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“Іскра” прославляє Козятинщину-4
У нашій тенісній команді — найкращі спортсмени України

У Чернігові 20-22 жовтня відбувся перший тур Клубного чемпіонату
України Центральної регіональної
ліги сезону 2017-18 років з настільного тенісу. Учасниками стали 18
команд з Києва, Сум, Чернігова,
Броварів, Кропивницького, Гомеля
(Білорусь), Житомира та Козятинського району. І наш край знову
прославила команда «ІСКРА». Це
капітан команди Дмитро Демчук,
Іван Поберій, Євген Гефтер та Віталій Ветров.

Як повідомив газеті Дмитро Демчук, у першому турі наші краяни
були сіяні під 4-м номером згідно з
українським рейтингом (!).
За результатами команда «Іскра»
перемогла в 6-ти поєдинках і два
програла.
Це був тільки перший тур. Змагання були з кожною командою
дуже серйозними. За словами
капітана команди, вдалося перемогти завдяки згуртованості та
майстерності наших гравців.
— Хотів би подякувати не байдужим до спорту людям, які всіляко

і постійно підтримують розвиток
настільного тенісу, дають змогу
ставати учасниками змагань такого рангу і прославляти наш край,
— каже Дмитро Демчук. — Це
Ігор Гвелесіані, Геннадій Мудрий,
Валерій Швець, Сергій Петричко,
Геннадій Садовий. Окрема подяка
нашим вінницьким колегам Сергію
Лімонову та Сергію Пантєлєєву, які
долучились до здобуття наших перемог. Напередодні професійного
свята залізничників хочу привітати
від імені нашої команди всіх залізничників Козятинщини. Упевнений,
що ваша кропіт411228
ка, цілеспрямована праця і в

подальшому сприятиме зміцненню
економіки України і завжди матиме
високий авторитет. Бажаю всьому
численному колективу козятинських
залізничників міцного здоров’я і
добробуту, миру і щастя, оптимізму
і злагоди, нових професійних здобутків на благо нашої Батьківщини
— України. Нехай на всіх життєвих
і професійних перехрестях вас

супроводжує тільки зелене світло.
“Іскра” має всі шанси боротися
за призові місця. Наступний тур
знову пройде у Чернігові.
Редакція газети “RIA-Козятин”
бажає команді «ІСКРА» яскравих
перемог у наступних турах Центральної регіональної ліги сезону
2017-2018 років.

409905

410879

409143

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

410861

2

тема тижня

RIA-К, Четвер, 2 листопада 2017

колонка редактора

Тетяна
Лозінська

152 заручники на Донбасі: підлітки,
жінки, журналісти, волонтери

Достатньо
Перший заступник Голови ВР Ірина Геращенко щодо ситуації на Донбасі
безгосподарності!
П р о ц е організації. У Росії утримуються однією з найстрашніших проЗамініть труби і
в о н а н а - десятки політв'язнів - українців блем залишаються міни. Зафікп и с а л а у і кримських татар виключно за совано 1200 випадків підривів,
не труїть людей
Facebook.
проукраїнську позицію", - зазна- мінами покалічено 68 дітей.
" П о бл и - чила вона під час свого виступу "Ми дуже вдячні вашій країні,
за рахунок
зу лінії зі- 30 жовтня у Лондоні при вручен- Великій Британії, за активну
ткнення, в ні їй відзнаки "Global Traiblazer підтримку програм по гуманітарбюджетних
п о с т і й н і й Awards- 2017" за її миротворчі ному розмінуванню", - зазначила
коштів
зоні ризику дипломатичні зусилля.
Геращенко.
Як відомо, міський голова обіцяв
громаді, що з “коптильною” трубою
біля лікарні після 20 жовтня буде
поставлено крапку. Мовляв, приїде
з Калинівки кран-важковаговик, наростить трубу на 42 метри в вишину
і буде всім добре. І дійсно, кран
такий в Козятині був, тільки для
нього не було нічого підготовлено
для роботи.
Конструкції, які привезли, треба
було на щось поставити. Потрібна
бетонна подушка, на якій стоятиме
нова труба. Інакше вона впаде. Тому
кран поїхав, конструкції лежать, і
скільки ще пройде днів до “крапки”,
обіцяної міським головою, поки
не відомо. Що мали робити далі
раціоналізатори паливних схем,
тепер самі не розуміють.
Завезли гори непотребу для опалювання з якимось розрахунком?
Ось тут і вся проблема: влада піде
на значні витрати, лиш би зберегти
паливо, яке дає прибуток?
Не береться до уваги дійсність:

проживає майже 30 тисяч дітей. Маємо 1,6 млн внутрішньо
переміщених осіб з окупованого
Донбасу і анексованого Криму.
У окупованому Донбасі залишається 152 заручники. Дехто
в неволі вже три роки. Серед
заручників - журналісти, волонтери та 9 жінок. Більше року
бойовики утримують в тюрмі 6
підлітків. До заручників не допускають МКЧХ і міжнародні

За даними політика, за три
роки війни на Донбасі загинуло
2328 армійців Збройних сил, з
них 3 жінки, поранено більше
8300 військових, серед них
24 жінки. 1369 українок стали
вдовами, майже 2200 матерів
втратили своїх синів-воїнів. За
оцінками ООН, кількість загиблих осіб на Донбасі - більше 10
тисяч, поранено 25000.
Вона звернула увагу на те, що

За її словами, українські жінки роблять все для відновлення
миру на Донбасі. Усе більше
українок йдуть за контрактом в
армію: "Маємо майже 24 тисяч
жінок жінок-військовослужбовців, з них 3000 - офіцери. Серед
волонтерів, які з першого дня
допомагають армії, переселенцям, постраждалим - більшість
жінки".
Геращенко повідомила, що

протягом роботи гуманітарної
Мінської підгрупи вдалося
звільнити більше 70 заручників.
"Нам вдалося звільнити трьох
бранців з російських тюрем. Але
вже рік звільнення заручників
заблоковане. Світ про це мовчить, а має кричати", - наголосила вона.

Країні нашій не потрібна війна
Валентина ЗЕЛІНСЬКА

Ніхто ніколи і не думав, й не гадав,
Що в Нашу вільну Україну,
Що в Києві зберуться на майдан,
Що лихо підкрадеться нишком, тихо.
Ніхто ніколи і не думав, й не гадав,
Що в Нашій мирній Україні
кров прольється,
І згадка про війну, у вибухах снарядів
Важкими спогадами й ехом озоветься.
Уже четвертий рік війна на Україні,
Де гинуть ні в чому невинні люди.

Допоки ще буде вона панувати?
Допоки ще буде скорбота повсюди?
Країні нашій не потрібна війна.
Всім людям лиш потрібен мир и спокій,
Щоб було синє,
чисте небо й тепле сонце.
Щоб забули всі отой неспокій,
Який затьмарив світ у їх вікні.
Нам не потрібно Нашу Україну
Ділити на частини, на шматочки.
Нам не потрібно, щоб гинули в боях
Наші діди, батьки, сини и дочки.

Україно, Наша рідна Україно,
Ти мусиш пережити те, що сталось,
Щоб в нашій пам’яті,
в серцях усіх людей
Лиш тільки спогади
про це усе зостались.
Тож об’єднались, браття-українці,
Бо ми велика, сильна й дружна сім’я,
І щоб ніхто й ніколи не смів
нас розділити,
І щоб прославилась на віки вічні Україна,
Її благословенне і звеличене ім’я.

Переписала квартиру —
смерть прискорилась
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

1. Труба, яку привезли на територію лікарні і хочуть наростити
на існуючу, виготовлена з набагато
тоншого металу. Навіть поверхневий
її огляд говорить про те, що це не
труба для виведення гарячого диму.
2. Труба, на яку хочуть наростити
привезену, давно зносилась і вся в
дірах.
3. Причина їдкого диму — не так
у паливі, як у відсутності на трубах
котелень фільтрів.
4. Без фільтрів, навіть, якщо труба
буде 60 метрів, сажа розвіюватиметься по більшому радіусу при відсутності верхніх вітрів.
Складається враження, що міська
влада спочатку приймає не виважені
рішення, а потім героїчно шукає
вихід з ситуації, в яку сама заходить. Чому б відразу не замінити
старі труби котелень на нові з
фільтрами? Чи потрібно безвідповідально витратити бюджетні кошти і
не вирішити проблему? Чи відшкодує
згодом міський голова кошти на лікування городян, у яких вже почався
кашель з мокротинням?
Голова Козятинського осередку
ПП "Громадянська позиція",
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber), tetyana.
lozinskaya@gmail.com

Про бабцю Женю Дрьоміну,
над якою знущався син, і вона
жебракувала в різних місцях нашого міста, газета повідомляла.
Син загадково помер і “опікунство” над нею взяв священик
Микола з села Козятина. Та
оформив документально тільки
квартиру. Відносно опіки — пообіцяв, навіть у нас в редакції,
глядіти стареньку на совість (про
що є відповідний запис). Було
це влітку.
Коли старенька ще спілкувалася зі своїми сусідами, вона
казала, що батюшка робить все
по-божому. Можливо й так. Тільки від початку опіки вона була
постійно під замком у власній
квартирі. Її замикав опікун. Ходили навіть чутки, що угоду опікунства жінка хотіла розірвати.
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Та офіційно ніхто не підтвердив,
що був такий факт. Коли мешканці будинку сусіди баби Жені
зустрічали священика і запитували, як там вона, він відповідав
- добре. Добре, то добре, хіба
хтось проти, коли бідовій жінці
на старість посміхається удача.
Та 29 жовтня вранці бабця
Женя померла. Здавалося, що
сусіди попрощаються з покійною
в її квартирі під вечір, чи на другий день. Тільки не так сталось,
як гадалось. У понеділок, 30
жовтня, о 8 ранку до під’їзду,
де жила баба Женя, під’їхав бус
і через декілька хвилин покійну
винесли в простирадлі і помістили в автівку. Повезли зразу на
кладовище. За декілька хвилин
її поховали. Те, що померлих
хоронять, цілком природно. Але
чому хоронять о 8 годині ранку,
коли для покійних час поховання

До начальника міста люди прийшли
І звістку погану йому принесли:
Труба, що коптить, дістала усіх.
Виборці плачуть, а в мерії сміх.
Кажуть громаді, що на трубу не впливають,
На краще паливо грошей вже не мають.
Просять людей ще потерпіти —
Не знають, куди те лушпиння подіти.
Громада потерпить ще декілька днів.
Не буде порядку, то мера — в архів,
Не буде порядку, люд прийде зі знаком:
Новеньким, просторненьким баком.
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Візочник Даніч не діждався допомоги

Обіцянки направити його у Тиврівський притулок не дотрималися
завідуюча терцентру, депутат Ольга Дацюк, заступник міського голови,
начальник управління соцзахисту населення Віталій Вечеря, заступник
директора Держдепартаменту соціальної та молодіжної політики
Вінницької ОДА Олександр Мельник. Тепер це на їх совісті
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Читачам відома історія інваліда
без ніг 50-річного Ігоря Даніча,
який 7 років життя провів на інвалідному візку. Друзі його згадують, як добру і віруючу людину.
Цитував Біблію “Ветхий завет” та
“Откровение”. Діти відмовились
від нього. Він чотири роки жив
у психоневрологічному будинкуінтернаті, куди направили козятинські чиновники. Звідти втік,
адже не був психічно хворим.
Потім протягом року в Козятині
його всі бачили на візку з протезами, потім без них, спочатку
доглянутого і в костюмі, згодом,

коли похолодало — обшарпаного
та немитого. Позначились розпиття алкоголю з “небайдужими” та
втрата пенсії — поштарка сказала, що тепер не приноситиме, бо
зупинились нарахування…
“RIA-Козятин” втрутилася
в ситуацію. І Даніча забрали у
лікарню, дякуючи головному лікарю Кравчуку, помили, надали медичну допомогу, замінили візок.
Люди знесли одяг. Ігор готувався
у Тиврівський або Вінницький
притулок. Знав, що там інваліди, але з розумом. Таким себе
вважав. Не сталося так. Його
знову направили до психоневрологічного. І він відмовився. Після

цього безвісти зник з Козятина.
Ми думали, що помер, але Ігор
повернувся. Не хотів згадувати
подробиці свого життя останнім
часом, але обмовився, що був
у циганському рабстві далеко
звідси. Його щирі друзі раділи
поверненню і знову хотіли допомогти — повернути пенсію та
отримати направлення до гідного
притулку. Два місяці його ніхто
з чиновників, як і всі сім років,
не помічав у місті. Після дзвінка на Урядову гарячу лінію пан
мер відповів (виконавець. О. О.
Дацюк), що “неодноразово” пропонували поселитися у Яришівці,
але той відмовлявся (збрехали,

бо тільки один
раз, після декількох публікацій в
газеті). На цьому
все. Вінницька
облдержадміністрація пообіцяла при наявності
місць поселити у
Вінниці.
Сусід Д аніча
звернувся по телефону до Дацюк, а потім до Вечері. Вони переконливо пообіцяли допомогти
інваліду без ніг…
Ще в п’ятницю пан Вечеря бив
себе в груди, що “не хвилюйтеся,
допоможемо”.

У неділю Ігор Даніч вночі
помер від переохолодження і
голоду. Залишилось пустим його
помешкання.
Мабуть, з того світу він передає Пузирю, Дацюк і Вечері
привіт: “До зустрічі, любі “друзі”.

Монолітівці заставили вболівальників понервувати
В’ячеслав Гончарук

У суботу, 28 жовтня, на козятинському стадіоні ”Локомотив”
відбулася зустріч між місцевим
ФК “Моноліт” та “Балканами” з
міста Хмільник. Це була гра у відповідь на кубок області.
Команда нашого міста, на жаль,
програла і припинила свої виступи
за цей трофей, поступившись своїм суперникам в обох зустрічах.
Гра, яка проходила в Хмільнику
два тижні тому, закінчилась перемогою господарів з рахунком 1:0.
Тож у грі у відповідь футболістам
“Моноліту” потрібно було вигравати з різницею в два м’ячі,
що цілком під силу команді рівня
“Моноліту”.

Та початок зустрічі показав, що
гості хочуть дати бій футболістам
з Козятина. Гравці “Балкан” намагалися застосовувати пресинг на
всіх ділянках поля. І, коли у них
це виходило, козятинці втрачали
м’яч. Так був забитий у цій зустрічі
перший гол.
Втрата м’яча, атака - і в рахунку
повели гості. Не відомо, як би
закінчилась ця гра, якби з п’яти
стовідсоткових моментів для взяття воріт, монолітівці використали
хоча б один. Якби пішли в роздягальню за нічийного рахунку,
то було б простіше дотиснути
суперника. Та перший тайм так
і залишився за футболістами з
Хмільника.

Друга сорокап’ятихвилинка почалась з атак козятинської команди. Відчувалося, що в перерві між
гравцями і тренером відбулась
відверта розмова. Футболісти
“Моноліту” сіли на ворота гостей.
Та в завершальній стадії атак їх
підводила техніка виконання.
То пробили вище воріт, то м’яч
з ноги зрізався, то удар у руки
воротарю. Та все ж Сергій Бойков
дальнім красивим ударом рахунок
зрівняв. Щоб забити ще два залишалося півгодини. Та замість того,
щоб забити два, пропустили в свої
ворота один.
У спорті все буває. Тільки прикро, що гравці нашого міста не
показали хорошого футболу в

Грвцем була і собака
останній в цьому році домашній
грі. Прикро, що козятинські футболісти програли супернику, якого
повинні були проходити.
Чому програли? Не було фарту. Не пішла гра в лідерів ФК. У
одного Андрія Хрищенюка щось

трохи клеїлось. У середині поля
не було виконавця, який мав бути
диспетчером команди. Гравці і
тренер причини поразки знають,
і це головне. А фанам клубу залишається набратися терпіння і
почекати до весни.

