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Актив “ГромАдянської 
позиції” у Хмельницькому

• НайпочесНіших залізНичНиків Нашого краю відзНачили 
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російськоГо кучерявоГо 
поетА просять зняти

На водоймі загиНув лебідь
Місцева організація “любителів-губителів” 
природи відморозилась і проігнорувала 
прохання мешканців врятувати пернатого

411708

веронікА лЮБіч

Минулої неділі на гарячу лінію га-
зети “RIA-Козятин” зателефонували 
любителі птахів. Вони повідомили, що 
на водоймі поруч з газовою конторою 
був помічений красень лебідь з гач-
ком та декількома метрами рибаль-
ської волосіні на шиї. Редакція за-
телефонувала голові Козятинської 
організації Товариства мисливців 
і рибалокц Володимиру Зайчику, 
сповістила, що пернатий потребує до-
помоги. Головний по природній фауні 
проблему розумів, пообіцяв наступно-
го дня зайнятися рятівними роботами. 
Але ні наступного дня, ні через день, 
два нічого не відбувалося. Місцеві 
МНСівці повідомили, що це не їхній 
фронт робіт. Вкотре розмовляємо з 
Зайчиком, він твердо пообіцяв при-
слати єгерів у неділю. Але знову не 
стримав слово, посилаючись на про-
блеми важливіші: комісії, перевірки 

і т. д. Наступного дня 
лебедя побачили вже 
на водокачці. У ре-
дакцію передзвонили 
перехожі,  які  його 
бачили. Він був висна-
жений. Прийшовши до 
висновку, що птахом в 
організації мисливців 
ніхто досі не займав-
ся, ми вирішили самі 
рятувати птаха. Коли 
прибули на водойму 
водокачки, помітили, 
що на протилежному 
березі від стадіону є 
сіро-білий силует, схо-
жий на птаха.

Але було вже пізно. 
Бездиханний пернатий 
плавав недалеко від берега. Його 
голова була занурена під крило. Ми 
його витягли і сповістили ветеринарну 
службу, аби забрали птаха... 
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у всіх на устахтема тижня
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вокзал підвищує імідж міста

безпрецедеНтНі події в коридорах 
козЯтиНської влади

Які прізвища у волоНтерської 
допомоги педагоги обуреНі поведіНкою 

молодого бухгалтера
мешкаНці прилеглих 
до котелеНь дворів 
скаржатьсЯ На 
задушливий дим

привіт з калинівки 
нашим спортсменам

тетянА лозінськА

Уперше в історії нашого міс-
та видано буклет під назвою 
«Путівник пасажира. Історія 
залізничного вокзалу Козятин». 
Ініціатива такої події належить 
начальнику виробничого 
підрозділу вокзал станції 
Козятин Анатолію Чабану. 
Підтримала гарну ідею філія 
«Пасажирська компанія ПАТ 
«Українська залізниця».

Буклет складається з 10 
сторінок. У ньому розповіда-
ється про історію та сьогодення 
вокзалу станції Козятин. Його 
оформлено в твердій обкла-
динці на папері гарної якості, 
з кольоровими ілюстраціями. 
Видання покликане надати па-
сажирам та гостям міста цікаву, 
змістовну  інформацію про уні-
кальний пам’ятник архітектури 
19-го сторіччя, яким є вокзал 
Козятина. Крім того, в ньому 

представлено широкий спектр 
послуг, якими можна скориста-
тися на вокзалі. 

Придбати буклет можна в 
платному залі, кімнатах відпо-
чинку та довідковому бюро.

Як розповів газеті Анатолій 
Іванович, в найближчій перспек-
тиві – розміщення ілюстрованих 
інформаційних стендів в при-
міщенні вокзалу Козятин, де 
також буде висвітлено історію 
його створення, цікаві факти та 

події різних часів, пов’язані з 
пам’ятником архітектури.

Подібні ініціативи є свідчен-
ням того, що завдяки небай-
дужим професіоналам своєї 
справи, таким як Анатолій 
Чабан відбувається популяри-
зація історії Козятинщини, під-
вищується імідж міста в цілому. 
Беручи в руки буклет, розумієш, 
що його можна буде із задо-
воленням  подарувати родичам, 
знайомим, гостям рідного міста. 

влАд повХ

Найперше, минула сесія райра-
ди не відбулася через саботаж 
більшістю до голови райради 
Віктора Слободянюка. Станом 
на сьогодні — “хурал-костяк” 
аграрної партії Козятинщини, 
залучивши депутата В.Р. Юр-
чишина, поскакав у Вінницю, з 
метою скрутити шию голові 
РДА Олегу Оркуші та бунтів-
ним депутатам, що саботують 
роботу сесії.

Ясно і зрозуміло одне: В.С., як 
особистість, на посаді не відпо-
відає за діловими та моральними 

засадами займаній посаді. Дока-
зів більше, ніж треба для однієї 
особи. Але є інші “кукловоди”. 
Фінансово дуже багаті, але мо-
рально — не того рівня. Вони 
готові ламати все, лише б їх пред-
ставник залишивсь при владі. Що 
з цього вийде, відслідковуємо, 
повідомимо додатково. 

В унісон цій події намалюва-
лась інша. Суддя Козятинського 
суду Проць відсторонений від 
розгляду справи. Мало того, 
отримав привід-скаргу до вищої 
кваліфікаційної комісії суддів з 
проханням надати правову оцінку 
його роботі, як судді з приводу 

розгляду корупційних матеріалів, 
де відповідачем являється голова 
Козятинської райради.

Тепер справу веде новий суддя 
— пані Воронюк, яка призначила 
суд на 15 годину 30 хвилин 16 
листопада у наступний четвер.

Як бачимо, справа набула прин-
ципового значення. Управління Ві-
нницької поліції виявилось не та-
ким беззубими, або аморфними, 
до своїх справ. Скарга на суддю 
Проця склалась аж на чотирьох 
аркушах. Ситуацію беремо під 
контроль, з результатами озна-
йомимо громаду.

Так що, пані та панове, чека-

ємо вас у судді Воронюк для 
ствердження справедливості в 
інтересах громади з дотриманням 
вимог закону. Очевидно, якби не 

інтерес і наполегливість громади 
та ветеранів АТО, справа вже дав-
но зникла навіть в такій поважній 
структурі, як Козятинський суд.

тетянА лозінськА

Після того, як залишив крісло 
головного лікаря кашперівського 
дитячого туберкульозного сана-
торію “Лісова пісня” пан Євтушок, 
майже рік виконує обов’язки 
керівника Любов Сокоринська. 

Усім відомо, що “в. о.” і в 
Африці “в. о.”. Завжди недопра-
цювання можна списати на цю 
посаду. Але в цьому медзакладі 
постраждав педагогічний колек-
тив. Морально. І причина десь то 
криється у цьому “в. о.”, мабуть.

Сталася неприємина в травні. 
Педагоги на медико-педагогічній 
раді намагалися з’ясувати питання 
з приводу невиплати коштів за 
прочитані навчальні години, про 
розірвання виплат за відпустки. 
Виявляється, у санаторії зарплату 
за листопад 2016 року та матері-
альну допомогу на оздоровлення 
під час літньої відпустки виплати-
ли в кінці грудня 2016-го і в непо-
вному обсязі. Також, за словами 
працівників, зарплату за квітень 
2017 року виплатили частинами в 
квітні і травні, мотивуючи тим, що 
департамент охорони здоров’я 
недофінансовує санаторій. Хоча в 
цей же час були здійснені виплати 
коштів за інтенсивність праці та 
нараховані премії окремим мед-
працівникам. Педагоги свідчать, 
що не отримували премії навіть 
до Дня учителя. 

На ці всі заяви взявся відпові-
дати г. бухгалтер Роман Гуменюк. 
Він, не зважаючи на свій молодий 
вік і на поважний вік однієї з 
педагогів, почав голосно вислов-
люватися на адресу останньої 
нецензурною лайкою.

— Так, що навіть чули діти, 
котрі знаходилися у сусідньому 

класі! — коментує один з очевид-
ців конфлікту.

Були присутні на медраді 
завідувач педчастини Василь 
Любарець, вихователі — Воло-
димир Пастух, пані Кирилюк, 
Людмила Пасілецька, Оле-
на Шолкова, Марина Бойко, 
Людмила Мар’янчук, Олена 
Александрова, які засвідчують 
ганебну поведінку “підрахуваль-
ника”. Вони й сподівалися, що 
присутня в. о. головного лікаря 
пані Сокоринська відреагує від-
повідно. Відповідно — означає, 
хоча б примусити вибачитись 
перед сивочолою жінкою та при-
тягнути до дисциплінарної відпо-
відальності. Але нічого такого не 
відбулося. Виявляється, в закладі 
працює майже вся бухгалтерова 
родина, що той почувається там 
малим корольком.

Прочекавши вибачення майже 
до вересня, вихователька звер-
нулася у прокуратуру, де виклала 
свою образу. Головний прокурор 
пан Кордон “спустив” заяву у по-
ліцію. У жовтні один з правоохо-
ронців взяв пояснення у “жертви”. 
Присутніх на педраді не опитав. І 
на цьому все закінчилося. Відпо-
віді на заяву від поліції заявниця 
так і не отримала.

Хоча весь педколектив вважає, 
що своєю аморальною поведін-
кою на адресу колеги Роман 
Гуменюк образив честь та гідність 
усього педагогічного колективу, 
справа закрита. Як прокоментував 
газеті заступник начальника 
Козятинського відділку поліції 
В'ячеслав Сушко, після кон-
фліктної ситуації пройшло більше 
трьох місяців, коли надійшла 
заява правоохоронцям. Слідчий 
опитав і бухгалтера, і жінку. Факт 

образи підтверджується. Але, 
на жаль, посилаючись на статтю 
38 Кодексу про адмінправопору-
шення, пройшов час притягнення 
до відповідальності. Про це було 
повідомлено заявницю та про-
куратуру. 

— Що повинна була зробити 
поліція, вона зробила, — підсуму-
вав В'ячеслав Вікторович. 

Від себе ж хочу нагадати бух-
галтеру “Лісової пісні” та поді-
бним кривдникам педагогів слова 
Олександра Фадєєва: “Учитель! 
Слово ж яке! Легко сказати! В на-
шій країні, де вчиться кожна дити-
на, вчитель — це перша людина. 
Майбутнє наших дітей, нашого 
народу в руках учителя, в його 
золотім серці. Треба б, побачивши 
його на вулиці, за п’ятдесят метрів 
шапку скидати з поваги до нього.”

мАрГАритА ГреБінь

У вівторок до дванадцятої го-
дини дня труби котелень міста 
майже не диміли. Але у другій 
половині доби дим повалив з 
котельні за “Грошем” та біля 
лікарні. 

Цікаво, що в першій топлять 
макухою, в другій — щепою. 
У котельні біля “Відродження” 
— міксом з лушпиння, щепи та 
макухи. 

Мешканець дому біля котель-
ної за “Грошем” розповів газеті 
“RIA-Козятин”, що інколи двір на-
криває така димова завіса, що не 
можна дихнути (!) А працівник ко-
тельні пояснив, що макуха менше 
дає диму, ніж щепа та вугілля. Та 
найкраще топити дровами. Дим з 
труби цієї котельні — середньої 
густоти та смердючості. Але від 
нього починає нудити.

У дворі біля районної лікарні 
нам розповіли, що в понеділок 
було дуже багато диму.

— Сьогодні поки що все га-

разд, — констатували. 
Але трохи пізніше з труби по-

валив сіро-жовто-зелений їдкий 
дим... 

Котельня біля “Відродження” 
— найменш димна. З труби — 
легкий дим, запаху горіння майже 
не відчувається. Звичайно, в по-
рівнянні з іншими “крематоріями” 
міста. 

Існують ще три джерела смер-
дючого диму — клініка “5 еле-
мент”, труба поблизу м-ну "Імпе-
рія" та район басейну. У клініці 
топлять торфом, чорний дим 
доходить інколи до парку. З тру-
би ж близько "Імперії"йде майже 
непомітний білий, але дуже смер-
дючий дим. Чим там палять — не-
відомо. Ще сморід на весь вокзал 
створює опалювальна система 
пана “секонд-хенда”. Складається 
враження, що там палять курми.

Через низький атмосферний 
тиск вчора смердючий задушли-
вий дим з труб йшов до землі і 
все місто потерпало від густого 
смогу.

Нещодавно наш актив “Громадянської 
позиції” відвідав місто Хмельницький 
(про це більш детально на стор. 8 у 
публікації про зустріч з Анатолієм Гри-
ценком). Саме місто приємно вразило, не 
зважаючи на мряку і холодний вітер того 
дня. Хочу поділитися з Вами, шановні 
читачі, позитивом.

Відчувалося, що там є господар і на-
віть заздриш мешканцям Хмельницького. 
По-перше, таксі приїздить швидко і тобі 
повідомляють номер машини і її колір. 
Таксисти — дуже приємні співрозмов-
ники і гіди. Питання з безпритульними 
тваринами тут вирішене на відмінно — не 
помітили жодної. Дороги від залізничного 
вокзалу до конференц-залу, де проходи-
ла зустріч, в ідеальному стані. Скрізь, до 
речі, стоять такі, як і у нас в центрі міста, 
сміттєві баки. Але на вулицях чисто, не 
побачиш нагромаджень кульків з непо-
требом біля магазинів.

На зупинках громадського транспорту 
немає скупчень людей — автобуси хо-
дять часто. У вечірню пору на вулиці, як 
вдень. Усе освітлене так, що їхати звідти 
не хочеться!

Ми живемо з ВАМИ також у пре-
красному місті. Я дуже люблю його, 
і звичайно ж, хочу, щоб Козятин ставав 
все краще і краще. Щоб вечорами він 
висвітлювався численними ліхтарями, і в 
його прикрасу вкладалася дизайнерська 
фантазія. На всіх площах і в сквериках, 
перед кожною солідною будівлею, щоб 
били чудові фонтани з музикою, один 
кращий за інший. Щоб протягом усього 
дня наповнювали місто відповідним на-
строєм. Удень це будуть веселі, життєра-
дісні мелодії, а ввечері — спокійні і ро-
мантичні. Я уявляю собі наше місто пото-
паючим у квітах і деревах. Щоб мешканці 
і гості міста у вихідні і святкові дні гуляли 
по доріжках скверів і парків, слухали спів 
птахів, дихали свіжим повітрям. І все це 
в межах міста! Щоб насаджували багато 
квітів, аби відчувалося почуття радості та 
натхнення, що в свою чергу буде сприяти 
процвітанню нашого міста. Адже радісні 
люди дарують радість всьому навколо.

Я мрію, що настане час і не буде пере-
шкод з боку міської влади для відкриття 
притулку для безпритульних тварин. На-
стане час і мешканці району ПРБ не бу-
дуть потопати в болоті і смітті. Я вірю, що 
згодом у наше місто будуть повертатися 
з далекого закордону його мешканці, а 
молодь буде залишатися працювати тут 
і розбудовувати маленьку батьківщину. 

Ось таким я уявляю свій рідний Козя-
тин. Сподіваюся, що всі ці зміни від-
будуться в недалекому майбутньому 
і я встигну докласти до цього свої 
зусилля, зробити свій внесок у роз-
виток і процвітання нашого міста.

тетянА лозінськА

З передової передають щирі 
вітання козятинським волон-
терам. Щира подяка всім, хто 
долучився до допомоги, яку 
отримали нещодавно наші за-
хисники: Ельвірі Вариводі, на-
шій співвітчизниці, що проживає 
в США, Світлані Байраков-
ській та Сергію Скалецькому. 
Також низький уклін голові 
села Сухостав Михайлу Олій-
нику. Велика вдячність ПРАТ 
“Козятинм’ясокомбінат”, ПРАТ 
“Козятинхліб”, локомотивному 
депо ст.Козятин. Побажання 
всіляких гараздів за допомогу 
приватним підприємцям: А. М. 

Петренку, Т. Б. Радіній, О. М. 
Данилюку, О. В. Шубовичу,  І. 
С. Корнійчуку,  В. С. Гаври-
люку, С. В. Шнайдрук,  І. Г.  
Жорноклей, О. І. Закревській. 
Окрема подяка головам агро-
промислових підприємств: М. В. 
Стратійчуку, В. С. Гріневічу, В. 
І. Шубовичу, М. А. Харенко,  
В. В. Савчук, А. М. Безбаху.

