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ПЕРШИЙ НА ПОЧИН — АМОНС
Очільник новоствореної об'єднаної територіальної
Глухівецької громади привітав своїх виборців зі святом
Минулої суботи у Глухівцях пройшли
урочистості з нагоди Дня селища, що
співпав зі святом дня культури та 60-літтям спорудження місцевого клубу. У
цей день обраний на недавніх виборах
перший голова першої на Козятинщині об’єднаної громади Олександр
Амонс був на особистому прийомі у
Президента України, який вітав його з
обранням на посаду, зважаючи на довіру
громади.
Після прибуття на концерт, він публічно
звернувся та привітав громаду:
— Сьогодні важливі ваші посмішки,
ваші очі і те, що ви прийшли. Хочу всіх
сьогодні привітати, долучитись до тих
гарних слів, які були сьогодні сказані.
Побажати щастя, здоров’я, процвітання,
мирного неба над головою. Щоб Україна
все-таки стала частиною Європи, якою
ми є. Сьогодні був на зустрічі з Петром
Олексійовичем Порошенком. Побажав
він нашій громаді процвітання, щоб у нас

в громаді склалося все так, як бачимо
ми. Він поздоровив мене з гарним результатом. Я наголосив, що результат
— це величезна довіра людей, яких я
ніколи в житті не хочу розчарувати. Він
мені сказав одне: “Іди так, як ти бачиш,
і так, як тобі кажуть люди”. І хочу завірити, що буду старатися.
Сьогодні я вас вітаю з великим святом села, з минулим Днем працівника
культури, з Парасками, з Божим святом.
Щастя, здоров’я і благополуччя ще раз.
Хочу подякувати минулому складу депутатського корпусу. Гарні були депутати,
гарно працювали. Дуже велику надію
покладаю на новий склад народних
обранців. Хотілося, щоб працювали
не гірше, а краще. Щоб все-таки наше
селище, а зараз вже об’єднана територіальна громада з центром у Глухівцях,
стало дійсно центром. Тим центром, локомотивом, який буде показувати шлях
людям, як дійсно треба жити в нашому
суспільстві. Ми на це заслужили. Слава
Україні!
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Порошенко
не виконує
обов’язки
Президента
Людей збурює, що Порошенко,
будучи главою держави, Верховним головнокомандувачем, має
займатися державними справами,
а не бізнесовими.
Про це лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко заявив в ефірі телеканалу
NewsOne.
— Порошенко не виконує
обов’язки Президента, — наголосив екс-міністр оборони України.
— Він не гарантує права, свободи, він не вносить законодавчі
ініціативи, зокрема законопроект
про антикорупційний суд, який
вимагають мітингувальники під
Верховною Радою. Він повинен
був його внести вже давно, але
не зробив цього. Так само він,
як Президент, повинен бути зацікавлений, і це зобов’язання у
нього записане у виборчій програмі — провести деофшоризацію. Підприємства Порошенка
зараз працюють через офшори.
Попри всі ті обіцянки, продати
бізнес, він не доплачує Україні,
він продає сам собі в якийсь офшор, а потім чи в Казахстан, чи
в Туркменістан, чи в Угорщину.
Не може Президент бути таким:
з нас з вами зривати податки,
військові збори, а сам – оптимізовувати. Тоді вже внеси, як Президент законопроект, і зроби тут
офшор для всього бізнесу. Бо я
розумію підприємця, який намагається вижити, але ти ж Президент
з правом законодавчої ініціативи!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Гарний приклад допомоги
захисникам
У школі ім. Т.Шевченка
зібрали більше 6 тис. грн для воїна АТО

В'ячеслав Гончарук

У школі №1 є традицією допомагати воїнам-АТОвцям. Вони
плетуть маскувальні сітки, на
передову відсилають малюнки,
дають накази, повертатися воїнам живими. У вересні поточного
року — ще один сюрприз від
школярів. Учні 1-4 класів вирішили збирати кошти для військових,
які повернулися з війни.
Такий захід унікальний був тим,
що учні повинні були самі напекти печива і продати в школі.
Підключились до роботи батьки.
Навипікали такого, що тільки в
музей хліба! Покупцями були
старшокласники, вчителі і дирек-

Прийшла пора платити за баки

Книжки КП “Чисте місто” видало запізно,
щоб бігти по субсидію з 1 серпня. Знову
людям “сюрприз”

тор школи.
— Не думала, що в домашніх
умовах можна спекти такі витвори мистецтва! — каже Раїса ЮрКирилюк (директор навчального
закладу).
Попробувавши розпродаж в
школі, мами учнів зі своєю
продукцією перемістилися за
шкільні ворота. Домашня випічка розкуповувалась миттю і
мами школярів початківців знову
одягали фартухи. Чемпіонами по
виручених коштах стали учні 1-В
класу. Вони продали продукції
на 1584 гривні. Друге місце в 1-А
класу. Вони виручили майже 646
гривень.Третій показник в учнів
3-А класу. На їхньому рахунку

Влад ПОВХ

Театралізоване дійство на
день села Глухівці вражає
своєю професійною постановою, продуманістю по
костюмах, послідовністю
та змістовністю. Це був не
концерт, а філософська
повчальна постанова історичного висвітлення історії села. Від першого
спогаду — до сьогодення,
де висвітлено трагізм долі
людей, що мешкали колись,
їх радості та збережена і
розвинута мова, культура.
Що було 10 листопада у

Передовий 1-В клас по продажу печива
564 гривні. Не набагато відстав 2-А клас (506 грн). Усього
школярі 1-4 класів зібрали 6076
гривень 30 копійок. На що витратити зібрані кошти, вирішував
батьківський комітет. Серед пропозицій існувало три версії. Одна
з них — на потреби школи. Таку
пропозицію відхилила Раїса Петрівна. За її словами, на потреби
закладу кошти виділяються.
Думали передати хворим дітям,

чи на лікування військовому, що
повернувся з АТО. Більшістю
голосів зібрані кошти передали
на лікування Олександру Ковтонюку, колишньому учневі цього
навчального закладу, який нещодавно повернувся з війни на
сході України.
Зараз учні початкової школи
хочуть запровадити нову акцію —
зібрати солодощі і теплий одяг на
передову.

клубі — хоровий та сольний
спів, костюми, декларування, вміння управлятися з
музичними інструментами,
молодь в танцях, гумор. Усе
це яскраво і виразно втілили місцеві аматори сцени.
Переповнений зал отримав
задоволення від дійства, що
відбулось. Глядачі щедро
нагород ж ува ли артистів
оплесками.
Закра лася думка, що
вони знали, чого прийшли,
що отримають. Відео з концерту і святкового дійства
з нагородженнями дивіться
на сайті козятин.ком.

Стилізоване приміщення
клубу у Глухівцях вражає
своєю помпезністю як зовні, так і всередині. Класична споруда архітектури пізнього сталінізму, як зовні
так і всередині з колонами,
зали різного призначення
не хаотично нагромаджені,
а все продумано, щоб там
перебува ли і займа лись
різними справами велика
кількість людей зрілого та
дитячого віку. Приміщенню
60 років. Як для людини, це

Олександр ФРОНЗАК

зрілий вік, а для приміщення, то історія села, як мить.
Скільки там відспівали, відтанцюва ли, познайомили
та закохались веселі та
молоді! Напевно, перелік
буде не на одну сотню
тисяч людей. Неймовірно
багато відійшло до Бога,
залишивши нащадків, які і
зараз, як зі старту, використовують приміщення за
призначенням. Нехай видимі
неузгодженості втомленості
приміщення явно на виду,

критою душею ставилася до таких,
як пані Тамара. Коли не прийде
до своєї підопічної, бачила спину
її п’яного сина. Тільки співчувала
жінці і робила все найкраще для її
обслуговування. Одного разу, відвідуючи своїх підопічних, пані Наталії розповіли зворушливу історію,
що син пані Тамари збирає гроші
на похорони своєї матері(!).
Не дочекавшись середи, працівниця терцентру пішла за знайомою
адресою. Та двері ніхто не відчиняв. Довелося викликати поліцію.
Прибулі на виклик поліцейські не
відразу погодились відчиняти двері.

"Обжорка" з "чистим містом" договір ще не уклала
шість наших клієнтів скаржаться,
що не знали про необхідність
укладання договору. Але про це
навіть місцеве радіо розповідало та розклеювались об’яви на
під’їздах багатоповерхівок і взагалі по місту. На даний момент
ми уклали більше 1,5 тисячі договорів. Але багато козятинчан й
досі не подали документи. Якби
ми вивозили сміття тільки у тих
мешканців міста, з якими уклали
договір, то решта потонула б в
смітті. Ось так і вийшло, що договір укладається ніби “заднім
числом”. А щодо пільг і субсидій — всі питання до управління
праці та соцзахисту населення.
Ми без проблем компенсуємо витрати козятинчанам, які оформляють субсидії, чи мають пільги.

У міському управлінні праці та
соціального захисту населення
нам повідомили, що оформляють
субсидії на вивіз сміття. Треба
тільки прийти до них з книжкою
для розрахунків.
Послуги КП “Чисте місто” не
ввійдуть в літню субсидію, тому
що комунальне підприємство
пізно почало видавати книжки
для розрахунків.
Крайніми залишилися, як завжди, люди.
Може звернутися до суду?
— Але витрати на судовий
процес будуть більшими, ніж
маємо оскаржувати, — знизують
плечима “пільговики”. — Колективних позовів, на жаль, не приймають. На це і розраховують
наші чиновники.