Нарекли себе членами. Діяли як члени
Місцеві однопартійці Аграрної партії України в Козятині
завалили все, що тільки можливо завалити. При тому, що самі
себе назвали членами. Їм це допомогло, але громаді — ні
Влад ПОВХ

А так все прекрасно починалося
14 година. Чому не дати сусідам попрощатися з покійною
навіть на дворі біля під’їзду?
Така утаємниченість наводить на
різні роздуми. І часом не безпідставні.
Проводимо журналістське
розслідування для з’ясування

На тему Козятинського дня
Іван ОСТАПЧУК

у всіх на устах

всіх обставин. Хто хоче долучитися, володіє будь-якою
інформацією, зв’язуйтесь з
нами через телефон гарячої
лінії (068)308-01-25.

Члени Аграрної партії України
настільки вагомі, що складають
основу депутатського корпусу
Козятинської районної ради.
Остання позачернова сесія 27
жовтня 2017 року не відбулась.
Про це було відомо ще 26.10.2017
р., оскільки голова ради не міг зібрати президію. З трибуни злукавив не щиро, заявив зовсім інше.
Щоб зрозуміти суть подій, необхідно знати зовсім не так далеку
історію, яку стисло нагадаємо.
З моменту формування ради за
квотою Аграрної партії скандально з перевагою одного голосу
через коліно “впихнули невпихуєме”. Їм вдалось нав’язати,
впарити свого представника на
посаду голови Козятинської районної ради. Ним став Віктор
Слободянюк, який враз став
знаменитий на всю Україну.
Та що там на Україну — на весь
світ. Таке тихе політичне життя в
Козятинському районі вийшло на
всі шпальти медіа ресурсів світу.
У Російській імперії, що воює
проти нас, українців, для імпер-

ської номенклатури на основі
подій у Козятині навіть створили
учбове кіно “як не можна вчиняти чиновнику, перебуваючи
на посаді в Російській імперії”.
А проглядання відеоролика про
вкидання Слободянюка в урну, як
урок тупості чиновника і до чого
це може призвести.
Призначення
саме таких
персон, як Віктор Слободянюк,
стало класикою гібридної війни
по розвалу нашої державності.
Авторитети, члени аграрного партійного осередку, що майже всі
стали депутатами Козятинської
районної ради, представляють
на сьогодні загрозу громаді.
Які нівелюють парламентаризм,
вставляють палки в колеса Президента України. Принижують потуги Кабінету Міністрів в сталому
розвитку громад.
Маючи доволі розвинуту риторику, В. Слободянюк все ж зібрав голів сільських рад. Хоча не
всіх. Промовив свої тези. Суть їх
нікчемна. Немає що описувати. А
по завершенню словесного проносу сам визнав, що наговорив і
не більше.

Але його репліки звинувачення
персонально до присутніх викликало їх присутніх. Одні мовчки
полишили зал. З їх слів, пішли,
бо не в змозі стриматись, щоб не
прибити голову ради і не сісти в
тюрму. Інші з трибуни здійснили
промови гніву персонально на
адресу голови.
Так, керівник відділу освіти
району Аліна Діденко дуже
щиро дала аналіз доповіді Слободянюка, як “бла-бла-бла” і не
більше. А, як ми вважали прихильник голови райради, голова громадської ради району
Юрій Городченко взагалі звинуватив Слободянюка в злочинному
невиконанні закону про звернення громадян, ігноруванні громадських не прибуткових організацій
(конкретно спілки Чорнобильців).
На що останній хіхікав, чим дратував і провокував присутніх на
напад і побиття.
Зважаючи на практику нападів
на підприємців та ветеранів АТО,
бачимо, що в Слободянюка це
вже стало маніакальною фішкою?
Інтрига не завершилась. Го-

лова найняв собі охорону, правда,
не відомо, приватно, чи за державний рахунок. Ось тепер розуміємо ті провокації відносно
підприємців, Кіборга на бійку.
Щоб обгрунтувати необхідність
безкоштовної персональної охорони! Учіться, люди, як правильно
плести інтриги. У вас не майстер,
а супер-майстер, член Аграрної
партії. Якщо щось кримінальне,
то радьтесь у нього. Але не довіряйте, пам’ятайте, що він майстер
і дуже підступний.
Щодо зібрання, то на цьому
інтрига не завершилась. На сцену до трибуни поперли зі своїми
промовами режисери і постановники бардака в районі. А це
знані прізвища, їх впізнають по
фейсу — Рибак та Шубович.
З'ясувалося, вони також члени
поважної Аграрної партії України. Уся їх риторика звелася до
одного: ми члени білі, пухнасті.

Ті депутати, що бойкотують сесію, цуцики порівняно з ними.
У районі все клас і що вони не
горе громади, а меценати. І що
вони зберуть групу, поїдуть до
губернатора Коровія, поламають
через коліно його представника
в районі. А Коровій нагне депутатів, то ті будуть бігати на сесії і
голосувати, як необхідно членам
партійного осередку такої поважної загальнодержавної Аграрної
партії України.
Наш прогноз такий — прийшли
членами і пішли членами.
Р. S. Під завершення зібрання
наш представник поставив запитання пану Слободянику, чи
визнає він себе як менеджера
управлінської ланки, як посадовець, що не справився з посадовими обов’язками, він відповів:
“Не журналіст поставить оцінку,
а люди”. Хоча сесія, яка не відбулася, поставила оцінку всьому.
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Де ти є, лісничий, бо ліс давно хниче

Тамара Шепелєва

Смт Залізничне, кажуть, невеличке.
І можна так сказати, що й не мале
Природа нас роками надихала,
Тепер уже й природі стало зле.
Квіти цвіли, птахи співали,
Лосі до рук ішли, яких ми годували.
Без боязні ходили косулі, вепри, лосі,
Поки в нас не з’явилися патлаті дяді,
Зорослі у волоссі.
Повибивали все, живе
Пішло, як кажуть, к бісу.
Ще й кури ті ловили на гачок,
Які блукали скраю лісу.
Той ліс був раєм для людей,
Гулянки, співи, аж до ночі.
Тепер собака лиш завиє,
І то, якщо він ще захоче.
Був ліс густий і запашний,
Краси цієї я ніколи не забуду.
Тепер пішли його дуби
В обмін, як кажуть, на валюту.
Та й так триває це в нас роками,
Де злодій держиться за ліс зубами,
Де кожен рік бензопилка
по корі тій скаче,
Де дуб звалився, впав,
пеньок ще й досі плаче.
А там волочуть, ріжуть, продають,

Як то за власне грошики беруть.
Де вся краса іде на спад,
Машини їдуть, як на склад.
А тут іще й лісничий кудись зник,
Чи то кудись подався?
Чи, може, хтось перелякав?
Чи в лісі свійської кози злякався?
Тепер той ліс, вже лісом не назвеш,
Якщо пішов у ліс,
назад дороги не знайдеш.
Де сотня тих стежок повздовж
і поперек, і навскоси,
Якщо вже заблукав, вилазь на дуба.
Побільше духу і свисти.
Тепер не ліс у нас, а полігон,
Пішло усе найкраще,
як то кажуть, вон.
Колись цвіли пахучі квіти,
від сміття тепер не знаєш,
де й себе подіти.
Якісь пани завозять нам оте добро,
Якого в нас у лісі не було.
Привіз, жбурнув, оту чуму й холеру,
А сам спішить, летить,
неначе на прем’єру.
А там вже й нюх не підведе,
Де всі зібралися щурі,
коти і собаки як на те.
Де кожен щось волочить,

в зубах мателяє,
Шукає те найкраще,
чого в нього немає,
Була краса, був гарний ліс,
Усе пішло коту під хвіст.
Лиш є начальство, що про нас не дбає,
Де те є Залізничне, не відає й не знає.
Горе йде, біду веде,
Де на шляху змітає все.
Душа страждає, а серце б’ється,
А розум каже, якщо піде,
Назад не повернеться.

Не рубає молоде, бо загине й старе
Верба нахилилась до дуба й питає,
Чого тебе мало, а більше не має.
Уразила душу ти, сестро верба,
Моїх вже синочків давно, як нема.
А я тут стою, старий непотрібний,
Зрубали синочків,
молодих моїх, рідних.
Від болю я плачу, реплю і скрекочу.
Без рідних синочків, я жити не хочу.
Тут сонечко й квіти, ще й вітер гуляє,
А моїх вже синочків, не буде і не має.
Той дуб нахилився, сльозинку впустив
Поплакав би більше,
не було вже й сил.
Він тихо промовив:

Бездомні собаки нападають на
поодиноких перехожих
голова, піднявся тиск. Я хочу
через газету звернутися до міського голови Олександра Пузиря:
прийміть міри. Робіть щось. Не
можна одному пройти в магазин
“Сонечко”, не можна віднести
сміття в контейнер. Тут повні
господарі — собаки. А вночі як
піднімуть гавкіт, то розбудять
будь-кого. Я так думаю, що ніч
для того, щоб люди відпочивали,
а не слухали гавкіт собак.
За декілька днів стало відомо,
що Раїса Сушко перебуває в лікарні з діагнозом гіпертонічного
кризу.
Ось так. Від собак пані Раїса
якось відбилася. А від наслідків
нападу чотирилапих не змогла.
У багатьох містах є притулки
для тварин, які з якихось причин не мають господарів. Коли
влада переймається безпекою
городян, то проблем з безпри-

Галина Касянівська

У редакцію газети ”RIAКозятин звернулася мешканка
міста Раїса Сушко. Вона повідомила, що в центрі міста на неї
напала зграя безпритульних собак. Сталося це 23 жовтня.
— Я проводжала свого сина.
Він відбув в АТО, — розповідає
вона. — Повертаючись додому
о шостій ранку біля будинку 15,
що на вулиці Героїв Майдану, на
мене напали собаки. Я кричала
від страху не своїм голосом. Та
о цій порі біля будинку нікого
не було, хто б міг оборонити.
Через якийсь час собаки трохи
заспокоїлись. Чи то на них подіяв мій крик, чи відчули, що і я
живу в цьому будинку. Підійшовши до дверей власної квартири,
не могла ключем їх відкрити.
Тряслись руки, розболілася

За інформацієюповідомленням центру грипу Міністерства охорони
здоров’я України на грип та
гострі респіраторні вірусні захворювання занедужало більше
140 тисяч українців.
Лікарі-епідеміологи прогнозують початок епідемії у грудні
2017 року.
Хворіють в більшості діти до
12-14 років. Головне, це профілактика грипу. Проводити щеплення. В Україні з грудня 2017
р. по весну 2018 р. поширюватиметься три штами грипу: “Гонконга”, “Брісбена” і “Мічігана”.
Від цих штамів грипу в Україні
продають вакцини. Вона платна.
Бажано купувати французьку.
Одночасно потрібно проводити
профілактику грипу народними
методами. Вони доступні для нашого народу українців. Це вживати часник, цибулю, шипшину,

прополіс, великі дози вітаміну С.
Коли я вчився в 1956 році
в місті Балашов Саратовської
області, школа сержантського
складу медичної служби, серед
нас, курсантів, почався грип і
гострі респіраторні вірусні захворювання. Начальник нашої
школи полковник Микола Іванов
зобов’язав всіх курсантів промивати носи піною простого
господарського мила. Це давало
добрі результати. Паралельно
було запроваджено в раціоні
харчування часник, цибулю,
салати з квашеної капусти. Був
встановлений режим вологого
прибирання приміщень з дезінфекційними засобами.
Академік народної медицини
Іван Неумивакін пропонує для
профілактики і лікування грипу
перекис водню. На дві столові
ложки перевареної охолодженої
води 20 крапель перекису водню. І даною водою промивати
ніс.
Академік Євген Товстуха при
захворюванні верхніх дихальних

“Ви ждіть, я прийду,
До свого сердечка вас міцно прижму.
Любив я вас тут, любитиму й там,
Я більш вас, синочки, нікому не дам.
Верба обізвалась: “Куди поспішаєш,
Не любиш ти Бога, коли обіжаєш,
Тут сонце і квіти, і вітер й вода.
Тож кращого щастя, як жити нема.
Верба іще каже: “е дам, не помреш,
Коли ти зі мною, то жити будеш.
Мені ти став братом,
тобі я сестрою,
Розділимо біди отут над водою.
Якщо заболієш, напою я водою,
Якщо упадеш, підіпру я спиною.
Якщо помиратимеш,
то помру я з тобою,
Не хочу я жити, сама сиротою...

Підчистка в районній федерації футболу
В’ячеслав Гончарук

На початку тижня відбулася позачергова конференція районної
федерації з футболу.
Першим питанням порядку денного була зміна статуту районної
федерації. У новому статуті міститься 12 положень. Усі вони були
винесені на обговорення і проголосовані більшістю делегатів конференції. У новій редакції статуту
районної федерації футболу змін є
багато. Основні: голова федерації
тульними тваринами не існує. От обирається на 5 років. Не може
і в нашому місті є люди, які мо- бути делегатом конференції преджуть допомогти владі вирішити ставник суддівського корпусу. Вице питання. З їх слів, за сімдесят конком має збиратися один раз на
тисяч вони виловлять всіх собак, 3 місяці. Не може делегат конферозмістять у притулок і будуть ренції голосувати за дорученням.
Ліквідація федерації ¾ від складу
надалі вирішувати їх долю.
Від редакції: Нагадаємо, що федерації.
Другим питанням порядку деннона сьогодні міська рада виділяє
кошти на стерилізацію безхат- го були вибори членів виконкому
ченків. Але проблему це не вирі- федерації. Зміни торкнулися тільки
шує. Це розуміють ті, хто ходить заступника голови федерації Петра
вулицями міста. Хто їздить авто- Міськова.
До речі, він покинув конфемобілями — не розуміє.

шляхів пропонує відвар калини
звичайної. Столову ложку свіжих

Професор лікар-епідеміолог
Мінздраву України Костянтин

Анатолій Медвецький пропонує втирання у точки
бальзам “Зірка”. Масаж точки на руці, де починається
великий палець.
або сушених ягід плодів калини
заливають склянкою (200 мл)
води, кип’ятять 5-6 хвилин на
малому вогні, настоюють 2-3 години. Вживають по 100 мілілітрів
двічі на добу за 20-30 хвилин
до їжі.

Місцевий крематорій ніхто
не відмінив
У вівторок, 31 жовтня (на Хеллоуін), відбулося
позачергове засідання сесії міськради

ренцію ще до розгляду першого
питання. Замість нього заступником голови федерації став Леонід
Коваль. Петро Іванович залишився
у складі федерації. Питань, як до
фахівця, у делегатів конференції
до нього не виникло. Але делегати
конференції наголосили, що через
амбіції однієї людини багато чого
було втрачено в часі. Тепер потрібно надолужувати згаяне. За час,
що лишився, потрібно провести ряд
турнірів, щоб на 2018 рік заявити
футбольні команди на першість
області і України. Найбільш прийнятний турнір, це ветеранський
40+, який планують провести з 4
по 18 листопада на базі училища
залізничного транспорту. Вирішили, що учасниками турнірів будуть
тільки ветерани Козятинського району. Так простіше буде відібрати
кращих гравців і визначитись на
рік наступний. Була пропозиція,
на футбольні змагання знаходити
бюджетні кошти. А спонсорські
вливання, щоб йшли на розвиток
дитячого спорту.

