 ñîò. ãîñï. áóä³âë³, ãàç, âîäà. 098461-92-92
 Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 21, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
050-442-44-47
 Áóäèíîê âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, âñ³ çðó÷íîñò³, 18
ñîò. çåìë³. 096-541-31-09, 093-513-32-66
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 7 6 õ 9, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, âîäà â áóä., àáî îáì³í íà 2-õ
ê³ìí. êâ., ç äîïëàòîþ. 063-296-46-17
 Áóäèíîê ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê, çðó÷íîñò³
â áóäèíêó, ñ.Âåðíèãîðîäîê âóë.×àïàºâà 24. 097529-50-42 Òàíÿ
 Áóäèíîê ãàç, âóë.Ùîðñà 67, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò.,
íåäîðîãî. 098-073-76-85
 Áóäèíîê ãàç. + ï³÷íå îïàëåííÿ. ñ.Âåðíèãîðîäîê

397850

âóë.Ñèçèíþêà, çàã. ïëîùà çåìë³ 0.56 ãà, ñàðàé, ïîãð³á,
âåëèêèé ñàäîê, êðèíèöÿ. 096-512-16-41, 097-916-09-29
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí 84 êâ.ì., 0.33 ãà çåìë³, º
âîäà ³ âîäîâ³äâåäåííÿ, êðèíèöÿ, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, 2
ïîãð³áà, ãîñï. áóä³âë³. 093-920-65-29
 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., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ïîãð³á, êðèíèöÿ,
20 ñîò. çåìë³, ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà. 097-690-98-02
 Áóäèíîê ãàçèô. 60 êâ.ì. çåì. ä³ë-êà 38 ñîò. â
ìàëüîâíè÷îìó ì³ñò³. 097-890-08-22
 Áóäèíîê º ãàç, âîäà, ñâ³òëî, âñ³ çðó÷íîñò³ àáî
îáì³íÿþ íà áóäèíîê â Áåðäè÷åâ³ â³ä öåíòðà 10. 2-2374, 067-368-56-14
 Áóäèíîê æèòëîâèé, çåì. ä³ë-êà, ñ.²âàíê³âö³, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, á³ëÿ ñòàâó. 063-141-11-22
 Áóäèíîê ç ãàçîì, çåì. ä³ë-êà, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò,
âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56. 097-905-37-10, 063-406-82-39,
093-998-01-24
 Áóäèíîê ç äðóãèì ïîâåðõîì, º âñ³ çðó÷íîñò³, ö/âîäà,
òóàëåò òà êàá³íêà, 6 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, âðåìÿíêà, ë³òíÿ
êóõíÿ. 097-556-89-55
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ,
59 êâ.ì. æèëà ïëîùà, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ñàäîê. 063296-30-12
 Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ñàäîê,
÷àñòêîâèé ðåìîíò, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, êàíàë³çàö³ÿ,
âîäîïðîâ³ä, ñóïóò. òåëåáà÷åííÿ, íîâ³ ìåáë³. 097-18967-03, 063-255-49-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí (ð-í øâåéíî¿ ôàáðèêè), áëèçüêî
øêîëà, ñàäî÷îê, âîêçàë, çàã. ïëîùà 84 êâ.ì., ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, òåëåôîí, çåì. ä³ë-êà 14 ñîò., ñàäîê, ãîðîä.
063-297-16-02, 096-901-76-40
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Êóë³êîâñüêîãî 40. 063-37460-15
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, öåíòð, íà 2 ïîëîâèíè, 2
âåðàíäè, 5 ê³ìíàò, ãàç, êðèíèöÿ, âîäà â áóä., ñàðàé,
ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³, ìîæëèâî 5 ñîò. çåìë³ îêðåìî.
063-390-42-83, 096-751-76-96
 Áóäèíîê ìîæëèâèé îáì³í íà êâàðòèðó. 093-78445-97
 Áóäèíîê íà 2 âõîäè â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. Êè¿âñüêà, 8, ç
ïðèñàäèáíîþ ä³ëÿíêîþ 45 ñîò. ãîñï. áóä³âë³. 067-98647-25, 093-093-89-25
 Áóäèíîê íåçàê³í÷åíèé ñ.Ìàõàðèíö³. 097-886-27-25
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ 100 êâ.ì., ãàç, ïîãð³á, ñàðàé,
êðèíèöÿ, âóë.Áåðäè÷³âñüêà. 098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
097-317-42-50
 Áóäèíîê ñ.Â³âñÿíèêè, çàã. ïëîùà 70 êâ.ì., º ãàç. òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, äâåð³ ìåòàëåâ³, âîäà â áóä.,
ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä 90 ñîò. 068-003-5161, 096-266-31-54
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, Êîçÿòèíñüêèé ð-í, çåì.
ä³ë-êà, ñàäîê, êðèíèöÿ, ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ, ðàéñüêå
ì³ñöå. 098-610-63-83
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øê³ëüíà 20. 097-005-77-68
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-2637, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, âñ³ çðó÷íîñò³ â áóä., îïàëåííÿ
áàòàðå¿, ãàç, âîäà â áóä., ïîðÿä îçåðî, ë³ñ, 32 ì.
ìåòàëåâîãî çàáîðà. 063-717-86-78, 068-003-11-64
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà, áåç ãàçó.
093-286-33-37, 096-423-32-00
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 1 червня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
397854