До акції з відправки допомоги 
в АТО долучилися вихованці 
навчальних закладів Козятина. 
Серед них школа №1, школа 
№2, ліцей-школа, ЗНВК №3. 
Подяка від воїнів АТО тим во-
лонтерам, що організували збір 
і доставку в потрібний час і в 
потрібне місце. Це відомим у нас 

в районі Йосипу Йосиповичу 
Ясипчуку, Івану Івановичу 
Демчуку, Володимиру Рома-
новичу Буцію, Інні Сергіївні 
Наумовій. 

— З такими патріотами не 
страшні ніякі вороги, — ствер-
джують наші захисники. — Ра-
зом до перемоги! Слава Україні! 
Слава Грузії! 

нАтАлія (57), пенсіонеркА:
— Нікого не можу 

згадати.

миХАйло (23), тимчАсово не 
прАцЮє:

— Мій родич Олексій  Шпак.

лЮдмилА (44), 
домоГосподАркА:

— На жаль, нікого не знаю.

олексАндр (55), електрик:
— Сергій Анатолійович 

Ткачук — мій начальник.

тетянА (60), 
пенсіонеркА:

— Вадим Наумов.

Юрій (56), сторож:

— Саша Зайцев, Сергій Ісаков, 
Юрій Семенов, Юрій Холопов.

ми зАпитАли у козятинчАн назвіть прізвище одного з воїнів козятинщини, хто служить чи служив в Ато

кАтеринА чекАй

У калинівському 
будинку культури 
3 листопада під 
вечір зібралися 
футболісти та ша-
нувальники цього 
виду спорту всіх 
вікових категорій. 
Поважні сивочолі 
ветерани, енергійні чоловіки, юні хлопці-спортс-
мени і навіть малеча прийшли відзначити 80-річчя 
калинівського футболу.

Організаторами свята були голова громадської 
організації "Калинівської районної федерації 
футболу"  Валерій Катальчук  та в. о. голови 
правління Вінницького об’єднання “Споживач”, 
заслужений журналіст України Леонід Миколай-
чук. Валерій Якович розповів присутнім історію 
калинівського футболу, а Леонід Миколайович про-
читав написану ним пісню “Калинівський футбол”. 
Обидва бажають козятинчанам добра, наснаги та 
успіхів!

На святі був присутній Михайло Прозоров-
ський, заступник голови Вінницької обласної 
федерації футболу, відомий футболіст, двічі 
чемпіон Радянського Союзу. Через газету “RIA-
Козятин” він передав привіт всім козятинчанам і 
побажав успіху нашим футболістам:

— Хотілося, щоб козятинський футбол під-
нявся на вищий щабель обласного вінницького 
футболу. Щоб трошки ефективніше запрацювала 
дитячо-юнацька спортивна школа. Я знаю багато 
козятинських футболістів: президент футбольного 
клубу, полковник поліції Геннадій Ткачук, голова 
районного спорткомітету Валерій Швець, голова 
спорткомітету міста Паша Луцюк. Вони приді-
ляють цьому виду спорту багато уваги. Робота по-
чалась і вона повинна винести козятинчан на більш 
високий рівень.

Також до побажань всього найкращого приєд-
нався Микола Господарець, заступник голови 
Калинівської райради. З козятинчан на урочис-
тостях були присутні Петро Міськов і Володимир 
Сімачов.

Свято пройшло в дружній атмосфері, зі сцени 
лунали привітання, побажання та спогади. Вете-
ранам та кращим гравцям калинівського футболу 
організатори та представники депутатів вручили 
грамоти, подяки та цікаві подарунки.

працівники м-ну "вітамін" 
постійні учасники  акції по збору 
пластмасових кришечок

Галина середіна принесла 
кришечки (300 шт), які 

збирала разом з миколою 
майбродським і 1000 

кришечок від хірургічного 
відділення црл

два аНгели
тАїсія вАЩук

Я хворіла жовчнокам’яною хворобою. 
Через сильну алергію, яку напрацювала 
в хірургії залізничної лікарні років 40 
(стаж 48, дихала ефіром, парами анти-
біотиків та іншими медикаментами), ніхто 
не брався мене оперувати. Я їздила у 
Вінницю, Київ, Житомир. Скрізь каза-
ли, що не можуть зробити загальний 
наркоз. Не давали гарантії, що знімуть 
мене живою з операційного столу. І так 
я мучилась з цими болячками довгі роки. 
Поки камінь не закрив вихід із жовчного 
міхура. Потрібно було терміново робити 
операцію: життя або смерть.

Потрапила я в нашу Козятинську 
ЦРЛ, де зустріла неймовірно добрих, 
красивих, з добрими очима, душею, 
висококваліфікованих зі стажем лікарів 
від Бога. Це хірург, завідувач хірургіч-
ного відділення Володимир Шавлюк, 
зав. реанімації, анестезіолог Валерій 
Шуляк. Попрощалася з дітьми своїми і 
лягла під скальпель. Чула, як лікарі бала-
кали між собою. Але болі не відчувала. 
Це ж треба було так точно розрахувати 
наркоз загальний, щоб хірург спокійно 
робив операцію, а хвора не кричала!

Коли я прийшла до тями, то після 
Господа Бога, який дав мені ще прожити 
(не знаю, скільки днів чи років), таких 
лікарів, що врятували мене від сильного 
болю, я називаю своїми ангелами, що 
врятували мене від смерті. Це люди з 

величезної літери. Низький вам уклін. 
Здоров’я вам і вашим дітям. Щастя, 
успіху, благополуччя і миру. І побільшу 
зарплату.

Дякую також хірургу Борису Молоди-
ку, урологу Андрію Мельнику. Також 
шановному Володимиру Гуцолу, який 
багато років тому рятував мого чоловіка 
від смерті. Низький вам уклін, пане Воло-
димире. Здоров’я на довгі роки. 

Дякую реаніматологам Валерію 
Ясному, Василю Білокуру,  Марині 
Марковській і також медсестрам, опе-
раційній, реанімації. Хірургічним мед-
сестрам. Усім вдячна. Особливо Тетяні 
Миколаївні, Тетяні Олександрівні, 
Валентині, старшій медсестрі Галині 
Миколаївні. Усім няням, офіціантам, 
господарці.

Також обожнюю дуже гарну біляву 
лікарку з неврологічного відділення 
Ірину Васалатій, високої кваліфікації  
Миколу Джорджа. Це великої душі 
люди. Не можу не згадати своїх колег 
з залізничної лікарні, що мене лікували. 
Це Дмитро Пузир, Ірина Дирда, Алла 
Пилипчук, Світлана Харабаджах, 
Олександр Барський, Любимі Н.В. і 
М. В., Володимир Ягода і Н. Н., Смо-
личі Іван і Арміна. Це люди з великої 
літери і почуттям обов’язку та совісті.

Усім вам бажаю доброго здоров’я, 
щастя, успіху, благополуччя, миру. Ви-
бачайте, можливо, когось забула...

Низький вам уклін.
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влада і миПРО все

били молотком по 
Носі. НамагалисЯ 
відбити праве плече

кримінальна хроніка

Як відволікають увагу 
від справжНіх проблем 
у місті

махариНецьку посадку дорубують

пропоНую 
переймеНувати 
пушкіНський парк 
На парк шевчеНка

ми зАпитАли у козятинчАн

Артур (22), тимчАсово 
не прАцЮє:

— Не знаю.

кирил (30), 
зАлізничник:

— Не знаю.

Андрій (27), 
експедитор:

— Не знаю.

віктор денисович (75), пенсіонер:
— Пушкін негативно описав 

Мазепу.

мАрія (30), мАркетолоГ і соломія (3,5):
— Ні, не знаю.

іринА (50), 
домоГосподАркА:

— Ні, не знаю.

 чи знаєте ви, що написав російський письменник олександр пушкін 
про гетьмана івана мазепу?

поліція стверджує, що законно

ГАлинА кАсянівськА

Про лісосмугу, яка “затіняє 
поле” біля села Махаринці, наша 
газета вже повідомляла. Ще вліт-
ку до нас звернулися небайдужі 
мешканці району. Вони повідоми-
ли, що біля дороги, яку назвали 
дорогою Бачинського, варвар-
ським способом вирізають по-
садку. Журналісти “RIA-Козятин” 
були на місці події. Після візиту 
представників преси спритність 
захисників лісу відчутно втихла. І 
от новий дзвінок минулого тижня 
за старою адресою знов нас по-
кликав у дорогу.

Події в лісосмузі розгорнулися 
таким чином. Колоди, що зрізали 
влітку, забрали. Гілля від них 

лежить біля дороги і досі. Видно, 
те гілля, як було написано в “лі-
сорубному квитку”, і є доглядом 
за узліссям. Ось так звичайну 
вирубку можуть самі собі дозво-
лити та ще й при цьому патріо-
тами лісу стати? Коли ми йшли в 
бік села Махаринець, то помітили 
пеньки від свіжоспиляних дерев. 
Далі ще більше. На дорозі лежа-
ли декілька повалених дерев. По-
бачили двох працюючих з бензо-
пилками. На питання, чи є дозвіл 
на спилювання дерев, один із 
працюючих відповів: ”Ми дерева 
не валили, нас працевлаштував 
лісник Саша. Він зараз буде”.

— А у нього дозвіл є? — за-
питуємо.

— Мабуть, є, — відповів пра-

цівник. 
Можливо, наш співрозмовник 

говорив правду. Тільки здалося 
нам, що він в лісосмузі не випад-
ковий працівник. Зачекавши тро-
хи “лісника Сашу”, ми зрозуміли, 

що це надовго. Повертаючись у 
місто, зустріли легковик з приче-
пом. Зупинився він біля найнятих 
працівників. Самого процесу ван-
тажних робіт за гіллям видно не 
було, та, судячи з гуркоту чогось 

масивного по дну причепа, мож-
на зробити припущення, що то 
вантажили колоди. Ми не хочемо 
когось звинувачувати в крадіжці 
дров. Тільки приїзд автівки за 
відсутності працівників райагролі-
су наводить на такі роздуми. Усе 
може бути значно простіше, коли 
один із працюючих в лісосмузі і 
був лісником Олександром. Тіль-
ки у нас для таких, як він, інше 
ім’я — варвар.

Від редакції: З кримінальної 
хроніки 1 листопада: “Поліцію 
повідомили, що в Махаринцях ви-
різають посадку. Правоохоронці 
з’ясували, що це “Козятинрайа-
гроліс” проводить планову виріз-
ку лісосмуги”.

Без коментарів.

Юрій ярун, поет

Спочатку трохи історії. 20 жов-
тня 1721 року Петро І прийняв 
пишний титул: “Імператор Всеро-
сійський”, а Московію оголосив 
Російською імперією.

Традиційно, назва національ-
ності подається іменником: хто 
— українець, поляк, німець, а 
не прикметником: який? чий? 
русский - той, що платить дани-
ну Русі. Московити, що нахабно 
назвали себе великоросами — 
єдиний народ у Європі, який до 
початку 18 століття не мав своєї 
назви, а звався московським 
людом.

Так була вкрадена у нас, закон-
них спадкоємців Русі, українців, 
історична назва “Русь”. Про це 
історик Михайло Грушевський 
заявив: “Ми є народ, в якого 
вкрали назву.”

Пам’ятник Пушкіну в Козятині 
був встановлений радянською 
владою, як знаряддя нав’язування 
чужинської культури і чужинської 
мови. Таким він залишається і в 
сьогоденні, як символ імперсько-
го поневолення і імперської ве-
личі. А Росія — сучасна імперія, 
загарбує землю України, веде 
проти нас війну, жорстоко вбиває 
наших воїнів- захисників.

Захоплення, завоювання, на-

сильство — це те, чим займалась 
Росія протягом століть. Іншої 
мети у неї не було. Про це го-
ворить Олександр Невзоров 
(сучасний російський публіцист). 
Але вернемося до пам’ятника 
Пушкіну. Чи доречно зберігати, 
шанувати пам’ятник чужинському 
поетові, поетові, що звів наклеп 
на гетьмана Мазепу і на Україну. 
Поетові того народу, що вбиває 
наших людей?! Ні! Ні! Ні!

І це при тому, що пам’ятника 
славному геніальному синові 
Українського народу Тарасові 
Шевченку в Козятині немає.

я пропонуЮ: 1.  Знес ти 
пам’ятник Пушкіну і встановити 
його на вулиці Пушкіна.

2. Парк Пушкіна перейменувати 
і назвати парком Т. Г.  Шевченка.

3. Встановити там пам’ятник Т. 
Г. Шевченку за кошти мешканців 
Козятина.

Ще троХи історії. У 1904 році у 
Харкові адвокат М. І. Міхновський 
зробив спробу підірвати пам’ятник 
Пушкіну (тому, що Пушкін “обмо-
вив гетьмана Мазепу й Україну, 
написавши “Полтаву”).

Так, дійсно у поемі “Полтава” 
Пушкін возвеличує тирана та 
самодура Петра І, а Мазепу,  хо-
роброго захисника гетьманської 

столиці Батурина, полковника 
Чечеля та його козаків називає 
зрадниками. Людей, що стали за 
волю України, називає зрадни-
ками. Українців зве малоросами. 

А про криваву розправу над 
батуринцями не згадує. За на-
казом Меншикова, було знищено 
багато чоловіків, жінок, дітей і 
кинуто у річку Сейм. Вода в цій  
річці була червоною від крові 
батуринців...

Зі своїми пропозиціями щодо 
перейменування  парку Пушкіна 
на парк Т. Г. Шевченка я звер-
нувся до міського голови Пузиря. 
Він відповів мені, що коли буде 
розглядатися питання про парк, 
то моя пропозиція буде роз-
глянута. У мене була друга про-
позиція  відносно встановлення 
пам'ятника Шевченку: встановити 
його напроти міського будинку 
культури, але пушкінський парк 
перейменувати на парк імені Та-
раса Шевченка. Цю пропозицію 
Пузир категорично відхилив.

Я закликаю всіх не байдужих 
мешканців міста Козятина за до-
помогою газети “RIA-Козятин” 
створити ініціативну групу по 
збору коштів на пам’ятник Т. Г. 
Шевченку, а також поставити 
свої підписи за перейменування 
парку Пушкіна на парк Тараса 
Шевченка.

1 листопАдА
Поліцію повідомили про три 

заклади з гральними автомата-
ми: на Пилипа Орлика (вияви-
лось, що це державна лотерея 
“Спорт лото”), на Незалежності 
(інформація не підтвердилась) і 
на Василя Земляка (приміщення 
було зачинене).

На вулиці Січових Стрільців 
сталася ДТП без постраждалих. 
“Поцілувалися” “Фольксваген” і 
“Шкода”.

Поліцію повідомили, що в 
Махаринцях вирізають посадку. 
Правоохоронці з’ясували, що це 
“Козятинрайагроліс” проводить 
планову вирізку лісосмуги.

У Козятині виявили 70-річно-
го громадянина Росії, який не 
мав посвідки на проживання на 
території України, чим порушив 
правила перебування іноземців 
на території нашої держави.

Біля АЗС “БРСМ Нафта” на 
Білоцерківській сталася ще одна 

дорожня пригода. Зіткнулися 
“Шевроле” і “Форд”. Ніхто не 
постраждав.

У 36-річного козятинчанина 
під час застілля в одному з 
будинків на 8-ій Гвардійській по-
цупили мобільний телефон.
2 листопАдА

У Жежелеві виявили 53-річ-
ного громадянина Росії без по-
свідки на проживання в Україні.

Поліцію повідомили, що на 
вулиці Кондрацького на великій 
швидкості їздять автомобілі.

У Глухівцях у будинку місцевої 
жительки невідомі вночі роз-
били вікно.
3 листопАдА

На вулиці Винниченка сталася 
ДТП між авто ТАТА і ДЕО, ніхто 
не постраждав.
4 листопАдА

На автодорозі Кременець — 
Біла Церква перед Козятином 
сталася дорожня пригода без 
постраждалих. Зіткнулися “Ніс-

сан” і “Опель”.
Поліц ію пов ідомили,  що 

44-річного козятинчанина біля 
кафе “Чарочка” на Грушевсько-
го побили і забрали 4 тисячі 
гривень та мобільний телефон. 
Правоохоронці встановили, 
переглянувши записи з камер 
відеоспостереження біля кафе, 
що ніхто його не бив. Чоловік 
сам віддав мобільний телефон 
в обмін на спиртні напої та про-
дукти.