Увага! В Україні — грип!
Іван Смолич,
ветеран праці,
лікар-гігієніст

влада і ми
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Синяк пропонує приймати великі
дози аскорбінової кислоти (вітамін С) по 0,5 грам 3 рази в день
впродовж 7 днів.
Наш земляк лікар-терапевт
Анатолій Медвецький пропонує
проводити самомасаж точок.

Мій однокурсник академік
Віктор Ципріян в період захворювання грипом, нежиті, як
лікар-дієтолог пропонує вживати
овочі, фрукти (особливо зелені
яблука 2-4 штуки), каші-асорті
(жито, пшениця, овес, ячмінь).
Білкові продукти (квасоля, соя,
горох, боби, сочевиця), рибу
(морську, річкову, озерну, ставкову). Вживати горіхи, зернята.
Пити натуральні соки: виноградний, яблучний, абрикосовий,
калиновий, з журавлини. Пити
якісну воду 28-30 мл на один
кг тіла людини. Сала вживати
розміром сірникової коробочки
з житнім хлібом + часник. Це
дуже корисно і смачно.
Хто веде здоровий спосіб життя, хворіє на грип, нежить в 2-3
рази рідше.
Лікування і профілактика грипу - проблема комплексна: вакцинація, лікування, харчування,
загартування, масаж. І все це потрібно робити — не лінуватись.
Дороги долає той, хто йде.
Будьте здорові і діяльні.

Катерина ЧЕКАЙ

Головним питанням порядку денного депутатського засідання мав
бути звіт заступника міського голови – начальника управління ЖКГ
Є. М. Малащука про опалювальний
сезон 2016-2017 років в частині
виконання рішення виконавчого
комітету № 399, від 27.10.2016 року
щодо контролю якості пального
та вимірів викидів забруднюючих
речовин в атмосферне повітря.
У сесійній залі було багато людей: 32 депутати, більше чотирьох
десятків представників громадськості та козятинських активістів.
Треба зазначити, що під кінець
сесії о 13 годині дня у залі залишилось 29 депутатів і близько
10 містян.
Нічого не вирішили . Виступаючі
в основному “переливали з пустого
в порожнє” і жонглювали фактами.
Представники громади втомились
і втратили цікавість до обговорення. Усім було зрозуміло, що ніякого
конкретного рішення депутати не
приймуть.
Почали зі звіту начальника ЖКГ
Євгена Малащука. За його словами, екологічна ситуація в Козятині
в межах норми і під контролем.
Відомий у місті ветеран праці, лікар-гігієніст Іван Смолич відразу ж
голосно заявив, що Малащук вводить всіх в оману. Міський голова
попросив всіх бажаючих висловлюватись, дочекавшись своєї черги.
Далі слово отримав депутат від
фракції “Сила людей” Дмитро
Бернатович. Він наголосив, що
збільшення висоти труби проблему
не вирішить. Він розповідав нюанси опалювальної справи. Смолич
знову зробив зауваження, що “тут
сесія, а не технічна нарада”.
Далі виступив директор КП
“Добробут” Ігор Лівшиць. Його доповідь втомила людей і саме тоді
вони почали “тікати” з сесійної
зали.
Одні доповідачі озвучували проблеми опалювального сезону (які
всі і так знають), інші наголошували, що все гаразд (присутні це чули
вже неодноразово). Під кінець дру-

гої години засідання у тих стійких
громадян, які залишились, у голові
була каша.
Після перерви з 12.20 до 13.00,
на яку міський голова пішов з
керівниками фракцій, оголосили
рішення створити тимчасову контрольну депутатську комісію з питання опалювальних сезонів 2016/17
і 2017/18 років. До складу комісії
ввійшли радник Сергій Матвіюк,
депутати Микола Синюшко, Таїса
Радіна, Геннадій Панчук, Дмитро
Бернатович, Олександр Глелесіані,
Павло Ясний, Марина Гончарук,
Віктор Малишевський. Останнього призначили головою комісії.
Комісія буде проводити засідання
щопонеділка о 16-тій годині, де
будуть розглядати пропозиції, які
висловили та подали на розгляд
депутати Дмитро Бернатович, Таїса
Радіна та громадські діячі Микола
Шутов, Іван Смолич та Тетяна Єрмолаєва.
За це рішення проголосували 28
депутатів, утримався 1.
Термін вирішення проблеми —
до 24 листопада (до наступної
чергової сесії).
Отож знову вирішення відтягнули. А було видно, що козятинчани
хотіли кардинальних змін у процесі
опалення міста.
Торгівлю біля “Хлібодару”
дозволили ще на місяць
Додали ще одне питання — про
впорядкування вуличної торгівлі.
Нагадаємо, що раніше чиновники
вирішили тимчасово, до 31 жовтня
2017 року, дозволити здійснювати
вуличну лоточну торгівлю на вулиці
Антоновича. Управління житловокомунального господарства мало
визначити торговельні місця для
підприємців. Допустити до торгівлі
мали офіційно зареєстрованих
приватних підприємців, що не мають торговельних місць на ринку
«Хлібодар». Адміністрацію ринку
«Колгоспний» зобов’язали до 31
жовтня облаштувати торговельні
місця для приватних підприємців та
створити належні санітарні умови
для торгівлі. Міський голова запропонував всі ці умови подовжити ще
на місяць, до кінця листопада.

Депутати проголосували
“за”, підкресливши, щоб адміністрація
ринку заасфальтувала територію
та зробила додаткове водовідведення.
Від редакції: Ну і ну!
Зі сторінки Сергія Міклухи
у Фейсбуці. Коротко про сесію
міськради)
Основні моменти:
- конструктивного діалогу між
адекватними депутатами та посіпаками Пузиря не сталося;
- інтереси громади та здоров'я
жителів міста не э вирішальними
аргументами для нашого мера П ;
- мер П та його заступник разом
з Лівшицем І.Й. стали стіною на
захист теплопостачальноі' організаціі', що труі'ть димом козятинчан.
Цікаво, чому вони бояться запитати
у них про низьку якість наданих
послуг та не вимагають припинити
використовувати неякісне паливо
на котельнях;
- бажання модернізувати існуючі котельні та облаштовувати
бюджетні заклади модульними теплопунктами у мера П відсутнэ - у
цьому випадку Бублік залишиться
без заробітку;
- мер П боі'ться козятинчан. На
його вимогу на сесіі' були правоохоронці, навіть озброэні, здоровані атовці та молодики спортивноі
статури, що мали його захищати
від жителів міста.
Цікаво, як мер П маэ дивитися людям в очі та пересуватися
містом після завершення його
каденціі'?
Хто дав право меру і його
посіпакам труїти мешканців Козятина. Тетяна Єрмолаєва
Вважаю за необхідне ПУБЛІЧНО
нагадати міському голові Конституцію України. «Стаття 5. Україна є
республікою. Носієм суверенітету і
єдиним джерелом влади в Україні
є народ. Народ здійснює владу
безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого
самоврядування.»

Особисто для мене
це не просто слова,
це шлях дій громади
нашого міста проти
свавілля міської влади.
Шлях один - маємо всі
об’єднатись і змусити
владу поважати людей, особливо малечу,
яка не винна в тому,
що в мера не все
гаразд зі знаннями,
за совість вже і мови
не веду. Вимога одна
– забезпечити мешканцям міста чисте
повітря, шляхом дотримання норм при роботі міських котелень.
Паливо має відповідати екологічним стандартам, мають бути
дотримані технічні та
технологічні процеси
на котельнях міста. Якщо в місті
сморід, особисто я і мої однодумці, докладемо всіх зусиль для
виправлення ситуації в Козятині.
Відверті викрутаси голови.
Влад ЛІСОВИЙ
Діти, хворі, не здатні себе захистити. Депутати захищають, як
мокре горить. Через образ Пузиря-Бульбашки-Міхура, вихідця з
Козятина, який швидко розбагатів
на тому, що знищив теплогенеруючу успішну компанію, зайняв

її місце і забезпечив димом усе
місто. Потерпають дитячі садочки,
лікарні, школи. Приводимо основну
його ідею — моральне звиродніння стяжателя, для якого зиск
понад усе, і який не зупиняється
перед жодними аферами, лише б
помножити свої статки.
Депутати чинять, а вірніше, імітують, сіють слово, покладаються на
те, що громада не знесе цей глум
над своїми дітьми хворими. Одна
людина вагоміша депутатського
корпусу?

колеса у автомобіля на два бали,
чи ви готові дихати на два бали?
Його звільнити і судити треба за
доведення міста до екологічної
катастрофи.
Вимагали участі теплопостачальників - вони ніби в цей час
були в місті, та доступ до них
має лише міський голова.
Верхом цинізму була ідея про
перекладання відповідальності на
суб’єктів господарювання, тобто
директори шкіл, завідувачі садочків або головні лікарі лікарень,
підписуючи договір про купівлю
тепла, несуть відповідальність за
екологічний стан міста.
Єдиний, хто повинен змінити
ситуацію і несе за неї відповідальність, це Пузир О. В., так як у
попередні роки в місті не було ні

проблеми сажі, ні проблеми диму.
Не задурюйте громаді мізки. Ви
замінили теплопостачальників. Ви
нічого не пояснили громаді. Ви
купили квиток на війну. Ви організували «розбори» між двома
фірмами. Це не є вашими повноваженнями.
Влада має забезпечити громаді
зручність і безпеку в процесах та
послугах. Ми найняли вас для реалізації цього права. Схаменіться!
Ви нас повільно вбиваєте.
Громада вимагає чистого повітря!
Ми залишаємо за собою право
не допускати до котелень сміття.
Ми будемо викликати СБУ, прокуратуру, поліцію, НАБУ, телеканали.
Громада не залишить це в спокої.
Усі винні в екологічній катастрофі
понесуть відповідальність.

Цинізм міської влади
Тетяна Єрмолаєва, публічна особа

Відбулася позачергова сесія Козятинської міської ради, яка була
скликана за ініціативою депутатів
у підтримку громадян міста. Люди,
які вперше відвідали сесію, мало
що розуміли без додаткового пояснення.
Я досить відповідально підійшла
до вивчення документів, що стосуються подачі теплової енергії на
бюджетні установи міста. Я займаюсь цим питанням з грудня 2016
року: запити, звернення, екологічна
служба, лабораторія, поліція, прокуратура, телебачення і т. д.
Нам провели екскурс в історію
розвитку нашого міста, починаючи
з 2006 року - шукали винуватців.
Хтось продав котли, а хтось купив,

хтось труби викопав, хтось лушпиння підкинув, хтось трубу спиляв.
Але той сценарій, який був розіграний на сесії міської ради, вартував
похвал для режисера. Доповідали
про все і про всіх.
Спочатку звітував заступник
міського голови - начальник управління ЖКГ Малащук Є. М. про стан
опалювального сезону 2016-2017
років. Уся доповідь була зведена
до дат, номерів документів, назв
нормативних актів. Непрофесійність доповідача можна було бачити неозброєним оком – поглядом
він благав спасіння. І тут вступила
«важка артилерія» - на трибуну
викликали Лівшиця І. Й. , адже,
мабуть, він один здатен тримати
удар. Та яке він має відношення
до питання котелень і чому він

опинився біля трибуни, залишиться
таємницею. Можливо, наступного
разу міська влада змусить відповідати на питання котелень не лише
начальників підприємств, а також
вчителів, лікарів, нянь?
Громада волала – дайте чисте
повітря.
Усі бажаючі мали право взяти
слово. Виступи депутатів, спеціалістів та жителів міста були
професійні і водночас емоційні.
Інформуючи жителів міста, варто
згадати, що опалювальний сезон
2016-2017 років визнано задовільним. Очевидно, саме за це міський
голова, який пожиттєво призначив
собі премію у розмірі 100 % від
заробітної плати, заплатив так само
й Малащуку. А чи ви лікуєтесь у
лікаря на два бали, чи ви міняєте
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Роль спорту в
житті дитини велика і вона напряму пов’язана з її
здоров’ям. Залишаючись бадьорим і активним, можна досягнути
великих успіхів і в навчанні, і в
труді. Головна роль у вихованні
сильних духом і тілом в нашому
місті належить КДЮСШ (спортивна школа), її директору та
тренерському складу. Тренери
спортивної школи розуміють всю
відповідальність за виховання
підростаючих козятинців. Адже
і від них залежить, ким і якими
вони стануть в дорослому житі.
Спортивне виховання дітей —
важкий і наполегливий труд і
тільки у співпраці з батьками він
буде успішним. Це черговий раз
підтвердили відкриті змагання з
плавання дітей віком від 10 до

18 років 21 жовтня. Змагалися
в десяти дисциплінах. Головною
метою цих змагань було заохочення дітей до плавання, здорового способу життя, залучення
друзів у спортивну школу. Діти
отримали можливість позмагатись зі своїми однолітками на
швидкість і техніку плавання та
отримати досвід. Адже для них
це було перше змагання в житті
за неповний рік тренувань. Результати порадували і учасників,
і глядачів.
Серед моїх вихованців: вільний
стиль 50 метрів ІІ місце — Роман Павлюк, ІІІ місце — Іван
Омельчук.
Вільний стиль 100 метрів Кіра
Костюк — ІІ місце, ІІІ місце —
Марія Бойко, Артем Нікітюк — ІІ
місце.
Сьогодні успіх дітей є показником досягнень їх батьків, адже
вони вкладають свою частинку
душі, свій час та кошти. Хочу

Повертаючись до надрукованого

блог
В’ячеслав
ГОНЧАРУК

Для любителів
футболу хочу повідомити інформацію
відносно поїздки футболістів
Сестринівського “Моноліту” в
Дніпропетровську область. ( У
в статті не байдужого мешканця
району за 26 жовтня піднімається
питання несправедливості відносно поїздки в Зеленодольск гравців з Сестринівки). Дійсно запрошення на турнір в Зеленодольск
спочатку отримала “Агро-Астра”,
як краща команда ліги “Колос”.
Та вона відмовилась від поїздки
в Дніпропетровську область.
Тому що, за правилами змагань
гравці команди повинні бути з

подякувати батькам учасників
змагань: Даші Даугер, Софії
Вельгус, Дмитра Никипілого, Катрусі Кривунець, Ніни Склярової,
Степана Лукіна, Антона Кващука,
Максима Шадурського, Максима
Омельчука.
Я, як тренер і мама трьох дітей, активно спілкуюсь з іншими
мамами і бачу, що зараз пішла
тенденція думати про здоров’я,

Раніше влаштовувало, а зараз ні

одного району. А в футболістів
з Кірове Немирівського району
були проблеми відносно такого
пункту правил. Тому футболісти
з Сестринівки на правах учасника фіналу були запрошені на
турнір аматорських колективів. І
виступили там достойно. Вони зайняли третє місце серед кращих
сільських команд в Україні.
До речі, фінальної гри, що
проходила у Махнівці між “Монолітом” та “Агро-Астрою”, могло й
не бути, та керівництво команди
нашого району не хотіло псувати
футбольне свято.
У спортсменів з Немирова
не тільки були проблеми з пропискою (гравці були з різних
районів), вони своєю грою вразили серце арбітра зустрічі. І він

свистів у один бік, за що отримав
стусана від прихильника чесного
футболу. Так що футболісти нашого району поїхали на турнір
як команда, яку відновили в
справедливості.
Уболівальники знають, що
гравці, які були заявлені за Сестринівку, виступали й за основну команду “Моноліт”. І що тут
кримінального?
Хлопець з сільською пропискою може грати будь-де. У
межах закону це було правильно.
Грав же Олексій Михайличенко за
олімпійську і національну збірні
України. Якщо автор статті знає
більше, ніж любителі футболу,
то чому мовчав так довго. Та,
мабуть, раніше все влаштовувало
не байдужого мешканця району?