Нагадаю, суддя Козятинського
суду Проць відсторонений від розгляду справи, де відповідачем являється голова Козятинської райради.
Мало того, він отримав привідскаргу до вищої кваліфікаційної
комісії суддів з проханням надати
правову оцінку його роботі, як судді з приводу розгляду корупційних
матеріалів. Тепер справу веде новий
суддя — пані Воронюк, яка призначила суд на 15 годину 30 хвилин
16 листопада, у четвер, сьогодні.
Як бачимо, справа набула принципового значення. Управління
Вінницької поліції виявилось не таким беззубими, або аморфними до
своїх справ. Скарга на суддю Проця
склалась аж на чотирьох аркушах
(!). Ситуацію беремо під контроль, з
результатами ознайомимо громаду.
Так що, пані та панове, чекаємо
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 давно зникла навіть в такій поважній структурі як
Козятинський суд.

Міськрада стала маленьким центром «сепаратизму»
Це диво сталося, коли одна з
кишенькових газет немаленького
надрукувала статтю під назвою
“Розстріляна надія на краще
майбутнє” із фотографією родини останнього російського імператора Миколи ІІ.

та громаді варто поборотись, щоб таке красень-приміщення привести в охайний
вигляд, не видозмінюючи
його зовні та всередині.
Як на мене, село має
індустріальний запас потужності не на одне століття. І
коли громада не попливе в
полоні байдужості, буде наполегливою, зможе контролювати діючі підриємства,
буде мати безпеку і бездоганні комунальні сервісні
служби, рівні дороги і чис-

те повітря.
Якщо в бізнесі тут все
“з маслом”, то у громади
все набагато трагічніше.
Минула влада з місцевими
депутатами явно буксувала.
Тепер є нова розширена
територіальна громада з
новим лідером, вселяє надію, що селище укріпиться
в сталому розвитку для
комфорту людини, де оселиться молодь і дитячим
щебетанням переповняться
дитячий садок, школа...

Долю 76-річної жінки вирішив виконком
коштовними послугами терцентру.
Рішення виконкому Козятинської
міської ради від 31.05.2017 року,
яке було введене в дію 1 вересня,
забороняло давати безкоштовні послуги тим, у кого є працездатні діти.
З першого вересня для Тамари
Олексіївни змінилися й послуги. Її
перевели на платну форму забезпечення. Поскільки у жінки не було
можливості платити за дворазовий
прихід співробітниці терцентру, її
провідували тільки один раз в тиждень по середах.
Опікувалась Тамарою Олексіївною Наталія Дем’янчук, яка з від-

До редакції газети “RIAКозятин” звернулась багатодітна
жителька міста і розповіла про
ситуацію, яка склалася в Козятині.
— Не одна я така, — каже
обурена жінка. Щоб оформити
субсидію на вивіз сміття, треба укласти договір з фірмою
“Чисте місто”
, отримати книжку для розрахунків і з нею
піти в управління соціального
захисту. Там оформлять субсидію. Вивозити сміття та нараховувати за це плату почали з
1 серпня. Укладати договори та
видавати книжки — пізніше. Та
якщо про договір з “Чистим містом” писали на сайті міськради,
то про те, що з цією книжечкою
треба йти в управління соцзахисту і оформляти субсидію, ніхто
нічого не повідомляв.
Отож, книжку мати багатодітної родини отримала на початку
листопада. Їй повідомили, що
субсидію будуть нараховувати з
1 грудня. Тобто за чотири місяці
вона повинна буде заплатити по-

вну вартість.
— Як у багатодітної матері, в
мене пільги. Прошу в “Чистому
місті” перерахувати платню за
ці місяці з урахуванням пільг,
кажуть, що треба йти до мера,
бо це він дав дозвіл на відкриття
цієї фірми. Виходить, фірму відкрили, а про людей не подумали.
Хто компенсує мені гроші, які я
заплачу за вивіз сміття з серпня
по грудень? Багато козятинчан й
досі не знають, що треба укладати договір з “Чистим містом” та
йти оформляти субсидію на вивіз
сміття окремо.
Чому спочатку почали вивозити
сміття, а укладати договори з
населенням — набагато пізніше,
пояснив директор КП “Чисте
місто” Олександр Квасневський.
— Ми виграли тендер і почали вивозити сміття з 1 серпня,
— каже він. — З суми за комунальні послуги вилучили плату за
вивіз сміття. Тобто, до укладання
договору весь цей час людям
безкоштовно вивозили сміття.
Коли хтось приходить оформляти
договір, ми це пояснюємо. Біль-

у Козятині «замироточила» газета (ах-ха-ха)

Клуб бережуть вже 60 років

Україна моя, ти найкраща у світі, єдина.
Недарма дали тобі символ “Червона калина”.
Розцвіла ти у нас, і молодшою стала,
І нас, українців, все більше з’єднала.
З’єднала, бо знала, війну пережила,
Гранітом стояла, ворога не пустила.
Ворогу не скорилась, у вогні вся палала,
Усіх українців до бою підняла.
Підняла, бо знала, що ти наша мати,
На коліна не стала ворога вмовляти.
До бою підняла, бо добре ти знала,
Що ми, українці, це наша держава.
Це наша держава, родюча земелька,
І ти, Україна, найкращая ненька!

Таке рідко буває:
думав, що тільки
він мисливець,
а з’ясувалося,
що заєць
Влад ПОВХ

Професіонали, достойні найкращих
сцен України

Тамара ШЕПЕЛЄВА

Про людей, які залишаються
самотніми при живих дітях, газета
“RІА-Козятин” часто розповідає.
Деякі з них стають підопічними
міського терцентру, де функціонує
п’ять відділень. Ми розповімо про
долю жінки, яка була клієнткою
центру і про людей, які надавали
їй послуги.
Знана в місті у 80-90 роках по
залізничному домоуправлінню Тамара Голоскевич мала сина-п’яницю
і родичів, яким було не до неї. Вона
тривалий час користувалася без-
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Маргарита ГРЕБІНЬ

Україна моя

В’ячеслав Гончарук
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у всіх на устах

Ну, збирав син гроші на похорон
матері, можливо, він з перепою з
головою не дружить. Та Наташа
Демянчук зі своєю подругою по
роботі Лілією Сичевською вмовили
поліцейських. Яке ж було здивування всіх присутніх, коли з іншої
сторони дверей з’явилась постать
п’яного сина, який запитав остовпілу
громаду: “А що трапилось?” Сморід, який розносився по квартирі,
давав відповідь, що трапилось. Покійна лежала в кімнаті вже четвертий день...
З вічно п’яного сина користі ніякої. Розшукувати невістку чи онуку,

було не на часі. Довелось обов’язки
родичів взяти на себе терцентру. На
гроші, які мала отримати небіжчиця, замовили труну, заплатили за
послуги ритуального бюро. Поховали чужу для них людину так, що
деяким близьким треба повчитися.
Від редакції:
На жаль, таке людяне серце, як у
дівчат, що обслуговують нужденних
на дому, не у всіх. Чому виконком
міської ради не турбується про людей похилого віку, у яких складні
життєві умови, у яких тільки на
папері є родичі?

Монархісти, вперед!. Дякуючи
цій публікації, усі приховані монархісти Козятина (яких у нас, виявляється, аж до чортиків) тепер можуть
вільно молитися на портрет “злодейски убитого государя”, цілувати
у лобик та зі слізьми на очах розповідати йому про своє жалюгідне
життя. Газета переплюнула навіть
колишню прокуроршу Криму Наталію Поклонську (Няшу), яка
фанатично обожнює царя і носиться
з портретом, як дурепа.
Тепер місцеві монархісти можуть
вийти з підпілля і сміливо питати
один одного: ”Вы в каком полку
служили, сударь?” Можливо,
прийшовши до міської ради, ми
побачимо там великий портрет
«государя» на весь зріст, у надраєних чоботях та з накрученими
вусами. Чиновники і міський голова теж будуть одягнуті у військові
мундири зразка 1905 року?
Посібник дурощів. Стаття є відвертим глупством. Спочатку автор
розповів, як у Єкатеринбурзі більшовики розстріляли царя та його
родину. Навівши уривок з якоїсь
книги, навіть не вказав джерела.
Потім з душевним схлипуванням
розповів про те, як багато цар
Микола ІІ зробив для Козятина. Наприклад, “Але однозначно
все будувалося з погодженням та
доброї волі царської родини, тому
саме їм, і власне члену сім’ї Миколі
ІІ завдячуємо появою депо, заліз-