На вулиці Мічуріна з території 
домоволодіння вкрали госпо-
дарський візок. А в Самгородку 
поцупили велосипед.
5 листопАдА

У Сигналі у місцевого жителя 
з контейнера зрізали замок 
і вкрали двожильний мідний 
кабель довжиною 40 метрів та 
кабель живлення зварювального 
апарату.

На вокзалі під час проведення 
особистого догляду у 32-річно-

го козятинчанина виявили три 
згортки з коноплею.
6 листопАдА

Козятинчанка повідомила 
поліцію, що її сусідка більше 
3-х діб не виходить з квартири. 
Коли поліція прибула на 8-му 
Гвардійську, то виявили в квар-
тирі тіло 66-річної жінки без 
ознак насильницької смерті. 
Труп відправили на судово-ме-
дичну експертизу. Куди дивився 
терцентр, який обслуговував 
стареньку, залишається питан-
ням. 

Поліцію повідомили, що біля 
аптеки на 8-ій Гвардійській 
працюють ігрові автомати. З 
приміщення підпільного казино 
правоохоронці вилучили 12 сис-
темних блоків.

У Козятині на сварку між 
32-річним та 41-річним козя-
тинчанами на Героїв Майдану 
виїхала поліція. У квартирі пра-
вохоронці застали таку картину: 

конопля, засоби для її куріння 
та порошок світло-жовтого ко-
льору. Усе це вилучили та від-
правили на експертизу.

Під час патрулювання поліцей-
ські звернули увагу на чоловіка, 
який помітивши службове авто, 
прискорив ходу та почав по-
водитися підозріло. Коли його 
попросили зупинитися, той по-
біг та викинув з кишені куртки 
ключі від свого будинку та пакет 
з коноплею.
7 листопАдА

На вулиці Ярослава Мудро-
го сталася автопригода між 
“Гольфом” та “Ауді”. Ніхто не 
постраждав.

Поліцію повідомили про те, 
що на 8-ій Гвардійській біля 
пам’ятника працюють ігрові 
автомати. Інформація не під-
твердилася.

У козятинчанки з подвір’я на 
Кривоноса вкрали два велосипе-
ди: “Аіст” і “Україну”.

в'ячеслАв ГончАрук

Ще не закінчилась судова тяга-
нина між підприємцем Петриком 
і мешканцями вулиці Осипенка, 
як з’явились нові жертви. Газета 
вже повідомляла, що посварилися 
два підприємці. І один з них (Бі-
рюков) перекрив виїзд автівкам 
іншого. Не маючи виїзду,  Петрик 
став їздити вулицями Осипенка 
та Сєдова, розбиваючи дорогу. 
Мешканці цих вулиць звертали-
ся за допомогою в міську раду. 
Тільки людей почули тоді, коли 
до процесу підключилася пре-
са. Тоді міська влада прийняла 
рішення поставити пристрої, 
обмеживши висоту траспортних 
засобів (так званий шлагбаум). 
Тільки зі сторони вулиці Осипенка 
він простояв менше часу, ніж його 
споруджували. 

Тиждень тому приїхав на місце 
події районний очільник. Про це 
розповідають очевидці. Скерував 
зняти шлагбаум. І невідомі особи 
зняли  обмежувальний пристрій 
для високогабаритного транспор-
ту із сторони вулиці Седова. 

Знову поїхали фури руйну-
вати дороги, які не призначені 
для важкого транспорту. Серед 
вулиць, які потерпають від тран-
спорту підприємця, тепер і вулиця 
Матросова. Не вся, а тільки та 
ділянка дороги, де ходять діти 
до школи, де прокладена газова 
магістраль та артерія водогону. 

Важкий автопарк підприємця роз-
бив дорогу до такого стану, що 
мешканці мають намір перейти на 
чоботи. А діти, мабуть, сидітимуть 
вдома — немає таких чобіт, щоб 
можна було подолати ті калюжі. 

— Як ставили шлагбауми, тоді 
міська влада прийняла соломо-
нове рішення, — кажуть жильці 
вулиці Матросова. — Перекрила 
рух обом підприємцям, щоб вони 
помирились і знайшли спільне 
рішення. Чи говорили підприємці 
на цю тему, нам не відомо. Та пан 
Бірюков вирішив проблему виїзду 
транспорту, а пан Петрик — ні. 
Єдине, що він домігся зробити, 
це перекрити нам воду. Казав, 
буде мені виїзд, буде вам вода. 
Ми змушені були прокласти нову 
водяну магістраль... 

А ще жителі вулиці Матросова 
не розуміють, чому від сварки 
підприємців мають страждати 
люди? Ці машини з дошками не 
повинні їздити вулицями ще й 
тому, що це небезпечно. Дошки 
на лісовозі витанцьовують якийсь 
танець, викручуючись в різні боки 
та підскакуючи вверх та вниз. 

— Ми нічого не вимагаємо, — 
кажуть люди. — Якщо є якась 
ямка на дорозі, ми засипаємо її 
самі. 

Але чому повинні ходити з 
острахом біля своїх домівок? 
Одного з мешканців зачепило 
дошкою з лісовоза і тепер він 
скаржиться на біль у плечі...

влАд лісовий

Незважаючи на лють і нена-
висть, він не кричав. Поліція справу 
не порушила. Швидка від надання 
медичної допомоги відмовилася. 
Чому так сталось? Спробуємо розі-
братися.

Посіяне нами зерно правди 
почало давати свої плоди. При-
ємно, що за характером тілесних 
ушкоджень можливо висунути як 
передбачення, що це побиття вчи-
нили підлітки. А мотив безумовно 
був не хуліганський, а політичний. 
Ненависть і зневага до російської 
раши у всій красі.

Мова йде про пам’ятник Пушкіну 
в парку міста Козятина. Чому укра-
їнці проявили лють і ненависть до 
Пушкіна? Та робити це вони пови-
нні регулярно. Адже історично він 
проявив зневагу до нашого націо-
нального героя гетьмана Івана Ма-
зепи, якого він не знав особисто, 
ніколи не спілкувався. Взявши мзду 
з царської казни, він прописав 
гетьмана, як зрадника і поставив 
за провину українській нації зраду 
царським інтересам і імперії, що 
сприяло окріпаченню української 
нації. Нарік нас меншовартісними 
перед російською імперією. 

Саме цей відголосок став од-
нією складовою окупації Криму 
та російько-української війни, що 
почалась у 2014 році і продовжу-
ється понині. Хочеться вірити, що 
депутатський корпус міста в най-
ближчі дні розгляне питання про 
демонтаж істукана-Пушкіна, як це 
зробили з ворогом українців істу-
канами-Ленінами. Принаймні, щоб 
не стати об’єктами для рашинських 
каналів.

віктор мАФія

З сайту міської ради та сторі-
нок Фейсбуку “псевдоактивістів” 
випливає, що відремонтовані 
дороги потребують захисту гро-
мадськості. У першу чергу це 
стосується на сьогодні вулиці 
Довженка і великогабаритного 
транспорту. 

Виникає питання: невже про-
ектанти і замовники ремонту до-
роги надіялись, що зерно по тій 
дорозі будуть возити скутерами? 
Знали, що буде саме так. Тільки 
потрібно нагадати, що з матері-
алів, які пішли на ремонт вулиць 
Довженка та Джерельної, влада 
планувала ще зробити капіталь-
ний ремонт вулиці Суворова. І 
тільки під натиском преси ще два 
рази на згадані вулиці довозили 
щебінь. 

Те, що псевдоактивісти на чолі 
з Пузирем так переживають за 
дороги, заслуговує на повагу. 
Тільки нам здається, не всіма до-
рогами так переймається влада. 
Починаючи від перехрестя вулиць 
Грушевського та Підгорбунського 
доріг практично немає. А яка 
дорога у провулку Лікарняному 
до лікарні відновного лікування?! 
Жах! Там ні проїхати, ні пройти 
неможливо! А це майже центр 
міста. Ось такими дорогами по-
трібно перейматися! Там живуть 
такі ж самі містяни, як на вулиці 
8-Гвардійська чи Ярослава Му-
дрого. Але до голосу народу ніх-
то не дослуховується. Окремо хо-
четься відзначити, що начальник 
управління ЖКГ Євген Малащук 
таки залатав провалля на містку 
між вулицями Героїв Майдану та 

Князів Острозьких. За що йому 
окрема подяка. От тільки асфальт 
не встигли покласти до негоди на 
обидві сторони дороги. Довелось 
два рази гнати ремонтну техніку. 
Народна мудрість каже: “Все по-
трібно робити вчасно”.  

Піар-маневр міського голови 
відносно ”активності” з від-
стоювання дороги від свавілля 
вантажівок, що прямують на 
заготзерно, це вдалий трюк з 
відволікання уваги від справжніх 
проблем в місті (озвірілі бездомні 
тварини, задимлення від котелень 
та спалювання кісток на тій самій 
Довженка). Ставка зроблена на 
байдужість більшості, за ви-
нятком восьми депутатів, які не 
помиляються. Піар — він залиша-

ється піаром, навіть у виконанні 
“атошників”. Не гоже! Та й, грош 
ціна в базарний день такому 
популізму. Радує, що більшість 
не бере участі у цьому концерті 
на підтримку міського голови. 
Хлопці та дівчата, ну немає за що 
йому співати дифирамби! Здаєть-
ся, за всіма показниками бюджет 
шпілить він та його підлабузники. 
Прикро, що завжди у власну ки-
шеню. Інтереси громади імітують-
ся в піар. Дорога відремонтована 
абияк. Жодного відводу дощових 
вод, дренажу. Дай Бог, щоб вона 
пережила хоча б одну зиму. Бо 
на весну, можливо, будемо скака-
ти по горбочках, уникаючи ямок 
та ямочок.

Слава Нації! Слава Україні!

шлагбаум простояв менше 
часу, ніж його споруджували

відстрілювачів без документів ловитимуть

мАрГАритА ГреБінь

Розпочато сезон полювання 
на парнокопитного та хутряного 
звіра. Дні полювання – субота 
і неділя. Правоохоронці наголо-
шують, що полювання без належ-

ного на те дозволу заборонено. 
Мисливцям слід мати при собі 
відповідне посвідчення, річну 
контрольну картку обліку добу-
тої дичини, дозвіл на добування 
мисливських тварин (ліцензія, 
відстрільна картка) та відповід-

ний дозвіл на право користування 
вогнепальною зброєю.

Під час перенесення або пе-
ревезення вогнепальна зброя 
має бути в розрядженому стані. 
Також заборонено полювати на 
відстані менш ніж 200 метрів від 

будівель населеного пункту та 
окремо розташованих будівель, 
де можуть перебувати люди.

 Категорично заборонено стрі-
ляти на шурхіт, у гілки та очерет, 
що хитаються, у нечітко видиму 
ціль.

заборонено також полювати на відстані менш ніж 200 метрів від будівель населеного пункту та окремих будівель
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альберт докшин через поганий зір не може вести господарство, але допомогу від 
держави просить мінімальну

безпомічНа і самотНЯ 
старість при живих дітЯх

громада проти крематорію. 
На чиїй стороНі пузир?

тетянА лозінськА

Багато запитань від городян і 
мешканців району надійшло на 
гарячу лінію редакції газети “RIA-
Козятин” відносно перерахунку 
пенсії. Одним добавили тисячу, ін-
шим 100-200 грн. Роз’яснення від-
носно доплати  надала начальник 
Козятинського об’єднаного управ-
ління Пенсійного фонду України 
Вінницької області Юлія Галак. 
Початок в № 44 від 02.11.2017. 
ПРОДОВЖЕННЯ.

мінімАльний розмір пенсії
Статтею 28 Закону № 1058 (із 

змінами) визначено, що за на-
явності у чоловіків 35 років, а у 
жінок 30  років страхового стажу 
мінімальний розмір пенсії за віком 
встановлюється в розмірі про-
житкового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність, визначе-
ного Законом. За кожний повний 
рік страхового стажу понад 35 
років чоловікам і 30 років жінкам 
пенсія за віком збільшується на 
1% розміру пенсії, обчисленої 
відповідно до статті 27 Закону 
№ 1058, але не більш як на 1% 
мінімального розміру пенсії за ві-
ком. При цьому наявний в особи 
понаднормовий страховий стаж не 
обмежується.

вАжливо!. Збережено норми, 
передбачені пунктом 4 Розділу 
XV «Прикінцеві положення» За-
кону 1058 щодо встановлення мі-
німального розміру пенсії за віком 
та доплати за понаднормовий стаж 
за наявності у чоловіків 25 років, а 
у жінок 20 років страхового стажу. 
Це стосується тих осіб, пенсії яким 
призначено до 01.10.2011 та після 
01.10.2011 не перераховувалися з 
урахуванням заробітної плати за 
періоди страхового стажу, набутого 

після призначення (попереднього 
перерахунку) пенсії.

За наявності страхового стажу 
меншої тривалості, ніж перед-
бачено вище, мінімальний розмір 
пенсії за віком встановлюється у 
розмірі, пропорційному до наяв-
ного страхового стажу, виходячи 
з прожиткового мінімуму, встанов-
леного для осіб, які втратили пра-
цездатність, визначеного Законом.

До статті 28 Закону № 1058 
внесено зміни, які передбачають 
встановлення з 1 січня 2018 року 
для осіб, які досягли віку 65 ро-
ків, за наявності у чоловіків 35 ро-
ків, а у жінок 30 років страхового 
стажу, мінімального розміру пенсії 
за віком у розмірі 40% мінімаль-
ної заробітної плати, визначеної 
Законом про Державний бюджет 
України на відповідний рік, але не 
менше прожиткового мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, 
визначеного Законом.

Що стосується пенсій, які буде 
призначено після 1 січня 2018 р., 
мінімальний розмір пенсії за віком 
у розмірі, пропорційному до наяв-
ного страхового стажу, виходячи 
з прожиткового мінімуму, вста-
новленого для осіб, які втратили 
працездатність, визначеного За-
коном, буде виплачуватися після 
досягнення особою віку 65 років. 
До досягнення цього віку таким 
особам може бути призначена 
державна соціальна допомога на 
умовах і в порядку, визначених 
Законом України «Про державну 
соціальну допомогу малозабезпе-
ченим сім'ям».

зверніть увАГу!. При визначенні 
мінімального розміру пенсії за ві-
ком і збільшення за понаднормо-
вий стаж, до страхового стажу не 
враховується період, за який про-
ведено одноразову сплату єдино-

го внеску відповідно до частини 
п'ятої статті 10 Закону України «Про 
збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування» від 08.07.2010 
№2464.

мінімАльнА пенсійнА ви-
плАтА. Пенсії та державна соці-
альна допомога особам з інвалід-
ністю з дитинства та дітям з інва-
лідністю, особам, які не мають права 
на пенсію з урахуванням надбавок, 
підвищень, додаткової пенсії, цільо-
вої грошової допомоги, індексації та 
інших доплат до  пенсії, встановле-
них законодавством (крім пенсії за 
особливі заслуги перед Україною), 
перераховані з 1 жовтня 2017 року 
відповідно  до  Закону 2148, а та-
кож ті, що призначатимуться після 
цієї дати, визначаються у розмірі, не 
меншому за розмір прожитково-
го  мінімуму для осіб, які втратили 
працездатність, встановлений на 1 
грудня 2017 року Законом України 
«Про Державний бюджет України 
на 2017 рік» (1 373 грн), а в разі 
збільшення після 1 грудня 2017 
року прожиткового  мінімуму для 
осіб, які втратили працездатність, - 
за розмір прожиткового  мінімуму 
для осіб, які втратили працездатність, 
визначений Законом.