Депутати повинні довіряти людям

Народні депутати не повинні
ховатися від народу, а вільно
спілкуватися з
ним. Адже тільки
мораль, відкритість та чесність
до людей може змінити стару
систему влади.
Таку думку висловив лідер
партії «Громадянська позиція»
Анатолій Гриценко.
— Мій телефон не змінюється ще з 2000 року, коли я
купив собі перший мобільний,
— каже він. — І ким би я не
працював – чи то міністром, чи
депутатом, ще кимось, кожен
міг потелефонувати до мене

блог
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Мрії збуваються

Ганна МацолаКостюк, тренер
ДЮСШ

блог
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особисто. Тобто, відкритими у
спілкуванні й чесними з людьми
все ж можна бути. По всій піраміді нашої партії ми вимагаємо
такого ж підходу.
Так само, нагадує політик,
коли він йшов на президентські
вибори, то вся країна знала
його мобільний телефон:
— Я записав свій мобільний
прямо у виборчу програму.
Можу сказати, що і дотепер
мені телефонують. Звісно, деякі люди, які працювали зі мною
за таким же принципом, вже по
декілька разів позмінювали номери мобільних, намагаючись
від когось сховатися. Поряд з
цим, я знаю, що мій телефон

прослуховується, але хай собі
слухають.
Лідер «Громадянської позиції» переконаний, що народні
депутати не повинні ховатися
від народу. Адже тільки мораль, відкритість та чесність
до людей може змінити стару
систему.
За його словами, у чинному
парламенті є приблизно тільки
40 народних депутатів, яких
варто залишити і у наступному
парламенті за їхні ділові й моральні якості.
— Усі решта – це просто баласт, який не працює, а тільки
вирішує свої бізнес-питання, —
підсумував Анатолій Гриценко.

Хто в мажоритарному окрузі не має
жодного шансу на перемогу

За чинної виборчої системи
на мажоритарному окрузі справжній державний
діяч, освічена та моральна людина не має жодного
шансу на перемогу. Про це
заявив лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко в ефірі програми «HARD з
Влащенко» на телеканалі ZIK.
— Я свідомо зізнаюся, що у
мене немає шансу бути обраному в мажоритарному окрузі

ні там, де я народився – на
Черкащині, ні там, де я зараз
живу з родиною, — пояснює
Гриценко. — Адже прийде на
цей округ якийсь «регіонал»,
який заасфальтує дороги, побудує майданчики для дітей та
пройде по кожній квартирі з
грішми, і зможе стати депутатом-мажоритарником. Відтак
виборча система повинна включити соціальні ліфти для тих,
хто не має грошей, але має
мізки, державницьку позицію
і мораль.

Коли такі люди пройдуть до
Верховної Ради замість тієї
бидлоти, яка складає 70%
чинного парламенту, то тоді
можна сподіватися, що вони
сформують зовсім інший уряд.
Тому виборча система без «мажоритарки» вже буде першим
суттєвим кроком до якіснішого
відбору політиків. Але також
потрібно зняти і недоторканність, щоб у бізнесу не було
мотиву йти до парламенту, щоб
ховатися за мандатом народного депутата.

а не тільки, щоб діти були розумними і гарними. Якщо не
буде здоров’я, не буде нічого…
І саме заняття спортом допоможуть впродовж всього життя
залишатися бадьорим, цілеспрямовано йти до своєї мрії.
Я точно це знаю, бо плаванням
почала займатися з 6 років. Як
усі навчалася в школі, закінчила
козятинську музичну школу по

класу баяна, займалася волейболом в ДЮСШ, а згодом вступила
у Вінницький державний педагогічний університет на фізкультурний факультет, який закінчила
в 2001 році. Але я завжди буду
пам’ятати своє дитяче хвилювання, коли вперше прийшла в
басейн на тренування. Запахи
басейну, перші враження, перші
вправи, де є ти, вода, бортик,
голос тренера. А ще бажання
перемог.
І хоча моя біографія не майоріла рекордами, кожну свою
маленьку перемогу я святкувала
з батьками. Дякувала їм за можливість займатися улюбленим
видом спорту і впевнено йшла до
своєї мрії — стати тренером з
плавання. Різні і цікаві пропозиції з роботою були у мене, але я
люблю своє місто, свою роботу
та дітей, вірю в краще майбутнє
Козятина, тому і залишаюсь на
своєму місці. Мрії збуваються.

Про потрібність кредитів від МВФ
блог
Дмитро Артемчук

Майже за кожною невдалою реформою, чи черговим
підвищенням тарифів народ чує від влади: “Це вимога
МВФ”. То чи потрібні Україні гроші від Міжнародного валютного фонду і Світового банку?
На це запитання однозначної відповіді немає. Ми тільки розуміємо,
що жити в кредит, це погано. І грошей в державі повинно бути стільки,
скільки є в державі товару.
МВФ ні в одній країні не піднімає економіку. Не проводить ніяких реформ. Він тільки прогнозовано хоче повернути свої гроші з відсотками.
Якщо влада не проводить потрібні реформи і не стабілізує економічні
процеси в Україні, то МВФ диктує нам свої умови повернення боргу.
Підвищення платежів за газ, повна приватизація стратегічних об’єктів,
підняття пенсійного віку, усунення соціальних пільг і тому подібне. Повна приватизація веде до того, що від продажу сировини золотовалютні
запаси не збільшаться. Приватні компанії кошти від продажу відведуть
в офшорні зони.
Підвищуючи платежі, усуваючи пільги, фінансова мафія перетворює
людей на рабів.
Нам увесь час товкмачать, що кредити МВФ — хороший сигнал для
інвестора. Тільки за 25 років інвестор в Україну так і не прийшов. Питання: “Чому?” В Україні судова система не гарантує прозорого ведення
бізнесу. Один тільки “Саша-стоматолог” вирвав бізнесу зуби, де тільки
міг і який його приваблював..
Один з найвідоміших монетаристів Генрі Луі (США) казав: “Країни, що
розвиваються, з їх природними ресурсами не потребують іноземних інвестицій, через які опиняються в пастці заборгованості перед зовнішніми
силами”. Як показує державна теорія грошей (згідно з якою суверенний
народ має право ввести в обіг власну валюту), кожен уряд за допомогою
власної валюти повинен вирішувати усі потреби внутрішнього розвитку
і забезпечувати повну зайнятість без інфляції.
Кожна додаткова гривня, запущена в економіку за допомогою зростання виплат з держбюджету, призводить до зростання номінального
внутрішнього валового продукту майже на чотири гривні. Додаткова
гривня стимулює зростання економіки і збільшує обіг товарів у країні.
У бізнесу стає все більше покупців, товарів і послуг. Що може бути кращим для українського бізнесу, ніж зростання числа покупців?
Та для цього потрібно, щоб уряд змінив політику стримування емісії
гривні і почав більше фінансувати за рахунок держбюджету різні економічні програми. Монетарна база емісії гривні в Україні зростатиме. Економіка насичиться грошима. Ставки за депозитами знизяться, кредити
здешевіють, хоча не так швидко, як цього хочеться.
Коли так буде, невідомо і чи буде взагалі?
Сьогодні ми живемо в борг. Насичення грошима економіки України
уряд здійснює за рахунок держборгу. Зростає в Україні борг, зростає і
кількість грошей в обороті. Чому тоді Україна не може надрукувати свої
мільярди гривень? Виявляється, може, але не більше, ніж золотовалютних запасів у доларах. Це є своєрідний гачок від МВФ. На сьогоднішній
день в Україні є 15 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Тому,
використовуючи свої важелі, МВФ допомагає фінансовій мафії тримати
Україну на доларовому зашморгу.
Виникає питання: “Брати чи не брати? Дадуть чи не дадуть? Якщо
дадуть, то чого зажадають? Якщо не дадуть, то чи виживемо?”
Усі ці дискусії з приводу співпраці з МВФ нескінченні.
На переговорах з МВФ потрібно заявити про те, що Україна може
обійтися без співпраці з цією фінансовою організацією. Якщо виникне
потреба у додатковій валюті, її можна позичити в банку будь-якої країни.
Валюти вистачає, її надрукували в достатній кількості. Тільки питання
зовсім в іншому: чому Україна позичає гроші виключно у МВФ? Тому
що українській владі вигідна така співпраця. Саме владі, а не народу
України. Конгрес США прийняв рішення преміювати підписантів. Тобто,
беручи гроші для держави, влада заробляє собі відсотки преміальних
від кредиту Міжнародного валютного фонду.

гаряча лінія
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Кому і скільки додали пенсії
Тетяна Лозінська

Багато запитань від городян і
мешканців району надійшло на
гарячу лінію редакції газети “RIAКозятин” відносно перерахунку
пенсії. Одним добавили тисячу,
іншим 100-200 грн. Роз’яснення
відносно доплати сьогодні надала начальник Козятинського
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Вінницької області Юлія Галак.
Осучаснення пенсій. За словами Юлії Галак,перерахунок проведено із застосуванням середньої
заробітної плати (доходу) в Україні,з якої сплачені страхові внески,
обчисленої як середній показник
в 2014, 2015 та 2016 роки (з 764,
40 грн) та величини одного року
страхового стажу в розмірі 1% за
формулою: П=Зп х Кс, де:
П - розмір пенсії у гривнях
Зп - заробітна плата (дохід)
застрахованої особи, визначена
відповідно до статті 40 Закону
1058, з якої обчислюється пенсія
у гривнях,
Кс - коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи
Осучаснення пенсій проведено пенсіонерам, які отримують
пенсії за нормами Закону України «Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування»
(далі - Закон 1058), та особам
з числа військовослужбовців
строкової служби - інвалідів
від захворювання, пов'язаного
з проходженням та виконанням
обов'язків військової служби, які
отримують пенсію за нормами
Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких
інших осіб» (далі - Закон 2262),
оскільки заробіток для обчислення таких пенсій визначається
в порядку, визначеному статтею
40 Закону 1058.
Управління пенсійного фонду
звертає увагу, що збільшення
розміру пенсії у зв'язку з її осучасненням у кожного пенсіонера
індивідуальне, оскільки визначається з коефіцієнта заробітку,
тривалості страхового стажу
кожного пенсіонера (індивідуальні показники особи) та року, коли
йому призначалася пенсія.
Приклади перерахунку пенсій. •Чоловік. Інвалід III групи від
захворювання, отриманого під час
проходження строкової служби,
Коефіцієнт заробітної плати становить 1,9.
Пенсія по інвалідності призначена у 2006 році із застосовуванням показника середньої заробітної плати по країні за 2007 рік
1197,91 грн (згідно з постановою
Кабміну №327від 23.04.2012).
Пенсія була встановлена у розмірі 40% заробітку (пункт «б»
статті 21 Закону 2262) і складала
910,41 грн (1197,91 грн х 1,9 х
40%). Оскільки розмір пенсії,
обчислений у такому порядку, не
досягав мінімального розміру,
встановленого для інвалідів III
групи у розмірі 100% прожиткового мінімуму для осіб, які
втратили працездатність, виплата
пенсії здійснювалася у розмірі
1412,00 грн, у т. ч.1312,00 грн мінімальний розмір пенсії (1312
грн х 100%) та 100 грн - підвищення, встановлене постановою
Кабінету Міністрів від 23 квітня
2012 р. №327.
Розмір пенсії до перерахунку

ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПРОВЕДЕНО З КІЛЬКОХ ПІДСТАВ
• у зв'язку зі зміною показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено
страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій
(осучаснення пенсій);
• із використанням нового розміру прожиткового мінімуму

становив 1412,00. Розмір пенсії
після перерахунку 2860,94. Сума
підвищення 1448,94.
• Чоловік працював у шкідливих умовах за Списком №2.
Дитина війни. Пенсія за віком
призначена у 1996 році. Страховий стаж - 46 років 7 місяців, з
них 13 років - робота за Списком
№2. Коефіцієнт заробітної плати
становить 2,18. Розмір пенсії до
перерахунку становив 2138,35.
Розмір пенсії після перерахунку 3889,21. Сума підвищення
1750,86.
• Чоловік працював у шкідливих умовах за Списком №2. Пенсія за віком призначена у 2013
році. Було застосовано показник
середньої заробітної плати по
Україні за 2010-2012 2368,70
гривень. Страховий стаж 32 роки
3 місяці, з них 3 роки робота за
Списком №1 та 10 років - робота
за Списком №2. Коефіцієнт заробітної плати 1,04820
Розмір пенсії до перерахунку становив 1366,61. Розмір пенсії після перерахунку
1452,00. Сума підвищення 85,39
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ПО ІНВАЛІДНОСТІ ВНАСЛІДОК ТРУДОВОГО КАЛІЦТВА АБО ПРОФЕСІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ
ТА ПЕНСІЇ У РАЗІ ВТРАТИ ГОДУВАЛЬНИКА З ЗАЗНАЧЕНИХ
ПРИЧИН. До жовтня 2017 року
обчислювалися за нормами Закону України «Про пенсійне забезпечення». Розмір таких пенсій з
урахуванням щомісячної державної
адресної допомоги, яка встановлювалася відповідно до постанови
Кабміну від 26 березня 2008 р. №
265, становив 1312 грн (крім інвалідів-шахтарів, розмір пенсій яких
становив 3936 грн - 1312 грн х З,
де 1312 грн - прожитковий мінімум
для осіб, які втратили працездатність, а членам сімей шахтарів,
смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві
або професійного захворювання,
з урахуванням щомісячної доплати
до пенсії у зв'язку з втратою годувальника становив 2 624 гривні).
Законом № 2148 передбачено проведення з 1 жовтня 2017
року перерахунку пенсій по
інвалідності внаслідок трудового каліцтва або професійного
захворювання та пенсії у разі
втрати годувальника з зазначених
причин за нормами Закону 1058
пенсіонерам, які мають необхідний страховий стаж (тривалість
визначена у статті 32 Закону
1058).
Перерахунок здійснюється з
врахуванням документів про вік,
страховий стаж, заробітну плату
(дохід) та інших документів, які
є у пенсійній справі на час перерахунку та відповідають вимогам
законодавства, що діяло на час
призначення пенсії або її перерахунку. Крім того, одержувачі
пенсій мають змогу надати до
територіальних управлінь Пенсійного фонду додаткові документи,
які можуть вплинути на розмір
пенсії (зокрема, документи про
стаж).

