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Акція протесту діям Пузиря
Ще трошки і — в сміттєвий бак
У п’ятницю, 13 жовтня, о 8.00
під кабінет міського голови прийшли невдоволені мешканці будинків, які потерпають від диму.
Джерелом забруднення повітря
знову стало спалювання в котельнях соняшникового лушпиння.
О 8. 30 в свій кабінет прийшов і очільник міста. Запитавши
громаду, чи всі до нього, він
пройшов у кабінет. За ним пішла
невдоволена громада.
З самого початку до міського
голови звернулася Людмила
Ткачук. Вона на стіл правителя
міста поклала документ. Це був
лист-відповідь мера, в якому він
обіцяв трубу, з якої забруднювалось навколишнє середовище,
демонтувати минулої весни. Міський голова прочитав, що писав
півроку тому.
— Трубу наростять, але зараз
немає такої можливості, — сказав він. — Кран, який може підняти трубу більш як на сорок ме-

трів, один. А він зараз задіяний
в місті Калинівці і раніше 20-го
жовтня в Козятин не приїде.
Невдоволені люди запитали в
міського начальника, а що їм до
20-го робити.
— Раніше не буде, — відрізав
той.
Люди, що прийшли, краще
розуміли становище, в якому
опинились. Їм надоїли обіцянки, які не виконуються. Та й
нарощування труби за логікою
нічого не мало поміняти. Дехто з
ходоків перейшов на підвищений
тон спілкування...
Одна з мешканок міста Тетяна
Єрмолаєва, зокрема, відзначила,
що соняшникове лушпиння не є
паливом.
— Це відходи від олії, — зазначила вона. — І нарощування
труби проблему не вирішує.
Не відомо, скільки часу тривала б дискусія між людьми,
доведеними до відчаю. Та щось
здвинулось з мертвої точки, коли
присутній депутат Панчук за-

читав листа. У ньому йшлося, що
екологічна служба на основі судового рішення розшукує фірми,
які відповідальні за опалення в
місті Козятині. За даною адресою тільки фігурує одне прізвище. Іншими словами, в документі,
який повинен бути відомий міському голові, сказано: “Хлопці,
ви що творите? Припиніть свої

експерименти негайно!”
Очільник міста тут то і пообіцяв, що процент брикетного
палива в котельнях буде збільшено. Але мешканці закопчених
будинків зажадали, щоб міський
голова свою обіцянку підтвердив
телефонним розпорядженням
перед тими, кого не може знайти
екологічна служба. Адже тільки

він знає, де їх шукати. Міський
голова довго не хотів телефонувати та все ж здався.
Городяни покинули кабінет
мера та обіцяли повернутись. На
цей раз із сміттєвим баком.
Продовження теми в статті
громадського діяча Тетяни
Єрмолаєвої “Пузир оплачує
лушпиння ціною торфу” стор.5
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працюємо
У режимі
високої
оперативності
для вас
Редакція газети з інтернетресурсом постійно працює
і має технічні можливості
висвітлювати будь-які події,
що відбулись на теренах Козятинського краю, в офлайн
та онлайн режимі. Для цього
ми працюємо, щоб вам подати інформацію під прозорим кутом та максимальним
залученням громадських дописувачів. Ваша активність
гарантує неупереджений розгляд подій.
Ін ф о р м а ція ділить с я н а
статистичну та ту, що формує світогляд. Ми чекаємо
і завжди раді співпраці з
аматорами творчих професій, філософських роздумів,
оповідань, віршів, майстрівхудожників пензля, гострого
слова, вміючих малювати,
розмовляти та писати гуморески. Ми хочемо повідати
про долю всіх, хто вижив на
війні в зоні АТО. Сколихнути
громаду до протидії корупції
чиновників. Навчити не боятись і протистояти викликам
долі. Спонукати радіти всією
громадою за успіхи інших людей, як за особисті, вітати з
днем народження та весіллям
і вінчанням.
А д же акт уа льніс ть нашого слова визначають наші
читачі. Як громадський діяч,
я завжди рада бачити людей
з різним світоглядом, партійною приналежністю з однією
метою: розбудова суспільства,
яка дасть нам рухатись семимильними кроками, з метою
суспільної злагоди та успіху
всіх родин. Хотілося б так
вливати на весь світ, щоб про
нас говорили. Бо ми як нація
і суспільство того варті.
Маленька ремарка: якщо
наш президент та Верховна
Рада являються далекими від
того, щоб ми ними пишались,
то весь світ має розуміти, що
ми не об’єкти, а суб’єкти міжнародного права. За три роки
через гирло війни в Україні
пройшли 400 тисяч хлопців
та дівчат. Це вже високопрофесійна злагоджена в бою
армія, якій немає рівної в Європі. Яка вміє і розуміє стратегію та тактику бою. Уміє
користуватись найновішими
наукоємними засобам війни.
Щоб там Росія, як імперія,
не робила, у них такої армії
немає і не буде.

Голова Козятинського осередку ПП "Громадянська позиція", головний редактор газети
"RIA-Козятин"
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

тема тижня
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Президент нагородив
наших краян
Влад ПОВХ

Відзнакою Президента України
«За участь в антитерористичній
операції» (державна нагорода
України — відзнака Президента
України, що встановлена з метою
гідного відзначення захисників
суверенітету та територіальної
цілісності України під час проведення антитерористичної операції
в Донецькій та Луганській областях). 14 жовтня 2017 року на
Покрову Пресвятої Богородиці,
в День Українського козацтва,
захисника України, в день створення Української Повстанської
Армії вшанували краян Козятинщини, яких нагородив Президент:
1. Олександра Олександровича Бойка
2. Олександра Олександро-

вича Мусійчука
3. Романа Андрійовича
Улашина
4. Олега Сергійовича
Мудрука
5. Олександра Михайловича
Голошивця
6. Сергія Миколайовича
Шкавуру
7. Сергія Олександровича
Смілянця
8.Валентина Анатолійовича
Драмарецького
Відзнакою Президента України
«За участь в антитерористичній
операції» нагороджуються:
всі, хто захищав незалежність,
суверенітет та територіальну
цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції в Донецькій
та Луганській областях, забез-

печенні її
проведення,
перебуваючи безпосередньо
в районі проведення антитерористичної операції у період її
проведення;
особи, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії або
каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО
Вручення відзнаки здійснюється згідно зі списком осіб, який
складається та затверджується
відповідними центральними органами виконавчої влади, державними органами, що здійснюють
керівництво утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, іншими державними
органами. Підставою для включення до списку є документи,
які відповідно до законодавства
України підтверджують статус

— Вдома з рідними.

учасника
бойових
ді й, і н в а ліда війни,
наданого
у зв'язку з
участю в
антитерористичній
операції в
Д о н е ц ь кі й
та Луганській областях.
Ннагород ження відзнакою
може бути проведено посмертно.
Надіємося, за згодою ветеранів
АТО, описати їх долю в рубриці
“Шануймо мертвих і взнаваймо
живих”.

14 жовтня 2017 року вся
Україна віталась і браталась в
декількох іпостасях. 14 жовтня — це Покрова Пресвятої
Богородиці, День Українського
козацтва, День захисника
Укр а їн и, Д е н ь с т в о р е н н я
Української Повстанської Армії.
Усі ці знакові події зводяться
до одного знаменника: “У нас
є один основний принцип, одна
головна мета — Суверенна Соборна Українська Держава. До
неї йдемо неухильно. А шлях
наш — це шлях революційної
визвольної боротьби”. Автор
слів — Степан Бандера, але
актуальність не зникла.
Бо ми живемо в гирлі війни, олігархії, колаборантів,
з вихованим окупантами населенням. Де стверджувати,

що ми відбулись, як Суверенна
Соборна Українська Держава,
не можемо. Особливий статус
окупованого Луганська і Донецька зводить нанівець наші
потуги та жертовність нації.
Тепер виходить так: солдат
ЗСУ та терорист, що запросив ворога окупанта на нашу
землю, то як одне ціле? Вони
отримають статус ветерана війни, вони отримають державну
українську пенсію. Їм, терористам, все прощається, а воїнам
ЗСУ — ні.
Дивне вирішення питання
владою є основою знищення
держави України. Якщо загинуло 10 тисяч людей і декілька
мільйонів мігрантів. То тепер
не уникнути десятків мільйонів
міграції. Знищення патріотів
ЗСУ, ветеранів АТО, хто воював
в добробатах. Закладено осно-

ви не тільки їх знищення, а і
родин, батьків, дітей, дружин,
братів і сестер. Уся Україна
перетворилась на червону зону
підвищеної небезпеки. То те
саме, що голодомор, переселення, змішання українців,
або повне зникнення, як нації, мови, культури. Саме так
змели і змішали, перемолотили
і знищили таке компактне проживання народності лемків. Залишився лише їх гімн Майдану
“Плине кача”.
Частина населення етнічних
українців в 1917 році була
байдужою до буремних подій.
Саме вони в 1933 році їли своїх
дітей, щоб вижити. Працюючий
люд, що від’їжджає за кордон,
майте на увазі: не буде куди
вертатись. У державі мають
об’єднатись творчий люд, націоналісти та ЗСУ. Щоб побороти

олігархію, аферистів при владі
в самому людиноненависницькому розумінні.
Забудьмо про толерантність.
Своєю силою станьмо сильнішими, жорстокішими до населення, вихованого окупантами, до аферистів при владі,
олігархів.
У них влада, гроші, зброя. У
нас — велич духу, готовність
чинити опір. Хочемо чи ні, ми
вже всі на війні.
Питання одне: в якій іпостасі?
“Жертви” чи “Солдата нації”?
Чи тих, хто буде їсти своїх
дітей з голоду? А, можливо,
солдатів ЗСУ, що полягли на
полі брані?
Навіть згорілий, що не випустив з рук автомат, де немає
жодного патрону і гранати, все
обрушив на голову ворога, навіть своє життя.

Вони приєднались до акції

Еко-будні: Перемога
Антон ІВАНЕНКО

До уваги всіх, хто збирав та
продовжує збір пластикових
кришечок у с. Перемога!
Раді вам повідомити, що чергова партія в 5 кг була успішно
передана до районного пункту
збору, який на радість безлічі
благочинців Козятинщини організувала та підтримує редакція
газети “RIA-Козятин”. Регулярно
накопичені тут кришечки акумулюються для здачі, а виручені
кошти передаються на потреби
воїнів АТО.
Нагадуємо, що минулого разу
разом ви зібрали 26 кг кришечок! Не можемо упустити
свої найтепліші слова подяки
чудовому колективу працівників
місцевої АЗС “ANP”, котрі свого
часу теж спільно приєдналися
до благодійного руху й організували на заправці збір кришок,

встановивши тут власний 20-літровий контейнер, що постійно
наповнюється. Не є виключенням і подорожні гості АЗС, які
часто з приємним здивуванням
по можливості завантажують
свої непотрібні корки до контейнера.
Як і раніше, збір та передачу
сировини проводить Клуб екоініціатив “Едельвейс” (http://
vk.com/edelveys_eco/).
Весь
матеріа л р еа лізовує ть с я на
користь наших поранених захисників-воїнів АТО. Зі своєї
сторони ми з радістю робимо
все необхідне, аби ви були спокійні і певні, в тому що кожен
ваш внесок у цю добру справу
завжди зараховується через
регулярну доставку зібраної
сировини і співпрацю з надійними авторитетними партнерами.
Дякуємо редакції “RIA-K”. Миру,
благополуччя й процвітання на-

Марія Іванова, 2-В
клас, школа №1
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Юлія (28), тимчасово не працює
і Артем (4):

шій землі, нашій країні! Слава
Україні!

Віта (38), вихователька:

Володимир (76), пенсіонер:

— У сімейному колі, з ді— Я — рідновір, в церкву
— Зібралася вся наша сім’я, тьми, з домашніми клопотами не ходжу і це свято відзначав
святкували в родинному колі.
і радостями.
вдома.

Світлана (44),
продавець:

— Була на роботі.

Ірина (28), у декреті, Артем (29),
охоронець і Віолета (3):

— Були у Києві у справах.

Церковне свято на Покрову

В’ячеслав Гончарук

У Храмі Покрови Пресвятої
Богородиці (українська церква
Київського патріархату, що на
вулиці Тухачевського в Козятині)
в суботу, 14 жовтня, відзначали
свято Покрови. У народі це свято
пов’язують з появою першого
снігу. Козятин, як і всю Україну,
не засніжило у цей день...
До настоятеля храму отця
Василя, крім прихожан, прибули
гості. З села Вовчинець приїхав
священик, протоієрей отець
Іван. Разом вони проводили
службу Божу - літургію.

Віруючих зібралося майже
стільки, скільки може вмістити
храм. Під час святкового молебню настоятель храму провів
і заупокійну молитву за тими,
хто відійшов в інший світ. Коли
панахида добігла кінця, священики помолилися за Україну,
помолилися за воїнів, які раніше
перебували чи тепер перебувають
в зоні АТО.
Можливо, для когось склалося
враження, що свято Покрови
збіглося з державними святами
Днем захисника Вітчизни та Днем
Козацтва. Виявляється — навпаки. Це держава призначила ці

свята на День Покрови Пресвятої
Богородиці. Щоб Богородиця
через молитву надавала сил
тим, хто їх потребує. Служителі
церкви таку думку не заперечують.
Ще одним гостем був настоятель іншої української церкви в
нашому місті, благочинний, депутат міської ради отець Роман.
Після спільної почергової молитви двох священиків, хор церкви
заспівав “Благая лета”. Після
чого священнослужителі освятили
воду. Цією водою вони освятили
церкву зовні, звершуючи ходу навколо храму.

Школярі провели
годину історії
напередодні Покрови
Наталія Соляр, бібліографкраєзнавець Козятинської ЦРБ

“Мужність і відвага поколінь” під такою назвою в Козятинській
районній бібліотеці пройшла година цікавої історії напередодні
свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня захисника України.
Древню історію свята та його
духовне значення глибоко та
змістовно розкрив учням дев’ятих
класів міських шкіл № 1 та № 2
вчитель християнської етики Андрій Горниш.
З директором Музею історії
міста учні перегорнули сторінки
героїчного минулого нашого
краю з козацьких часів до подій
Другої світової війни. Лілія Макаревич проілюструвала цікаву розповідь музейними експонатами
часів І Світової війни, світлинами,
за допомогою відеоряду.

Мама загиблого земляка Вадима Наумова Інна Сергіївна розповіла про важкий період сучасної
історії та подарувала бібліотеці
книги А. Веремій та Г. Фіміна
«Доброволець «Сумрака».
Під час години історії учні переглянули уривок із фільму «Вогнем і мечем». Один із головних
героїв Максим Кривоніс особливо
відзначився на Козятинщині у
бою під Махнівкою.
Протягом свята звучали пісні

«Через поле України ішла Божа
Мати», «Мальви» та «Пісня про
Україну» у виконанні лауреата
міжнародних та всеукраїнських
конкурсів вокалістів, володарки
І-ї премії Всеукраїнського конкурсу «Музична школа» Євгенії
Лукасевич.
Присутні мали змогу ознайомитися з книжковою виставкою
«Герої житимуть в віках» та виставкою скорботних світлин «З
Україною в серці».

Усі присутні стали свідками і
учасниками святкового дійства
свята Покрови Пресвятої Бого-

родиці. Набравши бутлі свяченої
води, люди з Богом пішли по
своїм домівках.