ничних станцій, вокзалу. Хочеться
порозмірковувати, де б ми були та
чи існувало наше місто, якщо б не
царський наказ про будівництво вокзалу?” Далі повна маячня: ”Якщо
більшовики не прийшли до влади, а
історично склалося так, що Микола
ІІ продовжував своє правління, хто
знає, можливо, ми б досягнули у
своєму розвитку, скажімо, Велику
Британію і зараз Україна була на
одній лінії розвитку.” І вже зовсім
божевільний висновок, від якого
очманіти можна: “Розстріл царської родини це втрата надії на
краще.”
«Святий Миколай». Чому і за
чим так сумує автор,що так щемить
йому? Чому жалкує за розстріляним царем, якого у народі
назвали «Микола Кривавий»?
Потрібно пригадати, що собою
являли той цар і Російська імперія, яку ототожнювали з «тюрмою
народів». Те, що Микола ІІ дійсно
був «членом», не підлягає жодним
сумнівам. Він — одна з найжахливіших постатей у російській історії.
Бездарний політик і військовий, він
програв дві війни: Русько-Японську, де потопив два своїх флоти,
втратив Маньчжурію і вбив тисячі
вояків. Потім — Першу світову, на
якій загинули мільйони. У Москві з
його вини сталася кривава Хода,
а у Петербурзі розстріляли мирну демонстрацію. У 1905 році він
придушив повстання у Москві, а у
Козятині царські вояки розстріляли
залізничників, що вийшли на мирний страйк. Певно, автору не відомі
терміни «столипінський галстук» та
«столипінські вагони»? Перший —
це особливий зашморг, на якому
вішали приречених, а другий - це
вагони, у яких везли на каторгу. Ці
винаходи належать царському поплічнику, прем’єр-міністру Столипі-

ну, якого застрелили у Києві. Отож,
теза про те, що з Миколою ІІ ми
могли б досягти якогось розвитку,
виглядає щонайменше глупством. На
яке майбутнє могла розраховувати
Україна у лабетах страшної, вкритої
тюрмами, як коростою, імперії?
Один рубав голови, інша
«виривала» язики. Ризикну
припустити, що, розстрілявши царя
і його родину, народ таким чином
порахувався з Романовими за всі
триста років кривавого панування.
Наведу лише два приклади: напівбожевільний цар Петро особисто
рубав голови стрільцям, а цариця
Єлизавета, його улюблена донечка,
”милостиво” дозволила замінити
смертну кару у деяких випадках
вириванням язика та етапом до
Сибіру.
Комусь дуже жаль розстріляних жінок і дівчаток цієї родини?
Краще схилимо голови за дітьми і
жінками, яких убивали багнетами
царські вояки у зруйнованому
Батурині. Давайте пожаліємо
замордованих російськими самодурами-поміщиками жінок та
згадаємо закатованих українців у
російських тюрмах. Екскурс в історію жахливий. Знищення царицею
Катериною-ІІ Запорізької Січі, ліквідація Гетьманщини, страшні роки
огидного і аморального кріпацтва
в Україні. Додамо сюди особливий
циркуляр 1863 року міністра внутрішніх справ Росії Петра Валуєва
про заборону української мови.
Список принижень нашого народу
безкінечний. За часів Романових
він пролив стільки крові і сліз,
що ота імперія в них мала б захлинутися!
“Пили хорошо, пили крепко…”!. Поки що Росії,яка по суті є
досі “самодержавною”, все сходить

з рук. Частково саме тому, що є
тлумачення історії такими “писаками”. Стаття невдала не тільки
технічно (адже в ній купа мовних
помилок). З точки зору історії вона
неправдива, адже автор більш, ніж
недолуго, оперує фактами. Розповідаючи про страшні наслідки радянщини, він чомусь забуває про
те, що саме Радянський Союз став
нащадком Російської імперії. Усе
найгірше, найжахливіше взяли саме
з досвіду правління Романових, ще
більше його удосконалили і розвинули. Отож, немає жодних підстав
ридати за отим самодержцем-невдахою, який любив стріляти ворон
і писав у щоденнику: “Вчера пили в
Гвардейском корпусе, пили хорошо,
пили крепко…”
Наші “Няші” в місті. Перекинемо місток у наш час і запитаємо:
чому, коли фактично ми знаходимося у стані війни з Росією, виходить з друку така дурня? Навіщо
це робити? Куди дивиться редактор,
радники, мер? Найбільше шокує те,
що ця стаття стоїть на першій сторінці газети, яка презентує себе як
“соціально-культурне видання” і

А Ніколаю сподобалась
кишенькова

є офіційним друкованим органом
міської ради! Виходить, що думку
та позицію політично безграмотного
автора розділяють міський голова,
секретар міської ради, з “благословення” яких виходить та газета. Виникає думка, що у Козятині
є свої “Няші”, свої “Поклонські”, а
міськрада стала маленьким центром
«сепаратизму». Як інакше сприймати
той “опус”?
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Два погляди на одну подію

Про "добру і чуйну людину"

Зекономив на труні?

Надія Дем’янюк

Іван Остапчук

У “RIA-Козятин” 2 листопада цього року була надрукована стаття “Переписала квартиру, смерть прискорилась”. Я багато разів перечитувала написане і не
змогла залишитись осторонь. Там нібито не написано
нічого такого, але ж назва.
Ви на що натякаєте? Що він її вбив чи
отруїв, чи заморив голодом. Я прихожанка церкви, де є настоятелем батюшка
Миколай і знаю його, як добру, чуйну,
завжди готову прийти на допомогу
людину. Хто вам дав право паплюжити
ім’я людини, а надто священика? За такі
слова можна понести кримінальну відповідальність.
Сусіди забили тривогу? Якби були
чуйні і добрі сусіди, то одинока людина в першу чергу запропонувала б
квартиру їм за догляд, але коли вона
жебракувала, то не була потрібна
нікому. Людина, проходячи мимо, не
залишилась байдужою, взяла опіку, не
знаючи, на скільки років, а коли залишилась квартира, “задавила жаба”.
Міські чиновники, ідучи в магазин,
мабуть, теж проходили біля бабусі, але
як завжди, залишились байдужими. Сусіди зазвичай
чекали пишних похоронів і обідів. Я вважаю, батюшка
зробив усе не для людей, а для душі покійної і не раз
пом’яне її в своїх поминальних молитвах. Може, це було
і не так, але ми всі здатні помилятись.

Церква, це святе місце, але не в
кожній церкві є Бог. Я не проти, щоб
люди вірили в те, в що вони вірять.
Без віри жити не можна. Тільки якщо

хтось вважає, що вбити можна тільки
фізично, той глибоко помиляється.
Убити можна й морально, чи спричинити захворювання (через переохолодження). Питання тільки в тому,

Обікрали
церкву

Увага всім
мисливцям!

Влад ПОВХ

Володимир Зайчик, голова
Козтинської РО УТМР

Працівники сектору кримінальної поліції Козятина звертаються
до всіх громадян, максимально
посприяти у встановленні осіб, що
в ніч на 13 листопада 2017 року
обікрали церкву в с. Глухівці. Усім,
хто володіє інформацією, можливо її повідомити через чергового
поліції за номером 102. Якщо
ви не бажаєте офіційно свідчити
поліції, але можете допомогти
слідству, дзвоніть на нашу гарячу
лінію 068-308-01-25. Ми гарантуємо конфіденційність і передаємо
поліції лише суть вашого повідомлення. Також можливо сконтактувати через місцевого священика
Георгія.
Нам відомо, що три ікони мають
історичну, художню та церковну
цінність. Знаходились у храмі з
1913 року. А подарував їх приходу, саме цій громаді, в цю церкву
губернатор м. Санкт-Петербурга.
Проникли злодії у храм шляхом
перекушування штаби з тильної
сторони дверей. Є припущення,
що скористались автотранспортом.

чи робилося це навмисно, чи ні. А що
робилося, факт доведений. Люди, які
підтримують святого отця, схиляються
до думки, що заголовок в статті за
2 листопада дещо перебільшений.
Спробую довести, що написаний він
правильно. Коли бабця Дрьоміна
жебракувала, вона потрібна була
тільки сусідам. Дійсно, після смерті її
сина були багато охочих заволодіти
її квартирою. Та спритний батюшка
контролював процес ще при житті
сина. Тому як опікун, яким в дійсності
не став, тепер він власник квартири.
І не спаплюжила газета батюшку. Це
зробив він сам своїми діями. Коли
квартиру переписував на себе, була
публікація в “RIA”. Відомо, що він
тоді прибіг у редакцію з поясненнями
і завіряннями, що догляне на совість
стареньку.
З появою священика в житті
бабці Марії багато чого змінилося.
Вона звикла до одного стилю життя, а
їй пропонували інший. Вона розраховувала, що буде так завжди, як було
під час угоди з переписом квартири.
Коли угода була підписана, вона залишилась в квартирі самотньою. Невже
хтось думає, що вона не хотіла бачити
своїх сусідів, з якими ділилась всіма
своїми новинами? Її просто позбавили

такої можливості. За словами сусідів
померлої, вона останні три тижні не
вставала, а святий отець на їх запитання відповідав: “жива бабуся”. Провідати її ніхто не міг, бо була закрита.
На пишний обід, можливо, хтось
і розраховував. Тільки переважна
більшість сусідів надіялись, що попрощаються з покійною. Коли о 8
ранку підкотив бус, сусіди і не сподівалися, що її винесуть в простирадлі
в машину і швиденько поїдуть. Нікому
не дали попрощатися, бо довелось
би показати, в чому хоронитимуть покійну. Труни ніхто не бачив.
Закопали небіжчицю зранку. Без
свідків. Ви задумувались, чому людей,
які пішли в світ інший, хоронять після
14 години? Це саме той час, коли сонце повертає на захід. Це саме той час,
щоб встигли викопати яму. Тому що
могилу не можна копати днем раніше.
Бабцю Марію хоронили о 8 ранку.
Який спритник устиг викопати могилу
в таку рань? Чи батюшка і той епізод
відмолить? Молитва до Бога — велика сила, тільки я сумніваюсь, що в тій
церкві молитва має чудодійну силу.
Батюшка покійну не вбивав, але й не
був заінтересований, щоб вона жила
довше. Якщо це не так, хай пояснить
свої вчинки.