для осіб, які втратили працездатність;
• із переглядом розміру пенсій,
достроково призначених жінкам
після досягнення 55-річного віку;
• у зв'язку зі скасуванням особливого порядку виплати пенсій
працюючим пенсіонерам.

Для перерахунку таких пенсій
враховується заробітна плата
(дохід), з урахуванням якої було
раніше обчислено пенсію, за документами, наявними в пенсійній
справі, або за вибором пенсіонера - заробітна плата (дохід) за
період, передбачений абзацом
першим частини першої статті 40
цього Закону.
При перерахунку пенсій з 1
жовтня застосовується показник середньої заробітної плати
(доходу) за 2014-2016 роки та
величина оцінки одного року
страхового стажу в розмірі 1%
ПЕРЕВЕДЕННЯ З ПЕНСІЙ, ПРИЗНАЧЕНИХ ЗА СПЕЦЗАКОНАМИ, НА ПЕНСІЮ ЗА ЗАКОНОМ
1058. Пенсіонерам, пенсії яким
призначені відповідно до законів
України «Про Кабінет Міністрів
України»,«Про державну службу»,
«Про Національний банк України»,
«Про дипломатичну службу»,«Про
службу в органах місцевого самоврядування», «Про прокуратуру»,
«Про статус народного депутата
України»,«Про судоустрій і статус
суддів»,«Про судову експертизу»,
«Про статус і соціальний захист
громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,
«Про наукову і науково-технічну
діяльність», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Митного кодексу України,
Податкового кодексу України,
Положення про помічника-консультанта народного депутата
України (далі-спецзакони), розмір
яких,розрахований за матеріалами
пенсійних справ за нормами Закону
України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» з
застосуванням показника середньої заробітної плати (доходу) за
2014-2016 роки та величини оцінки
одного року страхового стажу 1%,буде більший за розмір пенсії
за спецзаконом,проводиться автоматичне (без їхнього звернення)
переведення на пенсію на умовах,
передбачених Законом 1058.
При цьому такі пенсіонери у
будь-який час зможуть звернутися до органів Пенсійного фонду
для переведення їх на пенсію за
спецзаконом з встановленням
розміру пенсії, отримуваної до
переведення на Закон 1058.
Переведення на спецзакон буде
здійснено з 1 числа місяця, що
настає за місяцем, у якому надійшла від них відповідна заява.
ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ ДОСТРОКОВО ПРИЗНАЧЕНИХ ЖІНКАМ. (при досягненні 55-річного віку)
До 1 січня 2015 року згідно
з пунктом 72 Розділу XV «Прикінцеві положення» Закону 1058
право на достроковий вихід на
пенсію за віком мали жінки, яким
виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше
30 років та за умови звільнення
з роботи. У цьому випадку розмір їхньої пенсії, обчислений
відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 цього Закону,

зменшується на 0,5% за кожний
повний чи неповний місяць до-

ня пенсії за достроковий вихід на
пенсію.

строкового виходу на пенсію.
Передбачалося, що зменшення
розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду
отримання пенсії, незалежно від
її виду (крім випадків, коли жінка
відмовлялася від отримання дострокової пенсії та продовжувала
працювати).
Зверніть уваг у! Законом
України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» таку
норму змінено. Передбачено, що
зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом періоду до досягнення віку, в якому
жінка мала б право виходу на
пенсію, передбаченого частиною
першою статті 26 Закону 1058, та
протягом періоду після досягнення встановленого віку виходу на
пенсію, який дорівнює кількості
повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію.

Дострокова пенсія була призначена у 2014 році жінці, яка
народилася 01.06.1959. Пенсійний
вік, встановлений статтею 26
Закону 1058 для жінок, які народилися у період з 1 квітня 1959
року по 30 вересня 1959 року
- 58 років. Тобто жінка вийшла
на пенсію раніше на 36 місяців.
Розмір її пенсії було зменшено
на 18%. Свого пенсійного віку 58
років вона досягла 01.06.2017. На
час введення вдію Закону 2148
період, який дорівнює кількості
повних та неповних місяців дострокового виходу на пенсію
після досягнення цією жінкою
пенсійного віку 58 років ще не
завершився. Тож з 1 жовтня 2017
р. відсоток, на який зменшується
розмір її пенсії, не змінився. Розмір її пенсії буде переглянуто без
застосування відсотків зниження
пенсії з дня, наступного за днем
завершення цього періоду, тобто
з 02.06.2020.

Після завершення цього
періоду розмір пенсії переглядається без застосування зниження пенсії з
дня, наступного за днем
завершення цього періоду.
При цьому з 1 жовтня поточного року розмір таких пенсій не
може бути меншим, ніж розмір
прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність, встановлений Законом України «Про
Державний бюджет України на
2017 рік» на 1 грудня 2017 року
(1 373 грн) та збільшений на 79
грн - 1 452 гривень.
Наприклад. Жінці,яка народилася 25.08.1958 та мала 30 років
страхового стажу,з 30 серпня 2013
року призначено дострокову пенсію після досягнення 55 річного
віку. Пенсійний вік, встановлений
статтею 26 Закону 1058 для жінок,
які народилися у період з 1 квітня
1958 року по З0 вересня 1958 року
- 57 років. Тобто жінка вийшла на
пенсію раніше на 24 місяці. Розмір її пенсії було зменшено на
12%. 57-річного віку вона досягла 25.08.2015. І після досягнення
пенсійного віку 57 років вона отримувала зменшений розмір пенсії.
Цей період становить більше
двох років. Тобто період, який
дорівнює кількості повних та
неповних місяців дострокового
виходу на пенсію після досягнення цією жінкою віку, передбаченого частиною першою статті
26 цього Закону (з 25.08.2015
по 25.08.2017) завершився. Тож,
враховуючи зміни у Законі, з
01.10.2017 розмір її пенсії переглянуто без застосування знижен-

З УРАХУВАННЯМ НОВОГО
ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
поточного року. Проводиться з урахуванням прожиткового
мінімуму, встановленого Законом
України «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» на 1 грудня
2017 року (1373 грн) та збільшеного на 79 гривень. Такий прожитковий мінімум застосовується
при перерахунку пенсій, надбавок,
підвищень, інших пенсійних виплат,
встановлених законодавством.
Зверніть увагу! У разі ж якщо
внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до Закону №
2148, розмір пенсії зменшується,
пенсія виплачується в раніше
встановленому розмірі. Насамперед це стосується тих осіб, які
на пенсію вийшли у 2017 році,
оскільки для обчислення розміру
їхніх пенсій уже було застосовано показник середньої зарплати у
розмірі 3764,40 гривень.
Частиною 3 статті 42 Закону
1058 передбачено проведення
перерахунку пенсій у зв'язку зі
зміною прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які
втратили працездатність, лише
особам, які не працюють (не
здійснюють діяльність, пов'язану
з отриманням доходу).
(Продовження в наступному номері)
Телефон гарячої лінії Козятинського об’єднаного
управління Пенсійного
фонду України Вінницької
області: 2-02-32
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Приємні гості редакції — Інтелектуали
з школи-ліцею
Діти побажали “RIA-Козятин” процвітання
В’ячеслав ГОНЧАРУК

У четвер, 26 жовтня, в редакцію
газети “RIA-Козятин” прийшли
третьокласники з ліцей-школи. На
таку кількість відвідувачів кабінет
головного редактора газети не
розрахований. Та дітей розмістили і навіть непогано. Не зважаючи
на свій молодий вік, це творчі
діти, які хочуть багато знати. І в
цьому переконались журналісти
видання під час зустрічі з ними.
У дітей було стільки запитань,
що головний редактор щотижневика Тетяна Лозінська відповідала майже годину. У ході зустрічі
у ліцеїстів раз-по-раз виникали
нові питання. А потім гості давали
свої пропозиції відносно газетного матеріалу. Хлопчиків більше
цікавила спортивна сторінка.

Вони називали такі види спорту,
як футбол, баскетбол, волейбол,
футбол (американський). Дівчатка
хотіли, щоб в газеті були статті
про кулінарію, рослинний світ,
тварин з червоної книги, художньої гімнастики та моду. А ще юні
інтелектуали хочуть, щоб писали
про надзвичайні новини та чим
живе місто. Щоб писали про хороших людей, про хороші новини.
Самі школярі до редакції прийшли не з пустими руками. Відчувалося, що до зустрічі з представниками преси готувалися.
Вони подарували редакції свої
вірші, намальовані власними руками картини та стінгазети. Вручили
композицію “дитячі руки” з побажаннями газеті: гарних відгуків,
процвітання, залишатися затребуваною, розквіту, популярності
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Неля Яворська розміняла 10 десяток

90-річна жінка віддала майже піввіку залізниці, вона пам’ятає
українських поліцаїв та НКВДистів...
В’ячеслав Гончарук

серед читачів, довголіття, творчих
успіхів і наснаги, вдячних читачів
“ви найкращі”. Кожен школяр за
витвір мистецтва чи за слушну
пропозицію отримав від редакції
подарунок — солодощі.

Зробивши фото на пам’ять,
гості редакції дружнім впевненим
хором затягнули “дя-ку-ємо”. Подякували й ми третьокласникам.
Діти пішли, а головний редактор
стала проглядати дитячі пропо-

зиції, готуючись до наступного
виходу газети.
Проглянувши всі, вона сказала:
“Ми друкуємо газету, в якій думка
дорослих збігається з дитячими
пропозиціями!”

Життєвий шлях 90-літньої Нелі
Іванівни Яворської не міг бути
не помічений нашим виданням.
Народилася Неля Іванівна 1 листопада 1927 року у селі Муховата
в селянській сім’ї. Тоді населений
пункт відносився до Самгородоцького району (тепер об’єднаний з
селом Вівсяники).
У рік і два місяці вона стала
сиротою — залишилась без матері. З п’яти років — без батька.
У 6-річному віці на її долю припав 33 голодний рік. Вижили,
завдячуючи корові. Їли бур’ян,
забілений молоком. За ті роки
наша краянка-довгожителька не
все хоче розповідати та в розмові відчувалося, що був штучний
голод. Пізніше пані Неля втратила
ще одну близьку людину, яку в
народі називають мачухою. Але
9-річній дівчинці та жінка замінила матір.
Коли їй було 14 років, розпочалась війна з німцями. У Муховатій
загарбників не було. Приїздили
тільки жандарми і давали місце-

вим роботу. Пам’ятає, як жандарм
нагайкою побив селян за запізнення на схід села.
— Та німець є німець, — каже
вона. — А от поліцаями були
українці. У Козятині було багато
військовополонених. Вони, коли
йшли на роботу, ставили порожні
консервні банки на дорозі, щоб
хтось з козятинців поклав туди
щось поїсти. Коли йшли назад,
забирали банки. Одні мешканці
району приїздили спеціально в
Козятин з сіл, щоб полоненим в
банки їжу покласти, а українціполіцаї банки з їжею перевертали.
Оце були нелюди нашої нації!
Розповіла наша героїня про
долю своєї подруги. Яка в післявоєнні роки серпом на полі
зрізала 6 колосків. Дитина хотіла знати, як росте хліб. Коли
повернулася з поля, у хаті був
уповноважений по збору податків
НКВДист. Він запитав, що тримає
та у руках. Жінка розмотала з
серпа зрізане колосся і пояснила,
що малеча цікавиться, які колоски
у пшениці. За це подруга отримала 6 років тюрми...

Денис Радзіховський

Владислав Холковський

Кіра Глазкова

Лаура Семенюк передала найкращу стінгазету

Поліна Гречанюк

Вікторія Костенчук

Назар Сінчук

Дмитро Стецюк

Анна Макарова

Світлана Олицька

Платон Янковчук

Анастасія Запорожець

щоб батьки виховували щасливих,
здорових та розумних дітей.
У свою чергу ми побажали
Нелі Іванівні міцного здоров’я.
Відсвяткувати не останній ювілей
в її житті. Інше, як вона каже, у
неї все є. Не голодує, в будинку
тепло і зігріта теплом своїх дорослих дітей.
Від редакції: Приємно, що
вчора, 1 листопада 2017 року,
в день народження ювілярки її
щиро вітало керівництво козятинської дистанції колії. Пройшло 35
років, як Неля Іванівна вийшла
на пенсію, а за неї пам’ятають,
як за відмінного працівника-залізничника.

Анастасія Корнійчук

Педагоги
ліцею-школи
ліворуч
вчитель
початкових
класів Ірина
Сушко,
по центру
психолог
Людмила
Шевчук,
праворуч
соціальний
педагог
Тетяна
Лясківська

Влад Каспрук

У пані Нелі є двоє дітей — син
Сергій та донька Тетяна.
Після того, як наша співрозмовниця роки свого життя довела
до пенсійного віку, ми поставили
їй ще два запитання: про секрет
довголіття і побажання молодому
поколінню.
На перше пенсіонерка із стажем правильної відповіді не знає.
На її думку, це знає тільки Бог.
— Мене доля не балувала,
в молоді роки жила в голоді й
холоді, — розповідає довгожителька. — Їла кашу з проса.
А молодому поколінню хочу побажати не бачити війни, розрухи.
Побажати миру і любові в сім’ях,

Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

Ми запитали у козятинчан

Анастасія Кочурська

У 17 років Неля Іванівна поїхала на Донбас та через рік повернулась. Спочатку працювала
в Глухівцях. Постійної роботи не
було, то влаштувалася “в путі”.
Слово російське, але так колись
називалися працю теперішніх
монтерів колії. Наша героїня на
рівні з чоловіками заробляла
гроші вантажником.
У 20 років молодій дівчині випав ще один виклик долі — ще
один голодний рік в біографії.
— З труднощами, але вижили, — пригадує вона. — Село
більшовицька влада, скоріше,
грабувала, ніж збирала податки.
Пам’ятаю, як курей носила на
поле, щоб птиця з’їдала жуків
довгоносиків. Курка — птиця свійська та не завжди вдавалося її на
полі впіймати. Іноді доводилось
повертатись додому без несучки...
Уже у 1951 році, коли їй було
24 роки, мала постійне місце
роботи монтером колії. Це тепер
на колії більшість важкої праці
механізовано, а тоді все робили
вручну. Так на одному місці працювала до виходу на пенсію.

Ігор (18), студент:

Дмитро (19), студент:

— Дуже подоба— Все о’кей! Весеється навчання і учи- ле студентське життя!
лище.

Сергій (23), інженер з
охорони праці:

Леонід Васильович (58), викладач:

— Завтра їдемо у Вінницю на
— Ходив на концерт в обласну спартакіаду серед учнів
дитячій музичній школі.
ПТУ.

Дмитро Анатолійович,
викладач :

Наталя, психолог училища
залізничного транспорту:

— Задоволений роботою і колективом.

— Сьогодні в училищі свято, прийшли мої друзі, я їх дуже рада бачити.

Щоб скрасити сірі осінні будні...
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Сьогодні найбільш пoпуляpний
рожевий та бeжeвий колір манікюру. Poжевий квapц, колір чaйнoї

Св'ятослав Завальнюк

троянди, фукcії, кpeмoвий, poжевобeжeвий… — легкі і не нав’язливі.
Про це дізналися у майстрів студії
манікюру на Пилипа Орлика. Щоб
позбутися однотонного дизайну,

мaйcтpи пропонують прикpaшaти
мaнікюp під вaш cтиль і нacтpій чи
подію. Мeтaллічні пoкpиття, cтpaзи,
гeoмeтpичні фігуpи, змішування
двоx і більше відтінків робить

мaнікюp cвіжим і найновішим.
У підбірці нижче — ідеї, які
внecуть в cірі ocінні будні нoтки
ніжнocті, кoкeтcтвa і кохання. Фото
з сайту women-tusovka.