398040

397035

399398

397848

12

реклама та оголошення

399477

399478

397004

399474

398439

Вантажні перевезення
- пісок
- відсів
- щебінь
- камінь
- підсипуючий матеріал

395846

399401

393769

399475

097-255-76-41

ПрАТ "Комсомольське СП "Агромаш"
каменообробне підприємство

запрошує на постійну роботу:

399450

- фрезерувальників каменю
- коліїв плит та блоків
- упраковщиків готової
продукції
- розбуровщиків граніту
- слюсарів-ремонтників
- електриків

399051

Уроки Англійської по м.Козятин
063-875-68-77

робота

Потрібні терміново на роботу різноробочі
хлопці вік від 18 до 30 р. в м.Київ, з/п від
6 000 до 10 000 грн. 098-518-50-99, 093825-16-75 Олег
Терміново запрошуємо на роботу в Вишневому жінок від 30 до 50 років в пральну
хімчистку, стаж роботи не обов'язковий,
проживання безкоштовне, стажування
оплачується, графік тиждень через тиждень, з/п від 250 до 350 грн./день. Запис
на співбесіду з 10:00 до 20:00 096-380-8967 Лілія Петрівна
На роботу потрібен монтажник - антенник.
063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібен майстер з обслуговування та діагностики комп'ютерного облад-

Пропала собака в
р-ні Нафтобази,
вік 11 міс., породи
Фокстерєр. Прошу
повідомити або повернути за винагороду. 073-075-66-94
Здам в оренду приміщення площ. 30
кв.м. вул. Незалежності, 42. 093766-78-40
нання. 063-966-99-77
На постійну роботу потрібен кредитний
спеціаліст в ПАТ "Банк Форвард". 068-04703-24, 093-054-12-11 Максим
На постійну роботу у магазин потрібен
касир (дівчина до 30 років без шкідливих
звичок) та нічний продавець. 067-609-1049, 093-925-92-67
В продовольчий магазин потрібен продавець. 096-115-18-11, 093-596-40-46
Запрошується менеджер з продажу непродовольчих товарів, денний охороник.
Вимоги: комунікабельність, зібраність,
освіченість, бажання працювати та заробляти. 063-269-75-25
На постійну роботу в "Нову пошту" м.

399476

395148

ремонт, послуги

Криниці копаємо, чистимо, поглиблюємо.
097-452-54-48, 063-141-28-33 Олександр
Михальчук
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, откоси, покраска. Відповідальність, порядність
- гарантую. 067-889-16-25
Зварювальні роботи. 093-190-26-34, 067786-29-90
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка,
шпатлевка, покраска, ламинат. 0632697525
Копка, докопка та чистка криниць, кольца
70 дм,80 дм. Працюю без посередників
098-992-51-57
Виконуємо всі види будівельних робіт.
Якість, гарантія, доступні ціни. 097-89008-22
Надаю послуги з виконання робіт:кладка
камінь-бут,цегла,блок,поклейка шпалер.
Звертатися:0685347378Віктор

399626

398594

25 травня в р-ні І.Франка - Матросова, пропала собака, Німецька
вівчарка дівчинка 4 міс., темного окрасу з зеленим ошийником,
відзивається на кличку "Альфа",
прохання повернути за винагороду.
063-804-40-41

Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

41, (068)003-25-53

Козятин потрібен касир-оператор. Вік:
20-30 р. Осн. вимога: швидка робота за
комп'ютером з 9:00-18:00 063-231-31-44
Додатковий заробіток. "Нова пошта"
запрошує на роботу вантажників. Вік: 2030р. Осн. вимога: відсутність шкідливих
звичок.
з 9:00-18:00 063-231-31-44
«Вертиевский кирпичный завод» в Нежинском р-н, Черниговской обл.Приглашает
на роботу от 18 до 60 лет. проживание,
питание. З/п до 6000 грн. 050-706-82-77
Монолитчики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на
постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата
высокая. Предоставляем жилье. Тел.: 067508-14-59, Ирина
Стропальщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина

Сварщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную
компанию. Зароботная плата высокая.
Предоставляем жилье. Тел.: 067-508-1459, Ирина
Адміністратор в готель (хостел) у м.Києві.
Заробітня плата від 3500+%. Проживання на місці. Робота в м.Києві. Тел.:
0685235944, 0674456686
На роботу потрібні працівники на автомийку
в м. Козятин. 097-896-45-15

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.2. Двокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 2/-, 50-р.Перемоги, поверх: 6/8/-,
площа: 65/30/27. Цiна: 621693, тел.: (097) 55557-55

1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, поверх: 5/5/ц, площа:
67/42/10, АГВ, пл.вiкна, б/з, житл.стан. Цiна: дог., тел.:
(097)250-10-05, (093)411-33-51
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж,
власна. Цiна: 18000, тел.: (063) 352-13-31

1.6. Будинки
с.Голубiвка, поверх: 1/-, Ружинський район. Цiна:
120000, тел.: (096) 034-05-03

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-45-

11.1. Різне

8. Автомобiлi
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги

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

Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå (Ìàõí³âêà), çàã. ïëîùà

9. Робота
9.1. Пропоную
"BIOTEXCOM" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного
материнства до 411 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 18 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00
Visa Центр 100%: Шенген-вiзи. Робочi вiзи. Робота в Польщi.
Консультацiї. Тел.:(068)288-48-68, (067)382-84-74
Охорона. Вахта. Вiнницька, Київська, Хмельн.обл. Проживання,
проїзд безкошт. Тел.:(098) 896-40-90
Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27
Охорона. Потрiбнi працiвники, вахта, житло, проїзд, форму надає
фiрма. Тел.:(096) 183-52-60
Охоронцi, термiново. Доба через двi, з/п вiд 150 грн/доба.
Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27
Працевлаштування в Чехiї. Оформлення вiз. Доставка на роботу.
Консультацiї. Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
ТОВ "Сяйво" потрiбен охоронець. З/п 6400. Вахта. Проїзд, житло
оплачується. Тел.:(095) 341-19-02

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

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, çåì. ä³ë-êà, ãîñï. áóä³âë³.
096-050-99-31
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà 55 êâ.ì., âóë.Íîâà (á³ëÿ ñòàâó).
097-995-47-49
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà 25,
ãàç, âîäà. 097-776-24-59
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ
êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 40 ñîò. 098-626-9983, 098-626-97-13
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, íåäîðîãî, ñàðàé, 10 ñîò.
çåìë³. 097-970-66-63
 Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà
75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò.
çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿, êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12,
067-948-83-38
 Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 20, 60 êâ.ì.,
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ 12 ñîò., ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³,
êîìîðà, º ãàç, âîäà, ä³þ÷à ï³÷. 063-622-64-98
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ãàç. âñ³ ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ,
50 ñîò. çåìë³, äåðæ. àêò, ñ.Ñîê³ëåöü. 067-142-93-08,
098-974-34-28
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà (öåíòð),
ãîñï. áóä³âë³, ö/âîäà â áóäèíêó, 30 ñîò. çåìë³. 067431-54-35

Козятинським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Вінницької обл. оголошено конкурс на посаду
державної служби категорії "В" головного спеціаліста-програміста відділу адміністрування, супроводження
інформаційних систем, електронних
реєстрів та захисту інформації. Кінцевий термін прийцняття документів
23.06,2017

Інформація за тел. 2-27-87

Наша адреса: с. Макхнівка, вул. Київська, 45.
Звертатись за телефоном: 097-284-30-01.