Ліс для того, щоб його пиляти?
Махаринецьку посадку дорізають “законним” способом
Галина Касянівська

Почастішали випадки, коли мисливці полюють надто близько до житлових приміщень громадян. А згідно з
настановами, дозволено полювати не
ближче, як за 200 метрів від крайніх
жилих приміщень. Не допустимо
ходити з мисливською зброєю по
приватних присадибних ділянках громадян, які надто близько прилягають
до будинків. Такі випадки траплялися, коли мисливці полювали надто
близько від житла громадян в селі
Пляхова, селі Садове, Махаринцях.
Прошу мисливців дотримуватися
встановлених правил, адже вони
писані кров’ю.
Заборонене полювання!
До місць, раніше перелічених в попередніх публікаціях газети, додаються садки села Садове, де ведуться
роботи по викорчовуванню дерев.
Неодноразово жителі села Садове
зверталися в нашу організацію з тим,
щоб заборонити полювати в садках
Садового. Отож, дозволене полювання на полях навколо села Садове.

У суботу, 11 листопада, “RIAКозятин” перевірила, що відбувається в лісосмузі, яка “затіняла
поле” під Махаринцями. “Лісник
Саша з Сербіна” промисел згорнув. Напиляні колоди частково вивезли, розкидане по дорозі гілля
склали на купи.
А навпроти 5-го ставка виднівся
стовп диму. Там четверо чоловіків
щось розрізали. Як з’ясувалось,
різали повалені дерева на колодки по 30-35 см, а обрізане
гілля спалювали на полі. О 13.30
до працюючих під’їхала червона
автівка і забрала чоловіків в сторону Махаринець.
Чому так відбувається? Після
виходу публікації в газеті, замість
того, щоб бути покараними, лісоруби зухвало переходять в інше
місце цієї ж лісосмуги.
Ми не один раз розмовляли з
тими, кому громада довірила охорону навколишнього середовища
і в частині лісу. Відповідь така,
а для чого вирощують курей чи
свиней? У їхньому розумінні ліс

росте для того, щоб його пиляти.
Якась частка правди в такому
твердженні є. Та пиляти і вирізати
дерева, так як вирізаються під
Махаринцями, поняття різні.
Один псевдофахівець лісового
господарства сказав: “А ви знаєте, що на місці зрізаного дерева
виростає два, а то і чотири дерева”. У теорії, можливо, й так, а
на практиці цього чомусь не відбувається. На практиці в Україні
збільшилась кількість смерчів і
ураганів. Матінка природа приносить нам одні сюрпризи і частіше
з розчаруванням. Причина — масове вирізання дерев по всьому
світі. У гонитві за прибутками вже
джунглі, не джунглі.
Таких, як лісник Саша, вистачає
й за межами нашої держави. У
основному деревину пиляють як
матеріал. А в Україні через непродуману політику держави, деревина — дрова. А газ на сьогодні
дорогий. І кожної осені дрова
дорожчають в ціні.
Якось ми запитали водія, який
привіз дрова в обхід бухгалтерії
підприємства. Тоді повна автівка

Це все, що залишилося від
посадки
дров коштувала 3 тисячі гривень.
На запитання, чому так дорого,
водій відповів: “Так ліснику потрібно дати (тоді фігурантом був
інший лісник) і хлопцям, що вантажили дрова”. Тепер дрова значно
подорожчали. Вони коштують 4
тисячі гривень. Чому здорожчала
ціна? Водію, ліснику, хлопцям вистачало трьох тисяч? Збільшились
апетити, чи з’явився посередник,
який прикриє і назве несанкціоновану вирубку плановою вирізкою,
чи доглядом за узліссям. Тільки
голові села з Махаринець треба
у Сірка очі позичати тепер, тому
що саме вона просила дозволу на
розчистку між вулицями, яких біля
лісосмуги не існує. І вся зрізана
деревина на її совісті.

Кримінальна хроніка

Події Козятинщини в кримінальному аспекті
8 листопада
У Залізничному обікрали продуктовий магазин. Вигнули грати, пошкодили вікно, поцупили
алкоголь, сигарети та ковбасу.
Поліцію повідомили про те,
що підприємство “Влад” в Тучі
та Марківцях, власником якого
є Віктор Слободянюк, використовує 256 паїв, з яких тільки 65
зареєстровані.
Виявили громадянина Росії,
який жив в селі Козятин за простроченими документами.
На вулиці Кірова водій автомобіля ВАЗ ледь не збив пішохода.
9 листопада
У Блажіївці виникла пожежа

в будинку одного з місцевих
жителів. У приміщенні знаходились господар та квартирант,
вони загинули. Пожежа виникла
внаслідок порушення правил
пожежної безпеки при опаленні
приміщень.
Козятинчанка повідомила поліцію, що в неї з квартири вкрали
45 тисяч гривень, 800 доларів,
ноутбук та вироби з золота.
10 листопада
На 2-му регульованому залізничному переїзді до вокзалу
водій на автомобілі ВАЗ збив
(пошкодив) світлофор та втік
з місця події. Поліція знайшла
керманича, який був у стані ал-

когольного сп’яніння. Порушник
відбудеться адмінпокаранням.
Небайдужі люди повідомили
поліцію про те, що на Першотравневій лежить невідомий
чоловік. Виявилось, що це
38-річний козятинчанин, який
добряче хильнув. Поліцейські
супроводили його до місця проживання.
11 листопада
П’яний чоловік у Іванківцях побив свою тещу.
У козятинчанки вкрали велосипед “Аіст”, який вона залишила біля приміщення ЦРЛ.
Стало відомо, що з території
літнього кафе на Пилипа Орлика

(біля Універмагу) викрали барні
столики та стільці, металеві кеги,
балони вуглекислоти, мікрохвильову піч, пружинний гриль,
комплект ножів, шампури, решітку гриль, електрочайник, подовжувач довжиною 30 метрів,
електроваги.
12 листопада
На вулиці Джерельній загорівся дах будинку через порушення
правил безпеки при монтажі
електромережі. Ніхто не постраждав.
13 листопада
У садку на Пролетарській повісився 43-річний козятинчанин.

У Глухівцях обікрали церкву
“Святої мучениці Параслави”.
Поцупили три ікони.
У жительки нашого міста пошкодили вікно в будинку та
вкрали ланцюжок, як виявилося,
не золотий.
14 листопада
З під’їзної колії до ТОВ “Техпромсервіс” в селі Козятин вкрали 6 залізничних накладок.
У Козятині та Йосипівці чоловіки, як змовились, побили своїх
дружин. Якщо друга відбулась
переляком, то перша потрапила
в лікарню з закритою черепномозковою травмою та струсом
головного мозку.

влада і ми
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Без господаря і двір плаче
Ліна МИКИТЮК

Споконвіку серед нас, українців, великою повагою користувалася любов до праці, до
порядку. Чи в місті, чи в селі
брудне подвір’я, не прибрана
хата — сором і привід до зневаги з боку сусідів. Але дану замітку хочу присвятити не аналізу
рис менталітету українців, а обуренню безгосподарності групи
конкретних осіб.
Я маю на увазі очільників
міста, яким, як усі ми можемо
бачити, плювати і на чистоту, і
на порядок, і на добробут містян. Як заставити їх організувати
свою роботу так, щоб Козятин

нарешті почав змінюватися на
краще? Адже чиновники не вміють і вчитися цьому не хочуть.
Отруйний дим котелень, дороги в рівчачках — про це
говорено-переговорено, а віз
і нині там.
Хочу звернути увагу на ще
дещо.
У центрі міста на вулиці Незалежності знаходиться котельня.
Ще не так давно вона опалювала
будинки і ліцей. Тепер стоїть занедбана і нікому не потрібна. І
це при тому, що споруда ще досить міцна і в місті знайшлися б
люди, які знають, як використати
просторе приміщення з користю
для себе й для громади. Відомо,

Коли чоловіки брешуть,
вони роблять це гідно не для
загальної користі.
Для особистого збагачення.
Обманює Пузир,
ще нагліше — Лівшиць
блог
Влад ПОВХ