Аматорський колектив
"Берегиня" та гурт "Добряни" з
Глухівець отримав нагороду від
"Козацтва"
Зі сторінки Фейсбуку Бориса
Зільбермана

14 жовтня 2017 року в День
захисників України, День українського козацтва і Святої Покрови в місті Сміла проходив
5-й Всеукраїнський фестиваль
патріотичної та козацької творчості "Богдановими шляхами" ім.
Миколи Моцика.
За підтримки селищного голови
та депутатського корпусу Глуховецької селищної ради, народний
аматорський колектив української
пісні "Берегиня" та чоловічий
вокальний гурт "Добряни" Глу-

ховецького селищного будинку
культури взяли участь в цьому
фестивалі. Журі фестивалю (рада
міжнародної асоціації "Козацтво",
що при Президенті України), високо оцінила виступ глуховецьких
аматорів і нагородила Дипломами
лауреата фестивалю.
По дорозі додому із Сміли в
Глухівці, проїжджаючи через Кагарлицький район в с. Липовець,
де ми зупинились повечеряти, нас
гостинно запросив до себе на гарячий чай та каву приватний підприємець, власник бар-магазину
"Гармонія" Олександр Онопрієнко,
за що ми всі йому щиро вдячні.

Поліція активно несе службу
по розгону бабусь
В’ячеслав Гончарук

Раїса Козлівська
принесла кришечки
(1000 шт), які збирала
з донькою Валентиною
Загоруй

Як ви святкували Покрову?

Ми запитали у козятинчан

Тетяна (62), пенсіонер:

Визначіться, хто ВИ:
жертва чи солдат ЗСУ
Влад ПОВХ
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у всіх на устах

Пройшло три тижні, як торгуючих з вулиці В. Земляка відправили на “Колгоспний ринок”
Кидається в очі те, що пішли
туди не всі, а ті, які торгували в
болоті на землі і не домовилися
з владою.
На сторінках нашого щотижневика не один рецепт був надрукований, як можна було б забрати
торгуючих з проїжджої частини
вулиці. І, що б влада мала розум,

то дослухалася б до порад. Ринок — це ціна товару. Торгуючих
більше — ціна товару менша. І
навпаки. Продавець один — ціна
збільшилась. Так було в ринковий
день неділі, 15 жовтня, коли один
дідусь виставив ціну картоплі 7
гривень за кілограм. З домашньою картоплею на ринку він був
тільки один. Ще картопля була в
орендатора за ціною 4 грн. Але
не кожному по кишені купувати
оптом, як пропонував фермер.
Молочна продукція зараз на

“Колгоспному” виглядає таким
чином: хто торгував якісною
продукцією (правда, таких було
мало) клієнти знайшли зразу. Ті, що продавали молочний
“суржик”, і тепер ходять вулицею
Земляка і з-під поли пропонують
товар, не зважаючи на поліцейських (!), які стоять і контролюють дорогу.
Виникає питання, які злочини
вони там розкривають? Зрозуміло, що виконують, вибачте на
слові, забаганку чиєїсь дурості.

Тримати поліцейських на дорозі
— це злочин перед платниками
податків. Це злочин перед громадою міста.

Одне радує, що відроджується
“Привокзальний” ринок. Адже
його довели до того, що вже й
прилавки там були не потрібні...
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З перших вуст

Вирубка живих дерев Розповідь
продовжується
пенсіонера
Галина КАСЯНІВСЬКА

На гарячу лінію газети “RIA-Козятин”
повідомили, що на вулиці Куликівського
комунальні служби зрізали живе дерево. Приїхавши на місце, ми побачили
таку картину. Працівники залізнич-

ного підприємства (ШЧ) вантажили
на КамАЗ колоди і гілля свіжоспиляного дерева (в даному випадку аличі). Яка
потреба була зрізати зелене насадження міста, залишається загадкою.
На звернення до працівників, що
вантажили деревину, які вони мають

дозвільні документи на зрізання аличі,
останні повідомили, що дерево було
розколене, коли спилювали тополі. А
зараз вони наводять лад з гіллям, яке
залишилось від спиляних дерев.
Від редакції: Наводити лад завжди
похвально. Тільки чому така процедура
триває так
довго? Уже
в спиляних
тополях відросло гілля.
Та й, судячи
з зеленого
листя аличі, дерево
м о гл о щ е
жити дуже
довго.
А
це
означає,
що поруч з
пр и б ир а н ня м г ілля
процвітає і
варварство
на д деревом і взагалі над навколишнім середовищем. На жаль, в місті не працює екологічна служба, немає відповідального
і міській раді. А очільник тільки дбає
про особисту кишеню. Правоохоронці
і силовики на подібні зловживання і
розкрадання закривають очі.

Тварин нагло
викидають на вулицю
А влада на притулок гроші не знаходить
Катерина ЧЕКАЙ

До редакці ї газети “RIAКозятин” у розпачі звернулась
козятинчанка пані Тетяна. Жінка
розповіла, що втомилася знаходити цуценят і кошенят-безхатченків, яких жителі міста
підкидають під двері її будинку
на Матросова.
— Іноді приходять дорослі
тварини, проганяти їх в мене
не піднімається рука, — зі
сльозами каже пані Тетяна. —
Деяких мені вдається роздати
небайдужим людям. Але більшість залишається в мене. Це
дуже важко — прогодувати таку
кількість котів і собак! Можливо
треба проводити серед власників дорослих тварин лікбез по
профілактиці їх розпліднення?
Якщо заводиш домашнього
улюбленця, то й слідкуй, що він
робить!
Газета “RIA-Козятин” провела
журналістське розслідування
відносно витрат з міського бюджету на безхатніх тварин
За цей рік з міського бюджету на регулювання чисельності
безпритульних тварин кошти
виділялися три рази у липні —

20 800 гривень, у серпні — 10
400 грн і у вересні — 12 400
грн. Отримав їх Центр ветеринарної медицини “Айболіт” у
Бердичеві. Про умови, в яких
там тримають тварин, розповідають жахи. Після кастрації собаки лежать на брудній підлозі.
Їх майже не годують. “Кістки
та шкіра”, кажуть про тих тварин очевидці. А після виходу
з цього “притулку” кастровані
собаки повертаються на вулиці
Козятина. Де більшість з них
приречені на голодну і холодну
смерті, адже скоро зима.
І головна вина лежить на тих
людях, які безвідповідально
ставляться до своїх домашніх
улюбленців і викидають їх на
вулицю.
В управлінні ЖКГ розповіли,
що гроші виділять на стеріалізацію тварин. Бродячих собак
відловлюють на вулицях міста,
везуть до Бердичіва в “Айболіт”, там стерилізують і повертають назад в Козятин. Це єдине,
що може зробити влада, не порушуючи законодавство. Гроші
на відкриття в Козятині розплідника для бездомних собак
поки що надавати не планують.

Відверто, але пенсіонери,
що проживають в зоні окупації Україні, перебувають
в казкових умовах. Найперше, вони платять мізерну
оплату за комунальні послуги. Різниця значуща — в
три рази менше, ніж громадяни, що мешкають поза
зоною окупації. Електроенергія безкоштовна. Пенсії
в повному обсязі на території України, плюс пенсія
від окупаційного терорис-

Геннадій МУДРИЙ, координатор
Козятинської міської організації
«РУХ НОВИХ СИЛ»

тичного правління. Повірте,
що більшість пенсіонерів
дуже задоволені. Вони
підуть колонами, а тому
будь-які вибори без вибору
на користь терористам. Це
щит і меч терористів перед
будь-якими місіями.
— Я приїхав на майдан,
бо хочу змін не для себе, а
для молоді, — каже пенсіонер з Горлівки. — У віці 68
років я два роки провоював
в “Айдарі” за Соборну Суверенну Україну.

Прогулянка темними
вулицями міста: жах!
Катерина ЧЕКАЙ

Газета “RIA-Козятин” неодноразово піднімала проблему поганого освітлення вулиць міста. Кошти
виділяють, нові енергозберігаючі
лампи встановлюють, але світліше
так і не стає.
Зокрема, на вулиці Катукова
біля залізничного училища дерева розрослися так, що гіллям
затуляють слабеньке світло нових
ламп. Мешканці вулиці кажуть,
що близько восьмої години вечора страшно і небезпечно вийти
винести сміття. Проглянувши всі
розпорядження міськради про
створення різних комісій, ми
з’ясували, що на Катукова за поточний рік жодного разу не спрямували нікого обстежити зелені
насадження.
А на вулиці Героїв Майдану
біля старої автостанції та колишнього магазину “Ляля” ліхтарі
взагалі не працюють два місяці.
І це при тому, що на послуги з
поточного ремонту та утримання
мереж зовнішнього освітлення в
цьому році міськрада виділила
більше ста тисяч гривень.
В управлінні ЖКГ повідомили,
що жителі вулиці Катукова жод-

12 жовтня
З приміщення “Козятинської
швейної фабрики” вкрали повітряний компресор “AIR-master”
ємністю 50 літрів. З місця події
вилучили один слід взуття.
Поліцію повідомили про те, що
в Гурівцях підприємець самовільно
спустив ставок.
У автомобілі 33-річного козятинчанина виявили та вилучили три
використаних шприци, шприц з 13

мл речовини темно-коричневого
кольору та два фольгові згортки
з білою кристалічною речовиною.
13 жовтня
Козятинчанин повідомив поліцію,
що до нього телефонували невідомі та вимагали гроші.
А у іншого жителя нашого міста
з під’їзду будинку на Матросова
вкрали велосипед.

17 ж о в т н я
2017 р. відбулася поїздка від
К о з я т и н с ь ко ї
міської організ а ці ї «РУ Х
НОВИХ СИЛ»
М. Саакашвілі
в складі 25 осіб
на Всеукраїнський
мітинг
протесту в Київ.
Головними вимогами акції 17 жовтня є: створення антикорупційних судів, зміна виборчого законодавства,
зняття депутатської недоторканності.
Під стінами Верховної Ради майоріли прапори політичних партій
«Об’єднання Самопоміч», «Громадянська позиція», «Рух Нових Сил»
М. Саакашвілі, «Батьківщина» та
інших партій та громадський організацій.
На відміну від того, що ми бачимо
по телебаченню невелику кількість
людей, я можу сказати, що мітингувальників було набагато більше. І на
кінець дня до акції приєднувались
жителі Києва. На мою думку, учасників акції було близько 10 тисяч.
Учасники акції вели себе толерантно. Присутня були також поліція
та нацгвардія — близько 3 тисяч
людей. Учасники акції проходили під
Верховну Раду через контроль.
Була ситуація сутички між поліцією
і мітингувальниками. Вона виникла
через те, що мітингувальникам не
давали можливості пронести палатки
через пропускний контроль. Прикро
було споглядати на те, як з вікон
Верховної Ради проводилась зйомка
з дорогих мобільних телефонів цієї
сутички. У мене склалось враження,
що депутати ВР дивляться на це,
як на шоу.
Владі необхідно задуматись, як
виконати свої обіцянки і головне —
покращити життя простих людей.
Акція продовжується. Зараз я
знаходжусь у Києві і буду тут стільки, скільки потрібно для того, щоб
влада працювала для людей, а не
проти них.

На акцію через
металодетектори
“Громадянська позиція” — учасник всеукраїнського мітингу
протесту під Верховною Радою

В’ячеслав Гончарук

У вівторок, 17 жовтня, у Києві
знову стало людно. На підтримку
народних обранців і громадських
організацій, які перебувають
за межами українського парламенту, з’їхались активісти.
Люди приїхали з різних куточків
України нагадати владі, що, крім
них, є ще й народ, який після
Революції гідності не став жити
краще. А влада в свою чергу,
“піклуючись” про здоров’я нації,
з усіх сторін перед Верховною
Радою поставила металодитектори. Псевдореформи, які
запроваджує владна верхівка,
не приводять до змін на краще.
Тому було запропоновано владі
внести на порядок денний три
питання (про них детально в
статті Гриценка на стор. 6).
Перше — зняття необмеженої
недоторканності депутатів. Друге
— змінити виборчу систему. Забрати гречкосійну мажоритарку і
обирати депутатів за партійними
відкритими списками. Питання,
звичайно, слушне. Тільки без
заборони партійної реклами
змін на краще не відбудеться.
Ні одна з партій з рекламою
повноцінних виборів не проведе.
І до рейтингової партії підлізуть
мішки з грішми, які допоможуть
з рекламою та, вдаривши по руках, куплять декілька місць для
своїх інтересів. Скупивши місця у
всіх партіях, ми знов отримаємо
корумпований парламент.
За прикладом далеко ходити
не треба. На парламентських
виборах 2014 року Анатолій
Гриценко мав завести в український парламент прогнозовано
35 нардепів. Та, відмовившись від
послуг товстосумів, не потрапив

у парламент. Канали олігархів
обвалили його рейтинг. Тож, приймаючи закон з відкритими списками, потрібно позбавити впливу
олігархів на вибори. Чи можливо
таке, це вже інше питання.
Третє — створити антикорупційний суд, щоб корупціонерів
пачками саджати за корупцію.
Коли проходила погоджувальна рада, то проти такого порядку
денного були фракції Народного
фронту, Блок БПП і частина
колишніх регіоналів група “Воля
народу”. На питання Мустафи
Найєма, щоб ті, хто проти порядку денного, вийшли до людей на
вулицю і пояснили свою позицію.
Останні відповіли: які там люди?
Ми не знаємо, кого ви там позвозили на проплачений мітинг (?!).
До 13 години 17 жовтня під
Верховною Радою Народний
фронт і Блок БПП знаходили
причини, чому ті три питання
не можна включати в порядок
денний. То законопроекти не
пройшли комітети. То Вінеційська
комісія щось знайшла в законопроекті антикорупційного суду.
На сцену почергово виходили
народні обранці, мери міст та
громадські діячі. Люди тримали
плакати з написами: “Верховну
зраду і “Поршенка геть”, “Дістали до живої печінки”, “Жити по
новому без корупції”. На кожен
хибний крок спікера парламенту
натовп вигукував: “Парубій, виходь”
Вінеційська комісія цей законопроект сприймає як позитивний.
От тільки українській владі законопроект антикорупційного суду
не потрібний, а якщо потрібний,
то в році 2020 і бажано на кінець
грудня. Тому самі шукають в
ньому положення, які їм не по-

добаються.
Та все ж два питання з
трьох після консультацій спікера парламенту з Банковою
Верховна Рада погодилась
розглядати в четвер. У принципі, президент за зняття
депутатської недоторканності.
Тільки також в 2020 році.

Те, що мітинг не проплачений, влада зрозуміла аж о 16
годині, коли під стінами законодавчого органу знову масово
з’явилися прапори “Свободи”,
“Батьківщини”, “Вкладників банку Михайливській”.”Самопомочі”,
“ С п р а в е д л и в о с т і ”,
“За
себе”,”Руху нових сил”, “Громадянської позиції”. За неофіційними підрахунками, в цей час
перебувало близько п’яти тисяч
людей. Тому деякі парламентарії
захотіли покинути своє місце
роботи. Щоб народні обранці
не повтікали, їм жінки перекрили хід з вулиці Грушевського.Та
поліцейські, які боронили слуг
народу від народу, нишком стали бити по ногах слабкої статі.
Чоловіки заступилися за жінок.
У результаті потасовки, до одно-

го з активістів викликали карету
швидкої. До речі, серед нацгвардійців активісти помітили старих
знайомих, які три роки тому були
одягнені в форму “Беркута”.
Коли настали сутінки, ще було
декілька конфліктів між правоохоронцями та активістами. Стражі порядку були спочатку проти
розміщення наметового містечка.
Пізніше — щоб в намети занесли спальні мішки. Нацгвардійці
переміщували залізні конструкції.
Здавалося, що вони готуються до штурму. Та ніч пройшла
мирно. У наметовому містечку,
за приблизними підрахунками,
перебувало до 500 активістів.
На сьогодні містечко збільшилося і зранку запланована нова
акція, на яку їдуть з усієї країни
активісти.