399400

Запрошую на
манікюр:обрізний,гель-лак,дизайн.
Запис за тел:0634507288

399201

398095

 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. 063-29630-12
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 68, 53
êâ.ì., 6 ñîò. çåìë³, ñàä, ñàðàé, êðèíèöÿ â äâîð³. 096346-39-77 Íàòàøà, 067-355-05-69 ²ãîð
 Áóäèíîê öåãëÿíèé òåðì³íîâî, áàíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ,
âóë.Ê³ðîâà 11. 093-050-93-06, 063-259-20-58
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, òåïëèé, â ñòàí³ çàõîäü ³ æèâè,
ñàðàé, ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ - öåãëÿí³, ïîãð³á êàìÿíèé,
òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç. îïàëåííÿ â áóäèíêó, 12 ñîò.
ñàä - ãîðîä, îãîðîæà, öåíòð, âóë.Ì³÷óð³íà 23. 067409-35-57
 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. 067705-00-22 Äìèòðî
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó (ñò.Òóáäèñïàíñåð), êîîï.
ßáëîíüêà, áóäèíîê, ñàäîê, ãîðîä 9 ñîò. çåìë³. 2-48-06,
097-235-76-33
 Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà ç áóäèíêîì 2-õ ïîâåðõîâèì,
º ö/âîäîïðîâ³ä, ñâ³òëî, ãàðàæ, ñàí.âóçîë ïîãð³á. 096702-36-28, 063-294-75-66
 Çåì. ä³ë-êà 17 ñîò., Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 145,

397824

397831

399453

399625

394501

ç áóä³âëÿìè: ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ ç ÿìîþ,
ïîãð³á. 093-631-88-92, 097-729-86-22
 Çåì. ä³ë-êà 4 ñîò. íà ÿê³é 1/2 áóäèíêó, ïîòðåáóº
ðåìîíòó àáî ïåðåáóäîâè âóë.9-Ñ³÷íÿ íåïîäàë³ê â³ä
â³ää³ëåíÿ äîðîãè. 068-962-41-61
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìíàòè, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò., âõ³ä
îêðåìî. 096-550-32-57
 Ï³â áóäèíêó 58 êâ.ì., áåç çðó÷íîñòåé ì.Áåðäè÷³â
(ð-í öåíòð. ðèíêó). 098-551-29-46
 Ï³â áóäèíêó ð-í ó÷èëèùà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
097-264-46-76, 093-018-62-77
 Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21/1, 3
ê³ìí., êðèíèöÿ, âõ³ä îêðåìèé, 8 ñîò. ãîðîäà, ãàç.
òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-896-03-78
 Ï³â áóäèíêó, º ãàç, âîäà, ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà 16
ñîò. ïðèâàòèç. 068-951-87-17
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî 22. 098443-90-98
 Ñàäèáà â ñ.Æóðáèíö³ 0.50 ãà. 097-756-61-98
 Ó÷àñòîê 15 ñîò. «Ïîëå ×óäåñ» ç ôóíäàìåíòîì.
067-274-64-24
 ×àñòèíà áóäèíêó 2 ê³ìí. êóõíÿ, âîäà â áóäèíêó,
ð-í 5 øêîëè, çðó÷íå ì³ñöå. 067-27-51-842
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ.ì., áåç ãàçó, íåäîðîãî.
097-149-46-33, 063-289-05-51
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð³, ãàç, âîäà. 097-00398-15
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Ñóâîðîâà 48/1, îêðåìèé
âõ³ä, ãàç, âîäà, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò., 1 ê³ìí., êóõíÿ,
êîðèäîð. 096-725-68-41
 ×àñòèíà áóäèíêó ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè âóë.
Â³ííèöüêà 14/1. 063-680-02-07
 ×àñòèíà áóäèíêó, ãàðàæ, ïîãð³á, ð-í øâèäêî¿
äîïîìîãè, ìîæëèâèé îáì³í íà Ì³í³âåí ç äîïëàòîþ.
096-179-35-82
 ×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, 067-29796-18
 Á óäèíîê âóë .Ù îðñà ( ð - í ³ íòåðíàò ), 2 âèäè
îïàëåííÿ, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 6.26 ñîò. 063670-31-47, 068-515-77-21
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, íåïîäàë³ê â³ä öåíòðó. 063854-94-76

14

15

реклама та оголошення
RIA-К, Четвер, 1 червня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 1 червня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Павлюк
Григорій
Данилович

397853

398277

5 червня 2017 минає 40 днів, як пішов
з життя чоловік, татусь і дідусь

Тяжка і болісна утрата Немає вже чоловіка, дідуся і тата...
Ти нас любив і зігрівав,
Душевну мудрість віддавав,
За все й усіх переживав Тебе в свій храм Господь забрав.
Таких, як ти не забувають,
Таких довіку пам’ятають.