Похваліться своїми гарними нігтиками на сторінках нашої газети.
Присилайте їх з прив’язкою до
салону чи майстра на Viber гарячої
лінії 068-308-01-25.

Вітання
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ПАТ «Укрпошта» ЦВПЗ м. Козятин
З 2 жовтня 2017 року змінено графік
роботи міського відділеня поштового зв’язку за адресою м. Козятин, вул.,
Незалежності, 39:
понеділок - п’ятниця з 8:00 до 20:00
без перерви
субота з 8:00 до 15:00 без перерви
неділя вихідний день
Будемо раді Вас бачити серед наших
клієнтів!

411226

409903

10

Криниці «Під ключ»
Якісно
видко та
Ш
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо
Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

410860

 6 òîì³â ³ñòîð³¿ âåëèêî¿ â³ò÷èçíÿíî¿ â³éíè 1941 - 1945 ð.,
ìàãí³òîôîí Êîìåòà 212- ³ ñòåðåî (àêóñòè÷íà ñèñòåìà 12ÀÑ,,
2 êîëîíêè ïî 4 îì.) 063-437-99-51
 Àáî çäàì â îðåíäó ìàãàçèí â öåíòð³ 42 êâ.ì., âîäà, ö/
êàíàë³çàö³ÿ. 063-393-53-06
 Àâòîìîá³ëüíèé ìîäåðí³çîâàíèé ïðèöåï ç íàðîùåíèìè
áîðòàìè òà óñèëåíîþ â³ññþ. 097-621-40-72
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Àêâàð³óì 200 ë. + ðèáà + îáëàäíàííÿ, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 093-917-10-83
 Áàíêè, ñêîâîð³äêè, ãóñÿòíèöÿ, òàð³ëêè, óìèâàëüíèê ó âàííó,
âàçîí åêçîòè÷íèé (ñóêóëåíò), ëþñòðà íîâà ïîòîëî÷íà. 093773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
 Áàðàíè ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 098-222-98-86
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, òàãàíîê ãàçîâèé, åë. ïëèòêà,
ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè 500 Âò., åëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, ïîòóæí³é
ìëèí, áîëãàðêà, âñå íîâå, åëåêòðîçâàðêà, àâòîãåí. 068-21634-20
 Áëîê áóä³âåëüíèé 20 õ 20 õ 40. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Áî÷êà, çàë³çî, ìàãí³òîëà, ãîð³õ íà äðîâà, êàìåðè, ñêàòè äî
ïðèöåïà, äâèãóí «Îïåëü Âåêòðà». 096-983-18-68
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
 Âàãîíêà ïëàñòèêîâà 8 êâ.ì., äâåð³, â³äåîêàìåðà,
â³äåîìàãí³òîôîí, êíèæíà øàôà, òðþìî, áàíêè, òàð³ëêè, øïèö³

äî âåëîñèïåäà 30 ñì. - 34 øò. 093-773-34-02, 098-675-2169, 099-080-08-26
 Âàçîí öèêëàìåí, ãàðíî öâ³òå, ìàº áàãàòî áóòîí³â. 093109-83-83, 097-556-89-47
 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
 Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.48. 063-406-22-13, 097-590-77-08
 Â³äåîêàìåðà Panasonic + ñóìêà ï³ä ì³í³-êàñåòó 800 ãðí,
ïð³íòåð ÌÔÓ «Canon» + ÑÍÏ× 900 ãðí., êîìï’þòåð 4-õ
ÿäåðíèé + ìîí³òîð Ñàìñóíã 17« 6 000 ãðí. 096-797-90-53
 Â³êíà 3 øò., æ³í. çèìîâå ïàëüòî íîâå, êíèãè ð³çí³, øàôà
3-õ ñòâîð÷àòà, ñåðâàíò, 2 êðîâàò³, áàíêè, òàð³ëêè, êîëîíêè.
093-773-34-02, 098-675-21-69, 099-080-08-26
 Â³êíî ì/ï 0.82 õ 1.15 ïðîô³ëü 70 ìì., 5 êàìåð, ïðàâå,
íîâå. 063-829-40-00
 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 áàëîíè, òðóáè, óãîëêè, áóðæóéêè. 097-793-55-95
 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 â öåíòð³, çâàðåíèé ç òîâñòî¿ ëèñòîâî¿ ñòàë³.
063-145-45-35
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49

4242

продам

 Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-615-33-70
 Ãàðàæ ð-í Õèòðîãî áàçàðà. 063-384-01-15
 Ãàðàæ. 063-422-45-66
 Ãàðáóçè íà êàøó, êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-680-02-29
 Ãàðáóçè. 093-783-37-36
 Ãí³é àáî îáì³íÿþ çà îðàíêó. 098-705-82-38
 Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
 Äâà îðòîïåäè÷í³ ìàòðàöè 190 õ 90 â õîðîøîìó ñòàí³.
096-445-25-80, 093-685-57-35
 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ì³æê³ìíàòí³ ñó÷àñíèé äèçàéí ç³ ñêëîì
á/ó, ð³çíîãî ðîçì³ðó, ìåáë³ äâ³ øàôè òà 2 àíòðèñîë³
ëàêîâàí³. 063-462-61-20
 Äåðåâîîáðîáíèé ñòàíîê áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé 5 Êâ 380
Â, á³äîíè 40 ë. 400 ãðí., àäàïòîð (áðè÷êà). 093-375-06-61
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà íåðîçêëàäí³, ì³í³ - êóðè ïî 50 ãðí.
067-302-24-06
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà GOBY â õîðîøîìó ñòàí³. 063-178-74-18,
096-699-69-95
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó íåäîðîãî. 063-694-94-49, 098-40499-04
 Äèòÿ÷à îäåæà á/ó â õîðîøîìó ñòàí³, 3 òåëåôîíà, 6
êîëîñíèêîâ, áàê äî ïðàëüíî¿ ìàøèíêè ç àêòèâàòîðîì
«Ðèãà-8», ð/äåòàë³, êíèãè ïî ð/òåõí³ö³, êîëüîðîâèé òåëåâ³çîð
«Åëåêòðîí». 067-870-64-37, 098-347-49-11
 Äèòÿ÷å ë³æêî ç ÄÑÏ 200 õ 90 ñì â õîðîøîìó ñòàí³. 067537-46-28
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì,
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ).
097-643-40-14
 Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñâàðî÷íèé àïàðàò, íåäîðîãî. 063995-01-96, 096-682-92-93
 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. 098-974-2935, 063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ç ñàðàºì, ñóõå
îñâ³òëåíå ì³ñöå â áëàãîïîëó÷íîìó ðàéîí³ 62 000 ãðí. 097955-65-90, 093-209-06-88
 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, ôóíäàìåíò çàáóòîâàíèé 0.15 ãà 110 000
ãðí. 063-320-32-07
 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 ÿ÷ì³íÿ. 097-611-49-59
 Çèìîâ³ øèíè Ìîòîäîð íà äèñêàõ R14 4 øò. 098-298-

04-94
 ²íäîêà÷êè æèâ³ âàãà 1.5 - 3 êã. 063-293-14-22, 097-195-57-75
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 500 êã., íàñ³íüîâà òà ì³ëêà, áóðÿêè ñòîëîâ³
400 êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 500 êã., ÷àñíèê îçèìèé. 096-561-79-72
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, äèçåëüíèé ìëèí. 093-002-51-50
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì 2 õ 3, òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé
(áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé). 093-917-10-42, 093-917-10-43
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà 8 ãðí./â³äðî, ïøåíèöÿ ñâîÿ ç ãîðîäó. 068051-93-60
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 Êîçà, êîçî÷êè áåðåçíåâ³. 096-766-91-86
 Êîðìîâèé áóðÿê Êîçÿòèí. 097-112-29-08, 073-060-44-73
 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, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 093-941-04-97
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
 Êîðìîâèé áóðÿê. 098-090-95-32
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-301-26-42
 Êîðîâè 2 ò³ëüí³ íà âèá³ð, ñ.Ïèêîâåöü. 097-211-32-18
 Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç òðåò³ì òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà, 2 ëüîøêè
ïî 80-90 êã., êîðìîâèé áóðÿê. 067-319-08-49
 Êîñòþì çàë³çíè÷íèé ÷îëîâ³÷èé íîâèé, êîë³ð ñèí³é, ð.48-50,
íåäîðîãî. 093-785-57-79
 Êîòåë òâåðäîïàëåâíèé äîâãîãî ãîð³ííÿ ãîðèçîíòàëüíèé,
òåðì³í ãîð³ííÿ 12 ãîäèí, ïëîùà îá³ãð³âó äî 200 êâ.ì., íîâèé.
067-756-85-13, 063-537-70-40
 Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, Êàë³ôîðí³éñüê³,
Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, Ïîëòàâñüêå ñð³áëî,
Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 097-793-55-95
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü
(Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êðîë³â ³ íóòð³é âåëèêèõ ïîð³ä, ñàìö³ ³ ñàìêè, çåðíî ïøåíèö³.
063-299-32-96, 096-350-73-41
 Êðóãè äëÿ êàíàë³çàö³¿. 063-141-73-76
 Êóõíÿ á/ó íåäîðîãî. 098-853-39-84
 Êóõîííà ñò³íêà 3.30 ì. 063-741-30-90
 Ë³÷èëüíèê 3-õ ôàçíèé. 063-279-94-04
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáåëü äëÿ ê³ìíàòè «Ñò³íêà» êîðè÷íåâà, òðþìî. 093-76654-43
 Ìåáëåâà ñò³íêà - ïðèõîæà á/ó. 093-872-46-29
 Ìåáëåâà ñò³íêà, áàòóò, íåäîðîãî. 093-626-82-86
 Ìåáë³: 2-õ ñïàëüíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, òðèëÿæ, 2 øàôè,
õîëîäèëüíèê íåðîáî÷èé, ãàçîâà ïëèòà. 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
 Ìåòàëåâ³ äèñêè R-13 ÂÀÇ 2106, 2108, Reno - Êåíãî R-14 á/ó
â³äì³ííèé ñòàí. 067-756-85-13, 063-537-70-40
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí + ÷åõîë FLY IQ4406 - 1 000 ãðí., â
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ЦВПЗ м. Козятин Вінницької Дирекції ПАТ «Укрпошта» повідомляє,
що з 07 вересня 2017 року розпочалась передплатна кампанія
на періодичні друковані видання України на 2018 рік.
Зручно,швидко та своєчасно оформити передплату,як за готівку так
і по безготівковому розрахунку Ви можете:
- у будь-якому відділенні зв’язку;
- безпосередньо через листоношу.
Приймання передплати здійснюється у наступні терміни:
На видання «Каталогу видань України «Преса поштою» на 2018 рік:
- адресної та карткової систем експедирування – до 07 грудня п.р.
На видання «Каталогу місцевої сфери розповсюдження» на 2018 рік – до
26 грудня п.р.
Інформацію щодо періодичних видань Ви можете знайти у зручних
каталогах, а професійну консультацію отримати від працівників поштових відділень зв’язку.
Чекаємо на Вас у відділеннях поштового зв’язку та сподіваємося, що
ви станете нашими постійними клієнтами.
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ãàðíîìó ñòàí³. 063-520-78-71
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 ìì.,
êðàí ãàçîâ. 2-õ õîäîâ Ä15, êóïîíè Óêðà¿íè, ïîëîñà àëþì. 8 õ
4 ìì íà òð-ð, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-3486, 2-51-56
 Ìîðêâà 200 êã. 097-399-24-29
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê «Ëîðä» á/ó â õîðîøîìó ñòàí³ 3 000 ãðí.
093-767-80-99
 Ì’ÿêèé êóòî÷îê ç êð³ñëîì, ñòàí â³äì³ííèé. 093-907-98-54
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-46,
063-629-01-49
 Îâåöü íà ì’ÿñî òà íà ðîçâ³ä. 063-109-98-84
 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
 Ïàñ³êà - êîðìóøêè, ïèëüöå-çáèðà÷³, ðàìêè, â³ñê, êíèãè
ïî áäæ³ëüíèöòâó, äóõîâíà ë³òåðàòóðà, îä³ÿëî ïóõîâå ðó÷íî¿
ðîáîòè. 096-364-80-30
 Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã» 1 000 ãðí., êð³ñëà 2 øò. «Òþëüïàí» ïî
800 ãðí., øêàô 2-õ ñòâîð÷àòèé 1 000 ãðí., ìàøèíêà øâåéíà
«Ïîäîëêà» 500 ãðí. (íîæíà), ì’ÿêèé êóòî÷îê 6 000 ãðí. 093724-28-38, 096-414-00-43
 Ïëóæîê 250 ãðí., áîðîíà 300 ãðí., ðàñïàøêà 250 ãðí. 073226-93-43, 097-874-22-15, 2-13-44
 Ïîðîñÿòà 12-14 êã. 068-941-44-47
 Ïîðîñÿòà 15-20 êã., ãàçîâèé êîòåë 2-õ êîíòóðíèé ìàéæå
íîâèé. 097-029-63-05, 063-294-52-71
 Ïîðîñÿòà êîðåéñüê³ ì’ÿñí³. 098-955-90-13
 Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè.
098-587-31-69, 067-429-73-29
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-458-74-38
 Ïðàëüíà ìàøèíêà «Àðäî» á/ó ðîáî÷à, ìîæëèâî íà
çàï÷àñòèíè. 096-095-98-01
 Ïðàëüíà ìàøèíêà àâòîìàò, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, íåäîðîãî.
098-974-32-72
 Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063289-29-03
 Ïøåíèöÿ 500 êã., ÿ÷ì³íü 500 êã. 096-921-39-87
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà,
ñîêîâèæèìàëêà, ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096364-80-30
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07

 Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850, 845,
19 õ 13 - 1125 ìì., â³øàëêà í/æ Ä33 íà 5 ãà÷ê³â âèñ. 1500
ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿,
íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî
ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ðîòîðíà êîñ³ëêà çàäí³ êîëåñà øèðîê³, âóçüê³ äî ÌÒÇ.
068-024-27-05
 Ñâèí³ ìàë³ ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097-238-27-94
 Ñåìáåðíàðà ä³â÷èíêà 8 ì³ñ., â³ä ÷èñòîêðîâíèõ áàòüê³â,
íåäîðîãî. 097-793-55-95
 Ñ³òêà - ðÿáèöÿ â çåëåíîìó ïëàñòèêó, ïë³íòóñ äóáîâèé,
íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêà äëÿ êâ³ò³â ìåòàëåâà, ôàíåðà, ðàä³àòîðè,
ïë³íòóñà ïîòîëî÷í³, ëàì³íàò. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Ñîêîâàðêà, 2 ëèñòà ôàíåðè 2 ì õ 2 ì., S-10 ìì.,
äåðåâ’ÿíà ñêëàäíà ç 3-õ ÷àñòèí äðàáèíà, ìåòàëåâèé ãàðàæ.
099-294-82-38, 2-12-13
 Ñïîðòèâíèé êîñòþì, íàá³ð â³äêðóòîê, òèòàíîâèé äèñê,
øâåëåðè, êíèãè. 093-850-01-60
 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
 Ñò³ë - òóìáà á/ó, ïîë³ðîâàíà, ñâ³òëî - êîðè÷íåâîãî
êîëüîðó 300 ãðí. 063-829-37-33
 Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ 0.75, êóõíÿ 2 êâ.ì. íåäîðîãî. 067796-11-99
 Ñò³íêà ìåáëåâà (ê³ìíàòíà), øàôà á/ó 3-õ äâåðíà, øàôà
2-õ äâåðíà á/ó, ñåðâàíò á/ó, íåäîðîãî. 063-303-23-24,
097-916-44-09
 Ñò³íêà ìåáëåâà ê³ìíàòíà «Ìàãíàò», ð. 3.66, ôàñàä áîðäî
- ãëÿíåöü ç êîìîäîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85,
063-541-10-96
 Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 Òåëåâ³çîð LG â ðîáî÷îìó ñòàí³, åë. ïðîñòèíü 2 õ 1.5.
097-324-11-50
 Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé ä³àã. 51, 800 ãðí. 093-263-85-59,
067-424-22-36
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 097-756-75-89, 097-876-76-72
 Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ., ÷îðíî-ðÿáà. 096-068-22-78,067298-90-06
 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
 Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê
63 õ 63 =2 ì/ï, ïåðåíîñêà 2-õ æèëüíîãî êàáåëÿ 35, 20 ï/ì,
êðàí Ìàºâñüêîãî (âèð. ²òàë³ÿ), ïðóòîê ëàòóí ï³ä S 9. 096453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà í/æ Ä38, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, áðîøóðè íà
äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 69, 73, 78, 88, 104, ïðèñòð³é
äëÿ ïîâîðîòó òåëå. àíòåíè íà 360 ãðàäóñ³â, ïëèòêà îáëèö.
15 õ 15 - 4.5 êâ.ì., ïëèòêà êîë³ð ìîðñüêî¿ õâèë³ 2 êâ.ì. 096-

453-34-86, 2-51-56
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà,
äîìàøíþ êîïò³ëíþ. 2-12-24, 093-884-86-66
 Òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ñåðâàíò, ìîéêà 50 õ 40, òóìáî÷êà
- êîìîä, 2 ïîäóøêè 60 õ 60. 093-619-19-93, 096-983-18-24
 Òþêè, äðîâà. 068-024-27-05
 Òþêè. 068-024-27-05
 Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé, òåëåâèçîð JVC
54ñì, åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Õîëîäèëüíèê á/ó «Ñíàéãå», äèòÿ÷à êîëÿñêà çåëåíà,
ìàøèíêà - òîëêàð, õîäóíêè. 093-632-67-45, 098-600-99-29
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 096-160-10-69, 093-88927-46
 ×àñíèê Ëþáàøà äóæå õîðîøî¿ óðîæàéíîñò³, â ãîëîâö³ 6
âåëèêèõ çóá÷èê³â, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-216-34-20
 Øê³ëüíà ïàðòà äëÿ ä³â÷èíêè, ðîæåâîãî êîëüîðó â ãàðíîìó
ñòàí³ 300 ãðí. 063-520-78-71
 Ùèòêè ôóòáîëüí³, äîðîñë³ òà äèòÿ÷³. 073-152-97-19, 093155-24-07
 ßñåí íà êîðíþ, äðîâà. 096-392-59-46, 063-994-73-98
 ß÷ì³íü. 097-524-76-96
 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. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067-584-85-58
 1-ê³ìí. êâ. ç ðåìîíòîì, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 49. 093-04158-73
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5/5, ³íòåðíåò,
òåëåôîí, ç ìåáëÿìè. 098-584-71-50, 093-760-98-31
 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
ðîçòàøóâàííÿ ï³ä ìàãàçèí ÷è îô³ñ, º âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-780-65-82,
067-843-81-54
 1-ê³ìíàòà ç ãàçîì, âõ³ä îêðåìî, äåøåâî. 063-026-74-92
 2-õ ê³ìí. ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 096463-00-66
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-493-53-58
 2-õ ê³ìí. êâ., 40 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé,
º ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-81-28, 098624-94-28
 2-õ ê³ìí. êâ., 44.1 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098-305-54-74
 2-õ ê³ìí. êâ., 48.3 êâ.ì., 5/5, ÿê³ñíèé ðåìîíò, ê³ìíàòè

îêðåì³, òåïëà, ñâ³òëà. 093-341-64-08
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå ïðîõ³äí³,
º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-926-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 58.2 êâ.ì., 2/3, ê³ìíàòè ³ ñàíâóçîë ðîçä³ëüí³,
ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé ³ìïîðòíèé êîòåë, òàìáóðí³ âõ³äí³ äâåð³
íîâ³, êîñìåòè÷íèé ðåìîíò, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 45. 096-568-8136, 098-229-02-52
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Â³íí³÷åíêà. 067-537-46-28
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-643-35-23
 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, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 067-753-45-35
 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. 063-13186-02, 096-967-82-89
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ. 068-507-23-67
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ (5 øêîëà), òåðì³íîâî 48 êâ.ì. 063406-22-13, 097-590-77-08
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, çðîáëåíèé
ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñóïóòíèêîâà àíòåíà,
º ï³äâàë òà êîíòåéíåð. 050-417-79-70, 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.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., 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, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé
êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, çàã. ïëîùà 45 êâ.ì.,
÷àñòêîâèé ðåìîíò, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, ïîãð³á, ñàðàé.
063-783-83-40, 097-242-53-94
 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.. 067181-05-28
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

реклама та оголошення
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409987

410537

409630

409972

410894

12

робота та оголошення

409632

411053

ремонт, послуги

410427

410871

410201

411259

робота

411253

411232

Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків,
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска.
Відповідальність, порядність - гарантую. 067889-16-25
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-75-25

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,
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60

<@Заг1:>обмiняю
1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж,
власна. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31

1.8. Дiлянки
, с.Пиковець, дiлянка пiд житлову забудову. Цiна:
128686, тел.: (050) 511-09-42

6. Будiвельнi матерiали
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги
Натяжнi стелi вiд виробника. stelivsim.com.ua Тел.:(096)620-4541, (068)003-25-53

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
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) 25034-99

7. Все для дому, меблi, побутовi товари, 12. Обладнання, тара та упаковка
побутова хiмiя
12.2. Куплю
7.3. Товари для дiтей продам
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт,
тел.:kramnicya.com.ua

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

25. Загальнi оголошення

8. Автомобiлi
8.5. С/г технiка та iнвентар
Кормозбиральна технiка Welger AP 41, 2004р., цiна 77797 грн.
Тел.:(067) 268-36-04
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги
Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97
8.9. Автозапчастини транспортнi послуги
Перевез.пасажирiв,передач до Бельгiї-Нiдерлан.з Тернополю.
Дост.посилок по Укр.Конс. Тел.:(098) 412-75-31

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
 3-õ ê³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì., 2-é ïîâ. òðèïîâåðõîâîãî áóäèíêó,
³íä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à âîäà, ñàíâóçîë îêðåìèé, äâà
ïîãðåáà, ñàðàé, ñóïóò. àíòåíà, àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. (067)
501Ö16Ö20
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, öåíòð. 063-170-0997 Ëþäà
 3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ð-í ó÷èëèùà, 64 êâ.ì., ñåðåäíÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ï³äâàë. 098-788-01-84, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 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., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, 3 ïîâ., íå óãëîâà,

Продам магазинчик 15 кв.м. на
автостанції. 093-767-69-07

411233

Здам в оренду приміщення в магазині "RICH". 093-100-10-35, 096-21555-70
Прибиральники (-ці) (оператори
підлогомийних машин) в клінінгову компанію в м. Київ. Зручний
графік роботи (денні та нічні
зміни). Спецодяг. Забезпечуємо
житлом. Оплачуємо проїзд до м.
Києва. ЗҐп 5000-8000 грн. Тел.:068983-85-36,099-218-96-56, Олена
Продам будинок 100 кв.м., р-н
автовокзалу, зем. діл-ка 15 сот.
067-935-88-67, 063-280-18-73

Вантажники, Водії запрошуються
на постійну роботу. З/п - від 6000
грн, можливість харчування та
проживання безкоштовно. Офіційне працевлаштування. 050-33477-98; 044-292-11-46
Водій кат С на грузовий автомобіль з/п 12000-20 000грн, диспетчер-логіст з/п 7000-12000 грн,
слюсар з/п 10000-15000 грн. Тел.:
098-048-19-84, 067-723-60-43
Охоронці потрібні в м. Київ. Всі
деталі за тел: 067-478-90-20

Здам в оренду торгівельну та
офісну площу в ТОЦ "Україна". 097861-56-14, 063-141-70-79
093-091-02-55
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 10 ñîò., 57 êâ.ì., ñóõèé ïîãð³á,
ãàçîâå + ï³÷íå îïàëåííÿ, â³äëèâ, 2 ñàðà¿ 188 000 ãðí. 097955-65-90, 093-209-06-88
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà 73, 5 ñîò., 57 êâ.ì., ãàçîâå + ï³÷íå
îïàëåííÿ, â³äëèâ, ñóõèé ïîãð³á, 2 ñàðà¿ 135 000 ãðí. 097-95565-90, 093-209-06-88
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà ìåòàëåâà,
â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè.
067-412-28-56, 067-966-19-14
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà. 097-642-10-54, 093-808-27-73
 Áóäèíîê ãàç, ñ.Ïèêîâåöü, ãîñï. áóä³âë³. 068-441-74-56,
073-058-43-22, 068-512-77-58
 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 ãëèíîáèò., îáêëàäåíèé öåãëîþ, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ïëîùà 70 êâ.ì. 063-152-94-75
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå + ãàç.
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê Êîçÿòèí-²², ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, êðèíèöÿ, ï³÷íå
îïàëåííÿ, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, âóã³ëëÿ, äðîâà, òàðåëêà,
òþíåð, òåëåâ³çîð, ìåáë³, ðåìîíò. 093-030-74-54, 096-964-

3-х кімн. кв. 70,8 кв.м., 2-й пов.
триповерхового буд. інивід. опалення, є гаряча вода, санвузол
окремий, два погреба, сарай,
супутникова антена, або обмін з
доплатою. (067) 501–16–20
64-88, 097-189-67-03
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Á.Õìåëüíèöüêîãî 27, çåì. ä³ë-êà
25 ñîò., º ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ. 063-535-03-07
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã. ïëîùà 120
êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³ çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò.,
ñàðàé, ïîãð³á. 098-588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê ïðîñòîðèé,
ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ
ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³.
096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ùîðñà 137, ïîòðåáóº ðåìîíòó.
097-455-86-11
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè àáî îáì³íÿþ
íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí. 096-843-68-18
 Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, äðîâà,
âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ïîðó÷

410443

411255

409516

грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00

411254

407593

ðåàëüíîìó ïîêóïöþ õîðîøèé òîðã. 093-018-91-48
 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. 067932-49-25 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. 063-44691-42, 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 ÏÐÁ, 1 ïîâ., ñòàí æèëèé. 063-716-34-83
ï³ñëÿ 17:00
 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, 1 ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä.
îïàëåííÿ. 067-963-17-30
 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., öåíòð, òåðì³íîâî, 55 êâ.ì. 063-406-22-13,
097-590-77-08
 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
 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, òåðì³íîâî. 096-225-41-44, 063-71294-15
 Áóäèíîê ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ç âåëèêîþ çåì. ä³ë-êîþ,
íåäîðîãî, âóë.Ñåðá³íà ð-í çàë³çíè÷íî¿ äèðåêö³¿. 093-994-44-50
 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, ôðóêòîâ³ äåðåâà,
âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³ çóïèíêè. 097753-65-54
 Áóäèíîê 6 õ 10, ñìò.Áðîäåöüêå, âóë.Ñîíÿ÷íà 17, º ãàç,
âîäà, òóàëåò, ï³äâàë, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ãîðîä. 068-069-67-25
 Áóäèíîê 6 õ 9 ãàç, âîäà, ó÷àñòîê 5 ñîò., âóë.Ïðîëåòàðñüêà
6. 096-215-55-63, 093-730-89-34
 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. 067409-35-37
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãîñï. áóä³âëÿìè âóë.Ïîêðîâñüêà 22,
ñ.Êîçÿòèí. 093-704-07-18
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà ðåìîíòîì, º ãàç,
òâåðäîïàëåâíèé êîòåë, õîëîäíà ³ ãàðÿ÷à âîäà, âàííà, òóàëåò,
ì/ï â³êíà, çåì. ä³ë-êà 0.181 ãà, ãàðàæ, ïîãð³á, 2 ñàðà¿, êðèíèöÿ,
ñàäîê ³ ãîðîä, ïîðÿä ð³÷êà, òèõà âóëèöÿ. 067-379-91-94
 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, àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä,
äàíà ïðîïîçèö³ÿ ìîæå ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äëÿ ïðîæèâàííÿ òàê ³
äëÿ äà÷íîãî 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,

411062

люсар, сварщик по аргону 097-896-45-15
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. (096) 868-90-80, (098) 315-50-59
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апаратника борошномельного виробництва та
різноробочих. 097-364-46-50
На СТО потрібен автомийник. Висока з/п. 063665-38-65
Потрібен кухар, пекар для впічки пирогів. 067791-11-73
Терміново запрошуєтся няня для новонародженної
дитини. 063-616-83-08, 098-267-01-61
Запрошуэться на постыйну роботу фармацевт.
Графік 2 через 2. З/п висока. 097-877-97-33
На роботу запрошується продавець-консультант
в магазин дитячого одягу, ставка + %, ТЦ "Rih".
098-106-08-61
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вахта 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вахту). Проживання та харчування оплачує компанія.
Офіційне оформлення. 099-345-49-04