Пузир оплачує лушпиння ціною торфу
них скарг на погане освітлення
не подавали. Кажуть, що в кінці
жовтня - на початку листопада
планують провести формовочну
обрізку дерев по всьому місту.
Це і вирішить проблему закритих
гіллям ліхтарів.
Щодо непрацюючих ліхтарів
біля магазину “Ляля”, то завірили, що проблеми не існує. За
словами одного з чиновників,
минулого тижня проводили перевірку освітлення по центральних
вулицях і нічого не помітили.
Воно й зрозуміло.

Нічні ліхтарі – не просто
окраса вечірнього краєвиду населеного пункту, а й безпека
транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт для
кожного, хто змушений долати
маршрути у темряві.
P.S Депутат міської ради
по 21 округу (частина вулиці
Катукова) Вадим Рожук повідомив редакцію, що ним складений
запит на міську раду з вимогою
провести найближчим часом обрізку по Катукова. Отож ситуація
вже під контролем.

15 жовтня

17 жовтня

Поліцію повідомили про бійку
між 10 чоловіками біля кафе “Баварія”.
А в кафе “Крокус” у чоловіка
вкрали з кишені мобільний телефон.

У мешканки нашого міста з
горища 5-поверхового будинку
на вулиці Героїв Майдану вкрали
55-метровий кабель.
З дачного будинку кооперативу
“Вишенька” у козятинчанки злодії
поцупили електропіч, електрочайник і холодильник.
У Махнівці біля аптеки побилися
більше десяти чоловіків.

Кримінальна хроніка
11 жовтня
У Бродецькому в місцевої жительки з льоху поцупили 10 банок
повидла.
У мешканця Сошанська з будинку вкрали сім тисяч гривень.
У 28-річного козятинчанина в
кишені куртки виявили і вилучили
паперовий згорток з коноплею.
У жителя села Вівсяники зловмисники розбили вікно в будинку
і вкрали телевізор.

влада і ми
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а для депутатів
це шоу

з Горлівки
Влад ПОВХ

5

16 жовтня
Козятинчанин повідомив поліцію,
що хтось пробив колеса його авто.

Тетяна ЄРМОЛАЄВА,
громадський діяч

У п’ятницю
на вимогу
мешканців
Козятина
міський голова О. Пузир
надав обіцянку — негайно
змінити вид
палива на котельних міста.
У понеділок об’їхали усі котельні міста. Нічого не змінилось.
Те ж саме «паливо» - лушпиння
соняшника. Хіба що трохи присипане відходами деревини. Так
— для "видимости". Просто вражає ігнорування "очільником"
міста будь-яких вимог містян.
Якщо ми з вами поміркуємо,
то, можливо, отримаємо висновки
про вкрадені кошти у містян?
1. Пов’язаність О.Д. Пузиря з
керівництвом теплопостачальних
організацій:
- ТОВ " Центральні теплові мережі" директор Бублик...
- ТОВ " Вінниця-облтеплоенерго" засновник Бублик...

- ТОВ " Вінниця-теплоенерго"
засновник Бублик...
І Пузир свого часу був довіреною особою одного підприємства, де керівником також був
Бублик...
2. ТОВ " Вінниця-облтеплоенерго" та ТОВ " Вінниця-теплоенерго" зареєстровані 08.07.2016
р., а вже 23.07.2016 р. КП "Добробут" (створено 20.05.2016 р.)
передає в оренду цим двом підприємствам майно громади.
За відсутністю будь-яких конкурсів. Підприємства створені
для цілеспрямованого відмивання
коштів з міського бюджету?
3. Тариф, за яким мешканці
сплачують послугу по опаленню
установ.
Так, так — мешканці. Тому, що
цим підприємствам перераховуються кошти з бюджету, який
наповнюється за рахунок сплати
податків усіх містян.
Тариф становить 1174,95 грн
за 1 Гкал. З чого складається
тариф? У його обрахунок входять усі витрати, які має понести
підприємство для здійснення
опалення. Тариф обрахований

підприємствами і затверджений
рішенням виконкому Козятинської
міської ради.
Але, в розрахунках і рішенні зазначені види палива та їх
вартість: торф
та дрова (їх
відходи) з дос та в ко ю. А
весь минулий
опалювальний сезон нас
отруювали
іншим "паливом" (лушпинням соняшника), яке має
іншу вартість,
ніж торф. А,
м о ж л и в о, і
безкоштовне.
Бо то є відходи виробництва.
Тому, в дійсності, ми з вами значно переплатили за опалення.
ТАРИФ ЗАВИЩЕНО !!!
За опалювальний сезон 20162017 року з міського бюджету
на рахунки теплопостачальних
організацій перераховано близько
6,0 млн грн.
Відповідно до поданих роз-

рахунків цих організацій питома
вага в тарифі 77% — це вартість
палива. Що становить приблизно
4 млн грн. І якщо врахувати, що
весь минулий період установи міс-

жодних зусиль для здійснення перерахунку і повернення в бюджет
коштів містян.
Кому це вигідно? Відповідь
очевидна. Хто несе збитки? Ми

та опалювали відходами – ЛУШПИННЯМ СОНЯШНИКА, а не торфом і деревиною, як зазначено в
розрахунках, то вартість палива
мала бути зменшена щонайменше
вдвічі. Відповідно, мав бути зменшений і тариф за опалення.
Ні О. Д. Пузир, ні його заступник-начальник управління
ЖКГ Є. Малащук не доклали

з вами. Усі наявні матеріали ми
передаємо до Генеральної прокуратури України. Але змінити
ситуацію на краще можемо лише
ми самі.
Запрошую небайдужих жителів нашого міста разом зі
мною зустрітися з міським
головою 23 жовтня о 8.00 в
приміщенні міської ради.
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позиція
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Як ви оцінюєте роботу козятинської пошти?

Ми запитали у козятинчан

у всіх на устах
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Чемпіонами Кубка Європи з
радіопеленгації стали вінничани
Вероніка ЛЮБІЧ

Наталя (35), медична
сестра:

Богдан (36), залізничник: Вероніка (11) і Владислава (11),
— Інколи довго з “Ук- школярки:

— У мене гарна листо- рпошти” несуть листи.
ноша Світлана.

Володимир (44), продавець:

Юрій Кирилович (82),
пенсіонер:

Оксана (36), продавчиня і Сергій
(33), тимчасово не працює:

— “Нова пошта” працює
— Не користуємося послугами
— Не користуємося послу- краще. Дорожче, але швидше.
— Позитивно, дуже гар“Укрпошти”.
гами пошти.
но працюють.

Всесвітній день пошти
місцевого гатунку
тала колектив Центру зі святом,
відзначивши, що найголовніше,
що в цій драматичній ситуації не
постраждали люди, та зауваживши, що цього року всі колективи
підтримали ініціативу відмовитись від святкувань, заохочень і
спрямувати кошти на допомогу
потерпілим. З нагоди свята відзначено кращих працівників центру, а саме: Грамотою Вінницької
дирекції нагороджено начальника центру Наталію Мідяну,
а також подяки Вінницької дирекції отримали 10 працівників,
які взяли найактивнішу участь у
ліквідації наслідків лиха.
До привітання приєднались заступник генерального директора з персоналу Лілія Бушіна

Тетяна Гузь, начальник
центрального відділення
поштового зв’язку м. Козятин

Працівники галузі поштового
зв'язку 9 жовтня відзначають
професійне свято - Всесвітній
день пошти. Не оминуло свято й
Вінницьку дирекцію, проте цьогоріч акценти святкування дещо
змінилися: відзначення професійного свята керівництво Вінницької
дирекції перенесло до Центру
поштового зв’язку № 2 (Калинівка), що постраждав 27 вересня
від вибухів та пожежі військових
складів з боєприпасами поблизу
райцентру.
Директор Вінницької дирекції Наталія Костюк приві-

Обурення

Кому заважав горіх?
Іван СМОЛИЧ, ветеран праці

кроною. А може це робиться за
його вказівкою? Це просто жах!
Я йому дзвонив на мобільний
телефон. Слухавку не взяли.
Головний лікар району повинен бути на зв’язку 24 години
на добу. На жаль, у нас з цим
проблема.
Але, як кажуть, ламати, не
будувати. Хотілось би знати, що
на це скаже екологічна служба
міста і району?

Іду на вокзал рідного міста по
території колишньої залізничної
лікарні. Бачу, дуже неприємну
картину. Два працівники лікарні
викопують вольського горіха
при вході в адміністративне
приміщення лікарні. По сходах
ходить на роботу головний
лікар. І, звичайно, бачив, як
знущаються з дерева висотою
близько трьох метрів з великою

та директор департаменту підбору та адаптації персоналу
Тетяна Кремінська.
Вони привітали та відзначили,
що всі поштовики країни в ці
важкі часи співчували і були з
калинівчанами поряд думками.
"Весь цей складний час ми разом
з нашими працівниками. Я пишаюсь тим, що працюю поряд з такими людьми, з такими мужніми
та сильними духом жінками, які
в надзвичайних умовах проявили
себе мужніми, витривалими бійцями,» - зауважила Лілія Олександрівна та вручила матеріальну допомогу сімом потерпілим
поштарям з села Павлівки.
Не обійшла своєю увагою свято і районна рада, яка, до речі,

М и н ул о г о ч е т в е р г а , 12
жовтня 2017 року, відбувся суд без обвинуваченого
голови районної ради Козятинського району Віктора
Слободянюка в корупції.

багато років поспіль тісно співпрацює з місцевими поштовиками
і неабияк підтримує їх матеріально. От і цього року коштом
субвенцій із районного бюджету
було придбано 10 велосипедів та
поштові сумки для всіх листонош
району. Голова районної ради
Василь Поліщук, який завітав
на урочистості, пообіцяв і надалі
не забувати про потреби працівників поштового зв’язку, заразом
прозвітувавши про стан ліквідації
наслідків аварії.

Були цього дня і заохочення
з боку райдержадміністрації та
міської влади.
Святкові побажання, щирі
слова подяки, які гідно несуть
високе і почесне звання працівника поштового зв’язку, за
їх сумлінну і ефективну працю,
високу професійну майстерність,
людяність, доброзичливість, а
головне – вміння разом, спільними зусиллями долати будь-які
труднощі та лиха, домінували на
цьому зібранні.

Суддя прибув. Громадськість
долучилась. Прокурор був.
Однак адвокат Слободянюка захворів. У зв’язку з цим
суд перенесено на 26 жовтня
2017 року на 15 годину 30
хвилин. Важливо, що суддя
прийняв рішення лише одне

— про призупинення термінів давності.
Віримо, що адвокат захворів. Але доказів цьому
не надав. Надіємось, що
громадськість і надалі буде
тримати на контролі розгляд
справи в суді.

В’ячеслав Гончарук

У п’ятницю, 13 жовтня, на козятинському стадіоні “Локомотив”
проходила шкільна спартакіада з
футболу. Гостями були команди
із шкіл Вінниці, Северинівки
Жмеринського району, міста
Липовця. Господарями виступали міська та районна козятинські
команди.
Змагалися на першість області.
Добре, що турнір був організований. Тільки в ньому було дещо не
зрозуміле.
Правила змагань не логічні
У одній групі було тільки два
футбольні колективи. Переможець такої групи, зігравши один
матч, виходить у фінал. Той, хто
програв, бореться за 3-4 місця.
Здається, було б краще, якби організатори змагань ці дві команди
розвели по різних групах.
Спортсмени з Козятина і Ли-

Гриценко про судову й пенсійну реформи та акцію під стінами Верховної Ради
блог

Не кількість гривень є визначальною, а що людина
може на них купити. «Зміни
у пенсійній системі є важливим процесом для людей. Звичайно, тут є
свої плюси та мінуси. Ті, хто отримали мінімальні пенсії – отримали
певне збільшення, це плюс. Хоча
скажемо об’єктивно, що це ті гроші, які людям мали б заплатити
ще з 2012 року, тобто не здійснювалася індексація. І друге – не
кількість гривень є визначальною,
а що людина може на них купити. І
ось тут найбільша проблема, тому
що ви бачили, що останнім часом
по всій країні стрімко зростають
ціни на все: ліки, що важливо для
людей старшого віку, на продукти
харчування, на транспортні послуги і так далі. Тобто, це невелике
підвищення суттєво не вплине на
рівень життя людей, а далі – те
що було прийнято, спричиняє ще

більше проблем. Є ризики, які
можуть спричинити справді погіршення для мільйонів людей.
Збільшення страхового стажу:
так, чимало людей у віці 60-65
років маючи здоров’я, ще могли
б працювати, але немає робочих
місць. І в цьому плані реформа не
продумана, і не пов’язана зі стимулами економічного зростання, для
створення робочих місць. Навіть у
столиці, обласних центрах, знайти
роботу не можливо. Я думаю, що
зовсім скоро доведеться коригувати цю пенсійну реформу, очевидно, вже новій владі, бо може
бути «соціальний вибух». Так само
це торкається і молоді, особливо,
що є негативом, для людей, які
обирають своїм шляхом науку…
от зараз згідно з чинним законодавством, яке вступило в дію,
студентам, до того ж тільки тим, які
йдуть за держзамовленням, буде
зараховуватися період навчання у
пенсійний вік, але за умови, якщо
студент сплатить єдиний соціальний внесок. Питання: звідки? З
мізерної стипендії?», – говорить
Анатолій Гриценко.
Ще пару років, і не залишиться з ким піднімати

країну
«У нас в країні склалася без
перебільшення катастрофічна
ситуація: виїжджають із країни
люди сотнями тисяч, куди завгодно. Якщо раніше виїжджали
батьки попрацювати, а діти залишалися, то зараз - квиток в один
кінець. І це сумно, бо їдуть геть
усі. Наразі у західних областях
проводять ярмарки, поляки, представники інших країн, залучають
відкрито на роботу і забирають
всіх. Погодьтеся, це вже має
ознаки національної катастрофи.
Ще пару років такої тенденції, і
не залишиться з ким піднімати
країну. Ось чому важливо, аби
уряд використовував всі важелі,
і фінансові, і регуляторні, які
працюватимуть на створення робочих місць», - каже політичний
діяч.
Три ключові вимоги. «17
жовтня в Києві,біля Верховної Ради
ми підтримали акцію, ініційовану
громадськими організаціями,завдяки якій намагаємося донести до
влади три ключові вимоги. Перше:
скасування депутатської недоторканності, аби в парламент ішли не
захищати свій бізнес, а працювати

для людей. Друге: створення антикорупційного суду. Третє: зміна
виборчого законодавства. Скасування отієї мажоритарної системи,
яка насправді є купівлею голосів
повсюди. Мають не партійні вожді
визначати, хто під яким номером
буде в списку, і потрапить чи не
потрапить до парламенту, а мають
визначати люди», - роз’яснює Анатолій Гриценко.
За словами лідера «Громадянської позиції», до Верховної
Ради внесено законопроект 4109.
У ньому передбачається ввести
жорстку відповідальність для людей, від яких напряму залежить
правосуддя: слідчих, прокурорів
та суддів.
Цим законопроектом за хабарництво пропонують саджати їх до
в’язниці на все життя і конфіскувати все майно.
Бо коли немає відповідальності, то жодні норми працювати не
будуть.
«Мені казали, що цей закон
жорсткий і жорстокий. Повірте
мені, трьох би посадили, зачинили б двері за ними до кінця
життя, забрали все майно, і я
думаю, щоб третина зразу б написали заяви та пішли б. Судова

реформа не завершена, і наразі
у людей немає довіри до суду», наголошує Гриценко.
Рівень знань нинішніх випускників нижчий, ніж був
раніше. «Щодо закону про освіту. В тому пакеті, в якому він був
прийнятий є багато позитивних новацій для того, аби підняти систему
освіти до міжнародних стандартів,
і зробити її більш гнучкою, стимулювати роботу вчителів тощо.
Є певні плюси, але є й речі, які я
не сприймаю, є й речі, які є ризиками. Я не сприймаю 12-річку
в школі, жодного сенсу в цьому не бачу. Потрібно змінювати
зміст навчання, орієнтувати дітей
на формування світогляду, а не
набивання голови формулами. Рівень знань нинішніх випускників
нижчий, ніж був раніше, коли я
закінчував десятирічку. Щодо ризиків – це законодавство не було
обраховане належним чином фінансово, і поспіхом приймалося,
не всі речі були погоджені. Якщо
не буде грошей, то ця реформа
просто зависне, і тому зараз треба забезпечити її належним чином
фінансово», - резюмує Анатолій
Гриценко.