признАчення пільГовиХ пен-
сій зА роБоту нА ШкідливиХ 
вироБництвАХ. Збережено  
право  виходу на пенсію за віком 
на пільгових умовах для окремих 
категорій громадян. Як і раніше, на 
пільгову пенсію будуть виходити:
•	 особи,	які	працювали	на	

роботах з особливо шкідливими 
і особливо важкими умовами 
праці за Списком № 1 та на інших 
роботах із шкідливими і важкими 
умовами праці за Списком № 2 
виробництв, робіт, професій, по-

сад і показників, затверджених 
Кабінетом Міністрів України, та за 
результатами атестації робочих 
місць;
•	 чоловіки,	 які	 працюють	 трак-

тористами-машиністами і безпо-
середньо зайняті у виробництві 
сільськогосподарської продукції 
в колгоспах, радгоспах, інших 
підприємствах сільського госпо-
дарства;
•	 жінки,	 які	 працюють	 тракто-

ристами-машиністами, машиніста-
ми будівельних, шляхових і ван-
тажно-розвантажувальних машин, 
змонтованих на базі тракторів і 
екскаваторів;
•	жінки,	які	працюють	доярками	

(операторами машинного доїння), 
свинарками-операторами в кол-
госпах, радгоспах, інших підпри-
ємствах сільського господарства;
•	 робітниці	 текстильного	 ви-

робництва, зайняті на верстатах і 
машинах, за списком виробництв 
і професій, затвердженим у по-
рядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України;
•	 жінки,	 які	 працюють	 у	 сіль-

ськогосподарському виробництві 
та виховали п'ятьох і більше дітей, 
- незалежно від віку і трудового 
стажу в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України;
•	водії	міського	пасажирського	

транспорту (автобусів, тролей-
бусів, трамваїв) і великовагових 
автомобілів, зайняті у технологіч-
ному процесі важких і шкідливих 
виробництв;
•	 працівники,	 безпосередньо	

зайняті повний робочий день на 
підземних і відкритих гірничих 
роботах (включаючи особовий 
склад гірничорятувальних частин) 
з видобутку вугілля, сланцю, руди 
та інших корисних копалин, на 
будівництві шахт і рудників та в 
металургії, - за списком робіт і 

професій, що затверджується Ка-
бінетом Міністрів України.

Крім того, окремим категоріям 
працівників, залежно від умов 
праці за результатами атестації 
робочих місць, можуть призна-
чатися пенсії за рахунок коштів 
підприємств та організацій, але 
не раніше ніж за 10 років до до-
сягнення віку, передбаченого стат-
тею 26 цього Закону, в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів 
України.

У такому разі розміри пенсій 
визначаються відповідно до статті 
27 та з урахуванням норм статті 
28 Закону 1058.

Умови призначення таких пенсій 
визначено у статті 114 розділу XIV 
«Пенсійне забезпечення окремих 
категорій громадян» Закону 1058 
(зі змінами).

телеФон ГАрячої лінії ко-
зятинськоГо оБ’єднАноГо 
упрАвління пенсійноГо 
Фонду укрАїни вінницької 
оБлАсті: 2-02-32

кАтеринА чекАй

До редакції “RIA-Козятин” за-
вітав старенький чоловік (за його 
словами, йому більше 80 років) і 
зі сльозами розповів свою сумну 
історію. Майже все життя Аль-
берт Георгійович Докшин про-
жив у Козятині. Лише в юності 
декілька років провів у тітки Віри 
в Архангельську.

— Дуже шкодую, що повернув-
ся сюди! — журиться старенький. 
— Можливо, там моя доля скла-
лася б інакше.

З дитинства він потерпав від 
непривітного вітчима. “Батько” 
відправив хлопця працювати 
вантажником, коли тому було 
п’ятнадцять. Через кілька років 
Альберт поїхав до рідні в Росію. 
Виявилося, що в нього є хист до 
ретушування. Хлопець з задово-
ленням працював у фотомайстер-
ні. Але обставини склалися так, 
що довелось повернутися назад. 
У рідному місті його чекала важ-
ка фізична праця.

— Ким я тільки не був, — роз-
повідає дідусь. — Кочегаром, 

вантажником, водієм. Усюди 
встигав. Ніколи не боявся труд-
нощів!

Найприємніші спогади в Аль-
берта Георійовича залишились 
про зайняття спортом та виступи 
на змаганнях.

— Можна сказати, що я гідно 
представляв наше місто на спор-
тивних заходах! Захищав честь 
Козятина,— з гордістю каже літ-
ній чоловік. У нього навіть роз-
правляються плечі при згадці про 
ті роки. — Я займався боксом, 
боротьбою, гирьовим спортом. 
Був дуже міцним і витривалим.

Шаленого кохання Альберт 
Георгійович до своєї дружини На-
дії не відчував, з єдиною рідною 
донькою Людою добрі стосунки 
також не склалися. Через деякий 
час після розлучення не дуже 
старий тоді ще чоловік зійшовся 
з жінкою свого віку. Жили вони 
на Залізничному більш-менш у 
злагоді та комфорті. Але в 2004 
році його нова дружина померла. 
З тих пір дідусь залишився сам-
самісінький. До дітей він за до-
помогою не звертається. А самі 

вони, за словами чоловіка, теж 
не бажають з ним спілкуватися. 
З сусідами дружби не виникло... 

Спочатку пан Альберт само-
тужки міг впоратися з господар-
ством. Важко було зимою, але 
дідусь рубав дрова та прогрівав 
хату. Але старенького почав 
підводити зір. Лікарі не кажуть 

нічого втішного — поступово 
наступить сліпота. Вони можуть 
лише процедурами відстрочити 
неминуче.

— Я вже майже нічого не бачу, 
— каже витираючи хворі очі, які 
постійно сльозяться, дідусь і по-
казує натруджені руки з ранами. 
— Спробував топити пічку — об-
пікся. Де брати дрова, не знаю. 
Раніше ходив до лісу, а тепер 
доведеться розбирати на дошки 
старий сарай.

— Мені пропонували піти 
жити до терцентру, — розпо-
відає дідусь. — Поки що місця 
для мене там нема, але повинно 
з’явитися. Та я не хочу туди! Уже 
якось сам доживу свій вік. Мені 
б дрова, щоб зимою зігрітися. А 
на харчі та ліки моєї пенсії може 
й вистачить. Більш мені нічого не 
треба…

Від редакції: На прохання 
дідуся в редакції ми йому допо-
могли написати заяву міському 
голові, в якій він просить мате-
ріальну допомогу у вигляді дров 
для пічного опалення. 

кому і скільки додали пеНсії

в’ячеслАв ГончАрук

Автобус першого маршруту во-
зить городян, які мають пільгу за 
пенсійним посвідченням. Остан-
нім часом пасажирам доводиться 
пред’являти документ перед по-
садкою. Є випадки, що пасажири 
не розуміють, чому вони повинні 
показувати пенсійне. Адже, коли 
людині 80, то вона обов’язково 
пенсійного віку. Звичайно, є ті, 
що косять під пенсіонерів. От 
саме для таких і діє правило. 
Нема посвідчення — не поїдеш 
без оплати. Отож, шановні пенсі-
онери, якщо вам не важко, возіть 
посвідчення у своїй кишені.

посвідчеННЯ 
краще мати 
з собою

інокентій Гук
Декілька минулих тижнів при-

мусили Пузиря і К0 понервувати. 
Причиною стало те, що увірвався 
терпець тим небайдужим меш-
канцям міста, які найбільше по-
терпають від диму з котельних. 
Вони двічі атакували кабінет 
мера: одного разу  дочекалися  
керманича, іншого — Пузир за-
вбачливо втік. Дякуючи RІА і You 
Tube, відеорепортаж з кабінету 
очільника, як і відео найцікаві-
ших моментів позачергової сесії 
по опаленню, знаходиться в за-
гальному доступі. Відтак, якщо в 
когось залишилися сумніви щодо 
компетентності Пузиря  і його 
«відданості» інтересам громади 
– ласкаво просимо до перегляду. 

Радує одне: обурення і здоро-
ва агресія виборців таки змусили 
зволожитися матню міської вла-
ди – принаймні, у світлу частину 
доби палити стали менш димоут-
ворюючим паливом. Ця маленька 
перемога має стати для громади 
мотивуючим сигналом: якщо пу-
зирів брати за одне місце, рівень 
їхньої цинічності в нехтуванні 
інтересами людей зменшуєть-
ся. Байдуже, що справжньою 
причиною для цього є загроза 
їхньому благополуччю в розкра-
данні бюджету – інше все одно 
не примусить владу працювати в 
інтересах виборців.

не вАжливо: ліФчик чи 
БЮстГАльтер. За великим ра-
хунком, громаді байдуже до  схем 
дерибану бюджетних коштів: 
якщо  послуга якісна, наш народ 
уже звик закривати очі на осо-
бистий інтерес керманичів. Якщо  
в школах, і садочках тепло, батьків 
мало цікавить, хто робить бізнес 
на наших податках: бублик чи 
крендель. Якщо хірург оперує в 
теплій операційній, а хворі лежать 
у теплих палатах, їм все одно, хто 
є прокладкою між бізнес-структу-
рою і міською владою: ліфчик чи 
бюстгальтер. Найголовніше, щоб 
було тепло. І не чадило.

Жахливий перебіг минулого 
опалювального сезону і про-
вальний старт теперішнього при-
мусили багатьох замислитися над 
причинами покривання міським 
головою фірми, якій він довірив 
постачати тепло дітям і хворим, 
і яка на «відмінно» впоралася 
лише з одним: постачанням диму 
і отруйних смол. Право і підстави 
підозрювати Пузиря в особистій 
комерційній (чи то корупційній) 
зацікавленості у ґешефтах саме 
цієї фірми дають численні факти 
і спостереження.

Ставлення городян до пере-
ведення котельних на тверде 
паливо досить суперечливе. Ніхто 
не заперечує, що газ є більш 
зручним енергоносієм. Однак, 
давайте не будемо забувати і про 
зовнішньополітичні обставини, 
які змусили Україну масово пе-
реходити на альтернативні види 
палива (залежність від поставок 
російського газу, його захмарна 
ціна, а згодом і війна з Росією).

перейти нА ГАз не нА чАсі. 
Рішення про  необхідність децен-
тралізації опалення в Козятині, при-
йняте тодішнім міським головою О. 
Гвелесіані, було єдино правильним, 
хоча і вкрай непопулярним. Зва-
житися на такий крок міг лише 

далекоглядний  господарник.

У результаті запровадженої 
ним місцевої теплопостачальної 
реформи, власники квартир 
облаштували індивідуальне опа-
лення. Людям властиво забувати, 
тому мало хто згадує, з якою 
затримкою для багатоквартирних 
будинків і бюджетних установ до 
того моменту починався опалю-
вальний сезон, як ми мерзли в 
своїх оселях, поки давали дозвіл 
на запуск газових котельних 
через багатомільйонні борги 
міста перед НАК «Нафтогаз». 
Пройшовши через виправдані 
незручності і витрати, містяни 
в результаті отримали незапе-
речні переваги: ми починаємо 
обігрівати квартири, коли стає 
холодно, а не коли вирішує чи-
новник-самодур, у переважної 
більшості з нас є тепла вода, про 
яку кияни, наприклад, цього літа 
забули. У Вінниці, як і в багатьох 
інших містах, у цьому році газо-
ві котельні запрацювали лише 
в останні дні жовтня. До речі, 
варто нагадати, що попри важку 
фінансову ситуацію тих років, 
соціально незахищеним громадя-
нам міста надавалася матеріаль-
на допомога з міського бюджету 
на встановлення індивідуального 
опалення.

Складніше було з теплопос-
тачанням бюджетних установ. 
Зараз багато хто говорить про 
переваги індивідуальних тепло-
пунктів, як наприклад, в п’ятому 
садочку чи третій школі. Але в 
2010-2011 роках міський бюджет 
не міг собі дозволити не те що 
14-15 необхідних теплопунктів, 
годі було мріяти про 2-3. Більше 
того, вже тоді Кабмін заборонив 
давати дозвіл на  ввід в експлу-
атацію нових газових котельних 
для бюджетних установ. Стає 
зрозумілим, що і наступне рішен-
ня тодішнього голови: перевести 
існуючі котельні на альтернатив-
не паливо коштом фірми-інвес-
тора, - було єдино можливим 
і виправданим на той час. Під-
креслимо: з міського бюджету на 
це не було потрачено ні копійки.

А колись з термометром 
БіГАв. Зрозуміло, що  процес був 
нелегким, викликав багато  кри-
тики, нарікань. Перших два сезо-
ни були проблемними в частині 
якості тепла. Згадаймо, як тоді 
ще депутат міськради, а тепер 
міський голова Пузир носився по 
школах-садочках з термометром, 
роблячи собі піар на проблемах 
з теплопостачанням! Ці проблеми, 
до речі, коштували крісла тодіш-
ньому заступнику міського голови 
Ігорю Лівшицю, і організував це 
жертвоприношення знову ж таки 
Пузир. Цікаво, чому при аналогіч-
них проблемах уже при власній ка-
денції мер покриває свого заступ-
ника по ЖКГ пана Малащука? Чим 
пояснюється така вибірковість, не 
здогадуєтесь?

Але про все по черзі.

змінА теплопостАчАльни-
кА. Визнавши проблеми з теплоза-
безпеченням, тодішній мер пішов на 
зміну  теплопостачальної компанії. 
Протягом останніх років його ка-
денції подачу тепла в бюджетні 
установи здійснювала фірма «Ін-
весттеплоцентр», керівництво якої  
працювало над удосконаленням 

існуючої системи теплопостачання. 
Ставилися більш потужні котли, 
нарощувалися труби, огороджува-
лися майданчики для палива, яким 
переважно був торфобрикет. На-
рікань на якість теплопостачання 
ставало все менше. Більше того, 
згідно з інвестиційною угодою, 
«Інвесттеплоцентр» виконував со-
ціальні зобов’язання перед містом: 
коштом компанії асфальтувалися 
подвір’я багатоквартирних будин-
ків. Автор не претендує на іде-
алізацію роботи цієї фірми, але 
все пізнається в порівнянні. Так чи 
інакше, але опалювальні сезони 
2014-2015 років були успішними.

Пройшли вибори. Намір змі-
нити теплопостачальну компанію 
О. Пузир не приховував з перших 
днів каденції. Поза сумнівами, 
читачам байдуже до тих ви-
вертів, до яких удався міський 
керманич, щоб домогтися свого, 
адже об’єктивних претензій до 
«Інвесттеплоцентру» не було. 
Але, дідько забирай, до чого 
ж кортить почути від Пузиря за 
допомогою детектора брехні від-
повіді на деякі питання стосовно 
його особистої зацікавленості у 
поверненні фірми, яку «попро-
сили» з міста за неякісну роботу!

Діячам на кшталт Пузиря 
притаманне захоплення полі-
тичною проституцією. За осо-
бисту вигоду  вони здатні дати 
кому завгодно. Наш теперішній 
керманич, наприклад, за свою 
недовгу кар’єру «переспав» уже 
з кількома політичними партіями. 
Представляючи на даному етапі 
опозиційну «Батьківщину», по-
слідовно заграє з партією влади 
(цілком можливо, кинеться в її 
обійми при потребі). Принципо-
вість повії Пузир продемонстру-
вав і в ставленні до своєї під-
опічної теплопостачальної фірми 
(на той час вона називалася 
«Енергозбереження»). Коли був 
депутатом, запеклішого критика 
її роботи годі було й шукати. Як 
тільки від її послуг відмовилися, 
відчув запах вигоди: на почуттях 
ображених так легко зіграти, тим 
більше, що ці ображені пере-
творилися на ворогів тодішньої 
міської влади! І ось колишній 
обвинувач перетворився на адво-
ката, причому в прямому смислі 
цього слова. Саме видатний 
юрист Пузир захищав інтереси 
«Енергозбереження» в господар-
ському суді (до речі, всі процеси 
вони програли). Ходили вперті 
чутки, що вже тоді він пообіцяв у 
випадку своєї перемоги на вибо-
рах повернути теплопостачальний 
бізнес сумнівній фірмі. Подейку-
ють, що в обмін на цю обіцянку 
фірма профінансувала перед-
виборну кампанію на той час 
стабільно безробітного Пузиря.

Ходок до АзіровА. Щоб за-
хистити компанію, яка безбожно  
труїла нас чадом, принциповий 
батьківщинець Пузир у 2013 році 
не погребував навіть сльозливим 
відкритим зверненням до  злочин-
ного  режиму в особі Азарова у 
Фейсбуці (воно  ще й досі пере-
буває у відкритому доступі). З яким 
обуренням тоді ще претендент 
на посаду міського голови пише:  
«абсолютно ніякої підготовки до 
опалювального сезону 2013-2014 
р.р. на даний час не ведеться» і 
нижче:

до опАлЮвАльноГо 
сезону менШе міся-
ця, нА вулиці вночі 
вже 10-15 с, А у при-
міЩенняХ сАдочків 
17 с. Миколо  Янович, 
зізнаюсь чесно, я маю 
особистий інтерес у ви-
рішенні даного  питання, 
мій син, як і тисячі дітей 
у місті ходить до  школи, 
донечка, як і сотні діток 
по  місту до  холодного  
садочку, а батько- хірург 
робить операції у холод-
ній лікарні, і впевненості 
у тому що  буде тепло  у 
мене, як у сина, батька та 
депутата не має.