399422

Сумуючі: дружина, син, дочки, невістка, онучки, правнук, свати і вся рідня
та друзі.
===================================================

399046

393802

ПП «БУДІМІДЖ»
цегельний завод с.Махаринці

запрошуються
на роботу робо
та
працівники

067-433-52-36 ; 35-5-82
АВТОМОТО

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ ç R-13 ïî

399395

R-17. 093-767-69-07
 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Áåòîíîì³øàëêó á/ó. 097-471-53-27, 096-565-75-36
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097793-55-95
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-50010-54
 ²íêóáàö³éíå ãóñÿ÷å ÿéöå. 096-458-74-38
 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067456-66-51
 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
 Ïëàòè ð³çíèõ âèä³â. 093-819-75-83
 Ïð³íòåð ðîáî÷èé EPSON RX690 ,R-390, TX-650, êñåðîêñ i SENSYS MF3228. 067-766-12-79, 093-556-61-25
 Ðàìó Ç²Ë Êîëõîçí³ê áîðòîâèé. 067-365-66-28
 Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
 Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-256-59-52
 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-6765, 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
 Òåðì³íîâî øåðñòÿí³ õóñòêè ç êâ³òàìè (õðåçàíòåìè), ñòàð³
óêðà¿íñüê³ ñï³äíèö³ (â³ä 100 äî 300 ãðí.) 068-847-32-72
 Õóñòêè êâ³ò÷àñò³ ç õðåíçåëÿìè ÑÐÑÐ, òàêîæ ïîëüñüê³
âåëèê³ 100 ãðí., ìàëåíüê³ 30 ãðí, ÷îáîòè õðîì, ê³ðçà,
óêðà¿íñüê³ ñòàð³ ñï³äíèö³. 068-847-32-72
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Êàðòîïëþ âåëèêó. 097-232-08-95

МінЯЮ

 2-õ ê³ìí. êâ. â ð-í³ ó÷èëèùà íå êóòîâà, 2ïîâåðõ íà öåíòð.
093-558-77-49.

РізнЕ

 28.05.17 ð. â ð-í³ ÏÐÁ áóëî çàãóáëåíî ãàìàíåöü ç
äîêóìåíòàìè (ïðàâà, êàðòî÷êè), òà êëþ÷³ â³ä ìàøèíè â
÷îõëîâ³, ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 098-914-77-92
 Â³ääàì áåçêîøòîâíî ãëèíó. 063-773-28-96
 Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè äóæå ãðàéëèâó ³ êðàñèâó,
ïóõíàñòó ñ³ðî-á³ëó ê³øå÷êó 2.5 ì³ñ. ïðèâ÷åíà äî ëîòêà.
096-315-88-00
 Â³ääàì â äáàéëèâ³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîòåíÿò: 2 õëîï÷èêà
(ðóäåíüêèé ³ òèãðîâèé), 2 ä³â÷èíêè (òèãðîâà, á³ëî-ñ³ðà).
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В той день,
коли твій голос згас
І серце перестало битись
Став найстрашнішим
днем для нам,
І ми не можем з цим
змиритись.
Пройдут роки,
спливуть тумани,

Над світом знов зійде зоря,
Та не зітруться всі ті рани
Що принесла нам смерть
твоя.
Пішов від нас Ти дуже рано
Ніхто не зміг тебе спасти.
В серцях наших
глибока рана
Поки живі ми - з нами Ти.