повця на цьому турнірі показали
змістовний футбол і могли стати
окрасою фіналу. Ради справедливості можна відзначити, що
команда з Вінниці — такого
ж рівня.
У іншій групі було три команди.
Тут, щоб визначити фіналіста, потрібно зіграти дві зустрічі. Також
не зрозуміло, чому в шкільній
спартакіаді блукають назви команд, навіть не пов’язаних зі
спортом. Наприклад, об’єднана
громада Северинівки чи Липовецького територіального
округу. Виходить, що це не
шкільні команди, а збірні дорослого футболу.
За правилами змагань, команда
повинна була бути представлена
тільки гравцями однієї школи.
Але, якщо в протоколі значиться
команда Козятина, то за назвою вона повинна бути збірною
усіх міських шкіл. Базовою командою може бути школа, в якій

виступають хороші футболісти. І,
якщо назвали командою Козятина, то вона має право на підсилення гравцями з інших шкіл. Але
у нас це були учні школи-ліцею
Жмеринчани вийшли у
фінал. Першими на футбольне
поле вийшли гравці Козятинського району та міста Вінниці. У
цій зустрічі перемогли вінничани
з рахунком 2:0. Потім помірялись
силами міські команди з Козятина і Липовця. Основний час в
цій зустрічі переможця не виявив.
Гра завершилась нульовою нічиєю.
Так як в цій групі грали тільки дві
команди, то для визначення переможця були назначені післяматчеві
пенальті. Вдаліше їх пробили наші
земляки. Рахунок 6:5 на користь
Козятина. До речі, найголовніший
одинадцятиметровий пробив Артем Дмитренко.
У іншій групі спортсмени з
Северинівки з рахунком 3:0

переграли школярів Козятинського району. А в зустрічі з
вінницькими футболістами зіграли
внічию 0:0.
Вінничани та Северинівка в підсумку набрали по чотири очки. Та
за кращої різниці забитих м’ячів у
фінал вийшли школярі Жмеринського краю.
Виграли наші краяни. А вінничани склали півфінальну пару.
Спочатку силами помірялись
футболісти Вінниці і Липовця.

Рахунок цієї гри 1:2. Команда з
Липовця фінішувала третьою. Фінал розіграли школярі Козятина
та Северинівки. З рахунком 3:0
перемогу здобули козятинці. У цій
зустрічі дублем відзначився знову
Артем Дмитренко. Ще один м’яч
забив Андрій Кашперовецький.
Команда Козятина (учні з школиліцею) яка стала переможцем зональних змагань.
Від редакції: Вітаємо юних
спортсменів з перемогою і бажаємо стати чемпіонами області.

Віталій Вовчок став найсильнішим студентом
Катерина ЧЕКАЙ

В Україні має
бути суттєво змінена пенсійна
система та судова.
Таку думку висловив
лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій
Гриценко.

завоював золоту і бронзову медалі.
У групі чоловіків Ч-50 (чоловіки
50-59 років) Сергій Зеленський
завоював дві золоті медалі.
У групі чоловіків Ч-21 (чоловіки
20-39 років) - Олександр Марчук завоював срібну медаль.
Вітаємо наших спортсменів з
відмінним завершенням змагального сезону-2017!

Футболісти школи-ліцею
виграли зональні змагання

Суд відбувся під лозунгом “Вітю
на нари”. Але він не прийшов
Влад ПОВХ

З 6 по 9 жовтня 2017 р. біля
польського містечка Замосць вінницькі радіоспортсмени брали
участь у Кубку Європи, міжнародних змаганнях ім. Хуберта зі
спортивної радіопеленгації.
У польські ліси на два дні прибули близько 100 спортсменів-європейців, які пройшли складними

десятикілометровими дистанціями. Вінничани в складі збірної
України кожного дня змагань
були серед найкращих і вибороли
шість медалей.
У групі юнаків Ч-16 (юнаки
14-16 років) переміг Владислав
Кальніченко, який завоював золоту медаль.
У групі чоловіків Ч-40 (чоловіки
40-49 років) Олександр Човган

У минулий вівторок на стадіоні Козятинського училища залізничного транспорту відбулися
“Богатирські ігри”. Змагалися
студенти перших-третіх курсів.
Спортсмени виконували біг з
балонами (вага одного 65 кг)
на відстань 40 метрів. Вправу
“Колесо” — покришку вагою
200 кг треба було перекантувати
якнайбільше разів за 2 хвилини.
Третьою вправою була пробіжка з коромислом вагою 150 кг
(відстань 30 метрів) на швидкість. Наступне випробування
богатирської сили — вантажний
автомобіль (вагою 2,5 тонни)
необхідно було здвинути та протягнути 10 метрів якнайшвидше.
Заключною була вправа “Карусель” — вагу 150 кг несли на
руках по кругу.
Між вправами були перерви
по 5 хвилин, в яких виступали
танцювальний колектив та співаки училища.
Не дивлячись на холодну
погоду, на стадіоні зібралося
більше 300 глядачів. Дощ декілька разів “лякав” спортсменів
і вболівальників, але в повну
силу пішов відразу після нагородження.
Дмитро Савчук, Влад Близнюк і Роман Міщенко отримали нагороди за активну участь
у змаганнях. На третьому місці

опинився Роман Шваюк. Срібло виборов Влад Никитюк.
І звання “Богатир Козятинського МВПУЗТ-2017” отримав Віталій Вовчок.
Вітаємо переможців! І бажаємо всім учасникам на наступних
змаганнях показати ще кращі
результати!
Як р озповів га зеті “RIAКозятин” інженер з охорони
праці і неодноразовий організатор “Богатирських ігор”
в Козятині Сергій Анісімов,
в організації та проведенні
змагань допомогли ГО “СтрітВ оркау т Козятин” (Р ус лан
Кухар), спортивно-тренажерний
комплекс “Атлетика” (Андрій і
Олексій Клещуки).
ОПИТУВАННЯ
Владислав
Близнюк, 16
років, 2-ий
к ур с , 212
група. З Голе ндр. З аймається багатьма видами
спорту. Полюбляє
мислив- с т в о .
Чи пов’яже своє
життя зі спортом, покаже
час.
Р о м а н
Шваюк, 18
років, 3 -ій
кур с, 319

група. З Хмельницької області.
Займався важкою атлетикою,
волейболом. Подобається проводити час на дискотеці, в компанії друзів.
Роман Міщенко, 17 років,
3-ій курс, 315 група. З Сигналу. Займався
армреслінгом,
легкою атлетикою.
Пізніше
захопився
ва жкою атлетикою. У
“Б о г ат ир с ь ки х
і г р а х ” бере участь вперше.
А на останніх змаганнях з армреслінгу виборов треті місця
на праву і ліву руки. Головне

для нього в житті на даний
час — навчання, треба здобути
спеціальність.
Олександр
Никитюк, 17
років, 3 -ій
к у р с , 31 7
група . Козятинчанин.
Займається
бодібілдінгом. У “Богатир ських ігр а х” в же
брав участь. Любить
проводити вільний
час за комп’ютером.
Головне зараз — навчання.
Віталій Вовчок,
17 років, 3-ій курс,

317 група. З Житомирської
області.
Подобається футбол, настільний теніс, риболовля, мисливство. Уперше на “Богатирських
іграх”.
Дмитро Савчук, 17 років , 1- ий,
20 групи.
З Зозулинець. Займається
бодібілдінгом,
волейболом,
фу тболом. У “Богатирських
іграх” бере участь вперше. Від змагань очікує
радісні емоції та адреналін.
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Музична платформа з
Оленою Пантєлєєвою

На головній сцені країни зібралися усі зірки – Світлана Тарабарова, Злата Огнєвіч, Ольга
Горбачова, Даша Астаф’єва,
Monatik, Олександр Пономарьов, Віктор Павлік, Арсен
Мірзоян, Діма Коляденко,
гурти «НеАнгели», «ТІК», «Лісапетний батальйон» та багато
інших.
Дебютувала на цьогорічній
«Музичній платформі» козятинчанка Олена Пантєлєєва.
Співачка виконала власну пісню
на слова поетеси Інни Мадей
«Коханню час». Композитор Марат Турчинський зробив нове
аранжування, Олена переписала
вокал, відтак пісня зазвучала
сучасно, модно. Артистка вірить,
що ніколи не пізно відкрити своє
серце для почуттів, адже «коханню час тоді приходить, коли його
і не чекаєш». До речі, саме ця
пісня свого часу зробила Олену
Пантєлєєву володаркою титулу
«Найкраща співачка року» конкурсу Українського радіо «Шукаю
продюсера», який після тривалої
перерви знову повертається у
радіоефір. Його автор і незмінний ведучий Іштван розповів, що
програма звучить на хвилях радіо

«Культура» щонеділі, починаючи
з 8 жовтня. До голосування за
улюблені пісні і виконавців можуть долучатися усі охочі.
Незмінні ведучі «Музичної платформи» Геннадій Вітер, Марія
Орлова, Олександр Скічко (так
само учасник «Танців з зірками»
і один з ведучих цьогорічного
«Євробачення» - авт.) та Світлана Катренко. Зосереджені за
лаштунками, а на сцені – усміхнені, невтомні жартівники. Уміють
зробити так, аби у перервах між
виступами артистів публіка не
сумувала.
Поки глядачі насолоджувалися
концертом, у артистичному фойє
палацу «Україна» вирувало світське життя. Телевізійні репортери
і газетярі збирали нові сенсаційні
зізнання зірок, а ті, у свою чергу,
охоче давали інтерв’ю та позували фотографам. Усміхалася у
телекамери і співачка Ольга Горбачова («Арктика»). Попри бездоганний імідж, на сцені артистка
виглядала досить посередньо.
Натомість зірка Playboy Даша
Астаф’єва поводилася вульгарно
і зверхньо не лише на сцені, а й
за кулісами, чим викликала відверте обурення як глядачів, так і
колег-артистів.
«Лісапетний бата льйон»
- постійні учасники «Музичної

платформи». Сьогодні без їхніх
пісень важко уявити будь-яку
українську забаву. Своєю самобутньою творчістю колектив
заводить зал з півоберта. Люди
жваво аплодують та охоче підспівують солісткам гурту. Пісні, що є
у репертуарі колективу, написані
його натхненницею – головною
«велосипедисткою» країни, запальною і харизматичною Наталією Фаліон.
Співачка Ольга Василюк –
теж постійна учасниця «Музичної
платформи». Цього разу вона
представила на розсуд глядачів
свій новий хіт – «Принц». Родзинкою її виступу стали четверо
темношкірих танцівників. Подейкують, що один із них і є тим
самим загадковим принцом, який
надихнув артистку на створення
цієї пісні. Сама Оля уникає будьяких коментарів з цього приводу
і ретельно приховує подробиці
свого особистого життя. Каже
лише, що ніколи не розглядала і
не розглядає чоловіка винятково
як мішок із грішми.
Важливо, аби він був чесним
і відвертим, завжди був поряд
і у всьому підтримував її. Натомість, охоче розповідає про
свої творчі перемоги. Так, влітку
Ольга Василюк виступила у білоруському Вітебську на фестивалі

«Слов’янський базар». Але не як
учасниця, а як спеціальна гостя
з України, переспівавши відомий
хіт Анни Герман «Один лишь раз
сады цветут».
Популярний український співак
Віталій Козловський потішив
своїх прихильниць новою піснею,
а вже за кілька днів після виступу на «Музичний платформі»
подався на відпочинок до Туреччини, про що свідчать світлини у
Instagram артиста.
Народна артистка України Наталія Могилевська останнім
часом танцює всюди. На паркеті
телевізійного проекту «Танці з
зірками», у своєму новому кліпі
на пісню «Я танцевала». Танцювала співачка і на сцені «Музичної
платформи». А як завзято! І сама
«завелась», і публіку завела.
Нова зачіска, струнка фігура. Із
чим пов’язані такі зміни?
- Позбутися зайвих кілограмів

Військове весілля об’єднало схід і захід
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

мене надихнула дієтолог Наталія
Самойленко, з якою мене познайомив продюсер Сергій Перман,
- зізналася артистка. – А змінити
зачіску переконав креативний
продюсер «Голос. Діти» і «Танці з
зірками» Володимир Завадюк.
Мати гарний вигляд і почуватися бадьоро Наталії Могилевській
допомагають заняття йогою, правильне харчування і відмова від
шкідливих звичок.
Завдяки тривалим медитаціям
співачка досягла внутрішньої гармонії, відтак впевнено і радісно
йде по життю.
Поза сумнівом, проект «Музична платформа» став знаковим для
українського шоу-бізнесу. Уже зараз його організатори визначають
найкращі пісні та виконавців року,
яких нагородять спеціальними
відзнаками у грудні, під час зйомок «Новорічної музичної платформи» у НПМ «Україна».

Робочі будні анестезіологів
Щодня на тонкій грані між людським життям і смертю
Катерина ЧЕКАЙ

До Дня анестезіолога, який відзначався 16 жовтня, газета “RIAКозятин” завітала до відділення
реанімації та інтенсивної терапії
Козятинської центральної районної лікарні.
Дружній і перевірений часом
колектив складається з восьми
лікарів анестезіологів-реаніматологів (7 дорослих і один дитячий),
10 медсестер, 9 анестезисток, 5
молодших медсестер і сестригосподарки. Завідує відділенням
Валерій Шуляк.
Про нелегку та відповідальну
роботу лікарів анестезіологів-реаніматологів розповіли Альона
Машевська і Василь Білокур.
Альона Павлівна — корінна
козятинчанка, а Василь Павлович родом з Іллінців. Навчались
вони у Вінницькому медичному
університеті. Рішення стати анестезіологами прийшло під час навчання, ближче до інтернатури.
Пан Василь з дружиною за направленням опинився в Козятині.
А пані Альона повернулась до
рідного міста на вільну посаду
дитячого анестезіолога.
— У великих клініках є окремо
лікар анестезіолог, який відповідає за наркоз під час операції
і реаніматолог, який займається
хворими у відділенні, — кажуть
анестезіологи. — І вони щомісяця міняються місцями, щоб не

втрачати кваліфікацію, практичні
навички. У нас все тягне один
лікар. Тут може йти операція, а
там важкі хворі і лікар повинен до
всіх встигнути.
— День на день не приходиться, — розповідає Василь Павлович. — Буває одна операція
за добу, а інколи викликають у
вихідний день, затримуємося після закінчення чергування — така
кількість пацієнтів. Хвороби не
чекають, у них нема святкових і
вихідних днів.
Лікарі жартують, що бувають
думки все покинути, втекти світ за
очі і не вертатися після особливо
важких чергувань. Напевно такі
думки бувають у всіх анестезіологів. Але кажуть, що вдома
відпочинуть, виспляться, все забувається й знову на роботу!
— Наше відділення працює

цілодобово. У інших лікарів бувають вихідні, свята тощо. Чергує
один лікар на відділення, всі інші
вдома. А ми завжди на роботі.
Завжди на місці заввідділення,
черговий лікар і дитячий анестезіолог, — каже Альона Машевська.
Про цікаві випадки у роботі
анестезіологів. — Реанімація
— цікаве відділення, — каже Василь Білокур. — Самі важкі,самі
складні пацієнти — всі у нас. Ми
працюємо з проблемами, болем,
горем людей. Допомагаємо їм. Рятуємо життя кожен день — така
в нас робота. Запам’ятовуються
складні випадки — дві-три патології. Коли, наприклад, поступає
пацієнт після інфаркту, інсульт переніс та ще й цукровий діабет і
гіпертонічна хвороба. Таких хворих

Дані наркозу
За дев’ять місяців поточного
року через реанімаційне відділення пройшло 793 людини, з
них прооперовані — 626 дорослих і 43 дитини.
— Це дуже велика кількість пацієнтів! — підкреслив заввідділення. — Для прикладу, в обласній
лікарні ім. Пирогова в два рази
більше ліжок і в них за рік 840
хворих. А у нас за 9 місяців майже така кількість на 6 місць.