На тему задимлення міста і гармидеру від громади
Намагалася провчити міського голову і присобачити його на ланцюг, щоб він
відмовився від лобіювання інтересів свого партнера по
бізнесу (теплогенеруючої компанії Козятина) незначна
кількість тих, хто прямо потерпає від диму. Це ті козятинчани, що мешкають у багатоповерхівках. При тому,
що вони не отримують тепла від котелень, але дим їм
впарили: дихати безкоштовно.
Така собі безкоштовна послуга, яку не замовляли.
Рвали на собі сорочки і дерли горло представники депутатського корпусу. Але і вони задихаються, живуть у
депресії і нічого не роблять. Я таких громадян нарікаю
населенням, вихованим окупантами. Вони мріють і
шкодують, що вибрали голову міста не того, на
що надіялись. Вони мріють, що його перевиберуть, тобто шкодують про минуле і мріють про
майбутнє. Цвіріньканням про майбутнє, вказуючи на
недоліки Пузиря, наживають популістичний передвиборчий капітал. А на ділі нічого не пропонують і не
міняють.
У штабі Козятинських партизан інше бачення: “Живи
в моменті тут і зараз. Перестань, не шкодуй про
минуле і не мрій про майбутнє, адже ти того не
знаєш, що станеться в наступну секунду. Жаль
про минуле, надія на майбутнє — все це марня”.
Саме за таким принципом живе міський голова
Пузир, священик-депутат, що мовчить. Депутат, що не
голосує або утримується. Усі вони отримають своє вже
і зразу, бо їх позиція вже узгоджена і оплачена. А що
громаді, людям? Ніц нічого, крім жалю за зроблений
вибір та мрія про якесь примарне майбутнє.
Ми з’єднались зі світовими консалтинговими теплогенеруючими компаніями. Сучасні технології на основі
розвитку науки і практики та здешевленої теплової
енергії повністю під нуль вирішують питання диму. Він
зникне, як мають зникнути всі котельні недорозвинутого соціалізму.
Що для цього необхідно? Відібрати бізнес у голови
міста! Звільнити Лівшиця (гальма комунізму). Пролюструвати депутатів, за винятком 12 осіб. Міськвиконкому
укласти угоду зі штабом Козятинських партизан і ми викладемо стратегію розвитку отримання дуже дешевого
контрольованого тепла. Роботу проведемо на основі
виробничих потужностей міста. Надамо і створимо
сотні робочих місць із заробітком не менше 15 тисяч
гривен з усім соціальним пакетом. До нас, переконаний,
потягнуться всі власники приватних будівель. Промислового призначення. До нас за досвідом прийдуть,
приїдуть іноземці. Голови інших громад. Нам ніхто і
ніщо не заважає реалізувати проект зміни міста. Але
замовником може виступити лише громада, бо очолювана міським головою влада живе сьогодні і зараз.
Він не мріє, він заробляє. З уповноваженим від штабу
Козятинських партизан ви можете сконтактувати через
редакцію газети за адресою: вулиця Незалежності, 39,
Козятин (приміщення пошти).

що приміщення взялося в оренду. “Орендарка” — близька
родичка головного комунальника міста пані Лариса.
Уміло розпорядитися майном,
щоб бюджет міста отримав прибуток — це ж потрібно вміти,
чи хоча б хотіти це зробити. Ні
Пузир, ні його ставленик (заступник з питань ЖКГ, він же
головний комунальник) Малащук, ні керівник КП “Добробут”
Лівшиць, якому безпосередньо
підпорядкована дана котельня.
Там зараз пустка, бруд, жахливий сморід. І це в центрі міста.
Висловлюючи думку своїх сусідів, знайомих, друзів, розраховувати на небайдужість “господарів

міста”, яких ми, на жаль, привели
до влади, двома тисячами голосами на виборах, не доводиться.

Отож, давайте будемо серйозно
задумуватися, як змусити чиновників працювати.

в обіцянку вже не вірять
Центральна вулиця в багні і темряві
В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети “RIA-Козятин”
звернулися мешканці вулиці Грушевського, які також вже не вірять
міському голові Олександру Пузирю. Вони повідомили, що 28 вересня
2016 року зверталися до нього з
письмовою заявою стосовно ремонту на вулиці (від перехрестя вулиці
Шмідта до провулку Партизанського).
У своїй заяві люди вказали всі недоліки вказаної ділянки дороги: що це
одна із центральних вулиць міста, не
зважаючи, що носить ім’я першого
президента України. На цій ділянці
дороги мешканці своїми силами засипають ями та після дощу тут ні
пройти ні проїхати.
— Літом ми в пилюці, — кажуть
люди. — А восени в багні. Немає
тут і освітлення.
Міський голова відреагував на
звернення громади 7 листопада 2016
року (більше, як через місяць). Він
повідомив мешканців згаданої вулиці,
що їхнє звернення розглянуто управлінням житлово-комунального господарства і “капітальний ремонт
вулиці Грушевського від вулиці
Шмідта до провулку Партизанського та реконструкцію мережі
вуличного освітлення вул. Грушевського планується провести у
2017 році. Питання виділення коштів
та внесення змін до відповідних цільових програм буде розглядатися
на сесії міської ради при формуванні
міського бюджету на 2017 рік”.
Така відповідь чимось нагадує
хорошого царя і поганих бояр.
Це вони, депутати, в 2017 році не
включили в кошторис вулицю Грушевського!? Тільки, здається, що з
мешканцями вулиці зіграли в “наперстки”, пообіцявши те, чого не планували робити. Тому що, як пояснити:
“Повідомляємо, що для часткового
покращання експлуатаційних характеристик згаданої ділянки вулиці
Грушевського в поточному році було
проведено виправлення її профілю
та підсипка”.

У міській раді читали те, що самі
написали? Станьте біля книжного
магазину і побачите виправлений
профіль у всій його красі. І що це за
підсипка, після якої потрібно робити
капітальний ремонт ділянки дороги?
Якщо на вулиці Грушевського щось
і підсипали, то це тільки дві ями
перед ринком “Хлібодар” Тільки
міська рада й до тієї підсипки ніякого стосунку не має. І мешканцям
вулиці Грушевського збрехали. А
вони цілий рік жили надією, що до

їхніх проблем, що виникли на вулиці,
дослухаються. У листі-відповіді стоїть підпис міського голови. Кому ж
вірити, як не йому?
Чому було не сказати людям
правду, що за програмою розвитку
міста, вулицю Грушевського будуть
проводити, якщо будуть, поточним
ремонтом в 2018 році. Та така у
нас влада і міський голова, що
обіцяє тільки для того, щоб люди
розуміли, що його обіцянки пусте,
і менше до нього ходили.

А районна влада турбується про городян
Вероніка ЛЮБІЧ

У редакцію газети “RIA-Козятин”
звернулися мешканці вулиці Довженка. Вони були знервовані і зневірені
— автобуси, які курсували вулицею
Довженка, перестали забирати дітей
в школу, їх - на роботу. Доводиться
весь час викликати таксі. А міська

рада ніяк не реагує на незручності
городян.
На Козятинському автовокзкалі нам
повідомили, що перевізники заборонили робити зупинку в даному
мікрорайоні.
Коли про ситуацію стало відомо в
Райдержадміністрації, відповідальний
за цю ділянку роботи пан Мармидко

провів переговори з Вінницьким держдепартаментом з перевезення (саме
туди підпорядковані перевізники).
Хоча впливати на перевізника в даній
ситуації районна влада не може, досягнуто домовленості з перевізником
про те, що з 14 листопада автобуси
будуть зупинятися на вулиці Довженка
і забиратимуть всіх пасажирів.
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Пузир проти громади: раунд 2

Нашкодили – визнайте і сидіть тихо, як миші під віником
Інокентій ГУК

Трохи отямившись від нокдауну, в який громада відправила
міську владу у поєдинку за якісне
теплопостачання, Пузир вирішив
подати голос на всіх наявних
офіційних сторінках міськради у
вигляді допису «Обережно – популізм або як не треба шукати
«крайніх». Краще б він цього не
робив! Уже й так усім зрозуміло,
що інтелект – не найсильніша
сторона Пузиря і його оточення,
то навіщо зайвий раз виставляти
напоказ власну професійну недоумкуватість, ще й напрошуватися
на чергові порції критики? Нашкодили – визнайте і сидіть тихо,
як миші під віником. Так ні ж, вирішили провести роз’яснювальну
роботу! Ну що ж, хочете знати
оцінку громади своїм жалюгідним
поясненням? Будь ласка!
50 людей — то не майдан?
Автор публікації з перших слів
намагається нав’язати читачам
думку про те, що городян, невдоволених козятинським крематорієм, не більше 50: саме така
кількість активістів наприкінці
жовтня намагалася зустрітися з
мером. Та й ті, на думку інкогніто
замовної журналістики, підпали
під вплив колишніх претендентів
на посаду міського голови, які
нібито роздули проблему, якої
насправді не існує. Скидається
на те, що для автора допису
важливо було заспокоїти мера, в
якого все частіше проявляються
клінічні ознаки панічного страху
перед гнівом виборців. Мовляв,
спокійно, Саня, це ще не майдан,
прорвемося! Ну що таке півсотні
невдоволених?!
Однак, сам факт маніпулювання кількістю активістів є показовим.
Виявляється, критичність проблеми наша міська влада оцінює
числом готових відкрито захистити свої права! За їхньою логікою, якщо прийшло 50 людей,
то решта городян готова покірно
дихати димом. Більше того, є
надія, що після ознайомлення з
«переконливими» поясненнями,
викладеними у дописі, свідомі
городяни організують акцію в
підтримку позиції Пузиря: «Добробут мера і його оточення –
обов’язок громади».