Вічно сумуючі: дружина, сестри, родина.
2.06.17 р. минає 2 роки, як пішов з життя

Пилипюк
Віктор Петрович

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення №170321

Висоцький
Леонід
Іванович
Для нас он жив

и где-то рядом,
В воспоминаньях,
в сердце и в мечтах
Душа всегда жива,
она всё знает
И видит,
как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше
ангелом одним,
И это очевидно,
точно знаю!
Сегодня,
завтра и всю жизнь
Мы помним,
любим и скорбим!
Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки...
4.06.17 р. минає 1 рік, як смерть забрала від нас
дорогу людину, чоловіка, батька, дідуся

Костюк
Івана Кириловича
Не можна передати словами ту печаль і горе,
Що переповнюють наші серця.
Ти пішов від нас назавжди,
Забрав своє тепло, щирість своєї душі,
залишивши в наших серцях біль і печаль.
Любимо, пам'ятаємо...
Вічна Тобі пам'ять, Царство Небесне...

Вічно сумуючі: дружина, діти, онуки.
397926

Вже друге прийшло літо,
Ніщо ми не можемо змінити.
І знову воно без тебе…
З нами сум і одна лиш біда –
Не передати словами всю біль і
Що пішов ти так рано з життя...
печаль,
З нами сум і скорботі немає кінця.
Що сковують душу і серце.
Рідний наш, ти житимеш вічно
Ця біль в нашім зраненім серці
В наших спогадах, наших серцях.
живе,
Нехай у цей день згадають
І житиме з нами довіку,
добрим словом усі, хто тебе знав
Біль втрати ніколи не змити
і пам’ятає.
слізьми.
ВІчно сумуючі: дружина, син та його сім'я.

Вже знову відцвіли
черешні у саду,
Погасло світло в маминім віконці
Болить душа, скрегоче
гірко сум
Бо втратили частину
Сонця
Живемо пам’яттю
любові
І люблячи ми пам’ятаєм
Тебе рідненька наша Ти
матусю,

Тихенько згадують
онуки
Свою невтомну, лагідну
бабусю.
Хай Небеса приймуть
Тебе в обійми
І Бог дарує Царства золотого,
Хай Небожителем Ти
станеш навіки
Та пам’ятати вічно Тебе
будем –
Твої онуки, дочка і сини.

Козятин – Київ – Єкатеринбург

Будь-ласка, пом’яніть, хто знав нашу
маму тихою молитвою.

Усі рідні висловлюють щиру подяку
колективу Юзефо - Миколаївського
цукрового заводу,
Козятинській Райдержадміністрації,
сусідам,друзям, кумам та близьким
за моральну та матеріальну підтримкув трагічний для нас час,
допомогу в організації поховання
найдорожчої нам людини

Висоцького
Леоніда Івановича

6 червня виповнюється рік як немає на
білому світі нашої дорогої мами

Полтавець
Раїси Едуардівни

4242

 Àâòîìîá³ëü ÃÀÇ-53 (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
 Àâòîìîá³ëü Ç²Ë (êîëãîñïíèê). 067-937-45-39
 Àâòîìîá³ëü ÌÀÇ (ñàìîñêèä). 067-937-45-39
 Áåíçî áàê ãëóøèòåëü, êàðäàíè, ïåðåäí³ ïðèâîäà ÂÀÇ 2121,
âîä³éñüêà äâåðêà á/ó ÂÀÇ 2108. 093-998-07-49, 097-116-47-26
 ÂÀÇ 2106 1980 ð.â., áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí. 096-171-4419, 096-190-94-83
 ÂÀÇ 2108 1990 ð.â., äâèãóí 1.5, ÊÏ 5 ñò., õîðîøèé ñòàí
068-025-47-76
 ÂÀÇ 21-13 1984 ð.â., áåæåâèé íà õîäó. 068-330-68-43
 ÂÀÇ 2170 (Ïðèîðà) 2010 ð.â., çåëåíà, ãàç áåíçèí, 101 òèñ.
ïðîá³ã. 093-731-17-10
 Âîëãà 31029 êîë³ð á³ëèé ñòàí çàäîâ³ëüíèé. 067-152-68-67,
093-857-04-41