Види наркозів: загальний, спинно-мозковий, внутрішньовенний і внутрішньом’язовий. Залежно від того, яка патологія,
яка проблема лікар-анестезіолог
підбирає хворому відповідний
наркоз, щоб він йому не нашкодив. Теперішні препарати
для наркозу майже не наносять
шкоди організму. Для кожної
патології, для кожної операції
є свій наркоз.

Альона Машевська
складно нормалізувати. Ми робимо все можливо, але ми не боги.
Тому іноді лікування йде не так,
як хотілося б. Не завжди все в
наших руках. Бувають такі ситуації,
в яких ми допомогти не можемо.
Але весь наш колектив старається.
Люди йдуть від нас з подякою.
З усіх лікарів анестезіологи-реаніматологи найчастіше стикаються з поняттям “грань між життям
і смертю”.
— Коли вдається врятувати всіх
пацієнтів на зміні, йдеш додому
з приємною думкою, що день
пройшов вдало, — розповідає
Василь Білокур .— Але бувають
випадки, коли сумісна праця всієї
нашої команди і навіть присутність
консультантів з Вінниці не може
врятувати життя пацієнту. Тоді вже
додому йдеш з важким почуттям.
Кажуть, що медичні працівники
звикають до цього. Але це неправда. Це все дає відбиток на
психологічний стан, стан здоров’я.

на позитиві
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Андрій + Юля = кохання з фронту

Сцена Національного палацу мистецтв «Україна»
вчетверте зібрала аншлаг. Уперше на сцені «Платформи»
виступила співачка і композиторка з Козятина
Ігор Івахненко (спеціально для
“RIA-Козятин”)
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Валерій Шуляк

На Свято Покрови, як і анонсувала наша газета, на весільний
рушник стали наш земляк Андрій
Волинець із Юлією, яка родом
з Краматорська. Андрій проживає
в селі Козятині. Мав намір розписатися з нареченою у місцевій
сільраді, але всім відома пані
головиха відмовила. РАЦС міста
Козятин не відмовив і 14 жовтня
пані Інна Крейдіна оформила
шлюб. На наші заклики городянам прийти і привітати легендарну
пару відгукнулися патріотично
налаштовані краяни. Урочисто
вітали молодят голова асоціації
спілки учасників бойових дій та
учасників АТО, голова Козятинської райдержадміністрації та
міський голова зі своїм керуючим
виконкому.
Наречені — професійні солдати
Збройних сил України. Саме в
день свого професійного свята
вони створили українську родину.
Громада своєю присутністю в урочистий момент виразила повагу
до солдатів України, що служать
в зоні АТО. Люди вітали, дарували квіти, розповідали анекдоти,
співали пісні, шуткували. Святкове
застілля пройшло у форматі українського весілля в одному з найкращих ресторанів Козятинщини
“Жасмін”. Це було справжнє
загальноукраїнське свято.
Андрій нещодавно отримав
тяжкі поранення і на даний час
знаходиться в госпіталі. Нашій
газеті він погодився дати ексклюзивне інтерв’ю.
Вони будуть на війні, доки
вона не закінчиться
— Як ви познайомилися з вашою коханою Юлею?
— Вона прийшла служити в
наш дивізіон. Там все і почалося.
— Чому ви вирішили одружитися саме на Покрову?
— Ми подивилися на дати і
побачили, що Покрова випадає
на суботу. Покрова — це покровителька весіль. І в цей день
святкують День захисника України. Ми подумали, що сам Господь
Бог дав нам цю дату. До того ж,
в моєї племінниці 14-го — день
народження (посміхається - прим.
ред.).
— Які у вас плани на майбутнє?
— Служба за контрактом, ми
з Юлею продовжуємо служити
разом в одній дивізії.
— А як ви себе почуваєте після
поранення? Чи довго будете на
реабілітації?
— Місяць, а може й більше,
поки все не відновиться.
— А ваша молода дружина
буде поряд, чи вона поїде служити?
— Ще трохи побуде зі мною, а

потім вже поїде на службу.
— Розкажіть, як ви потрапили
в АТО, коли і чому залишились
служити за контрактом?
— На службу в АТО мене мобілізували 19 серпня у 2014 році.
Спочатку я потрапив в 26 бригаду,
пробув там десь 4 місяці. У грудні
заїхали в зону АТО. Потім нас
перевели в 191 окремий полк.
А з нього — в 43 бригаду. Коли
хлопці, з якими я мобілізувався,
пішли додому, я залишився там
на контракті. Весь цей час з грудня 2014 року по жовтень 2017
року ми знаходимося в зоні АТО.
Нікуди звідти не виїжджаємо.
— Ваше весілля поєднало схід
і захід. Ваша дружина Юля з Краматорська, вона патріотка України. Що взагалі ви можете сказати
про населення тих областей, де
йде війна? Як вони налаштовані

до українців?
— 50 відсотків — за Україну,
50% — проти. Там з 2012 року
ведеться пропаганда, що Україна
погана. Так багато людей і налаштовані.
— А коли, на вашу думку, закінчиться війна?
— Цього не можу сказати.
Дума, коли наша доблесна Верховна Рада набереться розуму
і припинить заробляти гроші на
людях.
— Що ви побажаєте нашому
молодому поколінню?
— Щастя, здоров’я, мирного

Ми запитали у козятинчан

неба над головою і щоб їх не
торкнулося те, що переживаємо
ми. А хлопцям в АТО бажаю
скоріше повернутися додому з
перемогою. Щоб всі батьки дочекалися своїх синів, жінки —
чоловіків, діти — батьків. І хочу
подякувати всім людям, міській
раді і райдержадміністрації, особисто волонтеру Каті Шевченко
та голові асоціації воїнів АТО
Олегу П’явці.
Газета “RIA-Козятин” вітає новостворену родину. Дякуємо, що
оберігаєте наш спокій, бороните
нашу Україну! Щасливого ВАМ

сімейного життя, скорого повернення в свою домівку. Щоб

у ВАШОМУ домі лунав дитячий
сміх і панувало кохання.

Що позитивного сталося у вас в житті останнім часом?

Василь Білокур
Ми не залізні. Ми такі ж самі, як
всі. Лікарі теж хворіють. І часто
тією ж патологією, яку самі лікують. Якось переносять її на себе.
Частину болю пацієнта лікарі теж
беруть на себе.
Від редакції: Шановні анестезіологи! Вітаємо з професійним
святом. Дякуємо ВАМ за нелегку,
але віддану працю. Бажаємо не
хворіти і бути щасливими.

Олег (45), залізничник:

— Гарна погода, чудовий
день, гуляю містом.

Олена (32), продавець і Влад
(10), школяр:

— У нас все позитивно.

Ольга (32), у декреті і Аріна
(4,5):

— Гарна погода, всі
здорові.

Олександр (26),
вантажник:

— Гарно провів вихідні.

Ольга (22), у декреті:

Олександра (28), у декреті:

— Помирилась з ко— Радують мої діти: Марині 9
ханим.
років, Ілоні — 8, Танюші — 4 і
Тимурчику 4 місяці.
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Вітання
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

RIA-К, Четвер, 19 жовтня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Криниці «Під ключ»
Якісно
видко та
Ш
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

409903

408937

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

097-609-26-63,
098-395-03-56

408934

409185

408428

409190

408427

409142

408483

406822

409059

408477

407711

продам

 2 êîçî÷êè 7 ì³ñ., êîçà ê³òíà. 096-766-91-86
 2 êîëåñà äî ìîòîöèêëà ÈÆ â çáîð³. 097-622-24-72, 063-62968-85
 Iphone 5S 16 GB Space Gray 5 000 ãðí. 063-422-45-66
 Àáî çäàì â îðåíäó ïðèì³øåííÿ ö/ð ðèíêó. 067-430-79-37,
093-756-39-33
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Àéâó. 098-254-37-93, 063-149-90-39
 Àêâàð³óì 200 ë. + ðèáà + îáëàäíàííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
093-917-10-83
 Àêâàð³óì 200 ë. + ðèáà + îáëàäíàííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî.
093-917-10-83
 Àêâàð³óì 300 ë., ãàçîâèé êîíâåêòîð. 097-509-27-40
 Àíãë³éñüêèõ êîêåðÿò, ÷îðíîãî ³ ðèæîãî îêðàñ³â, õâîñòè êóïîâàí³.
063-567-90-77, 098-028-15-15
 Áàòàðå¿ îïàëåííÿ, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â, ïë³íòóñ äóáîâèé,
íàë³÷íèêè äëÿ äâåðåé, òðóáè êàíàë³çàö³éí³, ñ³òêà ðÿáèöÿ, ïë³íòóñ
ïîòîëî÷íèé. 096-258-75-22, 073-052-95-37
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 38 ðåáåð. 063-684-2383, 096-559-83-23
 Á³äîíè àëþì., ìåõàí³÷í³ âàãè, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè 6 øò. 097-690-98-02

 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ë³êóâàëüíèé 8. 073-044-16-65
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
 Áóðÿê ÎÏÒ. 093-730-90-60, 098-896-73-76
 Áóðÿê ñòîëîâèé (öèë³íäð), ìîðêâà, êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ð³çíèõ
ñîðò³â. 067-430-79-37, 093-756-39-33
 Âàíèí Àëîº 5-10 ðîê³â íà ë³êè, âàçîí Êàëàíõîº (âåëèêèé) íà
ë³êè. 2-08-29, 063-168-39-17, 068-211-02-65
 Âàííà á/ó ìåòàëåâà ð. 150 õ 70 ó â³äì³ííîìó ñòàí³, ãàç. ïëèòà
4-õ êàìôîðíà á/ó íåäîðîãî. 063-503-47-28, 067-359-87-74
 Âåëîñèïåä «Óêðà¿íà», ñò³ë êóõîííèé, êîëåñà 165 õ 13 ÁÖ-19
ç äèñêàìè íîâ³, áàãàæíèê ÂÀÇ, ñòð³ì’ÿíêà äþðàëü 3 ì., á/ó
çàï÷àñòèíè. 067-386-48-35
 Âåëîñèïåä æ³íî÷èé «Óêðà¿íà» â õîðîøîìó ñòàí³. 073-06050-73
 Â³êîííà êîðîáêà ç äóáîâèì ï³äâ³êîííèêîì 3 øò. ð.80 õ 1.20
ñì. 097-353-17-70, 093-041-69-49
 Ãàçîâèé áàëîí 300 ãðí., òàãàíîê 100 ãðí., ñò³íêà ìåáëåâà
êîðè÷íåâà 3 000 ãðí., õîëîäèëüíèê á/ó 2 000 ãðí., ñò³ë òóìáà
200 ãðí. äèòÿ÷à êîëÿñêà áóçêîâà 1 000 ãðí., êîæóõ ð.48 300 ãðí.
093-766-54-43
 Ãàçîâèé êîòåë á/ó ó â³äì³ííîìó ñòàí³ äèìîõîäíèé, çàï÷àñòèíè
äî ÂÀÇ 2106. 097-380-23-63
 Ãàçîâ³ ïëèòè 2-õ êàìôîðíà íîâà, 4-õ êàìôîðíà á/ó. 2-14-37,
067-265-60-50, 093-837-14-24
 Ãàðàæ «Òóíåëü». 098-443-75-58 Îëÿ
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ, çåìëÿ ïðèâàòèçîâàíà,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-81-64, 067-442-17-71

 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³, ñâàðî÷íèé àïàðàò. 063-353-58-15
 Ãàðàæ ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé, çàâîäñüêèé á/ó, ðîçì³ð 6.30 õ
3.20 15 000 ãðí. 097-722-73-93, 097-967-32-90, 063-774-40-71
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
 Ãàðáóçè ïðîñò³ ³ êîðìîâ³. 063-681-96-02, 097-749-36-67
 Ãàðáóçè, Êîçÿòèí, âóë.Ìàòðîñîâà. 2-40-08
 Ãàðáóçè. 093-783-37-36
 Ãàðáóçè. 096-177-53-78, 063-746-99-06
 Ãâîçä³ 100, ì/ï â³êíî, â³êíî - êîðîáêà, äâåð³, õîëîäèëüíèê,
ãàç-áàëîí, êàí³ñòðè, êîíòåéíåð, àðìàòóðà, òðóáè, ðèíâè - ë³éêè,
ôîòîàïàðàò «Ôåä», êàðòîïëÿ âåëèêà òà ìàëà. 096-605-79-63,
093-002-61-80
 Ãí³é ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 2. 068-006-81-75, 098-67499-08
 Äâà îðòîïåäè÷í³ ìàòðàöè 190 õ 90 â õîðîøîìó ñòàí³. 096445-25-80, 093-685-57-35
 Äâà îðòîïåäè÷í³ ìàòðàöè 190 õ 90 â õîðîøîìó ñòàí³. 096445-25-80, 093-685-57-35
 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ñó÷àñíèé äèçàéí ç³ ñêëîì á/ó,
ð³çíîãî ðîçì³ðó, ìåáë³ äâ³ øàôè òà 2 àíòðèñîë³ ëàêîâàí³. 063462-61-20
 Äåêîðàòèâí³ ðîñëèíè, ðîçïðîäàæ â³ä 10 ãðí. 098-419-98-65
 Äæåðê ì³í³ Áàñòåð 130 ãðí. 068-044-24-68
 Äèâàí, êèëèì 2 õ 3 ì. 096-314-53-63
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà GOBY â õîðîøîìó ñòàí³. 063-178-74-18,
096-699-69-95
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà Good baby 2 â 1 â õîðîøîìó ñòàí³, äèâàí êíèæêà â õîðîøîìó ñòàí³. 097-842-68-03 Þëÿ
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó, íåäîðîãî. 063-694-94-49, 098-404-99-04
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà â ãàðíîìó ñòàí³, óí³âåðñàëüíà 2 â 1, êîëÿñêà
- ë³òî, âàííî÷êà. 093-778-40-50
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà ç/ë â ãàðíîìó ñòàí³. 2-33-98, 063-773-28-96
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà òðàíñôîðìåð, çåëåíà 1 000 ãðí. 063-89675-31
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, âàçîí ç Ë³ìîíà ç ïëîäàìè, äâåð³
äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì, äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí,
ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
 Äîøêè á/ó (â³ä ðîçáîðêè ñàðàþ) íà äðîâà, øïàëè íà äðîâà,
íåäîðîãî. 096-924-06-24
 Åëåêòðîõë³áîï³÷êà, 2-õ ñïàëüíèé äèâàí - ìàëþòêà,
åëåêòðîäóõîâêà (Òóðö³ÿ), øâåéíà ìàøèíêà «Ïîäîëêà». 093406-75-28