Прошу ознайомитись 
з листом ТОВ "ТК Енер-
гозбереження" та допо-
могти у вирішенні пи-
тання опалення у місті 
Козятин.

Готовий надати весь 
пакет документів по 
проблемі» (авторська 
орфографія і пунктуація 
збережена).

Як показала історія, 
від зміни теплопостачальної ком-
панії місто тоді тільки виграло. 
А ось до пана міського голови, 
який звичайно без особистої 
зацікавленості (бо то була б ко-
рупція) таки завів у місто своїх 
підзахисних, є кілька питань:

- Ви так опікувалися підготов-
кою до опалювального сезону 
під час каденції попередника, то 
чому не контролювали її, будучи 
міським головою? Чи вам пови-
лазило, що на котельних півроку 
кіт не валявся і пес не женився? 
Де обіцяна ще навесні труба 
і огороджені майданчики для 
палива?

- У 2013 році ви били на спо-
лох при нічній температурі 10-15 
0
 С і 17 

0
 в приміщеннях. Чому 

тоді в цьому році ви допустили 
температуру 10-110 С в садках і 
школах на початку опалювально-
го сезону?

- Ви стали міським головою, 
зробили теплопостачальником 
дружню фірму, за бюджетні ко-
шти створили комунальне підпри-
ємство, яке обслуговує інтереси 
приватної фірми (інакше чому на 
сесії замість її представників від-
дувається Лівшиць?). При цьому 
вас уже не турбують тисячі шко-
лярів і сотні дітей в садочках, які 
задихаються від диму і минулої 
зими сиділи на уроках у верх-
ньому одязі?

- Пане Пузир, а фразу «Ми-
коло Янович, зізнаюсь чесно, 
я маю особистий інтерес у ви-
рішенні даного питання» можна 
вважати необережним зізнанням 
у корупції?

- У 2013 році ви готові були 
«надати весь пакет документів 
по проблемі», то чому зараз не 
можна добитися ні актів вводу в 
експлуатацію котельного облад-
нання, ні сертифікатів на паливо?

епопеЮ цинічноГо Глуму 
комАнди пузиря нАд Гро-
мАдоЮ перервАли. Якщо про-
довжити тему, то  непрямим дока-
зом зацікавленості мера в доходах 
фірми-теплопостачальника є і його  
політика у сфері запровадження 
енергозберігаючих заходів. Очіль-

ник міста, зацікавлений в економії 
бюджетних коштів, зробить усе, 
щоб зменшити витрати на оплату 
енергоносіїв. Для цього утеплю-
ються приміщення комунальних 
установ. При Гвелесіані, якого так 
критикував Пузир, утеплили два 
садки і музичну школу. Кількість 
бюджетних установ, утеплених при 
Пузирю, - нуль. Якщо утеплити чет-
верту школу, яка найбільше того 
потребує, вкладені кошти оку-
пляться років через 5-6, але впа-
дуть доходи фірми, що постачає 
туди тепло. Питання на засипку: 
чи утеплятимуть четверту школу? 
Цілком очевидно, що Пузирю 
набагато легше відкупитися від 
громади дитячими майданчиками.

А взагалі хочеться сказати 
«Браво!» активістам, які пере-
рвали нарешті епопею цинічного 
глуму команди Пузиря над гро-
мадою. Якщо припущення щодо 
особистої зацікавленості мера 
правильне, стає зрозумілим, чому 
нас труїли димом з відходів со-
няшника. Собівартість одиниці 
тепла при такому паливі набагато 
менша, ніж задекларована в та-
рифі, що дає можливість фірмі 
відмити грошенят для Біг Босса. 
А те, що дихати нічим, – бай-
дуже, гроші ж не пахнуть, тим 
більше, якщо вони обчислюються 
мільйонами. Активні громадяни 
недвозначно дали зрозуміти, 
що влаштувати крематорій - 
2017/2018 вони не дадуть. Фірма  
буде змушена палити задекларо-
ваним у тарифі  торфобрикетом, 
а значить, можливості люфту 
для відкатів істотно зменшаться. 
Не пробачить громада цього 
року Пузирю і холоду в школах 
і садочках. Не прийме мекання 
пустолобих утриманців і сиво-
чолих приживалок міськради з 
недолугими звинуваченнями на 
адресу попередників: виправдати 
таким чином свою бездарність 
уже не вдасться.

Радісно, що нарешті Пузир 
отримав давно заслужену взбуч-
ку від громади, яка потроху усві-
домлює, що влада – це виборці, 
а він слуга. Не затямить – копня-
ка під зад  і на вихід!
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зустріч з лідером “громадЯНської позиції”
наші інтерв’ю

нове покоління залізничників

головНий залізНичНик 
про головНе На залізНиці

дімА (29), тимчАсово не прАцЮє і мАринА 
(33), зАвуч:

— Їздили з дітьми в розважальний 
центр у Житомир.

володимир (60), 
пенсіонер:

— Дуже “суттєво” під-
вищили пенсію.

лЮдмилА (55), молодША 
медсестрА:

— Усе стабільно і це 
добре!

вікА (11), кАтя (11) і нАстя (11), 
Школярки:

— Отримали гарні оцінки в музич-
ній школі і по легкій атлетиці.

нАстя (14), ШколяркА:
— Покращилося 

здоров’я в моєї ба-
бусі.

вовА (11), Школяр:
— Приїхав з Поль-

щі брат Діма.

ми зАпитАли у козятинчАн Що позитивного сталося у вашому житті останнім часом?

 основними тезисами лібераль-
ної ідеології є право і свобода 
людини над інтересами сус-
пільства та держави. Неолібе-
ралізм — напрям політичної та 
економічної філософії, що ви-
ник 1930 року. він допускає дер-
жавне регулювання економіки, 
але залишає його функції лише 
для встановлення конкуренції 
та законів вільного ринку. віль-

норинкова політика економіч-
ного лібералізму і монетариз-
му (тетчеризм, рейганоміка) 
стали панівною економічною 
моделлю в кінці хх століття. 
Наприклад, Німеччина про-
грала війну, а ми, переможці, 
26 років займаємося пігулками. 
державний борг України вже 
становить 45 тисяч на кожного 
українця. і він зростає далі. 

виник ліобералізм, як ідеологія нового класу

в’ячеслАв ГончАрук

На початку місяця в Хмельниць-
кому політична партія “Громадян-
ська позиція” проводила зустріч 
партійних осередків Вінницької 
та Хмельницької областей. Серед 
запрошених були й партійці міста 
Козятина.

Професор кафедри політоло-
гії та державного управління, 
доктор політичних наук 

Валентин Ярославович Ма-
линовський прочитав нам цікаві 
лекції з політології. Він відзначив, 
що “Громадянська позиція” є пар-
тія ліберальної ідеології. 

де перемАГАЮть ліБерАли? 
У Великій Британії, Канаді, 

Німеччині. Адже ліберальна іде-
ологія ставить на перше місце 
людину. У своїй діяльності партії 
ліберальної ідеології опираються 
на активне громадянське суспіль-
ство і його основу — середній 
клас. Це ключові принципи успіш-
ності України. Середній клас — це 
люди, які мають вищу освіту, а не 
ті, що мають в кишені диплом.

Суспільство вже не один раз 
чуло про новий курс України. На-
приклад, існують програми “100 
тижнів до гідного життя”, “Покра-

щення життя вже сьогодні”, “Жити 
по-новому”. Як правило, такі заяви 

роблять вправні оратори. Із  тепе-
рішніх — майстер такого жанру 
Олег Ляшко, тому що разом з 
Юлію Тимошенко “моніторять” на 
голому популізмі.

Переконаний в тому, що потріб-
но в Україні змінювати виборчий 
закон, лідер політичної партії 
“Громадянська позиція” Ана-
толій Гриценко. Він відзначив, що 
недавні вибори до селищних рад 
показали, що провладні канди-
дати набрали 95 відсотків голосів 
виборців. Такого не було навіть в 
Туркмен Баши.

Щоб добитися змін в Україні, 
потрібно об’єднати зусилля  партій, 
таких, як ”Сила людей”,  “Євро-
пейська партія”, ”Дем-Альянс”, 
“Рух нових сил”, “Самопоміч” та 
“Народний контроль” як парла-
ментських партій.

— Не буде об’єднання, не буде 
змін в Україні, — зазначив політик. 
— Тоді “Громадянській позиції” 
доведеться звертатися до бізнесу, 
щоб профінансували вибори. Мова 
не іде про олігархів, які впливають 
на тарифну політику в державі. 
Ахметов, Льовочкін, Фірташ, Ко-
ломойський і їм подібні для нас не 
прийнятні. 

Гриценко зауважив, що не по-

трібно забувати, що в 2015 році 
уряд Яценюка домігся реструкту-
ризації державного боргу. Його 
не списали, він нікуди не зник. На 
Україну чекають шалені виплати 
по боргових зобов’язаннях. А ряд 
проведених в державі псевдо-
реформ призвели до того, що з 
України масово від’їжджає молодь. 
Ще пару років і залишаться пенсі-
онери, і ті, які бігають з Рабінови-
чем. Людина, яка відсиділа за кра-
діжку у великих розмірах, тепер 
розповідає, як грабують Україну. 

екс-міністр оБорони дАв 
відповіді нА зАпитАння при-
сутніХ. Деякі з них. — Чому в 
об’єднавчому процесі немає 
прізвища Наливайченка? 

— За це прізвище забудьте. Я 
дав покази правоохоронцям на 
нього, як на особу, яка здавала 
Крим.

— За що вас звільнили з по-
ста міністра оборони? 

— Прийшов син Ющенка, каже, 
залишена військова частина, прошу 
підписати. Кажу йому, що вона не 
залишена, а виставлена на аукціон. 
Принось чек на мільярд і я підпи-

сую. При мені армія фінансувалася 
в повному обсязі. Раніше  відмовив 
президенту Ющенку дати полк 
спеціального призначення для його 
охорони… Це можливі причини.

— Чому “Громадянська пози-
ція” припинила акцію протесту, 
яка відбулася 17 жовтня? 

— У акції ми підтримуємо всі 
три вимоги. Але я не розумію, 
для чого тримати людей біля не-
працюючого парламенту? Якщо 
декларуємо, що на першому місці 
людина, то повинні й відповідати 
своїм принципам.

— Ви на даний час третій у 
рейтингу за опитуванням, а в 
другому турі президентських 
виборів перемагаєте кожного, 
що потрібно робити, щоб ви 
були хоча б другим?

— А що потрібно, щоб виграти 
вибори? Довіра людей. Політична 
партія — це товар, який купується 
не за гроші, а довірою виборців. 

— Як відсвяткували свій 
ювілей? 

— На свій день народження ми 
завжди з дружиною кудись їдемо. 
Цього разу були в Італії. Не люблю 
гучних поздоровлень...

тетянА лозінськА

Керівник Козятинської ди-
рекції залізничних перевезень 
Василь Буцерога сьогодні гість 
редакції “RIA-Козятин”. У малень-
кому ексклюзивному інтерв’ю він 
дав відповіді на питання наших 
читачів. 

— Реорганізація залізниці 
несе збільшення робочих місць 
чи їх зменшення?

— Реорганізація залізниці – над-
звичайно складний та трудомісткий 
процес. Насамперед, вона перед-
бачає удосконалення всієї логістики 
та покращення інфраструктури, 
що саме по собі не можливе без 
кваліфікованих кадрів. Технологія 
роботи залізниці, залізничних стан-
цій, підрозділів визначає необхідну 
кількість працівників відповідних 
професій для забезпечення переве-
зень та безпеки руху поїздів. Тому 
навіть і в процесі реорганізації не 
може бути зменшення робочих 
місць. Навпаки, на даний час немає 
обмежень по прийому працівників 
робітничих професій, до того ж 
з’явилась і можливість підвищення 
премій робітникам.

— Яка середня зарплатня на 
залізниці?

— Станом на сьогодні орієнтов-
но середня заробітна плата по за-
лізниці складає 6-7 тисяч гривень. 
На її розмір впливають багато 
факторів. Не тільки сам оклад, а 
і вислуга, надбавки, премія та ін.

 — Що таке соцпакет працю-

ючого (звичайного робочого) на 
залізниці, що в нього входить?

— Соцпакет на залізниці і для 
робочого і для керівного складу 
працівників абсолютно однакові. 
До нього входять медична стра-
ховка, право на отримання путівки 
на відпочинок, виплата надбавки за 
вислугу років, матеріальна допо-
мога на оздоровлення, матеріальна 
допомога при народженні дитини, 
одруженні, поховання близьких, 
надбавки до окладу за шкідливі 
фактори, матеріальні виплати при 
виході на пенсію.

— Чому більше залізниця 
сприяє: лікуванню пенсіонерів 
чи збільшенню народжуванос-
ті?

— Два цих напрямки дуже 
важливі для нашого підприємства. 
На залізниці приділяється значна  
увага і всебічно намагаються дбати 
та допомагати нашим ветеранам. 
Щорічно за кошти залізниці оздо-
ровлюються сотні пенсіонерів та 
надається матеріальна допомога 
на медичні цілі. Щодо народжу-
ваності, то і тут у нас все добре! 
Значна матеріальна допомога при 
народженні дитини впевнено забез-
печує позитивну динаміку в плані 
народжуваності молодого поколін-
ня залізничників.

— Корупція на залізниці є чи 
немає? Якщо є, як її збираєтесь 
подолати?

— Можу впевнено сказати, що 
на Козятинській дирекції залізнич-
них перевезень немає ніякої коруп-

ції, що підтверджується неоднора-
зовими раптовими та плановими 
перевірками компетентних органів. 
Навіть впроваджена відповідна звіт-
ність про  можливі корупційні дії, 
причетні керівники здають декла-
рації про доходи, відкрита гаряча 
телефонна лінія «Стоп корупція». 
На постійній основі вживаються 
антикорупційні заходи, виконання 
яких суворо контролюється.

Від редакції:
Користуючись нагодою, наші по-

бажання залізничникам з нагоди їх 
професійного свята. Нехай поїзд 
щастя, здоров’я і успіху ніколи не 
виїжджає з депо вашого життя. 
Бажаємо, щоб всі ваші плани і мрії 
рівно прямували по рейках, шпала 
за шпалою доходили до кінцевої 
станції. Щасливої дороги, вдячних 
пасажирів і зеленого семафора!

Грамоти начальника виробни-
чого підрозділу Козятинська ди-
рекція залізничних перевезень за 
сумлінну працю на залізничному 
транспорті, особистий вагомий вне-
сок в розвиток та функціонування 
залізниці, високу професійну май-
стерність і наполегливість в роботі 
та з нагоди Дня залізничника були 
нагороджені:

 Олександр Іванов, старший 
майстер виробничого підрозділу 
локомотивне депо Козятин;

Роман Вихристюк, заступник 
начальника виробничого підроз-
ділу експлуатаційне вагонне депо 
Козятин; 

Анатолій Вінярський, монтер 
колії 4 розряду лінійно-виконроб-
ської дільниці виробничого підроз-
ділу Козятинська колійна машинна 
станція;

Володимир Троян, начальник 
району електропостачання ви-
робничого підрозділу Козятинська 
дистанція електропостачання;

Олександр Чулюк, шляховий 
майстер виробничого підрозділу 
Козятинська дистанція колії;

Олександр Бородянець, стар-
ший електромеханік дільниці 1 
групи виробничого підрозділу 
Козятинська дистанція сигналізації 
та зв’язку;

Олександр Ковтонюк, стрі-
лець стрілецької команди станції 
Козятин виробничого підрозділу 
Козятинський загін воєнізованої 
охорони регіональної філії «Пів-
денно-Західна залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця»;

Артем Сергійчук, слюсар з ре-
монту рухомого складу 4 розряду 
виробничого підрозділу ремонтне 
вагонне депо Козятин;

Сергій Трончук, диспетчер 

поїзний, виробничого підрозділу 
Козятинська дирекція залізничних 
перевезень;

Олена Очкасова, черговий по 
залізничній станції Козятин-1 ви-
робничого підрозділу Козятинська 
дирекція залізничних перевезень.

 
зА сумлінну, плідну прАцЮ 
нА зАлізничному трАн-
спорті тА з нАГоди дня зА-
лізничникА нАГороджені:

 Знаком «За доблесну працю 
на Південно-Західній залізниці 
Олег Біда, начальник відділу пе-
ревезень виробничого підрозділу 
Козятинська дирекція залізничних 
перевезень.