 Âîëãà 3110 ³íæåêòîðíà, ÷îðíà 2000 ãðí. â õîðîøîìó
ñòàí³. 097-058-07-46 Àíäð³é
 Äâèãóíè ÌÀÇ, ÊàìÀÇ, ÌÒÇ, ÃÀÇ. 067-937-45-39
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ 2101-2107. 097-684-00-28
 Çàï÷àñòèíè íà ÂÀÇ 21093. 063-557-83-57
 Ìåðñåäåñ 123, îáºì 2.4, õîðîøèé ñòàí. 096-353-52-03
 Ìîïåä Êàðïàòè â ãàðíîìó ñòàí³. 063-305-97-21
 Ìîñêâè÷ 2141 1991 ð.â., á³ëèé, â äîáðîìó ñòàí³. 096-09598-01, 093-884-97-24
 Ìîñêâè÷ ²Æ 412 1990 ð.â.. 067-267-95-31
 Ìîòîð ¹6, ìîñò çàäí³é âçáîð³ 3 000 ãðí. 063-223-77-94
 Ìîòîöèêë Àëüôà 2009 ð.â. 098-914-77-92
 Ìîòîöèêë ÌÒ-10 â ðîáî÷îìó ñòàí³ ç äîêóìåíòàìè. 068058-13-46 Àíàòîë³é
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð. 097-154-49-36
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîðåöü. 096-086-83-45
 Ñèòðîåí Äæàìïè 2006 ð.â., òóðáî-äèçåëü 2000 êóá.
097-112-64-95
 Ñêóòåð Õîíäà Òàêò-30. 093-766-50-47 Îëåêñ³é
 Ò-40 îïðèñêóâà÷ 400 ë. ñ.Æóðáèíö³. 067-883-06-97,
097-239-92-05
 Òðàêòîð ÌÒÇ íà çàï÷àñòèíè. 067-937-45-39
 Òðàêòîð Ò-156 (ïîãðóç÷èê). 067-937-45-39
 Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó. 067-937-45-39
 Òðàêòîð ÞÌÇ íà õîäó. 067-937-45-39
 Ôîëüöâàãåí Äæåòòà 1984 ð.â., 1.6 äèçåëü 60 000 ãðí.
098-597-08-60
 Ôîðä - Òðàíçèò 2002 ð.â., 2.0 ë. (áóñ ãðóçîâèé), ñèíüîãî
êîëüîðó, ïåðåäíüî-ïðèâîäíèé (äèçåëü) â äîáðîìó ñòàí³.
098-026-42-45, 093-411-27-92

1 червня минає 1 рік з дня смерті

Довгалюк
Олександра
Вікторовича
з с.Махаринці

397899

398509

397851

У ці скорботні для нас дні висловлюємо велику подяку
всім добрим людям: родичам, кумам, друзям, сусідам, колегам,
всім хто розділив з родиною біль втрати дорогої нам людини,
хто допоміг, підтримав морально і матеріально.

01.06.17 р. минає 9 днів,
як пішов з життя

398850

097-449-53-50
 Â³ääàì ãàðíå ³ ãðàéëèâå êîøåíÿ - õëîï÷èê. 096-350-53-70
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì, ãàðíèõ, ãðàéëèâèõ êîøåíÿòîê, º
õëîï÷èê ³ äâ³ ä³â÷èíêè, â³ä ãàðíî¿ ìèøåëîâêè ìàòóñ³. 063190-02-74
 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-731-64-70
 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äà íà ³ì’ÿ Äîìáðîâñüêîãî
Ìèêîëè Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó ëþäèíó ïîõèëîãî â³êó. 093-256-27-13
 Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ áàãàòîä³òíî¿ ñ³ìÒ¿ Çàéöåâà Äìèòðà
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., áåç ìåáë³â, öåíòð. 093-917-31-91, 096313-92-78
 Çäàì àáî ïðîäàì òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ 19 êâ.ì., âóë.
Â³íí³÷åíêà.063-258-89-10, 097-690-30-42
 Çäàì áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà. 096-394-91-37
 Çäàì â îðåíäó áåòîíîì³øàëêó. 093-941-26-14
 Çäàì â îðåíäó ãàðàæ êîîï.Æèãóë³ ïåðøà ë³í³ÿ. 063-35168-98
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 30 êâ.ì., ð-í ñ³ëüñüêî¿ ðàäè
ñ.Êîçÿòèí. 063-736-15-47
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîù. 30 êâ.ì. âóë.
Íåçàëåæíîñò³, 42. 093-766-78-40
 Çäàì â îðåíäó ñàäèáó 76 ñîò. ñ.Ä.Ìàõàðèíö³ àáî ïðîäàì.
095-406-36-06, 050-328-43-98
 Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 067-277-16-73, 063-293-14-19
 Çäàì êâàðòèðó á³ëÿ ç/âîêçàëó. 067-277-16-73, 063-29314-19
 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-48878-48
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-96-34,
063-624-35-39
 Çäàì íà ïðîêàò âèïóñêí³ ñóêí³ 5-9 ðîê³â. 097-380-23-63