ºëåêòðîï²÷ ç êîíâåêö²ªþ, ïèñüìîâèé ñò³ë
îäíîòóìáîâèé.063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-264-75-92
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à
480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23

 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-29-35,
063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. «ßã³äêà» (á³ëÿ ³íòåðíàòó). 096-605-79-63,
093-002-61-80
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.²âàíê³âö³. 067-366-50-35, 073-463-41-87
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 25 ñîò., ñ.Ñèãíàë, öåíòð, ÿê ï³ä æèòëî
òàê ³ ï³ä á³çíåñ.098-306-63-98
 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-êà, çàáóòîâàíèé ôóíäàìåíò, 0.15 ãà 110 000 ãðí. 063320-32-07
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 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
 Çåðíî ïøåíèöÿ + ÿ÷ì³íü 3 500 ãðí,1 òîíà. 067-861-00-63
 Çèìîâà ðåçèíà á/ó 205/60 R16. 063-422-45-66
 Çèìîâà öèáóëÿ òèêàíêà «Ãðèôôîí», Øåêñï³ð«, »Ñåíøóé ªëëîó«,
»Òîðíàäî« ñóïåð. 068-023-69-98
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó. 098-477-37-33,
093-596-41-07
 ²íäîêà÷êè êîðè÷íåâ³. 063-187-85-74, 097-010-18-68
 Êàðòîïëÿ 5 ãðí./êã, êîðîâà ò³ëüíà 4 ì³ñ. ç ïåðøèì òåëÿì. 096788-82-26
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 500 êã., íàñ³íüîâà òà ì³ëêà, áóðÿêè ñòîëîâ³ 400
êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 500 êã., ÷àñíèê îçèìèé. 096-561-79-72
 Êàðòîïëÿ âåëèêà íà ãíîþ 4 ãðí. 067-199-86-20
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, ãàðáóçè, êâàñîëÿ. 093-767-64-79, 067-86246-81
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 093-232-57-21
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 20 â³äåð âóë.Êàòóêîâà. 097-966-45-67, 2-76-73
 Êàðòîïëÿ äð³áíà ñ.Òèòóñ³âêà. 096-565-75-36
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì âîðñàí³òîâèé 3 õ 5, îïðèñêóâà÷ äëÿ æóê³â.
097-688-63-33, 2-48-83
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñîêîâàðêà, äåðåâ’ÿíà ñêëàäíà ç 3-õ ÷àñòèí
äðàáèíà, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-82-38, 2-12-13
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-646-41-38
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093917-10-83
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, êîðìîâèé áóðÿê, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093917-10-83
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-941-04-08
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà, êîðìîâ³ ãàðáóçè. 097-933-39-32
 Êàðòîïëÿ íåäîðîãî. 063-276-07-38
 Ê³ðçîâ³ ÷îáîòè íîâ³. 063-879-10-93
 Êíèãè ïî ô³ëîñîô³¿, ³ñòîð³¿, ãåîìåòð³¿, ô³çèö³, ìàòåìàòèö³,

àêàäåì³÷í³ âèäàííÿ, Ñòàí³ñëàâñüêèé «Ìîÿ æèçíü â èñêóñòâå».
093-091-65-97
 Êîçà ä³éíà, êàðêàñ òåïëèö³ 3 õ 4 õ 2 ì., äðîâà, êàâîâå äåðåâî.
067-445-75-52
 Êîëÿñêà ç/ë ñèíÿ ç ãîëóáèì íåäîðîãî, äçåðêàëà áåç ðàì. 093681-01-44
 Êîíâåêòîð ãàçîâèé á/ó âòð-íèê Âåíãð³ÿ, â ³äåàëüíîìó ñòàí³.
067-271-52-14
 Êîíòåéíåð, ñàìîâèâ³ç ç ïîëóâàãîíà. 073-226-93-43, 097-87421-45
 Êîðìîâèé áóðÿê 2 òîíè ì.Êîçÿòèí. 2-00-18, 067-837-52-27
 Êîðìîâèé áóðÿê, áîéëåð ÅëåêòðîËþêñ íà 50 ë., íîâèé â êîðîáö³
íà ãàðàíò³¿, ðåéñè Ð-50. 097-759-29-25, 093-943-92-00
 Êîðìîâèé áóðÿê, ãàðáóçè, ñ.Êîðäèø³âêà. 096-167-03-21
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-343-12-64, 063-163-84-43
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-439-84-27
 Êîðìîâ³ áóðÿêè ñ.Âåðáîëîçè. 097-828-93-75
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, âåëèê³. 2-49-22
 Êîðìîâ³ áóðÿêè, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-301-26-42
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 096-901-75-46
 Êîðîâà ä³éíà ñ.Ñåñòðèí³âêà. 067-152-61-69
 Êîðîâà ò³ëüíà 3 òåëÿì. 097-756-61-98
 Êîðîâà. 068-758-41-36
 Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç òðåò³ì òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà, 2 ëüîøêè ïî
80-90 êã., êîðìîâèé áóðÿê. 067-319-08-49
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè.
097-944-82-79
 Ìåáëåâà ñò³íêà, áàòóò, íåäîðîãî. 093-626-82-86
 Ìåáë³, êðîâàòü - äèâàí, äâ³ øàôè, õîëîäèëüíèê íåðîáî÷èé
ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99
 Ìåòàëåâà ïîñóäà - êàñòðþëÿ 10 ë., 5 ë., åìàë. êàñòðþëÿ 20 ë., 5
ë., ìàãí³òîôîí «Ìàÿê» , DVD, ðàä³îëà ñòàðà, ôîòîàïàðàò «Ñàëþò»,
êîñòþì ÷îëîâ³÷èé ÷îðíèé ð. 50 íîâèé. 096-364-80-30
 Ìîéêà 50-40, ñåðâàíò, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, 4 ñòóëà, 2
ïîäóøêè, 2-õ ñïàëüíå ë³æêî äåðåâ’ÿíå, òóìáî÷êà - êîìîä. 093-61919-93, 096-983-18-24
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Nord 156-010 (òðè øóôëÿäè), ñòàí ÿê íîâå,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-917-10-83
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà Nord 156-010 (òðè øóôëÿäè), ñòàí ÿê íîâå,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-917-10-83
 Ìîòîáëîê äèçåëü 6 ë.ñ. ç ôðåçîþ, ïëóãîì, îêó÷íèêîì,
êàðòîïëåêîïàëêà ³ ïðèöåï, ìåòàëåâ³ êîëåñà. 097-511-11-24
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Ëîðä» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 3 000 ãðí. 093767-80-99
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç êð³ñëàìè, ñòàí â³äì³ííèé. 093-907-98-54
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-46, 063629-01-49
 Íóòð³¿ òóøêè òà ìîëîäíÿê, áóä³âåëüíèé åëåêòðîì³êñåð. 067-15276-83, 063-694-20-04
 Ïàëüòî æ³íî÷å çèìîâå íà ñèíòåïîí³ ð.54-56, ÷îë. êóðòêà
íàòóðàëüíå õóòðî, âîðîòí³ê íîðêà ð.52-54, êîæóõ íà îâ÷èí³ ð.52,
ìîæíà îáì³í íà ñàõàð. 096-160-69-70, 093-407-29-89
 Ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè ðîæåâîãî êîëüîðó â ãàðíîìó ñòàí³ 1-4 êëàñ
300 ãðí. 063-520-78-71
 Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè, â³ñê, êíèãè ïî
áäæ³ëüíèöòâó, äóõîâíà ë³òåðàòóðà, îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè.
096-364-80-30
 Ïëèòêà îáëèöþâàëüíà, ïëèòêà ïîëîâà, ï³äëîãà ëàì³íîâàíà.
096-983-93-18

 Ïîðîñÿòà 10-12 êã., ãí³é. 063-608-59-40 òð
 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³, êàðòîïëÿ ì³ëêà, êàáà÷êè. 098-955-90-13
 Ïîðîñÿòà ìÒÿñíî¿ ïîðîäè 10-12 êã. 068-941-44-47, 093-20665-61
 Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè.
098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 18-20 êã. 097-489-14-77, 073-06044-73
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ïøåíèöÿ, ÿ÷ì³íá 3 òîíè. 067-584-85-58
 Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà,
ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ñàäæàíö³ ãîð³õà (2 ðîêè) òîíêîøêóðèé. 097-474-42-12, 063291-40-43
 Ñàäæàíö³ Ðåìîíòàíòíî¿ ìàëèíè Õåð³òåäæ (äâà ðàçè ðîäèòü) 5
ãðí. 068-899-16-66
 Ñâèíþ 150 êã. íà çàáîé. 098-464-44-79
 Ñåéô ìåòàëåâèé 70 õ 100, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³ íîâ³ 1.20 õ 2.00,
øâåéíà ìàøèíêà ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà Êàë³íèíà. 093-018-89-70
 Ñåðâàíò, ì’ÿêèé êóòî÷îê, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó,
íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé ïîòóæíèé, äðóãèé ñòàíîê
áåç ìîòîðà â ïðèäà÷ó 5 000 ãðí. 063-670-34-06
 Ñòåíêà (ãîð³õ 4.5 ì) ñòàí õîðîøèé 1 700 ãðí., õîëîäèëüíèê
Äíåïð (VITA - NOVA) ñòàí õîðîøèé 1 700 ãðí., çåðíîäðîá³ëêà 1
700 ãðí. 097-513-57-96, 067-152-85-64
 Ñòåíêà êîë³ð êàøòàí, äîâæ. 2.80, âèñ. 2.10, øêàô ï³ä îäÿã,
ñåðâàíò ï³ä ïîñóä, áàð 2 000 ãðí. 093-263-85-57
 Ñò³ë - òóìáà á/ó ïîë³ðîâàíà. 093-123-55-15
 Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), ïàðîâ³äïàðþâà÷ îäÿãó, 6-è ñòðóííà
åëåêòðî ã³òàðà ç ï³äñèëþâà÷åì òà êîëîíêàìè. 097-209-68-89
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà + òþíåð íåäîðîãî. 063-234-29-75
 Òåëåâ³çîð «Ñóïðà» ä³àã. 14«, â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³ 550
ãðí. 097-690-31-19, 063-934-26-08
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé DAEWOO ä³àã. 50 â ðîáî÷îìó ñòàí³ 800
ãðí. 093-263-85-59, 067-424-22-36
 Òåëåâ³çîð Ïàíàñîí³ê, ñòàí â³äì³ííèé. 063-641-51-34, 099369-01-17
 Òåëåâ³çîð, ñåðâåð äî ñóïóò. àíòåíè, åëåêòðîîá³ãð³âà÷, äâ³
êîëîíêè, åëåêòðîìàñàæåð, ñò³ë, ñò³ëüö³, êèëèì á/ó 2 õ 3 ì.,
åëåêòðîâàôåëüíèöÿ. 093-091-65-97
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 096-804-07-81
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 096-068-22-78,067-298-90-06
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 7 ì³ñ. 067-718-92-72, 073-463-60-88
 Òåëèöÿ ò³ëüíà íà 5 ì³ñ., ÷îðíî-á³ëà. 068-099-74-51
 Òåëè÷êà êîðè÷íåâî - ðÿáà 9 ì³ñ. â³ä äîáðî¿ ìîëî÷íî¿ êîðîâè,
ñïîê³éíà. 096-909-16-40
 Òåëè÷êà ÷îðíî - ðÿáà, ò³ëüíà 7 ì³ñ. 096-909-16-40
 Òåðì³íîâî íàòóðàëüíå îáðîáëåíå âîëîññÿ 30 ñì äîâæ., øèð.
1.5 ì., òåìíèé êàøòàí. 068-754-26-52
 Òèòàíîâ³ äèñêè R-14, ï³äõîäÿòü íà ÂÀÇ, Sens, Lanos 2 500 ãðí.
097-352-95-44, 063-99-74-78
 Òðóáà ä³àì. 150 - 4 ì., òðóáà ä³àì. 100 - 2 øò. ïî 9 ì., òðóáà
ä³àì. 033 - 10 øò. ïî 3 ì., òðóáà ä³àì. 042 - 2 øò. ïî 6 ì. 067280-98-39
 Òðóáè îöèíêîâàí³, äâåð³ âõ³äí³, óìèâàëüíèê â âàííó, òðóáè
äèìîõîäí³, ðåø³òêè íà áàòàðå¿. 098-312-99-81
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, øê³ðÿíèé

÷åìîäàí, ðàäÿíñüê³ ãðîø³ ³ ìîíåòè, äîìàøíþ êîïò³ëíþ. 2-12-24,
093-884-86-66
 Òþêè ÿ÷ìåíþ ìàë³. 098-778-77-81
 Òþêè. 068-024-27-05
 Ó÷àñòîê 10 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà 96. 067-772-36-78
 Ôàðêîï Ñ³òðîåí - áåðë³íãî 500 ãðí. 097-352-95-44, 063-9974-78
 Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé. 063-684-23-83, 096559-83-23
 Õîëîäèëüíèê 2-õ êàìåðíèé, äîøêè, ïëèòêà îáëèö. (á³ëà,
ðîæåâà, ñ³ðà), øêàô äëÿ êíèã, ìåä ãðå÷àí. åêîëîã. ÷èñòèé, ñòàðèé
3-õ ë. 1 ë. á/70 ãðí. 096-200-41-12
 Öóöåíÿò â³â÷àðêè, äðóç³, îõîðîííèêè. 063-944-47-25
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-889-27-46
 ×àñíèê çèìîâèé äóæå âðîæàéíèé (ïî 6 çóáö³â â ãîëîâö³) 45
ãðí./1 êã., áîëãàðêà ä³àì.125 ìì., áåíçî-åëåêòðî ñòàíö³ÿ 800 Âò,
áåíçîêîñà, ìëèí. 068-216-34-20
 ×àñíèê Ñîô³¿âñüêèé òà Ëþáàøà 40 ãðí./êã. 068-899-16-66
 Øâåéíà ìàøèíêà íîâà JANOME DM 300 DELUXE, òåëåôîííèé
àïàðàò Panasonic ïåðåíîñíèé ³ Ñàéð³ñ 216 áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé.
096-443-32-73
 Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç åëåêòðî ïðèâîäîì á/ó. 093681-01-44
 Øâåéíà ìàøèíêà Ñ³íãåð, ÷îë. êîñòþì á³ëèé ð.52-54. 097147-84-88
 Øèíè 4 øò. 175 R13 íà ëåãêî-ñïëàâíèõ äèñêàõ (çèìíÿ), ïðîá³ã
200 êì. 6 500 ãðí. 067-152-60-62
 Øèôåð á/ó â ãàðíîìó ñòàí³. 093-702-55-30
 Øîòëàíäñüêó â³ñëîâóõó êèöüêó ç äîáðå ïðèæàòèìè âóõàìè.
Ôîòî íà âàéáåð 093-940-95-07
 ßñåí íà êîðíþ, äðîâà. 096-392-59-46, 063-994-73-98
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ,
ñòàí æèëèé. ÒÅÐÌ³ÍÎÂÎ 093-767-59-25, 067-745-00-20
 1 ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä. îïàëåííÿ,
ñòàí æèëèé. ÒÅÐÌ³ÍÎÂÎ 093-767-59-25, 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ãðóøåâñüêîãî 30. 067-77236-78
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ó÷èëèùà, ³íä.
îïàëåííÿ. 093-704-31-57
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, 30.9 êâ.ì., ºâðî áàëêîí,
³íòåðíåò, 2-õ êîíò. êîòåë ãàçîâèé, êîëîíêà, ïðèäàòíà äëÿ
æèòëà. 063-780-65-82, 067-843-81-54
 1-ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., öåíòð, íåäîðîãî. 067-584-85-58
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18 (ìàãàçèí
«Ãðîø»), 5 ïîâ. ç ìåáëÿìè, òåëåôîí, ³íòåðíåò. 098-58471-50, 093-760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó, 3/5, æèòëîâà ïëîùà 17
êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì., çàã. ïëîùà 37 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò. 093-767-59-25, 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð (á³ëÿ Ãðîøà), 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
ºâðî-áàëêîí. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì.,
çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, º âåëèêà ëîäæ³ÿ.
067-581-77-73
 2-õ ê³ìí. ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî.
096-463-00-66
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
(Êîòîâñüêîãî) 7. 067-772-36-78
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ñ.Ñîê³ëåöü, òåðì³íîâî. 096-42012-47 Íàòàøà
 2-õ ê³ìí. êâ., 44.1 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-30554-74