 
Знаком «Відмінник Південно-

Західної залізниці» — Максим 
Солоп, черговий по дирекції за-
лізничних перевезень виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція 
залізничних перевезень.

  
Нагрудним знаком «За заслуги. 

Укрзалізниця» І ступеню — Юрій 
Коцупал, складач поїздів 6 роз-
ряду станції Фастів виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція 
залізничних перевезень.

 
Годинником від правління ПАТ 

«Укрзалізниця» — Олена Беле-
ванцева, чергову по залізничній 
станції Біла Церква виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція 
залізничних перевезень.

 
Нагрудним знаком «Відмінник 

господарства перевезень» — На-
талія Василюк, диспетчер по-
їзного виробничого підрозділу 
Козятинська дирекція залізничних 

перевезень.
Народний депутат України Пе-

тро Юрчишин відзначив до Дня 
залізничника за значний внесок 
у розвиток залізничної галузі ре-
гіону, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну самовіддану працю та 
з нагоди професійного свята пра-
цівників залізничного транспорту:

Вадима Остапчука, майстра 
виробничого підрозділу локомо-
тивне депо Козятин;

Олександра Швеця, огляда-
ча-ремонтника вагонів 5 розряду 
пункту технічного обслуговування 
вагонів Козятин-1 виробничого 
підрозділу експлуатаційне вагонне 
депо Козятин;

Ігоря Погуляєва, налагоджу-
вальника колійних машин і меха-
нізмів 6 розряду механічного цеху 
виробничого підрозділу Козятин-
ська колійна машинна станція;

Миколу Щедровського, ко-
лишнього головного інженера ви-
робничого підрозділу Козятинська 
дистанція електропостачання;

Валерія Гончарука, бригадира  
(звільненого) з поточного утриман-
ня й ремонту колій та штучних спо-
руд 6 розряду виробничого підроз-
ділу Козятинська дистанція колії;

Василя Денисюка, електро-
монтера з ремонту та обслуго-
вування апаратури та пристроїв 
зв’язку 5 розряду виробничого 
підрозділу Козятинська дистанція 
сигналізації та зв’язку;

Ольгу Фалдіну, мийника-при-
биральника рухомого складу 2 
розряду виробничого підрозділу 
вокзал станції Козятин філії «Па-
сажирська компанія» ПАТ «Укрза-
лізниця»;

Олександра Гірмана, електро-
газозварника виробничого підроз-

ділу Козятинський відділ матері-
ально-технічного забезпечення;

Петра Лопатюка, електрогазоз-
варника 5 розряду виробничого 
підрозділу ремонтне вагонне депо 
Козятин;

Євгенія Лисюка, начальника 
відділу кадрів виробничого під-
розділу Козятинська дирекція за-
лізничних перевезень;

Ганну  Баюк, старшого реві-
зора комерційного виробничого 
підрозділу Козятинська дирекція 
залізничних перевезень;

Олега Лясківського, регулю-
вальника швидкості руху вагонів 
4 розряду станції Козятин-1 ви-
робничого підрозділу Козятинська 
дирекція залізничних перевезень;

Петра  Сизонюка (плюс надано 
путівку на оздоровлення), колиш-
нього пожежного виробничого 
підрозділу Козятинський загін во-
єнізованої охорони. Проявив муж-
ність та героїзм під час ліквідації 
пожежі на території нафтобази 
ТОВ «Побутрембудматеріали» (с. 
Крячки Васильківського району Ки-
ївської області) в червні 2015 року. 
Виконуючи службові обов’язки, на 
пожежі отримав важкі опіки (інва-
лід І групи);

Віталія Ільчука (плюс надано 
путівку на оздоровлення), учаснику 
бойових дій Віталію Ільчуку (по-
мічник машиніста електровоза ви-
робничого підрозділу локомотивне 
депо Козятин, який в 2014 році 
брав участь в АТО  в м. Дебальце-
ве, м. Вуглегірськ, був снайпером-
розвідником)

Також пан Юрчишин відзначив 
Почесними грамотами Верховної 
Ради України за значний внесок 
у розвиток залізничної галузі ре-

гіону, вагомі трудові досягнення, 
багаторічну самовіддану працю:

Олександра Зайця, головного 
інженера виробничого підрозділу 
локомотивне депо Козятин;

Ольгу Мацько, помічника на-
чальника з кадрових питань вироб-
ничого підрозділу експлуатаційне 
вагонне депо Козятин;

Петра  Надзьона, машиніста 
електровоза 1 класу виробничо-
го підрозділу локомотивне депо 
Козятин;

Олену Щепетову, головного 
бухгалтера виробничого підрозділу 
вокзал станції Козятин;

Миколу Бондаря, бригадира 
(звільненого) підприємств за-
лізничного транспорту 6 розряду 
виробничого підрозділу ремонтне 
вагонне депо Козятин;

Ларису Бойко, провідного інже-
нера з охорони праці виробничого 
підрозділу «Київське територіальне 
управління» філії «Центр будівель-
но-монтажних робіт та експлуатації 
будівель і споруд» ПАТ «Укрзаліз-
ниця».

Василя Буцерогу, начальника 
виробничого підрозділу Козятин-
ська дирекція залізничних пере-
везень.

Від редакції: 
Хто може уявити сучасне життя 

без вокзалів, вагонів, поїздів і 
довгих гудків - вісників розлук і 
зустрічей? 

Це своєрідний світ, існуючий 
протягом майже двох століть. 
Він постійно змінюється в своїх 
швидкостях, і світ цей населяють 
і підтримують прекрасні люди — 
залізничники. Бажаємо всього 
найкращого нашим краянам-за-
лізничникам!

свЯто НайчисельНішої 
професії Нашого міста
кАтеринА чекАй

У середу, 1 листопада, в Козя-
тинському залізничному училищі 
пройшли урочистості до Дня 
залізничника. Свято відчувалось 

вже при вході у навчальний за-
клад — двері перед гостями від-
чиняли привітні студенти в формі. 
На другому поверсі перед акто-
вою залою відбулась виставка ро-
біт студентів. До речі, можна було 
спробувати покерувати потягом 
на комп’ютері-симуляторі! Вели-
ка, святково прикрашена актова 
зала була заповнена ветеранами 
і працюючими залізничниками, 
студентами та почесними гостями.

Першим привітав залізнични-
ків начальник Козятинської 
дирекції залізничних пере-
везень регіональної філії 
«Південно-Західна залізниця» 
ПАТ «Укрзалізниця» Василь 

Буцерога. Почесним гостем свята 
був народний депутат України 
Петро Юрчишин. На святі він 
вручив пологовому відділенню 
Козятинської районної лікарні, 
яка обслуговує і залізничників, 

сертифікат на 100 тисяч гривень 
та дороговартісний прилад для 
зашивання ран. Звучало багато 
привітань, вручалися нагороди від 
керівництва залізниці, міськради 
тощо.

Закінчилось свято концертом. 
Приємно здивував присутніх сво-
єю віртуозністю скрипаль Вадим 
Свінціцький. Народною творчістю 
порадував ансамбль “Струни 
серця”. Запальні та веселі пісні 
Ігоря Юрковського і Насті Щастя 
викликали бурні овації в залі. 
Наприкінці виступили лауреати 
багатьох фестивалів, народні 
артисти України Любов і Віктор 
Анісімови.

Нагороджені працівники козятинської дирекції залізничних перевезень 
регіональної філії «південно-західна залізниця» пат «укрзалізниця»

кАтеринА чекАй

Полк оперативного призначення 
Національної гвардії України (в-ч 
3028), який дислокується на терито-
рії міста Калинівка, було створено 
23 роки тому 31 жовтня. 

Урочистий захід пройшов 3 
листопада. Як розповів газеті “RIA-
Козятин” заступник командира 
по роботі з особовим складом 
полковник Олександр Волох, 
у цьому році не було святкового 
концерту, з огляду на вибухи на 
складах боєприпасів.

Крім особового складу були ве-
терани, які служили в цій частині, 
родичі загиблих війсковослужбовців 
і почесні гості. Після урочистого 
підняття бойового прапора частини, 
присутні хвилиною мовчання вша-
нували пам’ять загиблих гвардійців 
Віктора Долінського, Віктора 
Ліпського, Максима Мушти, Ва-
лентина Булошкурського, Олега 
Лобаня, Володимира Савчука, 
Валерія Деміча та Миколи Гав-

рилюка. Були покладені квіти до 
меморіалу воїнам-захисникам.

Зі словами привітань виступив 
командир ВЧ 3028 Національної 
Гвардії України полковник Іван 
Миропольський. Присутніх також 
вітав тимчасово в.о. начальника 
Західного оперативного тери-
торіального об’єднання по ро-
боті з особовим складом Сергій 
Ховайло. Були присутні депутати 
Верховної Ради України, губерна-
тор Вінницької області, чиновники 
з Вінниці та Калинівки. “Ягуарівців” 
привітали командир Арсеналу пол-
ковник Микола Батюк, начальник 
Могилів-Подільського Прикор-

донного загону полковник Юрій 
Василик, командир підрозділу 
швидкого реагування полковник 
Анатолій Стаховський, командир 
військової частини 3008 полковник 
Сергій Мамченко, керівництво 
Головного управління Національної 
поліції України у Вінницькій області.

Кращим гвардійцям вручили по-
чесні грамоти, подяки, грошові за-
охочення. Були різні подарунки від 
гостей. Відзначилась ВЧ 3008. Вій-
ськові привезли кінологічній службі 
“ягуарівців” гарненьке товстеньке 
цуценя німецької вівчарки. Нехай у 
Рік Собаки він принесе гвардійцям 
щастя і вдачу!

вітАлій креденцер

Нещодавно небувалого  роз-
голосу набуло свято Хелловін, 
яке прийшло до нас з західної 
Європи. 

Громадська організація «Рідне 
місто» минулого тижня влаштува-
ла тематичну вечірку, присвячену 
цьому святу. Близько 20 дітей 
відвідали наш захід. Найсміливіші 
прийшли в костюмах відьом та 
Дракули. Метою свята було доне-
сти дітям, що можна по-доброму 

зустрічати його. Учасники дійства 
вирізали Джека-ліхтаря, роз-
мальовували повітряні кульки 
різними обличчями на тематику 
Хелловіна. Найцікавішим занят-
тям для дітей виявилося виготов-
лення виробів з паперу. Це були 
маски для обличчя, коти та сови 
на паличках тощо. Діти грали в 
ігри англійською мовою та ви-
вчали лексику до теми Хелловіна. 
Звичайно ж, не залишилися без 
цукерок, які вони отримували за 
гарні знання та вміння

добрий хелловінкалинівський полк відзначив день народження
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продам 
  2 âàçîíà «Ðàííèê» 4 ë³òí³é. 2-50-16, 067-165-16-23
  2 êîëåñà â çáîð³ äëÿ ìîòîöèêëà ÈÆ. 063-629-68-85, 097-622-
24-72
  2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, 2 ðåôëüîííèõ êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ ñêëà 
80 õ 1.20. 063-207-01-18
  Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü 3 
òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Àêâàð³óì 120 õ 50 õ 50, ãàçîâèé êîíâåêòîð á/ó, ñòàíîê òîêàðíèé 
ïî äåðåâó, áåíçîíàñîñ âîäÿíèé. 097-509-27-40
  Àêâàð³óì 200 ë. + ðèáà + îáëàäíàííÿ, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 
093-917-10-83
  Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-684-23-
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. 068-216-34-20
  Áëîêè ôóíäàìåíòí³ (ïîëîâèíêè) 6 øò. 097-690-98-02
  Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
  Âàçîí öèêëàìåí, ãàðíî öâ³òå, ìàº áàãàòî áóòîí³â. 093-109-83-
83, 097-556-89-47
  Âåñ³ëüíà ñóêíÿ ð.48. 063-406-22-13, 097-590-77-08
  Â’ºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà. 093-827-26-66, 066-119-43-55
  Â³ç - ñàí³, ãí³é - ïåðåãí³é. 097-307-51-64, 063-607-16-22
  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
  Ãàçîâ³ áàëîíè, òðóáè, óãîëêè, áóðæóéêè. 097-793-55-95
  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 êîîï. «Æèãóë³». 063-280-63-13, 096-650-55-23
  Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
  Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063-615-33-70
  Ãàðàæ. 063-422-45-66
  Ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.²âàíê³âö³. 097-436-56-60
  Ãí³é - ïåðåãí³é. 098-833-89-81
  Ãí³é àáî îáì³íÿþ çà îðàíêó. 098-705-82-38
  Ãîëîâêà äî ìëèíà, êîíäåíñàòîð ïîòóæíèé, äèñêè íà 13 íîâ³ 
«Ìîñêâè÷». 068-683-81-70
  Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95
  Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
  Äèâàí - ìàëþòêà 2-õ ñïàëüíà, ñîêîâèæèìàëêà åëåêòðè÷íà, 
òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé. 093-406-75-28
  Äèâàí «Ìàëþòêà» â õîðîøîìó ñòàí³, êîë³ð ñâ³òëî - êîðè÷íåâèé 
âåëþð, ðîçì³ð â ñêëàäåíîìó âèãëÿä³ 1400 õ 1000 õ 1000 - 2 000 
ãðí. 093-670-46-09, 067-988-25-85
  Äèòÿ÷à êîëÿñêà á/ó íåäîðîãî. 063-694-94-49, 098-404-99-04
  Äèòÿ÷å ë³æêî ç ÄÑÏ 200 õ 90 ñì â õîðîøîìó ñòàí³. 067-537-
46-28
  Äèòÿ÷èé ìàíåæ, â³çîê - êðàâ÷ó÷êà, øòîðè. 097-511-19-08
  Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
  Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
  Äðîâà ð³çàí³. 096-030-32-33
  Äóæå ãàðíåñåíüêèõ, âåñåëèõ, çäîðîâèõ ïåê³íåñ³â. 063-671-
67-65
  Åëåêòðî ñ³÷êàðíÿ, êîðíåðåçêà, ãàðáóçè íà êàøó, òåðì³íîâî. 
067-831-39-44
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³. 098-560-29-07
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ á/ó. 096-264-75-92
  Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñâàðî÷íèé àïàðàò, íåäîðîãî. 063-995-01-
96, 096-682-92-93
  Çâàðþâàëüíèé àïàðàò «KAISER - 200M» - 900 ãðí. 063-347-

20-14
  Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî êèðïè÷à 
480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-974-29-35, 
063-392-93-20
  Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Êóòóçîâà. 093-181-95-89
  Çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. âóë.Âîäîêà÷íà 73, ç ñàðàºì, ñóõå îñâ³òëåíå 
ì³ñöå â áëàãîïîëó÷íîìó ðàéîí³ 62 000 ãðí. 097-955-65-90, 093-
209-06-88
  Çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. ç ôóíäàìåíòîì 8.5 õ 11.5 ñ.Êîçÿòèí, âóë.
Ãîí÷àðîâà 12 «À». 067-391-89-78, 096-354-27-44
  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
  Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-925-93-81
  Çåì. ä³ë-êè 15 ³ 16 ñîò. ïðèâàòèç., ð-í âóë.Ìàòðîñîâà. 097-
511-19-08
  Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
  Çåðíî ÿ÷ì³íÿ. 097-611-49-59
  Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80  
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 4 ãðí./êã, ì.Êîçÿòèí. 096-080-90-49
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 5 ãðí./êã. 097-752-83-48
  Êàðòîïëÿ âåëèêà 500 êã., íàñ³íüîâà òà ì³ëêà, áóðÿêè ñòîëîâ³ 
400 êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 500 êã., ÷àñíèê îçèìèé. 096-561-79-72
  Êàðòîïëÿ äð³áíà 18 â³äåð ïî 20 ãðí./çà â³äðî. 096-224-01-71, 
073-026-55-19
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, êèëèì 2 õ 3, òåëåôîí ñòàö³îíàðíèé 
(áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé).  093-917-10-42, 093-917-10-43
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, íåäîðîãî. 097-893-74-92, 093-799-06-70
  Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
  Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 063-105-16-61
  Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Ê³ííèé ïëóã, áîðîíà âàæêà, ãàçîâèé áàëîí. 096-295-09-54
  Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ 
òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067-137-
87-38
  Êîáèëà ðîáî÷à 6 ðîê³â, íåäîðîãî, â³ç. 067-928-53-71
  Êîìïþòåðíèé ñò³ë á/ó, òóìáî÷êà ï³ä òåëåâ³çîð, ïèëîñîñ 
«Ñàìñóíã» á/ó, ï³äñèëþâà÷ çâóêó «Êîðâåò 5Î-Ó068Ñ». 2-39-09
  Êîíòåéíåð 5 ò. äëÿ äà÷³. 093-560-57-00