Обдурювання громади теплопостачальниками
Наступний «залізний» аргумент
– три роки назад теж диміло. І
таки да, диміло. Але якби диміло
так, як зараз, Пузир, тоді ще депутат, поставив би білі палатки з
червоними серцями біля кожної
котельні, а потім демонстрував
би всім шар сажі на них. На сесії
він би приносив пакет з соняшниковим лушпинням. А з яким
запалом він захищав би тоді і
діточок у садочках, і стареньких
у терцентрі! Треба терміново Пузиря до депутата підвищити, а ще
краще до безробітного. У тому
статусі він громаду реально захищав. Питання: як тепер громаду
від нього захистити?
Кілька слів про горезвісну
трубу котельні №9 (лікарня).
Якщо ви ще не читали допис
міськради і маєте сентиментальну
натуру, запасіться носовичками і
заспокійливим. Десь на п’ятому
абзаці вони вам знадобляться.
Виявляється, Пузир ще минулого
року запропонував фірмі-теплопостачальнику наростити трубу.
Звичайно, фірма могла відмовити,
бо це «дуже значні витрати». Як
зворушливо, що ці благородні
ділки, можна сказати, робінгуди
теплопостачального бізнесу погодилися на пропозицію такої
поважної персони, як Пузир!
Хоча людина спостережлива,
проаналізувавши ситуацію, допустить вірогідність того, що спроба
саботажу виконання побажань
мера з одночасним обдурюванням громади зі сторони теплопостачальної фірми таки була.
Справа в тому, що для будьякого бариги найгірше – невідновні втрати. Власники діючої
теплопостачальної бізнес-структури свідомі того, що вони в
цьому місті рівно стільки, скільки
при владі буде Пузир – тобто
недовго. Тому і вкладати в інфраструктуру для них невигідно:
трубу встановлять, а забрати не
встигнуть. Але як виконати і не
виконати обіцяне одночасно? Вихід є: імітація! Сценарій міг бути
таким: про людське око трубу
привезли, про що Лівшиць у дусі
радянських передовиць прозвітував: «Що обіцяно – виконується». Далі вона спокійно собі
лежить біля котельної: з-під лежачої труби гроші не витікають.

Щоб пояснити лохам-виборцям, чому трубу не
встановили, складається
ціла легенда про надзвичайну складність процесу, непробивний графік
роботи спецтехніки: одна
вишка на весь регіон.
Якщо довіритися таланту
переконання міськрадівського писаки, злітати на
Марс – легше. Та що там
казати, будівництво єгипетських
пірамід порівняно з нарощуванням труби в Козятині – дитяча
забавка.
На щастя симбіотичного утворення «пузир & бублик», навіть
склади в Калинівці вчасно вибухнули: ось бачите, вишка мала
їхати до нас, але тепер задіяна у
сусідів. Ще пару тижнів - і морози: не можна ж ризикувати
й відключати опалення на час
встановлення труби! Ось так і
відморозилися б горе-інвестори
від обіцяної модернізації: дуже
хотіли, зробили все, що могли,
приклали надзусилля, але...
На окремий коментар заслуговує плач Ярославни
Щодо «дуже значних витрат»
по встановленню труби, які фірма
зголосилася взяти на себе. Цікаво, з яких міркувань міська рада
так переймається прибутками і
витратами приватного бізнесу?
Звідки таке хвилювання? Врешті,
якщо фірми (бо на папері їх три)
працюють собі у збиток, Пузир
міг би довести свою відданість
громаді, відмовившись від своєї
премії в рахунок оплати встановлення труби. Ага, самим смішно!
До якої тільки маячні не вдається автор, щоб переконати у
шляхетних мотивах відданості
мера інтересам теплових ділків!
Дописався до «містечкового сепаратизму». Це ж скільки треба
хильнути або чим обкуритися,
щоб народити такий «аргумент»
у відповідь на пряму і просту, як
труси матроса, вимогу громади
не труїти нас димом від неякісного палива!
До речі, про «хильнути». Добре, що автор статті не підписався, бо після його закидів на
адресу одного з громадських
діячів, що «труїть козятинчан алкогольними напоями», склалося
враження про неадекватність. А

Операція “Утилізація”

Історія “відчайдушного поводження” з екологічно небезпечними побутовими відходами
Антон ІВАНЕНКО

радник міського голови пан М. є
власником культового генделика
«Табачок»! Чи, може, Пузир як
моральний лідер нації зібрався
запровадити в Козятині мораторій
на продаж спиртного?
Медвежа послуга меру П
Кілька слів про маніпулювання темою тарифів на тепло у
нас і у Вінниці. Якби на момент
децентралізації опалення при
владі в Козятині була безтолоч
на кшталт Пузиря і К0, а не досвідчений господарник, і в нас
були б захмарні тарифи. У Вінниці збільшується число власників
індивідуального опалення при
діючій централізованій системі
теплопостачання, що призводить
до її розбалансування (в Козятині цього уникнули, грамотно
провівши децентралізацію опалення). Витрати при незмінному
технологічному процесі лягають
на меншу кількість споживачів,
що автоматично тягне за собою
зростання тарифів. Але то проблеми Вінниці, і вони не повинні
відволікати нас від вирішення
власних проблем. Скажемо більше. Відносно низький тариф у
Козятині, може, й гріє якісь місця
Пузирю, але точно не забезпечує
теплом бюджетні установи відповідно до санітарних норм. Так що
автор явно надав Пузирю ведмежу послугу, маніпулюючи порівнянням з високими вінницькими
тарифами, бо вони не заважають
обласному центру якісно ремонтувати дороги, проводити озеленення, створювати нові робочі
місця. Та й температурний режим
в медичних, культурних, освітніх
закладах там набагато кращий.
Цинічним виглядає і шантаж на
темі низьких тарифів. Складається враження, що міська влада
намагається зробити здоров’я
громадян їх заручником: у нас
тариф низький, так що дихайте

смородом і не сікайтеся!
“Контрольний в голову”
Окрема тема – козиряння
сертифікатами на паливо. У
хом’ячків, може, й була б довіра
до цих сертифікатів, але в нашій країні, якщо треба, і лайно
сертифікують. Тому громада і
виявляє найбільшу довіру до
торфобрикету: і тепловіддача
хороша, і смороду немає. Вкрай
невдалим у автора статті вийшов
і «контрольний в голову»: у декого, мовляв, опалювальний сезон
досі не розпочався в повному
обсязі. Даруйте, панове, але з
поваги до громади порівнюйте
не з гіршим, а з кращим. Наприклад, з тим, як наші дітлахи
в садочках і школах у квітні
мерзли, бо ви буцімто терміново
почали готуватися до наступного
опалювального сезону, а в Калинівці і Хмільнику з поверненням
холодів відновили подачу тепла.
Одним словом, у питанні безпечної роботи котельних влада
в особі мера пішла у затяжний
клінч. Звинувативши опонентів у
популізмі, вона вирішила вимотати громаду поясненнями не з тієї
опери. Скільки б ми не товкли їм
про Хому (задихаємося!), а вони
про Ярему (радійте низьким тарифам і сертифікатам). А що тут
дивного? Автор статті такий «грамотєй», що навіть не потрудився
з одиницями виміру розібратися.
Вигадав якусь «гекакалорію» (насправді витрати теплової енергії
на обігрів приміщення обчислюються в гігакалоріях). Хоч би
погуглив.
P. S. І все ж таки цікаво, хто
автор цього недодопису? Для
Лівшиця надто примітивно, для
відділу внутрішньої політики
надто безграмотно. Невже САМ
писав?

Один давній задум – 14 кг знешкодженого шкідливого вантажу.
Що поєднує ці дві “крайності” і
як усе виглядає насправді?
Cпочатку ідея втілилась у
реальність - організувати збір
шкідливого матеріалу та відправляти на підприємство “Арґентум” (Львів) на утилізацію
(http://batare.com). Це одне з
трьох підприємств у всій Європі,
які мають відповідні технології
і можливості, аби переробляти
таку сировину.
У Перемозі на Козятинщині
не без волі обставин було поетапно реалізовано два підходи до збору відпрацьованих
джерел живлення. У нашому
суспільстві існує, на превеликий
жаль, досить розмите ставлення
середньостатистичного громадянина до проблеми токсичних
відходів, котрі наявні практично у
кожному домі. Мова йде про використані батарейки і акумулятори. Дрібні елементи, більшість з
яких (напр. “пальчикові” батарейки) здатні зробити непридатними
для використання 2 куб. метри
грунту і 400 л грунтових вод. Тут
тяжкі метали, кислоти, луги й інші
сполуки, що виявляють токсичну
дію на все живе, часто утворені
уже внаслідок незворотних хім.
реакцій в акумуляторах та батарейках, після їх експлуатації або
закінчення терміну придатності.
Так, і в них він є.
На початку червня минулого
року активісти Клубу “Едельвейс” встановили спеціально
обладнаний 9-літровий контейнер
для збору відпрацьованих бата-

Саме так за фактом кфаліфікується схема юридично-правовового захисту людини, громадянина
України, як втрачена раз і назавжди. Будь-який закон необхідно
змінювати та вдосконалювати.
Нинішній Президент України та
Верховна Рада України з усією
системою МВС, прокуратурою,
СБУ зрадили людину — пенсіонерку віком 77 років пані Яніну
Сороку. І зрада ця явно прописана в ході досудового слідства
по дорожньо- транспортній пригоді, де вона стала потерпілою,

отримавши тяжкі тілесні ушкодження. Поліція провела перевірку однобоко. За фактом, лише
з персоною, що здійснила наїзд
на пішохода. І хоча потерпілий по
сьогоднішньому КПК (кримінально-процесуальний кожекс) фігура
основна, справу закрили. Здійснити юридично-правовий захист
Яніна Сорока не може. Не тому,
що вона тупа, дурна за віком.
Усе набагато банальніше — вона
соціально незахищена людина.
Мізерна пенсія, вкрадені за часів
СРСР заощадження, постійні хвороби, що супроводжують за віком, плюс дорожньо-транспортна

пригода. Позичені тисячі гривень
на лікування, тому на адвоката
грошей вже немає.
З’явилась каста в судочинстві.
Назва: адвокати. Їм альтернативи
немає. Здолати можливо лише
гривнею, доларом, євро. А якщо
не маєш такого аргументу, з ними
не домовишся. Логічно і правильно мати таку касту, але чому
немає альтернативи, коли вони
були. Мета зрозуміла — створити умови, щоб нищити і кидати
на правовий нігілізм сотні тисячі
людей. Я переконаний, саме так
випали з права на захист мільйони українців.