 2-õ ê³ìí. êâ., 5/9, ñòàí æèëèé, öåíòð, íåäîðîãî. 093704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ, ï³äâàë, ñàðàé,
ãðÿäêà, êâ³òíèê, öåíòð ñ.Ìàõí³âêà (á³ëÿ ñ/ðàäè), âóë.
Í³êîëüñüêîãî 30/4. 098-532-54-89
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ. áóäèíêó,
ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä. ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò. ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä,
ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà, øêîëà, äèò. ñàäîê, çàë. âîêçàë.
096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, 2/2 ö, 58/35.9/9.7, õîðîøèé
ñòàí, ê³ìíàòè îêðåì³, àâòîíîìíå îïàëåííÿ 292 000 ãðí.
àáî íàéêðàùà ïðîïîçèö³ÿ. 098-924-06-39
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, 2/3 ïîâ., 45/28/8, ñó÷àñíèé ðåìîíò,
ëàì³íàò, ì/ï â³êíà, íîâ³ äâåð³, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë. 063131-86-02, 096-967-82-89
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí,
çðîáëåíèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò,
ñóïóòíèêîâà àíòåíà, º ï³äâàë òà êîíòåéíåð. 050-417-7970, 098-585-28-33
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, ãàðàæ. 063-736-44-69, 063321-40-44
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñèãíàë, º ïîãð³á, ñàðàé, ãàðàæ. 098444-51-03
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì., êóõíÿ 8 êâ.ì.,
ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2 êëàäîâêè. 093-875-71-85
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³,
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56
êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7
êâ.ì.. 067-181-05-28
 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 ê³ìí. êâ.. 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7,
ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, º ï³äâàë òà ãîðèùå, ïîòðåáóº
ðåìîíòó, îïàëåííÿ íå ïðàöþº. 093-346-40-43
 2-õ ïîâ. áóäèíîê áåç âíóòð³øí³õ ðîá³ò, 115 êâ.ì. æèëî¿
ïëîù³, ç äîáóäîâàíèì ãàðàæåì, 9.5 ñîò. ïðèâàòèç. çåìë³,
ï³äêëþ÷åíà òî÷êà åëåêòðîåíåðã³¿, º ïðîºêò áóä³âíèöòâà, â
ì³ñò³ - 1050 000 ãðí. 093-484-99-59
 3-õ ê³ìí. êâ. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, áåç ðåìîíòó,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 66.6 êâ.ì., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ,
ë³÷èëüíèêè - ãàç, âîäà, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, ì/ï â³êíà,
êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ã.Ìàéäàíó 9, 8 ïîâ. 098-39018-39
 3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³ íà
ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., â 5-òè êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé,
ïëîùà 53.3 êâ.ì., º çåì. ä³ë-êà 3.24 ñîò, ñàðàé, ïîãð³á.
093-430-43-48
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³, áóäèíîê íîâèé, òåðì³íîâî. 098632-99-07, 063-026-45-34
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409183

409632

409630

409169

409140

407713

406832

409182

407710

407713

407128

409766

409120

409189

Адміністратор комп'ютерного клубу - хлопець/
дівчина, тиждень/тиждень. ??063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
В кондитерську "Тинок", вул. Винниченка,2/1, на
постійну роботу потрібен шеф - кухар, кондитер.
Висока заробітна плата, соціальний пакет. 067
430 02 80
Потрібен працівник в шкільну їдальню та на випічку
пиріжків 093-990-82-62

409044

34-99

1.3. Трикiмнатнi квартири

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги

грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00
Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27
Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд,

Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

7. Все для дому, меблi, побутовi
товари, побутова хiмiя
7.3. Товари для дiтей продам
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт,
тел.:kramnicya.com.ua

житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60

8. Автомобiлi

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю

8.1. Продам або обмiняю
Сеат-Толедо, 2008 р/в, колiр бла., об'єм двиг.: 1600, пробiг:
227, мiнiвен, торг. Цiна: 198999, (066) 463-14-31

9. Робота
9.1. Пропоную
"BIOTEXCOM" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного
материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.

25.1. Продам
Мережа магазинiв "Крамниця творчостi" м. Вiнниця - Великий
вибiр наборiв з серiї "Зроби САМ" для дiтей та дорослих! Картини за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструктори, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж,
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31

25. Загальнi оголошення

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
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) 250-

 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç ðåìîíòó.
093-370-60-46
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã.
ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³,
ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí.
067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
 3-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, âóë.Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî
14. 073-111-98-12
 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 67 êâ.ì., êóõíÿ 10 êâ.ì., ÀÃÂ,
2-õ êîíòóðíèé êîòåë, ì/ï â³êíà, ñòàí æèëèé, 5/5, ð-í
ó÷èëèùà, ï³äâàë, ãàðàæ ï³ä áóñ. 097-250-10-05
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43
êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí
æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, 64 êâ.ì.,
ï³äâàë, ³íä. îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ. 098-788-01-84, 063392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, çîâí³øíüî óòåïëåíà. 093732-42-02
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ. ìîæíà ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 64/2. 063-530-83-82
 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 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
 3-õ ê³ìí. êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 43, 1 ïîâ.,
á³ëÿ Öåñ³ñà, íåäîðîãî. 093-579-46-93, 067-152-58-07
 3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó,
27; 3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1,
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë. Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ.
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Â äâîð³
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
 3õ ê³ìíàòíó êâàðòèðó â öåíòð³ ïî âóë. Ãåðî¿â Ìàéäàíó,

409766

409974

çåì. ä³ë-êà 0.10 ãà ïðèâàòèç. 260 000 ãðí, ìîæëèâî íà
âèïëàòó. 097-135-71-72
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê, âîäà.
063-677-24-52, 067-345-19-08ì
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, ãîðîä 10 ñîò.,
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ àáî îáì³íÿþ íà
êâàðòèðó.067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïðîëåòàðñüêà 98. 067-772-36-78
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, ñàðàé, ïîãð³á, ãàðàæ,
êðèíèöÿ. 067-966-19-14, 067-412-28-56
 Áóäèíîê ãàç îáêëàäåíèé, 80 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, 18 ñîò. çåìë³,
òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 097-690-98-02
 Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ,
âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ
õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69. Ãàëèíà.
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå + ãàç.
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ
ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí.
067-783-36-23
 Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóã³ëëÿ, äðîâà, òàðåëêà,
òþíåð, òåëåâ³çîð, ìåáë³, ðåìîíò. 093-030-74-54, 096964-64-88, 097-189-67-03
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà 137, ïîòðåáóº ðåìîíòó.
097-455-86-11
 Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, äðîâà,
âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ïîðó÷
àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 097-029-91-70
 Áóäèíîê íîâèé 3-õ ïîâ. (ºâðî), ì.Êîçÿòèí. 096-60579-63, 093-002-61-80
 Áóäèíîê íîâèé íà «Ïîëå ×óäåñ» 99 êâ.ì., ãàç, âîäà,
ºâðî-ðåìîíò, êóõíÿ - ñòóä³ÿ, ç ìåáëÿìè, çåì. ä³ë-êà 15

ñîò., ñàäîê. 063-520-78-71
 Áóäèíîê íîâèé, óòåïëåíèé ï³ä êîðî¿äîì, ïðîâåäåíèé
ãàç, ñâ³òëî, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, êîâàíèé çàáîð, êðèíèöÿ,
íåäîðîãî. 098-275-36-70, 093-892-32-55, 067-757-47-79
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç,
ïëèòà, 2 ëüîõà, ãàðàæ, 80 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ.
097-35-22-941 Þðà
 Áóäèíîê ñ. Ñåñòðèí³âêà, âóë. Ï³ñîâà, 25, ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ãîðîä 54 ñîò.
òåðì³íîâî. 063-303-83-64
 Áóäèíîê ñ.Á³ëîï³ëëÿ ãàç, 100 êâ.ì. (òåïëèé), º ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ñàðàé, 20 ñîò. ãîðîäà. 098-551-29-46
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, ïëîùà 84 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà
ïðèâàòèç. âóë.Ïîëÿíà 15. 067-994-99-34
 Áóäèíîê ñ.Æóðáèíö³, 40 ñîò., êðèíèöÿ, ïîãð³á. 096605-79-63, 093-002-61-80
 Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³, ãàç.
îïàëåííÿ, íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096-653-36-95

 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Çåëåíà 10 ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåìëÿ 18 ñîò. ïðèâàòèç., äîêóìåíòè âïîðÿäêó,
ãàç íà âóëèö³, îïàëåííÿ ï³÷íå. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ãàðàæ, ñàðà¿, ïîãð³á, öåíòð. 067440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 10 õâ. â³ä öåíòðà, 13.5 ñîò. çåìë³.,
ê³ìíàòà, 2 ñïàëüí³, 2 ïðèõîæè, êóõíÿ, â³ðàíäà, ïîãð³á,
êðèíèöÿ, ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ - ãàç, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ñàðàé, áåç ïîñåðåäíèê³â. 093-047-35-49,
067-369-99-76
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîä³ëüñüêà 37 (Ê.Ìàðêñà), º
ñàðàé, íà ïîäâ³ð’¿ êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 0.22 ãà áåç ãàçó.
093-412-32-79, 098-705-83-64
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí, ãàç, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ïëîùà
60 êâ.ì., 20 ñîò. çåìë³. 063-319-95-67, 093-798-99-08
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, áåç ðåìîíòó, ï³äâåäåíèé ãàç,
ñòîÿòü ì/ï â³êíà, 60 ñîò. çåìë³. 096-123-61-10
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç âóë.Çàâîäñüêà. 096-96945-99
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü 45 ñîò., º ãàç, âîäà ó äâîð³, ë³òíÿ
êóõíÿ ³ ñàðàé îêðåìî, ïî ï³ä áóäèíîê öåíòðàëüíà äîðîãà.
067-278-43-14, 098-890-10-38
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ,
ëüîõ, çåìëÿ, äî ïîëîâèíè îáêëàäåíèé öåãëîþ. 096364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, êðèíèöÿ, ãàç, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ãîñï. áóä³âë³, ãîðîä. 063-398-51-24
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, ãîðîä
40 ñîò. 093-481-72-09
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ïîãð³á,
ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40 ñîò. 068-755-82-01,
098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³,
ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà ãîðîä 50 ñîò., âîäà, îïàëåííÿ

407535
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робота

Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 165 - 210 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
В кафе "Княгиня Ольга" срочно требуется бармен
- официант, пом. повара с опытом работы. 093870-73-22
В продовольчий магазин потрібен продавець.
093-596-40-46
На роботу потрібен монтажник - антенник. 063966-99-77 Юрій
На роботу потрібен адміністратор комп'ютерних
мереж, помічник керівника. 063-966-99-77 Юрій
Потрібен працівник ліпити та жарити пиріжки.
067-176-70-00
На роботу в продуктовий магазин потрібен продавець. 073-124-23-63
Запрошується секретар-помічник, завсклад,
оператор 1С, продавець-консультант, менеджер
по роботі з постачальниками та рекламний агент.
Бажано в.о. 063-366-49-50
Водій кат С на грузовий автомобіль з/п 7000-10
000грн, диспетчер-логіст з/п 6000-10 000грн,
слюсар з/п 70000- 15 000грн. 098-048-19-84,
067-723-60-43
Покоївки (працівники для прибирання готельних
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. Тел: 067-341-72-92
Запрошується на постійне місце роботи фармацевт з\п висока. 097-877-97-33
Касир Нова пошта - дівчина 18-30років, згідно
графіку.??063-231-31-44 - Артур Петрович, дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00

409098

ремонт, послуги

Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38
Фарбую брови Елан фарба, недорого. 063686-50-20
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків,
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую.
067-889-16-25
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка,
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-26975-25
Кладка камінь Буд.та будівельні роботи
068-5347378 Віктор

27; 3 ïîâ./4, íå êóòîâà. Çàã. ïë.-55,7ì.êâ., æèëà-41,1,
êóõíÿ-5,1. ðîçä³ëüíèé ñàíâóçîë. Ì/ï â³êíà, äâåð³, ³íäèâ.
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, ãàðíèé æèëèé ñòàí. Â äâîð³
÷àñòèíà ïîãðåáó.093-498-06-61
 Àáî çäàì ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 21\1,
º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-938-69-79, 093-896-03-78,
093-017-87-05
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà, òóàëåò, âàííà, 4
ê³ìíàòè. 04342(32083), 097-705-38-18
 Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé, 2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³
ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà,
àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097-753-65-54
 Áóäèíîê 6 õ 9 ãàç, âîäà, ó÷àñòîê 5 ñîò., âóë.
Ïðîëåòàðñüêà 6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
 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. ñ.Êîçÿòèí ç ãîñï. áóä³âëÿìè, 17 ñîò.
çåìë³, ãàç, âîäà àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí., 2-õ ê³ìí. êâ. â
öåíòð³. 097-688-63-33, 2-48-83
 Áóäèíîê 70 êâ.ì., ÷åðâîíà öåãëà, ÷åðåïèöÿ, 4 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí çàõîäü
³ æèâè, öåãëÿí³ ãàðàæ, ë/êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 14
ñîò. ç ñàäîì, òèõèé äâ³ð, öåíòð, âóë. Ì³÷óð³íà, ì.Êîçÿòèí.
067-409-35-37
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ,
ãàðàæ, ïîãð³á. 097-323-85-75
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè âóë.Ïîêðîâñüêà
22, ñ.Êîçÿòèí. 093-704-07-18
 Áóäèíîê â ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè. Â áóäèíêó 4 ê³ìíàòè, òóàëåò, ï³äâåäåíèé
ãàç òà âîäà òàêîæ º ï³÷íå îòîïëåííÿ. ª ìîæëèâ³ñòü
äîáóäîâè. Çàã ïëîùà 60 ñîò. ª ñàðàé äëÿ òðèìàííÿ äîì.
æèâíîñò³. Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë. 097-782-13-75
 Áóäèíîê â öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà ç çåì. ä³ë-êîþ 35 ñîò.,
ñàäîê, 5 õâ. äî àâòî. òà çàë. çóïèíêè, àñôàëüòîâàíèê
ï³ä’¿çä, äàíà ïðîïîçèö³ÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äëÿ
ïðîæèâàííÿ òàê ³ äëÿ äàíîãî âàð³àíòà. 063-109-81-06,
2-51-13
 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.Ê³ðîâà ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
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ï³÷íå + ãàç, º ñàðàé. 099-120-85-79 Âàëÿ
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
3 âèäè îïàëåííÿ, ìîæëèâî íà âèïëàòó. 097-528-05-08
Âàëåíòèíà
 Áóäèíîê ñòàðèé 5 ñîò. çåìë³, â ãàðíîìó ì³ñö³, äåøåâî.
097-341-00-58
 Áóäèíîê òåðì³íîâî, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 7 ñîò. çåìë³.
096-901-70-55
 Áóäèíîê öåãë., ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ãàðàæ, ãîðîä,
ïîãð³á ì. Êîçÿòèí, âóë. Êè¿âñüêà, 27. 097-83-00-177 Þðà
 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, 067-94883-38
 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, ³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó
(çàì³íåí³ â³êíà, äâåð³), 5 ñîò. çåìë³, ïðîâ.Ê³ðîâà. 093704-31-57
 Çåì. ä³ë-êà 0.58 ãà. ç áóäèíêîì. 096-717-96-77
 Ï³â áóäèíêó ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19, çàã. ïëîùà
82.3 êâ.ì., ãàçîâå òà ï³÷íå îïàëåííÿ, º ïîãð³á, ñàðàé,
ãàðàæ, êðèíèöÿ, 3 îêðåìèõ âõîäà, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò.,
ñàäîê ïðèâàòèç. 067-300-19-06
 Ï³â áóäèíêó òåðì³íîâî. 093-018-62-77, 097-264-46-76
 Ñòàðèé áóäèíîê ï³ä çàáóäîâó 15 ñîò. çåìë³, ð-í
Òàëèìîí³âêà âóë.Ãðèáàëüîâà. 063-234-29-75
 Ó÷àñòîê ñ.Ìàõàðèíö³, ï³ä âèðóáêó äåðåâà, ÿñåí, ëèïà,
º áóäèíîê. 067-386-48-35
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò.
Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á.
Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí, ³íòåðíåò.

Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ, ñàðàé, ïîãð³á.
Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9 ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
 ×àñòèíà áóäèíêó â ì.Êîçÿòèí 58 êâ.ì., âóë.
Áåññàðàáîâà 44, ãàç, ñâ³òëî, çðó÷íîñò³, 8 ñîò. çåìë³, 400
000 ãðí. 098-540-01-93
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.9-Ñ³÷íÿ 21, º ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, êðèíèöÿ, 2 ñîò. çåìë³. 097-323-51-13
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ,
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096-91781-85
 ×àñòèíà áóäèíêó, ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ íà
1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 068-786-06-18, 096-55179-52
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè,
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷,
ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì., ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á.
050-436-37-15, 093-632-24-12
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè,
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷,
ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì., ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á.
050-436-37-15, 093-632-24-12

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 1117 Ëàäà - Êàëèíà óí³âåðñàë. 098-525-00-25

 ÂÀÇ 2101 äîáðèé ñòàí, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 2101. 096-799-85-83
 ÂÀÇ 21013 1982 ð.â., â õîðîøîìó ñòàí³. 097-488-07-54
 ÂÀÇ 21013 1984 ð.â., íà õîäó. 068-330-68-43
 ÂÀÇ 2106 ãàç-áåíçèí 1990 ð.â. 097-192-00-37
 ÂÀÇ 2106 êîë³ð á³ëèé, õîðîøèé ñòàí. 098-733-20-31
 ÂÀÇ 2107 1989 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 098560-29-07
 ÂÀÇ 2107 2008 ð.â., ãàç-áåíçèí. 097-154-49-36
 ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., êîë³ð ñèí³é, â³äì³ííèé ñòàí. 067-

915-29-96
 ÃÀÇ-69 êîë³ð çåëåíèé. 093-022-88-06
 Äåî Ëàíîñ 1.5, 2004 ð.â., êîë³ð ñ³ðèé, ãàç-áåíçèí. 093-78242-82, 096-459-15-44
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³¿. 096-264-75-92
 Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72,
066-140-79-63
 Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Ìîñêâè÷ 2140 ãàç-áåíçèí, â õîðøîìó ñòàí³. 098-600-10-40
 Ìîñêâè÷ 412 Êîìá³ íà çàï÷àñòèíè. 097-474-42-12, 063291-40-43
 Ìîòîð äî «Ìóðàâÿ» ðîç³áðàíèé, êîëåíâàë íîâèé. 096-29622-74, 063-021-85-63
 Ìîòîöèêë Ê-750 ³ ÌÒ íà çàï÷àñòèíè, çàï÷àñòèíè äî Ïëàíåòè.
097-154-49-36
 Ïðèöåï äî ì³í³ - òðàêòîðà òà ìîòîáëîêà. 097-154-49-36
 Ñêóòåð Honda áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, â ³äåàëüíîìó ñòàí³.
063-687-87-14
 Òàâð³ÿ 1102 1992 ð.â, äâèãóí 1.2. 093-487-48-39
 Òàâð³ÿ 1994 ð.â. äâèãóí, ÊÏÏ, òîðìîçíà ñèñòåìà, ñòîéêè,
àìîðòèçàòîðè ïîì³íÿí³ ç àâòîìîá³ëÿ äîíîðà. 067-708-95-94
 Òàâð³ÿ ïî çàï÷àñòèíàì, çàï÷àñòèíè, ðåäóêòîðè äî ÂÀÇ 2101
á/ó. 096-264-75-92
 Òðàêòîð ÞÌÇ-6. 093-647-76-72, 066-140-79-63
 Ô³àò Ô³îðèíî, ³äåàëüíèé ñòàí, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 063276-07-38

4242

КУПЛЮ

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ВЦ № ВЦ №
830-188-Р
від 10.08.2011 р.
Видавець ТОВ “Видавництво “РІА”
адреса: 21032, м.Вінниця, вул. Ширшова, 3а

19 жовтня 2017р.

№42 (962)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Áåòîíîì³øàëêó á/ó ìîæíà íåñïðàâíó. 063-342-70-17, 098278-14-00
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097793-55-95
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 096-979-21-18,
063-828-27-30
 Äà÷ó íà êîîï. «Âèøåíüêà» 098-101-16-18
 Äîðîãî êîìï’þòåðí³ ïëàòè, ðàä³îäåòàë³, ñòàð³ àïàðàòè.
067-838-89-14
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà
6. 063-502-62-62
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098-50010-54
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-01-68
 Êàðòîïëþ äð³áíó, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè.
2-30-43, 097-255-51-60
 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

Ìîòîáëîê íåäîðîãî, ìîæíà íåðîáî÷èé àáî

МіНЯЮ

 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 4 øêîëè íà 1-ê³ìí. êâ. 1-2 ïîâ. ç
äîïëàòîþ, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 067-424-67-18
 Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â Êîçÿòèí³ (áóäèíîê
öåãëÿíèé, 1-2 ïîâ.). 098-312-99-81

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

РіЗНЕ

 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ êîòèê³â. 093-704-31-57
 Â³ääàì öóöåíÿò ä³â÷àòêà ÷èñòîêðîâí³ Í³ìåöüê³ â³â÷àðêè.
093-675-72-42
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷àò áëèçüêî á³ëÿ ó÷èëèùà. 063530-83-82
 Â³çüìó íà êâàðòèðó îäíîãî õëîïöÿ â öåíòð³. 093-73164-70
 Âîä³é 25 ðîê³â ç îñîáèñòèì àâòî øóêàº òèì÷àñîâó àáî
ïîñò³éíó ðîáîòó. 096-950-34-72, 093-796-31-84
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ôåäîðóê Ìèêîëà
Ìèõàéëîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ïðîòîïèø Íàä³ÿ
²âàí³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì

Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів
Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з редакцією

Адреса редакції:
м. Козятин, вул. Незалежності, 39
Поштамп, вхід з двору, 2 поверх
Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

ðîçêîìïëåêòîâàíèé, ìëèí ÄÊÓ ìîæíà íåðîáî÷³, çàë³çî
ëèñòîâå á/ó 1 ìì - 2 ìì, ñòóï³öè ë/à. 068-216-34-20
 Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 063-187-81-19, 097-703-80-96
 Ïåðåíîñíèé ã/á àâòîìîá³ëü, òåëåâ³çîð åëåêòðîí³êà íà
çàï÷àñòèíè. 093-263-85-59, 067-424-22-36
 Ïëèòêó ïîëîâó íåãëàçóðîâàíó ìîæíà á/ó. 098-312-99-81
 Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
 Ðåçèíó àâòîìîá³ëüíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07
 Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
 Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-25659-52
 Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä
íàñåëåííÿ 067-982-68-38
 Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³ çåðíîâ³ â³ä
íàñåëåííÿ 067-982-68-38
 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-67167-65, 098-500-10-54
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè,
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè,
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë.
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
 Òðóáó ïëàñòèêîâó àáî àçáåñòîöåìåíòíó àáî êðèíè÷í³
êîëüöà ä³àì. 50 ñì. 097-722-16-07, 073-161-68-33
 ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Ö³ë³ ãîð³õè, äîðîãî. 2-29-67, 093-926-11-79
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó
ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
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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 №170341

 Âòðà÷åíî ïîñâ³ä÷åííÿ «Âåòåðàí ïðàö³» ¹658210 âèäàíå
29.10.2009 ð. ÓÑÇÍ Êîçÿòèíñüêî¿ ÐÄÀ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24,
093-884-86-66, 097-517-36-53
 Çàãóáëåíèé îðèã³íàë äåðæàâíîãî àêòó íà ïðàâî ïðèâàòíî¿
âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó 2.4995 ãà, äëÿ âåäåííÿ
òîâàðíîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà, íà òåðèòîð³¿
Ìàõí³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, ñåð³¿ ßÁ ¹952406, âèäàíîãî íà
ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåííÿ Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä
9 æîâòíÿ 2006 ð. ¹523 íà ³ì’ÿ Øåâ÷óê Âàëåíòèíè Ìèêîëà¿âíè
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-684-20-15 Àë¸íà
 Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ ð-í Öåñ³ñ, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ³
÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè. 096-597-42-92
 Çäàì áóäèíîê ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ç
ìåáëÿìè, áåç çðó÷íîñòåé. 063-304-35-56
 Çäàì áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè ð-í ó÷èëèùà. 093-57495-93, 093-831-61-77
 Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
 Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó. 067-176-70-00
 Çäàì ãàç. áóäèíîê ñ³ìåéí³é ïàð³ âóë.Ùîðñà 67. 098-07376-85
 Çäàì êâàðòèðó (îäíà ê³ìíàòà) ñ³ì’¿ áåç ä³òåé, ð-í ÏÐÁ. 068512-77-03, 063-495-19-00
 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-48878-48

 Çäàì êâàðòèðó ÷/á. 097-509-27-40
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-9634, 063-624-35-39
 Çäàì ïîðÿäí³é ñ³ì’¿ ãàç. áóäèíîê ç ìåáëÿìè, ñ.Êîçÿòèí
ð-í âîäîêà÷êè, ÷àñòè÷íî ç³ çðó÷íîñòÿìè. 098-323-05-07,
063-296-24-14
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ 74 êâ. ì. ï³ä á³çíåñ, âóë. Ãðóøåâñüêîãî
61à 096-555-73-71
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó áåç ìåáë³â, íà äîâãèé òåðì³í, áåç
çðó÷íîñòåé, öåíòð 800 ãðí.+ êîì. ïîñëóãè. 073-126-61-34,
096-155-29-37
 Çí³ìó áóäèíîê íà äîâãèé òåðì³í îïëàòà ãàðàíòîâàíà,
äîðîãî. 099-344-45-59, 098-708-17-68
 Ìîëîäèé õëîïåöü 25 ðîê³â øóêàº òèì÷àñîâó àáî ïîñò³éíó
ðîáîòó. 096-950-34-72, 093-796-31-84
 Ïîòð³áåí ìàéñòåð ïî ðåìîíòó åëåêòðî³íñòðóìåíòè 067742-00-38,093-050-06-94
 Òåðì³íîâî øóêàþ ôðåçóâàëüíèêà. 097-207-88-44
 ×îëîâ³ê 57 ðîê³â ïîçíàéîìèòüñÿ ç æ³íêîþ. 050-649-98-19
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ äëÿ æ³íêè ïîõèëîãî â³êó â ñåë³.
063-617-94-36, 068-334-23-79
 Øóêàþ ïîðÿäíó æ³íêó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ ïîõèëîãî
â³êó ó ñåë³. 097-572-46-40
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî
ðàçîâó. 096-263-89-67

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

RIA-К, Четвер, 19 жовтня 2017

Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
408894
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Про все

Åêñêóðñ³¿ òà çàìîâëåííÿ àâòîáóñ³â

•Закарпаття
9-11 листопада

407514

409139

(òåðìàëüí³ âîäè, ÷àíè)

•Львів
21-22 жовтня

409077

404235

093-812-85-99,
067-274-03-22

409973

(ñâÿòî ñèðó òà âèíà)

409894

Овен

(093) 668-77-43

409975

Розміщення Реклами

ГОРОСКОП
з 19.10 по 25.10

4242

P

D

скануй

F

+ 10 0Ñ	 + 11 0Ñ
+ 20 0Ñ	 + 12 0Ñ
понеділок, 23 жовтня

- 1 0Ñ	
+ 7 0Ñ	

+ 1 0Ñ
+ 8 0Ñ

пятниця, 20 жовтня

+ 10 0Ñ + 11 0Ñ
+ 17 0Ñ + 12 0Ñ
вівторок, 24 жовтня

+ 5 0Ñ + 5 0Ñ
+ 7 0Ñ + 5 0Ñ

Телець

Імовірні зміни у службовій
кар'єрі. Чи будуть вони позитивними, залежить від вашої
ретельності.
Близнюки

Особливої напруги на роботі не
буде, у вас з'явиться час на себе. У
вихідні вимальовується цікава подорож
або важлива справа.

Рак

Не беріть на себе чужих обов'язків
та турбот, нічого не відкладайте
на потім, не зв'язуйте себе обіцянками.

Лев

Цього тижня бажано стримати
бійцівський запал і працювати в
дружній команді.

Діва

Ваші задуми будуть реалізовуватися набагато легше, якщо
ви знайдете однодумців і помічників.

терези

Тиждень доведеться присвятити
роботі, можливі зміни також в
особистому та сімейному житті.

Скорпіон

Якщо творчо й сміливо підійдете
до вирішення проблем, вважайте цей тиждень переможним.

Стрілець

Ситуація може повернути вас до
невирішених раніше питань. Але
інтуїція не дріматиме й спрямує
ваші дії у правильному напрямку.

Козеріг

Тиждень обіцяє зміцнення ваших
позицій на роботі й у бізнесі. Найвдаліше піде самостійна робота.

Прогноз погоди
четвер, 19 жовтня

На роботі то приємні сюрпризи,
то непорозуміння. Не звертайте
увагу на критику, працюйте на
совість, і гроші не змусять себе чекати.

Водолій

субота, 21 жовтня

неділя, 22 жовтня

+ 11 0Ñ
+ 18 0Ñ

+ 10 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 6 0Ñ	 + 1 0Ñ

+ 11 0Ñ
+ 12 0Ñ

середа, 25 жовтня

+ 2 0Ñ + 2 0Ñ
+ 6 0Ñ + 3 0Ñ

Ймовірні розчарування у деяких
колегах чи ділових партнерах. Не
скривдіть близьких людей гострими,
в'їдливими зауваженнями.

Риби

Напружений тиждень, накопичилося багато справ, доведеться
забути про спокій. Від вас вимагається рішучість і швидка реакція.