410445

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
На роботу в м.Київ потрібні продавці в магазин,
з/п від 5 000 грн. + %. 063-489-68-73
На роботу в перукарню потрібні перукар, помічник
перукара, майстер манікюра. 063-359-39-99, 097693-47-62
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 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
На роботу на шиномонтаж потрібні працівники.
067-586-56-26
В магазин "Зодіак" потрібен продавець на кондитерський відділ. 063-650-12-29 Аліна
На роботу в меблевий магазин потрібен продавець. 067-900-85-65
Запрошується секретар-помічник, менеджер по
роботі з постачальниками, рекламний агент. Бажано в.о. 063-366-49-50
В кондитерську "Тинок", вул. Винниченка,2/1, на
постійну роботу потрібен шеф-кухар, кондитер,
пекар, помічник кухаря. Висока заробітна плата,
соціальний пакет.
067-430-02-80
На роботу потрібний монтажник металопластикових конструкцій 063-992-03-90
На постійну роботу потрібен вантажник. 067 430
02 80
Працівники по догляду за тваринами, повар для
тварин, різноробочі для дрібних будівельних робіт.
Робота 50 км від Києва. Притулок для тварин. тел:
067-656-70-98
Монолитчики срочно требуются на постоянное
место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье
т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая. Предоставляем
жилье. т. (067)5081459
Стропальщики срочно требуются на постоянное
место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье.
т. (067)5081459 Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное место
работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье.
т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье
т. (067)5081459 Ирина
Специалисты требуются по установке дверей в город Киев. Большие объемы работы. Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т. (067)5081459
Специалисты требуются поукладке линолеума
в город Киев. Большие объемы работы. Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т.
(067)5081459
Маляры в город Киев. Большие объемы работы.
Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т.
(067)5081459
На роботу запрошується водій категорії Е, автос-
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àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 097-029-91-70
 Áóäèíîê íåäîáóäîâàíèé á³ëÿ Âîäîêà÷êè «Öàðñüêå ñåëî».
063-293-14-22, 097-195-57-75
 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 ïî âóë. Êàòóêîâà 063-736-45-17
 Áóäèíîê ïðîâ. Ë³êóâàëüíèé 8, ì.Êîçÿòèí, ñàðàé, ïîãð³á,
ãàðàæ, òà ³íø³ ïðèáóäîâè. 073-044-16-65
 Áóäèíîê ñ. Âåðíèãîðîäîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàç, ïëèòà,
2 ëüîõà, ãàðàæ, 80 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ. 097-3522-941 Þðà
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè öåíòð, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà â
äâîð³, 2 ñàðà¿, ãàðàæ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà ïðèâàòèç. 097-58510-81, 063-294-75-52
 Áóäèíîê ñ.Âåðíèãîðîäîê, á³ëÿ öåðêâè, ãàç, êðèíèöÿ, ãîñï.
áóä³âë³. 097-324-11-50
 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 ïðèâàòèç. 18 ñîò., äîêóìåíòè âïîðÿäêó, ãàç íà âóëèö³,
îïàëåííÿ ï³÷íå, ì³ñöå ÷óäîâå. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèö³, ïîãð³á,
ñàðàé. 063-260-10-67
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-969-45-99
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü 45 ñîò., º ãàç, âîäà ó äâîð³, ë³òíÿ êóõíÿ
³ ñàðàé îêðåìî, ïî ï³ä áóäèíîê öåíòðàëüíà äîðîãà. 067-27843-14, 098-890-10-38
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, êðèíèöÿ,
ëüîõ, çåìëÿ, äî ïîëîâèíè îáêëàäåíèé öåãëîþ. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå âóë.Íàáåðåæíà 29, ãàç, âîäà, ñàðàé,
ïîãð³á, 50 ñîò. ãîðîäà, òåðì³íîâî. 097-839-18-09
 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, 098-62697-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê
³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà, íîâèé ãàðàæ,
9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
 Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà), çàã. ïëîùà 75 êâ.ì,
æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç. îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿,

êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 067-948-83-38
 Áóäèíîê öåãëÿíèé âóë.Ìàòðîñîâà 68, ãàç òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, êðèíèöÿ â äâîð³, 13 ñîò. çåìë³, ñàðàé.
096-346-39-77 Íàòàøà, 063-189-43-31 Ñàøà
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ëüîõ, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 093-022-62-64, 068-869-8199, 2-05-83
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, â áóäèíêó âîäà,
êðèíèöÿ, ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, ÷åðåç äîðîãó
ñòàâ, çðó÷íèé ï³ä’¿çä ìàðøðóòêîþ ³ ïî’¿çäîì, õîðîø³ ñóñ³äè.
098-993-35-42
 Ìàãàçèí 73 êâ.ì., âóë.Âàëäàºâñüêà 6. 063-152-94-75
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ï³äâàë, êðèíèöÿ,
ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, âõ³ä
îêðåìî. 096-550-32-57
 Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1, 3 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, îïàëåííÿ ãàçîâå, âîäîïðîâ³ä, ï³ä âåðàíäîþ ïîãð³á, º
ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò. 098-466-44-27, 050-70541-75, 068-007-21-00
 ×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 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. 096-917-81-85
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
(ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà,
ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-29804-95, 067-297-96-18
 ×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
 3-õ ê³ìí. êâ. 70,8 êâ.ì., 2-é ïîâ. òðèïîâåðõîâîãî áóä.
³íèâ³ä. îïàëåííÿ, º ãàðÿ÷à âîäà, ñàíâóçîë îêðåìèé, äâà ïîãðåáà,
ñàðàé, ñóïóòíèêîâà àíòåíà, àáî îáì³í ç äîïëàòîþ. (067)
501Ö16Ö20
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Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

АВТОМОТО

 KIA RIO 2010 ð.â., 1.4 îá’ºì äâ. 16 êë., ïðîá³ã 69 òèñ. êì.
097-537-53-35, 063-303-18-03
 ÂÀÇ 2101 â õîðîøîìó ñòàí³, ñâàðî÷íèõ òà ïîêðàñî÷íèõ

ðîá³ò íå ïîòðåáóº, íà ïîâíîìó õîäó, ç äîêóìåíòàìè ïîðÿäîê,
ìîæíà äîðó÷åííÿ, òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21013, õîðîøèé ñòàí, 1982 ð.â. 097-488-07-54
 ÂÀÇ 2103 â ðîáî÷îìó ñòàí³, âàðèòè òà ôàðáóâàòè íå
ïîòð³áíî, òåðì³íîâî 18 500 ãðí. 098-560-29-07
 ÂÀÇ 2105 íà õîäó 1996 ð.â. 067-646-72-63
 ÂÀÇ 2107 2008 ð.â., ³íæåêòîð, â äîáðîìó ñòàí³. 097-15449-36
 ÂÀÇ 2109 1992 ð.â., 1.5, ãàç-áåíçèí, ñèãíàë., ö/çàìîê.
097-756-29-19
 ÂÀÇ 2109 2004 ð.â., 106 òèñ., ñèãíàë³çàö³ÿ, ö/çàìîê, â
äîáðîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 063-259-20-00
 ÂÀÇ 21099 2003 ð.â., êîë³ð çåëåíèé, â³äì³ííèé ñòàí. 067915-29-96
 ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 120 òèñ. 063-880-20-83 Âàäèì
 ÂÀÇ 21111. 098-999-98-73
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ. 096-264-75-92
 Êîìáàéí ÍÈÂÀ, æàòêà íà çàï÷àñòèíè Å-350. 093-647-76-72,
066-140-79-63
 ÌÀÇ-500 ñàìîñêèä, ñòàí ðîáî÷èé, ò.î âåðåñåíü 18 ð. 096292-42-07
 Ì³í³ - òðàêòîð 12 ê.ñ. ç íàâ³ñíèì. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Ìîòîð ÂÀÇ 2101, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð,
ðàä³àòîð. 098-007-84-33
 Ìîòîöèêë Ê-750 â ïîäàðóíîê ìîòîöèêë ÌÒ. 097-154-49-36
 Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð ³ ìîòîð ðîáî÷èé ÂÀÇ 2105. 097-12874-54 Þðà
 Ñêóòåð Honda áåç ïðîá³ãó ïî Óêðà¿í³, â ³äåàëüíîìó ñòàí³.
063-687-87-14
 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
 ×åð³ QQ 2007 ð.â., 1.1 ë., êîíäèö³îíåð, 40 òèñ. êì., ìåõàí³êà.
063-637-20-65
 Òðàêòîð Ò-16 â õîðîøîìó ñòàí³. 068-518-36-63
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-767-69-07
 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097793-55-95
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó â æèëîìó ñòàí³. 097-149-12-94
 Äà÷ó ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 093-941-38-36, 068-75426-27
 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 âåëèêó. 096-952-68-21 Àíäð³é

МіНЯЮ

 2-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³ íà 1-ê³ìí. êâ. 093-056-54-38
 3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê â ñ.Êîçÿòèí³. 068-519-07-04,
063-289-24-74

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

РіЗНЕ

 Â³ääàì 2 êîòà (ä³â÷èíêà òà õëîï÷èê) â äîáð³ ðóêè 063284-19-23
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîøåíÿò-êðàñóíü 2,5 ì³ñÿöÿ. 063310-93-34 Òàòüÿíà
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ñîáàêó - â³â÷àðêó. 063-676-69-31
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
 Âòðà÷åí³ ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é òà
çàë³çíè÷íèêà íà ³ì’ÿ Ãåíñ³öüêèé Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷
ââàæàòè íåä³éñíèìè
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÁ
¹952140 â³ä 19.06.2007 ð., âèäàíèé Êîçÿòèíñüêîþ ÐÄÍ íà
³ì’ÿ Áàáåíêî Þð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à 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

КУПЛЮ

 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067456-66-51
 Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
 Êóêóðóäçó, ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü. 097 405 78 33
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-79355-95
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 063-187-81-19, 097-703-80-96
 Íåðîáî÷èé, àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé ìîòîáëîê,
êîìïðåñîð, åëåêòðîäâèãóí 2-4 êâò, ìëèí, á/ó óãîëêè, òðóáè,
ëèñòîâå çàë³çî 1.5 ìì, ñòóï³öè Æèãóëÿ. 068-216-34-20
 Ï³àí³íî êîðè÷íåâîãî êîëüîðó, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-77377-40, 097-673-10-11
 Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
 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
 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 í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 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
 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
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серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення №170343

 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ñåð³ÿ ßÊ ¹040820 íà ³ì’ÿ Êîâàëüñüêà Çîÿ Ïåòð³âíà
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ïðèáîëîâåöü ²ðèíè
Ïåòð³âíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó òèì÷àñîâó ÷è ïîñò³éíó, àáî
äîãëÿíó ë³òíþ ëþäèíó çà óñïàäêóâàííÿ æèòëà. 097-093-28-13
 Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-24,
093-884-86-66, 097-517-36-53
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè, ÷àñòè÷íî ç ìåáëÿìè.
093-091-53-84
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 093-596-42-49
 Çäàì 2-õ êûìí. êâ. â ð-íû ÏÐÁ, Êîøåâîãî 42 êâ.5,
àâòîíîìíå îïàëåííÿ 093-857-04-53
 Çäàì àáî ïðîäàì íåäîðîãî òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ íà
ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà. 063-258-89-10, 097-690-30-42
 Çäàì áóäèíîê â öåíòð³, ãàðíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 2
ê³ìíàòè, â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ãàç. 096-258-75-22, 073-052-93-37
 Çäàì â îðåíäó ãàðíèé íîâîð³÷íèé êîñòþì. 063-623-13-57
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ ïëîùåþ 43 êâ.ì., â öåíòð³,
âóë.Ï.Îðëèêà 21. 093-751-64-04, 063-528-43-49
 Çäàì â îðåíäó ðîëåò íà ðèíêó Õë³áîäàð. 067-349-52-48
 Çäàì â îðåíäó òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó â ÒÎÖ
«Óêðà¿íà». 097-861-56-14, 063-141-70-79
 Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90

 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093488-78-48
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-9634, 063-624-35-39
 Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê (ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà,
âåðàíäà), îïàëåííÿ ï³÷íå, âóë.Âîäîêà÷íà 33. 097-872-2680, 2-48-65
 Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìî, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³,
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-278-28-56, 063-419-00-38
 Çí³ìó êâàðòèðó. 093-884-69-53
 Ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî ïðèéìå æîëóäü äóáà ÷åðåø÷àòîãî.
Ö³íà - 4 ãðí çà êã. 098-152-16-13, 067-595-22-33
 Ïîâíåíüêà æ³íêà 37/166/88 ì.Êîçÿòèí ïîçíàéîìèòüñÿ ç
÷îëîâ³êîì äëÿ æèòòÿ, àëêîãîë³ê³â, ñóäèìèõ ³ ïñèõ³â ïðîøó íå
òóðáóâàòè. 097-093-28-13
 Ñ³ìÿ áåç ä³òåé çí³ìå êâàðòèðó 1-êì, 2-км öåíòð òåë:
093-502-00-36
 Ñ³ì’ÿ çí³ìå áóäèíîê ÷è ÷àñòèíó áóäèíêó ç³ çðó÷íîñòÿìè
â öåíòð³ çà ïîì³ðíó ö³íó, ÷èñòîòó òà ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî,
íà äîâãèé òåðì³í. 063-715-47-41, 068-821-41-38
 Øóêàþ ëþäèíó â ÿêî¿ º íàâèêè ïîòðóñêè ñàæ³ â áóäèíêó.
096-258-75-22, 073-052-93-37
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî
ðàçîâó. 096-263-89-67
 ßêùî Âè, âòîìèëèñÿ â³ä ïðèáèðàííÿ Âàøî¿ îñåë³,
äçâîí³òü ç ðàä³ñòþ äîïîìîæó. 068-519-07-04, 063-289-24-74

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

RIA-К, Четвер, 2 листопада 2017

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

Åêñêóðñ³¿ òà çàìîâëåííÿ àâòîáóñ³â

407514

408894
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Про все

•Закарпаття
9-11 листопада
063-422-45-50,
067-773-08-57

409973

(òåðìàëüí³ âîäè, ÷àíè)

410839

409894

409975

411223

ГОРОСКОП
з 2.11 по 8.11
Овен

Вдалий час, на роботі й у навчанні – зміни на краще й нові
можливості для зміцнення матеріального благополуччя.

Телець

Близькі люди високо оцінять
ваші особисті досягнення.
Але не забувайте подякувати колегам.
Близнюки

Чудовий тиждень, ви навіть здатні
змінити світ навколо себе, якщо,
звичайно, цього захочете. У вихідні постарайтесь відпочити.

Рак

Ви готові багато працювати, це
буде корисним для сімейного
бюджету, ще й принесе задоволення.

Лев

На вашому життєвому шляху
можуть з'явитися нові знайомі,
у тому числі сумнівні, будьте обережні.
Вихідні – для спілкування з родичами.

Вона приєднались до акції

Діва

Можете опинитися в центрі
важливих подій. Успіх у професійній сфері принесе розумний
консерватизм.

терези

411248

411237

Скорпіон

Валерія Лавренюк 7-кл.
Вовчинецької школи зібрала 1386 кришечок з
сестрою Маргаритою Бородачовою

Довідаєтеся багато нового на
роботі та в навчанні. У кар'єрі
та стосунках дратуватиме стан невизначеності.

Стрілець

Ймовірні розчарування у діловій
сфері, але моральна підтримка
родичів, колег та друзів неабияк підніме настрій і приведе до успіху.

Прогноз погоди
четвер, 2 листопада

+ 3 0Ñ	 + 5 0Ñ
+ 10 0Ñ	 + 9 0Ñ
понеділок, 6 листопада

+ 4 0Ñ	 + 4 0Ñ
+ 10 0Ñ	 + 9 0Ñ

пятниця, 3 листопада

+ 7 0Ñ + 7 0Ñ
+ 10 0Ñ + 9 0Ñ
вівторок, 7 листопада

+6 Ñ +6 Ñ
+ 11 0Ñ + 8 0Ñ
0

0

Деякі проблеми залишаться в
минулому, справ стане менше,
хоча сил на їх реалізацію доведеться
витратити чимало.

Козеріг

субота, 4 листопада

неділя, 5 листопада

+ 5 0Ñ
+ 8 0Ñ

+ 3 0Ñ	
+ 9 0Ñ	

+ 5 0Ñ
+ 7 0Ñ

середа, 8 листопада

+ 6 0Ñ + 10 0Ñ
+ 12 0Ñ + 6 0Ñ

+ 4 0Ñ
+ 8 0Ñ

Сприятливий період для нестандартних рішень, пошуку нової
роботи та важливих для вас підсумків.

Водолій

Справи із заробітками та творчістю
можуть складатися не так гладко, як
планували, абстрагуйтеся від зовнішніх подій,
наскільки це можливо.

Риби

Що стосується особистого життя,
ви зараз на гребені хвилі, товариські й чарівні. А от на роботі не надто
критикуйте своїх колег і підлеглих.