То коли ж ми будемо судити
зрадницю державу, злочинцівчиновників будь-якого рівня.
Бо саме вони зрадили людину,
а саме Яніну Сороку, жінку 77
років, пенсіонерку, покалічену
в ДТП. З її слів, вона кинула б
коктейль (Молотова), бо іншого
права її позбавили. Одна біда,
що після каліцтва у неї немає
сил піднести і кинути пляшку з
запальною сумішшю так, щоб
вона розбилась і все згоріло.
Та й у кого першого кидати? У
Президента України з усіма його
прихвостнями та службами, чи
в того, хто її покалічив? Вона

рейок і акумуляторів від жителів
села з інформативними плакатом
у приміщенні сільради. Зовні на
паркані закріпили табличку-вказівник на пункт збору, розклеїли
листівки-оголошення по селу.
Примітним для даного заходу
стало й те, що безпосередню
участь у ньому брав відомий
футболіст, учасник чемпіонатів
Вінниччини, козятинчанин Анатолій Зінченко. Це людина справи,
цілеспрямована й наполеглива,
якій, користуючись чудовою нагодою, варто віддати належну
подяку за неоціненні заслуги по
відновленню місцевого стадіону.
Бо, коли займаєшся спортом й
заодно піклуєшся про те, аби
інші могли робити це у більш
якісних умовах, гадаю, це достойне уваги.
Минуло майже півтора року
і контейнер наповнився. Існує
статистика, яка свідчить, що в
середньому 5 батарейок використовується однією сім’єю за 1 рік.
Тому, здається, зібрали ми мало.
Тактику змінили. Новий підхід до збору за суттю своєю подібний популярному прислів’ю:
“якщо гора не йде до Магомета,то
Магомет прийде до гори” (Ходжа
Насреддін). Розробивши власний
інформативний двосторонній флаєр на сайті, ми його роздрукували
і розповсюдили. Таким чином ми
розповіли більш детально про збір:
куди, як і для чого збираються
саме відпрацьовані акумулятори й
батарейки, де проводиться їх утилізація і навіщо, також пояснення
про небезпеку, що несуть ці елементи і чим актуальна їх утилізація.

Це був справжній живий діалог з
народом. Запитання звучали найрізноманітніші, були навіть дещо
незручні, на кшталт, “що ви з
цього всього маєте?”
, “навіщо
воно вам?” або “хто стоїть за
вами і цим усім?”
Від двору до двору, крок за
кроком, вулиця за вулицею, було
зібрано майже 14 кілограмів
батарейок і акумуляторів. Дорослі, люди похилого віку, діти
- усі охочі проявити цю, ніби
дрібну та все ж свою справжню
і не осквернену корисливістю
підтримку прекрасній Зеленій
Планеті, випускали зі своїх рук по
кілька штук, по кількадесят отрутовмісних елементів у рятівний
прозорий ящик, що був з собою.
Заходи екологічного спрямування. Час від часу однодумці “Едельвейс”, звільняючись
від буденних клопотів і проблем
насущних, збираються для обговорення або проведення заходів
екологічного спрямування. Багато
роботи по збереженню довкілля у
підпорядкованих землях проводить
інша місцева громадська організація “Ятір”. Також діє збір пластикових кришечок по декількох стаціонарних контейнерах на території
села. Регулярно вони акумулюють
на потреби воїнів АТО, що вносить
великий соціальний аспект до цього екологічного проекту.
Звіт про зібране та передане
на утилізацію. За час проведення еко-заходу зібрано 13 кг
950 г батарейок і акумуляторів
різних типорозмірів і номінальних значень напруги заряду. З

Катерина ЧЕКАЙ

Лікарі кажуть, що в Козятині
вже розпочалась епідемія грипу.
Дорослі і школярі можуть отримати щеплення проти грипу. Як
завіряють лікарі, дуже дієвий
противірусний препарат “Про-

тефлазид”. Вибір засобів для
лікування вірусних захворювань
також дуже широкий.
А як бути з немовлятами? Як
краще їх лікувати і чи можна призначати діткам до одного року
антибіотики?
На такі запитання читачів газети “RIA-Козятин” відповіла
лікар сімейної медицини Олена Чуба.
— По-перше, треба одразу
викликати сімейного лікаря, —
каже Олена Володимирівна.
— Після огляду лікар вирішує,
чи задовільний стан у дитинки.
Тобто, якщо температури ще
нема, а є тільки початкові ознаки
захворювання. Якщо помітили,
що у малюка заклало носик, погіршився апетит, він вередує, помітно по очах, що дитина погано

себе почуває — треба негайно
розпочинати антивірусну терапію.
Важливо не прогавити момент.
За словами пані Олени, вірусна
інфекція розвивається в організмі
за лічені години. Якщо помітили
зміни в поведінці дитини або в
родині є хворі, це повинно насторожити. Дуже добре себе
зарекомендував препарат “Лаферобіон” для дітей у свічках.
Він зручний у використанні. Для
профілактики достатньо ввести
його дитині один раз, щоб вона
не розхворілась. Наступного дня
самопочуття має значно покращитися.
— З лікувальною метою цей
засіб вводиться ще один раз
через дванадцять годин, — рекомендує лікар. — Також можна
закрапати в носик “Назаферон”.

шт.; лужні (LR14) - 1 шт.; “Krona
(Energy block)”/9 V/6F22 - 3 шт.;
типу “3336 (Normal)”/4.5 V/сольові
(3R12) - 1 шт.; “Tablet” - 39 шт.
АКУМУЛЯТОРИ: типу “A A
(Mignon)”/1.2 V - 18 шт.; “AAA
(Micro)”/1.2 V - 5 шт.; “N
(Lady)”/1.2 V - 3 шт.; для мобільних телефонів Li-Ion/3.6-3.7
V - 6 шт.; для кишенькових ліхтарів свинцево-кислотні - 6 шт.;
інші - 2 шт.
“Щоб виправдатись у власних очах, ми нерідко переконуємо себе, що не в силах
досягнути мети. Насправді ми
не безсилі, а безвольні” (Ф.
Ларошфуко).

Тетяна (34), квітникар і Віктор
(13), школяр:

Микола (59), пенсіонер:

Вірусну інфекцію важливо попередити. Імунна система у нас
дуже ослаблена, з огляду на
екологічну ситуацію. Дітки, які
на грудному годуванні, мають
більш стійкий імунітет, ніж ті,
хто на сумішах. У більш слабких відразу починаються перші
симптоми грипу: кашель, нежить,
підвищення температури. До вірусу приєднується бактеріальна
флора. І лікарі вже бояться затягувати час. Призначають легенькі
антибіотики.
Як стверджують медики, зараз
використовують європейські ліки,
вони дуже м’які. Для лікування
ускладнень від вірусної простуди
(фарингіту, тонзіліту, рініту), щоб
не довести дитину до бронхіту
і вона не потрапила в стаціонар
— призначають антибіотики. З

відповідним до віку дитини дозуванням. Антибіотики йдуть
початкової групи амоксицилін,
еритроміцин.
Ліки широкого спектра дії,
які вводять внутрішньом’язово,
призначають тільки для пацієнтів
стаціонару.
За словами Олени Володимирівни, на дому сімейні лікарі
прописують так звані “стартові”
антибіотики на три дні. Вони
йдуть для дітей у вигляді суспензії. Додатково до цих ліків
призначаються пробіотики, щоб
не порушити роботу кишківника.
Відносно обов’язкового аналізу
крові для призначення антибіотиків, лікар прокоментувала, що
відсутні умови для масових аналізів крові. Тому їх не призначають
всім хворим.

Що ви робите для профілактики грипу?

Ми запитали у козятинчан

розуміє, що наїзд здійснено без
умислу її покалічити. А ось всі
інші обдумано її зрадили, як людину, бо їм це можна і вигідно.
Отаку форму кріпацтва придумали і втілили в життя в Україні
для людей, що і так закріпачені
злиднями та побутовими умовами
не жити, а виживати.