 Çäàì ï³â áóäèíêó ç ãàçîì, âóë.Ñåðá³íà 14. 096-508-46-34
 Çíàéäåíî çâ’ÿçêó êëþ÷³â (3 øò. íà â’ÿçö³). 093-766-18-41
 Çí³ìó êâàðòèðó. 098-304-83-82
 Ïîðÿäíà ñ³ì’ÿ çí³ìå 2-õ ê³ìí. êâ. àáî áóäèíîê â öåíòð³.
067-226-78-02, 073-023-60-30
 Ó ïîðÿäí³ ðóêè â³ääàì ãàðíèõ, ìèëèõ ùåíÿò, º ä³â÷àòêà ³
õëîï÷èêè, ìàìà - ãàðíà îõîðîíèöÿ. 063-504-01-28
 Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà ë³òíüîþ æ³íêîþ, ñ.Òèòóñ³âêà
ç 8:00 äî 17:00. 096-158-70-65
 Øóêàþ íÿíþ ïî äîãëÿäó çà äèòèíîþ. 063-198-46-57

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25

RIA-К, Четвер, 1 червня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

397838

399153

398979

398441

16

Про все

399472

ГОРОСКОП
з 1.06 по 7.06

396934

399054

Понеділок, 5 червня, та середа, 28
червня, — вихідні!
Релігійне свято Трійця припадає на
неділю, 4 червня. У зв'язку з цим, понеділок, 5 червня, в Україні буде вихідним

днем. Крім того, в кінці місяця, 28 червня,
країна відзначатиме День Конституції. Ця
середа також буде вихідним днем.
Перенесення робочих днів рекомендує
Кaбмін.

Прогноз погоди
четвер,1 Червня

пятниця,2 червня

+ 17 0Ñ	 + 18 0Ñ
+ 17 0Ñ	 + 19 0Ñ

+ 13 Ñ + 16 Ñ
+ 21 0Ñ + 21 0Ñ

понеділок,5 червня+

19 Ñ	
+ 25 Ñ
+ 31 0Ñ	 + 28 0Ñ
0

0

0

0

вівторок, 6 червня

+ 20 0Ñ + 23 0Ñ
+ 30 0Ñ + 25 0Ñ

субота, 3 червня

+ 150Ñ	 + 16 0Ñ
+ 21 0Ñ +16 0Ñ
середа, 7 червня

+ 19 0Ñ +23 0Ñ
+29 0Ñ	 + 23 0Ñ

неділя,4 червня

+ 11 0Ñ	 + 18 0Ñ
+ 26 0Ñ	 + 23 0Ñ

Овен
Досить непростий тиждень,
який вимагає підвищеної дисципліни та пунктуальності.
Телець
Особиста ініціатива, активність
та енергійність гарантують великий прогрес на роботі.
Близнюки
Чим менше про ваші досягнення
знатимуть інші, тем краще для вас
та вашої справи.
Рак
Вдалий період для нових починань, близькі люди та колеги
підтримають вас практично у всьому.
Лев
Постарайтеся не перевантажуватися нервово та фізично, не беріть на
себе надто багато.
Діва
Спокійний тиждень, хіба що
самі собі придумаєте зайві
клопоти.
терези
Маєте шанс налагодити корисні
ділові зв'язки, що позитивно позначиться на вашому статусі.
Скорпіон
Можуть з'явитися цікаві пропозиції творчої співпраці, додаткового заробітку.
Стрілець
Якщо ваша інтуїція говоритиме вам, що тут щось не так, що
від вас щось приховують.
Козеріг
Якщо на вашому шляху виникнуть перешкоди, міняйте
тактику, однак робіть це непомітно.
Водолій
Бадьорийтиждень,гарнийнастрій,
все буде виходити практично з
першого разу.
Риби

Бурхливий тиждень, на вас чекає
маса новин, ділових зустрічей,
напружених ситуацій на роботі та вдома.