  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. 098-090-95-32
  Êîðìîâ³ áóðÿêè. 067-336-82-26, 073-131-79-47 Îëåã
  Êîðîâà ç 4 òåëÿì, íåäîðîãî. 098-887-52-40, 093-917-33-15
  Êîðîâà ñ.Æóðáèíö³. 096-730-99-43
  Êîðîâó ÷åðâîíî-ðÿáó ç òðåò³ì òåëÿì, 6 ì³ñ. ò³ëüíà, 2 ëüîøêè ïî 
80-90 êã., êîðìîâèé áóðÿê. 067-319-08-49
  Êîñòþì á³ëèé ÷îë. ð.52, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», 
àêñåñóàðè äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü - 
ãàðäèíè, äðîâà. 097-147-84-88
  Êîòåë ãàçîâèé «Æèòîìèð - 3», ñòàí â³äì³ííèé, á/ó 3 200 ãðí. 
067-594-44-38
  Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò. êîìïëåêò, ðèáàöüê³ 
ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-512-12-08, 093-510-45-63
  Êðîëèê³â ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó, Êàë³ôîðí³éñüê³, 
Íîâîçåëàíñüê³, Í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, Ïîëòàâñüêå ñð³áëî, 
Ôðàíöóçüêèé ãîëóáèé áàðàí. 097-793-55-95
  Êðîëèê³â ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä, ðàäÿíñüêà øèíøèëà, 
ïîëòàâñüêå ñð³áëî, ôðàíöóçüêèé áàðàí, ôëàíäåðè, ñ³ðî - çàÿ÷à, 
í³ìåöüêèé ñòðîêà÷ òà ³íø³. 063-671-67-65
  Êðîëèöÿ ìîëîäà ³ êîðîëü íà ðîçâ³ä, àáî êðîëÿ â îáì³í íà ³íøîãî 
âåëèêî¿ ïîðîäè. 096-963-73-52
  Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 
067-456-45-12, 093-878-31-44
  Êóõíÿ á/ó íåäîðîãî. 098-853-39-84
  Ëóøïèííÿ ãîð³õ³â 1 ì³øîê/25 ãðí. 2-29-67, 093-926-11-79
  Ëóøïèííÿ ç ãîð³õà, äëÿ îïàëåííÿ áóäèíêó. 096-979-21-18, 
063-828-27-30
  Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³ ïîòîëêè. 
097-944-82-79
  Ìåáåëü äëÿ ê³ìíàòè «Ñò³íêà» êîðè÷íåâà, òðþìî. 093-766-54-43
  Ìåáëåâà ñò³íêà ê³ìíàòíà «Ìàãíàò», ð. 3.66, ôàñàä áîðäî - 
ãëÿíåöü ç êîìîäîì ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 096-160-11-85, 063-541-
10-96
  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 FLY IQ - 4406, â ãàðíîìó ñòàí³. 063-520-
78-71
  Ìîðêâà 200 êã. 097-399-24-29
  Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-446-20-46, 063-
629-01-49
  Íóòð³¿ òóøêè ³ ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063-694-20-04
  Îâåöü íà ì’ÿñî òà íà ðîçâ³ä. 063-109-98-84
  Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-091-22-38, 
096-467-88-94
  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. 093-724-28-38, 096-
414-00-43
  Ïëàíøåò ASSISTANT AP-7128 - 850 ãðí. 063-189-51-63
  Ïíåâìàòè÷íà ðóøíèöÿ Õàñàí, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-
07-38
  Ïîðîñÿòà ìàë³, â³âö³, íóòð³¿. Çåðíî: ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ. Òþêè. 098-
587-31-69, 067-429-73-29
  Ïîðîñÿòà ìàë³, Ïåòðåí, ñ.Ìèõàéëèí. 067-187-06-98
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 8-10 êã., ñ.Ñîê³ëåöü. 096-650-39-67
  Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñè òà ïîðîñÿòà ñêîðîñïåëêè. 
096-443-42-39
  Ïðàëüíà ìàøèíêà «Àðäî» á/ó ðîáî÷à, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè. 
096-095-98-01
  Ïðàëüíà ìàøèíêà ç Í³ìå÷÷èíè á/ó 5 êã. - 3 200 ãðí. â ÷óäîâîìó 
ñòàí³. 093-766-78-49
  Ïðèöåï äî ìàøèíè Æèãóë³ ìîæíà ³ äî ìîòîáëîêà. 063-289-29-03
  Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-684-23-83, 
096-559-83-23
  Ðàä³àòîðè îïàëåííÿ 2 øò., áàë³ÿ - âàííà äîâãà, ñîêîâèæèìàëêà, 
ñóë³ÿ 20 ë., ïðàñêà 2 øò., îïðèñêóâà÷. 096-364-80-30
  Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
  Ðîòîðíà êîñ³ëêà çàäí³ êîëåñà øèðîê³, âóçüê³ äî ÌÒÇ. 068-024-
27-05
  Ñåðâàíò, õîëîäèëüíèê, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ 
³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî. 097-147-84-88
  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
  Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³ ³ãðàøêè âåëèê³ 
³ ìàë³, òåëåâ³çîð. 093-091-22-38, 096-467-88-94
  Ñîêîâàðêà,  äåðåâ’ÿíà äðàáèíà ñêëàäíà ç 3-õ ÷àñòèí, 2 ëèñòà 
ôàíåðè 1500 ì õ 1500 ì., S-10 ìì., ìåòàëåâèé ãàðàæ. 099-294-
82-38, 2-12-13
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé ôóãîâêà, öèðêóëÿðêà, ìîòîð 
4-5 êÂ - 5 500 ãðí. 063-670-34-06
  Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé. 097-149-37-62
  Ñò³ë - òóìáà, ë³íîëåóì íîâèé 1.50 õ 10. 097-128-52-72
  Ñò³íêà  ìåáëåâà ê³ìíàòíà 3 ì., òåëåâ³çîð á/ó â äîáðîìó ñòàí³, 
ñò³ë ãîñòèííèé âåëèêèé. 063-288-36-84
  Òåëåâ³çîð LG 53«. 093-774-81-64, 067-442-17-71
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé FIDELITY, â õîðîøîìó ñòàí³, ä³àã. 51 ñì. 
067-424-22-36, 093-263-85-59
  Òåëåâ³çîð êîëüîðîâèé Øàðï â õîðîøîìó ñòàí³ ä³àã.14(35 
ñì.), âèñ. 36, øèð. 36, ãëóá 25, êîë³ð ñ³ðèé, êèëèì 2 õ 3 ñâ³òëî - 
êîðè÷íåâèé ç â³çåðóíêîì. 093-726-27-50, 067-494-77-27
  Òåëèöÿ ñ³ðî ðÿáà ò³ëüíà 4.5 ì³ñ. æèâà âàãà 370 êã., òåëèöÿ 
ïîëîâî¿ ìàñò³ ò³ëüíà 4 ì³ñ., æèâà âàãà 350 êã. 097-231-90-50
  Òåëèöÿ ò³ëüíà 5 ì³ñ. 097-756-75-89, 097-876-76-72
  Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷îðíî - ðÿáà. 096-068-22-78, 067-298-90-06
  Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà á³ëèçíà, äîìàøíþ 
êîïò³ëíþ, ðàäÿíñüê³ ãîðîø³ òà ìîíåòè. 2-12-24, 093-884-86-66
  Òþêè, äðîâà. 068-024-27-05
  Óãîëîê â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 õ 2.20, òåðì³íîâî. 096-429-77-63, 

093-920-70-40
  Óëüè íåäîðîãî. 097-725-02-69
  Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27 ï³ñëÿ 18:00
  Õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ, òîðãîâ³  òà îô³ñí³ ìåáë³, âàãè 
åëåêòðîíí³, ð³çí³ ìîí³òîðè, ñèñòåìí³ áëîêè, êëàâ³àòóðó. 097-449-
53-15
  Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé, òåëåâèçîð JVC 54ñì, åë 
ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
  Õîëîäèëüíèê Ì³íñüê 2-õ êàìåðíèé, ãðå÷àíèé ìåä 3-õ ë. áàíêà 
- 70 ãðí. 096-200-41-12
  Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 098-063-22-97, 063-286-72-41
  ×àñíèê Ëþáàøà äóæå õîðîøî¿ óðîæàéíîñò³, â ãîëîâö³ 6 âåëèêèõ 
çóá÷èê³â, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068-216-34-20
  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., 2 ïîâ., 36 êâ.ì., áåç ïîñåðåäíèê³â. 063-
736-88-54
  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., ì.Êîçÿòèí âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 49. 093-041-
58-73
  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. 067-581-77-73
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2 ïîâ., ñàðàé, ïîãð³á àáî îáì³í. 097-
643-30-01, 093-878-32-10
  1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-780-65-82, 
067-843-81-54
  2-õ ê³ìí.  ñ.Ìàõí³âêà âóë.Í³êîëüñüêîãî 24, íåäîðîãî. 
096-463-00-66
  2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098-493-
53-58
  2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, çàã. ïëîùà 41 êâ.ì., ê³ìí. 

ïðîõ³äí³, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíò. êîòåë, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï 
ðàìà, ñàíâóçîë, âàííà òà êàíàë³çàö³ÿ íîâ³. 098-662-92-30, 
063-406-15-10
  2-õ ê³ìí. êâ., 40 êâ.ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ñòàí 
æèëèé, º ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàñüêîâñüêîãî. 096-469-81-
28, 098-624-94-28
  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. 096-568-81-36, 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. 
063-452-00-00, 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. 068-507-23-67
  2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ (5 øêîëà), òåðì³íîâî 48 êâ.ì. 
063-406-22-13, 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., 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, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè ðîçä³ëüí³, 
ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 
êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ 26 êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 
êâ.ì.. 067-181-05-28
  2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, òåïëèé ïîë 
ïî âñ³é êâàðòèð³, áðîíüîâàí³ äâåð³, ì/â â³êíà, íîâà 
åëåêòðîïðîâîäêà, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, º 
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà. 097-617-25-95, 063-191-23-51
  3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. â öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí, 
ëîäæ³ÿ óòåïëåí³. 063-448-43-19 Âàñèëü
  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 
  3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà»), íåäîðîãî. 093-
579-46-93
  3-õ ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., ç ðåìîíòîì, ð-í ÏÐÁ. 096-955-
23-33
  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., â 5 êâ. áóäèíêó, ïðîâ.Ë³êàðíÿíèé, ïëîùà 
53.3 êâ.ì., º çåì. äë³-êà 3.24 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 093-
430-43-48
  3-õ ê³ìí. êâ., â íîâîìó áóäèíêó âóë.Ã.Ìàéäàíó, ñòàí 
æèëèé, ë³÷èëüíèêè, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî. 098-632-99-07, 
063-026-45-34
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â 
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7(á³ëÿ òàíêà), 1/5, çàã. 
ïëîùà 70.7 êâ.ì., ðåìîíò, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè îêðåì³, 
ïàðêåò, áàëêîí, ëîäæ³ÿ, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 
067-932-49-25 ç 9:00 äî 20:00
  3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêîâîðîäè àáî îáì³íÿþ íà äâà æèòëà 
â òîìó ÷èñë³ ì.Áåðäè÷³â. 063-733-28-00

  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., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà 43 êâ.ì., 
(16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó, ñòàí æèëèé, ³íä. 
îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096-597-42-92
  3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 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-
712-94-15
  Àáî çäàì áóäèíîê ãàç. ïîðÿäíèì ëþäÿì ç ïîäàëüøèì 
âèêóïîì âóë.Ìàòðîñîâà, çðó÷íå ì³ñöå, ìîæëèâ³ñòü 
äîáóäîâè, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. 067-368-56-16, 063-209-
28-25, 093-006-08-60
  Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ ç äîïëàòîþ - 
ó÷àñòîê 10 ñîò. âóë.Ôðóíçå (á³ëÿ ñòîïêè), çðó÷íèé ï³ä’¿çä. 
093-995-27-39
  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. 097-753-65-54



12 RIA-К, Четвер, 9 листопада 2017                                              Розміщення реклами тел: 067-68-78-940    Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 13 RIA-К, Четвер, 9 листопада 2017    Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940     Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25 
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рЕмоНТ, поСлуги
Зварювальні роботи автомобілів. 068-971-61-58, 
073-087-52-80
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо. 
Доставка кілець по області та району. 096-298-
53-52
Зроблю якісно: шпаклівку стін, потолків, 
шкукатурка, стяжка, откоси, покраска. 
Відповідальність, порядність - гарантую. 067-
889-16-25
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпат-
левка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
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робоТа
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 на шиномонтаж потрібні працівники. 
067-586-56-26
В магазин "Зодіак" потрібен продавець на конди-
терський відділ. 063-650-12-29 Аліна
В магазин "Лучанка" потрібен продавець, вік до 35 
років. 097-906-18-79 Тетяна
Приватне підприємство запрошує на роботу 
інженера з комп'ютерних систем (системного 
адміністратора для обслуговування комп'ютерних 
мереж). 063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібен монтажник по підключенню 
інтернету. 063-966-99-77 Юрій
На роботу потрібна дівчина приємної зовнішності. 
093-875-71-67
На роботу потрібен продавець. 093-875-71-67
На роботу в меблевий магазин потрібен працівник 
(зборщик). 067-449-03-43
Додатковий заробіток - збірник меблів з досвідом 
роботи, вантажник, з 9:00 - 17:00, в вихідні з  9:00 
- 14:00. 067-411-98-89, 063-530-81-16
В продовольчий магазин потрібен продавець. 
096-115-18-11
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібен 
офіціант, графік 2/2. 063-157-59-96 
На роботу в кафе потрібен повар, помічник повара 
093-599-68-33
Запрошується менеджер по роботі з постачальни-
ками, рекламний агент. Бажано в.о. 063-366-49-50
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 постоян-
ное место работы в г.Киев в строительную компа-
нию. 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. За-
роботная плата высокая. Предоставляем жилье. 
т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное ме-
сто работы в г.Киев в строительную компанию. 
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье 
т. (067)5081459 Ирина
Специалисты требуются по установке дверей в го-
род Киев. Большие объемы работы. Жилье предо-
ставляем. Хорошие условия труда т. (067)5081459
Специалисты требуются поукладке линолеума 
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Продам будинок 100 кв.м., р-н 
автовокзалу, зем. діл-ка 15 сот. 

067-935-88-67, 063-280-18-73

Продам будинок 100 кв.м., р-н 
автовокзалу, зем. діл-ка 15 сот. 

067-935-88-67, 063-280-18-73
Водій кат С на грузовий автомо-
біль з/п 12000-20 000грн, диспет-

чер-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

 Продам 3-х кімн.кв в Г.Майдану 15 
7-й поверх без ремонту 

093-370-60-46

Прибиральники (-ці) (оператори 
підлогомийних машин) в клінін-
гову компанію в  м. Київ. Зручний 

графік роботи (денні та нічні 
зміни). Спецодяг. Забезпечуємо 

житлом. Оплачуємо проїзд до м. 
Києва. ЗҐп 5000-8000 грн. Тел.:068-

983-85-36,099-218-96-56, Олена
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в город Киев. Большие объемы работы. Жи-
лье 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-
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 
На СТО потрібен автомийник. Висока з/п. 063-
665-38-65  
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ 
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вах-
та 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вах-
ту). Проживання та харчування оплачує компанія.  
Офіційне оформлення. 099-345-49-04 
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апа-
ратника борошномельного виробництва та 
різноробочих. 097-364-46-50 
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ. Робо-
та позмінна. Допомога з житлом. Оплата проїзду 
до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. 067-526-84-
35, 066-061-15-20, 073-030-74-24
В студію краси "Пан та пані" потрібен перукар та 
майстер нарощування вій, можлива оренда місця. 
063-102-92-37
Запрошується на постійну роботу фармацевт. 
Графік 2 через 2. З/п висока. 097-877-97-33
На постійну роботу потрібен водій на а\м ЗИЛ - 
130. Висока заробітна плата, соціальний пакет. 
067-430-02-80

411826

1. нерухомiсть: продам або обмiняю 
1.3. Трикiмнатнi квартири 

Кiлькiсть кiмнат: 3/-, м.Козятин, б/з, пiдвал, гараж, влас-
на. Цiна: 16000, тел.: (063) 352-13-31 

3-х кімн.кв в Г.Майдану 15 7-й поверх без ремонту 093-
370-60-46

5. комерцiйна нерухомiсть 
5.1. Продам 

Готовий бiзнес, 550 кв.м, м.Енергодар.. Цiна: 
14905149, тел.:(067) 617-15-76 

6. Будiвельнi матерiали 
6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги 

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

7. все для дому, меблi, побутовi товари, 
побутова хiмiя 

7.3. Товари для дiтей продам 
Товари для дитячої творчостi. Цiна: розд./опт, 
тел.:kramnicya.com.ua 

8. Автомобiлi 
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 

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок 
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27 

Охоронники чол/жiн, 18-50 р. Вахта 14/14 або 20/10 дiб. Прожив., 
проїзд безкошт. Тел.:(096) 183-52-60 

Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив. 
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02 

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

11.1. Продам 
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 775-
66-29 

11.2. Куплю 
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067) 
775-66-29 
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 250-
34-99 

12. обладнання, тара та упаковка 
12.2. Куплю 

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

25. загальнi оголошення 
25.1. Продам 

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

  Áóäèíîê 54 êâ.ì., º ãàç, âîäà, âàííà, ïîãð³á, ñàðàé. 
068-860-68-86, 097-444-98-65 Îëåêñàíäð
  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 12 ñ.Êîçÿòèí âóë.Ï³ðîãîâà 58, îïàëåííÿ 
ãàçîâå, âîäà â áóäèíêó, º ãàðàæ, ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, 
ïîãð³á, ãîðîä 12 ñîò. 063-829-73-48
  Áóäèíîê 60 êâ.ì., ãàç, ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ 
ãàç. òà ï³÷íå, ñ.Êîçÿòèí, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., òåðì³íîâî, 
íåäîðîãî. 096-192-68-08
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà, ãàç, 
âîäà, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., àáî 
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó. 097-909-24-46, 073-060-44-42
  Áóäèíîê 70 êâ.ì., ÷åðâîíà öåãëà, ÷åðåïèöÿ, 4 ê³ìíàòè, 
êóõíÿ, òóàëåò, âàííà, âîäà, ãàç, êàíàë³çàö³ÿ, ñòàí çàõîäü 
³ æèâè, öåãëÿí³ ãàðàæ, ë/êóõíÿ, ñàðàé, ïîãð³á, ä³ëÿíêà 14 
ñîò. ç ñàäîì, òèõèé äâ³ð, öåíòð, âóë. Ì³÷óð³íà, ì.Êîçÿòèí. 
067-409-35-37
  Áóäèíîê 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 ì.Êîçÿòèí, ïîðÿä ç âóë.².Ôðàíêà. çåì.
ä³ëÿíêà 6 ñîòîê, âñ³ ãîñï.áóä³âë³, ì³í³êàíàë³çàö³ÿ, êðèíèöÿ 
ó äâîð³. Îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå.098-822-19-43
  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, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà 
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á, 
ãîðîä. 098-222-98-20, 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. 097-955-65-90, 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. 097-955-65-90, 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 ãàç, ñ.Ïèêîâåöü, ãîñï. áóä³âë³. 068-441-74-56, 
073-058-43-22, 068-512-77-58
  Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí 
âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-690-98-02
  Áóäèíîê ãàçèô. â ñ. Íåïåä³âêà. âåëèêèé äâ³ð êðèíèöÿ, 
âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, 50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ 
õàòè 098-441-37-71, 093-054-98-69. Ãàëèíà.
  Áóäèíîê ãàçèô. âîäÿíà êîëîíêà â ñ. Ìàõí³âêà, âóë. 
Øåâ÷åíêî, 23, ãîñï. áóä³âë³. 096-211-45-55
  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, 096-964-64-88, 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 ç ãàçîì ³ ãîñï. áóä³âëÿìè àáî 
îáì³íÿþ íà 2-õ ê³ìí. êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
  Áóäèíîê Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, äðîâà, 
âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, ñàäîê, 10 ñîò. ãîðîäà, ãàðàæ, ïîðó÷ 

àâòîáóñíà çóïèíêà ³ ñòàâîê - 50 000 ãðí. 097-029-91-70
  Áóäèíîê 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.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, âóë.Øåâ÷åíêà 20. 067-152-78-63
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, ï³÷íå îïàëåííÿ, º êðèíèö³, ïîãð³á, 
ñàðàé. 063-260-10-67
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-
26-37, 093-979-47-27
  Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
  Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ïðîâ.Çàâîäñüêèé. 096-
969-45-99
  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, 
098-626-97-13
  Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, 90 êâ.ì., ñàä, ãîðîä 35 ñîò., ë³òíÿ 
êóõíÿ, ãàðàæ, ñàðàé. 097-718-75-83
  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 æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, 
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 
097-425-33-08, 063-158-59-46
  Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Êîðäèø³âêà, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, 
ëüîõ, êðèíèöÿ, 50 ñîò. çåìë³. 093-022-62-64, 068-869-
81-99, 2-05-83

411869
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  Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, çèìíÿ 
òåïëèöÿ 100 êâ.ì. 068-174-58-34, 063-671-40-42
  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-
705-41-75, 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. 067-298-04-95, 067-297-96-18
 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   
 ïðîäàì 3-õ ê³ìí.êâ â ã.ìàéäàíó 15 7-é ïîâåðõ áåç 
ðåìîíòó 093-370-60-46

  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 1972 ð.â., ÷åðâîíèé, ãàç-áåíçèí, ñòàí äîáðèé. 
067-187-06-98
  ÂÀÇ 2101 1976 ð.â., êîë³ð ÷åðâîíèé, ïðîá³ã 90 òèñ. êì., 
áåíçèí, îáºì äâ. 1 êóá. ñì., âèãîòîâëåíà â ²òàë³¿ (õî÷à ³ 
ñòàðåíüêà àëå â õîðîøîìó ñòàí³). 063-768-99-92
  ÂÀÇ 2101 1979 ð.â., ãàç-áåíçèí, íà ïîâíîìó õîäó, 
òåðì³íîâî. 098-560-29-07
  ÂÀÇ 2101 â äîáðîìó ñòàí³. 097-859-45-37
  ÂÀÇ 21013, õîðîøèé ñòàí, 1982 ð.â. 097-488-07-54
  ÂÀÇ 2103 íà õîäó, òåðì³íîâî. 073-078-82-79
  ÂÀÇ 2105 íà õîäó 1996 ð.â. 067-646-72-63
  ÂÀÇ 2107 2008 ð.â., ³íæåêòîð, â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-

49-36
  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 1992 ð.â., êîë³ð á³ëèé, 1.3, ãàç-áåíçèí, 
âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, â³äì³ííèé ñòàí. 097-324-88-02
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 120 òèñ. 063-880-20-83 Âàäèì
  ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 94 òèñ, ÷óäîâèé ñòàí. 096-
080-90-49
  ÂÀÇ 21111. 098-999-98-73
  ÃÀÇ 21 íà õîäó. 067-702-77-92
  Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ ð³çí³ äåòàë³. 098-560-29-07
  Çàï÷àñòèíè äî ÂÀÇ òà Òàâð³ÿ á/ó. 096-264-75-92
  ÌÀÇ-500 ñàìîñêèä, ñòàí ðîáî÷èé, ò.î âåðåñåíü 18 ð. 
096-292-42-07
  Ìîñêâè÷ 2140 1989 ð.â., ñòàí íîðìàëüíèé 10 000 ãðí. 
063-537-70-95
  Ìîòîð ÂÀÇ 2101, êîðîáêà ïåðåäà÷, ñòàðòåð, ãåíåðàòîð, 
ðàä³àòîð. 098-007-84-33
  Ìîòîòðàêòîð «êåíòàâð» 9 ë.ñ. 20000 ãðí., òîðã. ñìò. 
Ãëóõ³âö³. 067-430-33-28
  Ìîòîöèêë Ê-750 â ïîäàðóíîê ìîòîöèêë ÌÒ. 097-154-
49-36
  Îïåëü Êàäåò 1.3, ãàç-áåíçèí, 1988 ð.â., á³ëèé, ÊÏÏ 4 
ñò., íîâà ãóìà, äîáðèé ñòàí, íå ãíèëà - 48 000 ãðí. 097-
130-29-02
  Ïðèöåï äî ìîòîáëîêà â äîáðîìó ñòàí³. 097-154-49-36
  Ñàìîðîáíèé òðàêòîð ³ ìîòîð ðîáî÷èé ÂÀÇ 2105. 097-
128-74-54 Þðà
  Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä 50 êóá, ðåºñòðîâàíèé ç äîêóìåíòàìè. 
093-038-33-86
  Òðàêòîð ñàìîðîáíèé ç íàâ³ñíèì îáëàäíàííÿì. 098-
416-96-44
  Ô³àò - Ô³îð³íî 2008 ð.â., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38

  КуплЮ
  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. 097-
793-55-95
  Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó â æèëîìó ñòàí³. 097-149-12-94
  Äà÷ó ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 093-941-38-36, 068-

754-26-27
  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-
500-10-54
  Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-368-
01-68
  Êàðòîïëþ äð³áíó, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè. 
2-30-43, 097-255-51-60

  Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067-
456-66-51
  Êë³òêó äëÿ êàíàðåéîê äåðåâ’ÿíó, íîâó. 067-956-82-01
  Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
  Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-793-55-95
  Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí, âóë.
Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
  Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó, äîðîãî. 063-
143-61-18
  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 
  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, 063-256-59-52
  Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 
098-500-10-54 
  Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè, 
õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, 
ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-
529-10-20
  Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
  ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097-808-05-45
  Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
  Öóöåíÿò ïåê³íåñà. 097-793-55-95
  Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
  Øêóðè êðîë³â 40-50 ãðí./êã. 096-935-52-22, 063-270-32-07
 âàç, çàç, òàâð³¿-ñëàâóòà, ìîñêâè÷, íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³: 
àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

  міНЯЮ
  3-õ ê³ìí. êâ. íà áóäèíîê. 068-519-07-04, 063-289-24-74

  ріЗНЕ
  Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè (õëîï÷èê ³ 
ä³â÷èíêà). 2-76-95, 093-022-61-21
  Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
  Âòðà÷åíî àòåñòàò ïðî ïîâíó çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó ñåð³ÿ ÂÍ 
¹43225470 òà äîäàòîê äî àòåñòàòó ïðî ñåðåäíþ îñâ³òó 12 ÀÑ 

¹505504, âèäàí³ â 2012 ð. Êîìñîìîëüñüêîþ ÑÇØ ²-²²² 
ñò. íà ³ì’ÿ Àê³íøèíà Ãàííà ²ãîð³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
  Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò. 2-12-
24, 093-884-86-66, 097-517-36-53
  Çäàì 1-ê³ìí. êâ., íà òðèâàëèé òåðì³í âóë.Â³íí³÷åíêà 
48, 5 ïîâ. 063-026-30-45, 098-408-07-26, 063-274-92-51
  Çäàì 2-õ êûìí. êâ. â ð-íû ÏÐÁ, Êîøåâîãî 42 êâ.5, 
àâòîíîìíå îïàëåííÿ 093-857-04-53
  Çäàì 3-õ ê³ìí. êâ. 2 ïîâ. â öåíòð³. 063-448-43-19 
Âàñèëü
  Çäàì áóäèíîê â öåíòð³, ãàðíå ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, 
2 ê³ìíàòè, â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ãàç.  096-258-75-22, 073-
052-93-37
  Çäàì áóäèíîê ç ìåáëÿìè. 063-742-66-17
  Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ âóë.×åðâîíîàðì³éñüêà. 
093-766-78-49
  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 ãàç. áóäèíîê ñ³ìåéí³é ïàð³, ñ.Êîçÿòèí (ð-í á³ëÿ 
öåðêâè). 063-670-31-03
  Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
  Çäàì ãàðàæ öåãëÿíèé, ïîðÿäí³é ëþäèí³, öåíòð ì³ñòà. 
099-218-44-69 
  Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò. 093-
488-78-48
  Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-170-
96-34, 063-624-35-39
  Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê (ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà, 

âåðàíäà), îïàëåííÿ ï³÷íå, âóë.Âîäîêà÷íà 33. 097-872-26-80, 
2-48-65 
  Çäàì ï³â áóäèíêó, º ãàç. 2-42-67, 073-417-66-40
  Çäàì ÷àñòèíó áóäèíêó, âõ³ä îêðåìî, çðó÷íîñò³ íà âóëèö³, 
ï³÷íå îïàëåííÿ. 098-278-28-56, 063-419-00-38
  Çíàéäåíî ìîá³ëüíèé òåëåôîí â ð-í³ ïàðêó. 093-031-00-31
  Ïîòð³áíà äîãëÿäàëüíèöÿ çà ÷îëîâ³êîì ð-í ÏÐÁ, îïëàòà 
âèñîêà. 063-650-25-20, 063-814-18-69

  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 ñâîº¿ îñåë³, äçâîí³òü 
ìè ç ðàä³ñòþ âèêîíàºìî Âàøó ðîáîòó. 068-519-07-04, 063-
289-24-74
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овен 
Тиждень щедрий на різноманітні 
події. Менше зациклюйтесь на 
нерозгаданих таємницях та чу-
жих плітках. займіться роботою.
телець 
Якщо у вас є бажання змі-
нити професію або спосіб 

заробітку, постарайтеся зробити це 
найближчим часом. 

БлизнЮки 
чсприятливий період, вдасться 
скинути зі своїх плечей тягар не-

приємних проблем, зі свіжими ідеями 
взятися за щось нове.

 рАк 
ваша чарівність допоможе вдало 
проштовхнути найсміливіші ініці-
ативи й пропозиції. гарні вихідні, 

не буде часу сумувати.
лев 
 Уважно стежте за новинами, 
не пропустіть важливої для вас 
інформації.
дівА
досить непростий період. Мож-
ливі тимчасові труднощі в кар'єрі 

та в особистому житті, але перед ними 
не варто відступати.

терези 
 робота буде переслідувати вас, 
про відпочинок поки що не мрій-

те. Бажано зосередитися на глобальних, 
довгострокових справах.

скорпіон 
проявіть творчий підхід до робо-
ти й навчання, будьте об'єктивні 

до себе та інших людей, і ви доб'єтеся 
визнання та успіху.

стрілець 
відчуєте неабиякий приплив 
енергії та оригінальних ідей. 

проявіть мудрість і обачність у своїх 
рішеннях, порадуйте своїх близьких.

козеріГ 
декому перепаде нелегке за-
вдання, це зажадає багато сил та 

нервів, але й подарує корисний досвід.
водолій
попереду – зміни у взаєминах з 
керівництвом, діловими партнера-

ми. Будьте обережні з надто привабливою 
пропозицією.

риБи 
 спілкування зі старшими ско-
ротіть до мінімуму, інакше ваші 

надміру їдкі висловлювання здатні спро-
вокувати конфліктну ситуацію.

ГОРОСКОП
з 9.11 по 15.11

409975

СЕРЕДА, 15 ЛИСТОПАДА

 + 1 0С   + 0 0С
 + 2 0С   + 1 0С

ВІВТоРок, 14 ЛиСТоПАдА

  + 3 0С   + 3 0С
  + 4 0С   + 3 0С

  ПонедІЛок, 13 ЛиСТоПАдА

+ 5 0С   + 6 0С
+ 7 0С   + 6 0С

СУбоТА, 11 ЛиСТоПАдА

+ 6 0С    + 7 0С
+ 9 0С    + 8 0С

ПяТНИця, 10 ЛИСТОПАДА

   + 5 0С   + 5 0С
   + 9 0С   + 9 0С

недІЛя,12 ЛиСТоПАдА

+ 4 0С   + 5 0С
+ 10 0С   + 9 0С

ЧеТВеР, 9 ЛиСТоПАдА

+ 1 0С  + 2 0С
+ 7 0С  + 7 0С

Прогноз погоди
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Знайдена на вулиці Січових Стрільців 
(колишня Комсомольська) в Козятині 
зв’язка ключів — усього десять з дво-
ма від кодових дверей.

Нагадаємо, що не знайшли госпо-
даря новий один черевик на ліву ногу 
42-го розміру, чорні жіночі шкіряні 
рукавички і ще три пари ключів. За 
довідками звертайтесь за телефоном 
гарячої лінії редакції 068-308-01-25, або 
за адресою редакції: м. Козятин, вул. 
Незалежності, 39