них 12 кг 800 г - батарейки, решта - акумулятори. Весь вантаж було
відправлено 1 листопада 2017 р. у відділенні
Нової Пошти №1 в с.
Махнівка за номером накладної 59000292970971.
Відправлення прибуло у
відділення НП №3 у м.
Львів та разом з іншими
батарейками та акумуляторами з інших куточків
України 6 листопада було
отримано співробітниками підприємства “Арґентум” (забір відправлень
там здійснюється 1 раз
на тиждень) та доставлено на завод. Вартість
відправки за умовами
Пу блічного Догово ру (http://batare.com/
publicAgreament-.htm)
сплачують самі відправники. У нашому випадку,
з урахуванням відстані і
маси вантажу, це 93 грн.
Підприємство не покриває витрати
доставки. Досі це залишається на
плечах ентузіастів по всій країні.
Накладну квитанцію, чек на вантаж
та решту детального фотозвіту ви
можете знайти на сторінці групи
у соцмережі Вконтакті (див. нижче). Незабаром з’явиться сторінка
у Facebook.
Звіт (кількісно-видовий
склад). БАТАРЕЙКИ: типу “AA
(Mignon)”/1.5 V/сольові (R6) 272 шт.; лужні (LR6) - 74 шт.; сольові (R03) - 139 шт.; типу “AAA
(Micro)”/1.5 V/лужні (LR03) - 50
шт.; “D (Mono)”/1.5 V/сольові
(R20) - 54 шт.; лужні (LR20) - 6 шт.;
“C (Baby)”/1.5 V/сольові (R14) - 2

Грип немовлят: антибіотик чи профілактика?

Зрадити в житті державу —
злочин. А людину — можна?!
влад повх

про все
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Вадим (21), майстер по

Марія (85), пенсіонерка:

Люда (36), у декреті і Вікторія (1,4):

Михайло (68), пенсіонер:

— Роблю зарядку, загар- комп’ютерній техніці:
— Не ходжу в міс— Уникаємо спілкування з хвори— Всі страви готую
— Намагаємося більше бути товуюсь, вживаю продукти,
— Займаюсь спортом і ця великого скупчення ми людьми.
сам і їм їх з цибулею.
на свіжому повітрі.
правильно харчуюсь.
багаті на вітаміни.
людей.

8 на позитиві
День української писемності та
мови у Козятинській бібліотеці
RIA-К, Четвер, 16 листопада 2017

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

День української писемності та
мови в нашій державі відзначають
9-го листопада. У центральній районній бібліотеці відбулися святкові
заходи з цієї нагоди. Підготували
свято відділ юнацької творчості
бібліотеки. Організаторами виступила працівник бібліотеки Світлана
Науменко, дев’ятикласниці школи
№1 Аліна Мошківська, Інна
Набока та школи №2 Вероніка
Кирилішина і десятикласники цієї
ж школи Владислав Процюк та
Владислав Артемчук. Були присутні співоча гордість нашого краю
школярка з Миколаївки Віталіна
Бальшанек і місцева поетеса з
Широкої Греблі Ольга Балецька.
Гостями святкового заходу були
старшокласники першої та другої
школи.
Зі вступним словом до присутніх
у залі звернулася бібліотекар-бібліограф Тетяна Яковчук.
— Сьогодні ми поговоримо
про один із найбільших скарбів,
який кожен народ успадковує від
своїх предків, — такими словами
вона розпочала захід. — Це незаперечно є його мова. Мова — то
джерело душі народу, то святиня, з
котрою пов’язане не тільки минуле,
але і майбутнє народу, і його повага у світі.

Далі естафету перейняли юні. Віталіна Бальшанек виконала пісню
про Україну, а Аліна Мошківська
прочитала вірш “Жива вода”. Інна
Набока та Влад Процюк прочитали вірші про красу української
мови. Прозвучала пісня “Чого ж
ти, калино, на цвіт зажурилася” у
виконанні гості з села Широка Гребля Ольги Балецької. Україночка
Аліна Машківска прочитала вірш
про рідну мову. А десятикласники
Владислави Процюк і Артемчук
трохи розважили присутніх. Вони
в ролі Карпа та Лавріна виконали
сценку.
На сцену почергово виходили мовознавці з юнацького відділу бібліотеки. Вони говорили так про значимість української мови, що краще
не скажеш. А українська канарка
нашого краю Віталіна Бальшанек
давала їм перепочинок. Мова, це
не тільки показник культури людини. А й показник її духовності. Для
цих слів організатори святкового
заходу підготували гуморески Павла Глазового “Наші хлопці”, “Заморські гості”, “Кухлик”.
Так і добігло до кінця свято
мови. За українськими традиціями
організатори порізали коровай і
пригостили ним всіх присутніх. Покидали приміщення бібліотеки юні
українці з великою гордістю - вони
були переконані, що українці, це

наша історія
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А ми тую славу збережемо

Дослідження героїчних та трагічних подій Другої світової війни у житті родини
фронтовика Філіпа Красовського

Відділ юнацької творчості зібрав учнів шкіл міста
В’ячеслав Гончарук
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Людмила КОВАЛЬЧУК, вчитель

велика нація,
якій не щастить
трохи з владою. Були радісні обличчя і
в організаторів.
У них святковий
захід відбувся
на високому
професійному
рівні.

Трагічні події родини в довоєнний період
Чорним вороновим крилом зачепило лихоліття війни родину
Філіпа Івановича Красовського. Його донька Лариса Фліпівна Корнійчук, яка проживає у
місті Козятині і знаходиться на
заслуженому відпочинку, у своїх
розповідях згадує про важку

Про українську мову
Від покоління до покоління передають батьки дітям рідну мову як
неоціненний дар.
Славна і справжня історія нашого
народу, тож і випробувань випало
на долю української мови над усяку міру. У світовій історії не багато
мов, які зазнали таких масштабних
на державному рівні заборон.
Відома українська письменниця
Оксана Забужко нарахувала 173
урядові постанови, видані за неповні 200 років. Крім того, були ще
підзаконні акти, таємні регіональні
укази, директиви та розпорядження. Українську мову забороняли,
принижували, охрестивши “холопською”.
Та українську мову, культуру забороняли значно раніше. Існують
заборонні укази від Люблінської

унії що була в 1669 році до1989
року. Постанова, яка закріплювала в Україні російську мову, як
офіційну загальнодержавну.
Українська мова належить до найпоширешиніх на планеті й посідає
17 місце за кількістю тих, хто розмовляє нею. Це понад 50 мільйонів
людей. Нині поза межами нашої
держави українська мова в усній
формі поширена в Росії, Молдові,
Білорусі, Казахстані.
Окрім того, Українською мовою
користуються діаспоряни Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії,
Сербії,Хорватії, Угорщини, США,
Канади, в країнах Латинської Америки. У Європі це одна із шести
демографічних потужних мов.
Їївивчають в багатьох університетах світу. Проте ще не всі українці

усвідомлюють значимість рідної
мови. Часто люди забувають як
великим нещастям обертається
нищення природи, так і боляче б’є
по народові зречення рідної мови
чи навіть неповага до неї, що є рівноцінним неповазі до батька й матері. Недаремно повторюють слова
філософа: “Заговори, щоб я тебе
побачив”.Українська мова в нашій
державі стане по-справжньому
престижною, тоді коли ми не будемо соромитися її. Борис Антоненко
Давидович зазначив: “Правильно і
чисто говорити своєю мовою може
кожний, аби тільки було бажання.
Це аж ніяк не прерогатива учених
мовознавців, письменників або
вчителів мовників. Це не тільки
ознака, а й обов’язок кожної культуриної людини.”

Виноград, калина, гарбуз та шипшина
зміцнюють імунітет. Вживайте їх
Іван СМОЛИЧ

Батько медицини Гіппократ вчив нас, що
ліками повинні бути якісні харчі. А ми зробили хімію (краплі, розчини, таблетки) харчами.
Біда українців — багато аптек.
У 1971 році, коли я приїхав в Козятин, тут
працювало дві аптеки, які забезпечували мешканців міста ліками. На сьогодні в Козятині
більше 20 аптек.
У Школі здоров’я міськтерцентру 10 листопада медична працівник Валентина Петрівна
поставила запитання: “Які овочі, фрукти,
ягоди потрібно вживати в листопаді-грудні,
щоб покращити наше здоров’я?” Спробую відповісти через газету “RIA-Козятин”. З овочів
потрібно вживати квашену капусту з калиною,
гарбуз, картоплю в кожушках. З ягід вживати
калину, журавлину, виноград, пити чай з шипшини з медом (профілактика грипу).
Король нашого столу — гарбуз . Це
справжня комора мінеральних речовин і вітамінів. Він багатий на кальцій,калій,мідь,фосфор,
фтор, цинк, залізо.
Його м’якуш — це каротин, вітаміни С, В,
В2 та інші корисні речовини для діяльності
кишківника від запорів. Водночас, це добрий
сечогінний засіб. У ньому чимало цукристих
сполук (глюкоза, фруктоза, сахароза). З
органічних кислот у гарбузі міститься переважно яблучна, лимонна та щавелева. Дієтологи назначають гарбуз (особливо кашу) при
захворюванні печінки, нирок. Він хороший
регулятор харчотравлення і завдяки великому
вмісту пектину сприяє виведенню холестерину.
Гарбузовий сік по півсклянки на добу назначають для дітей, які перехворіли “Боткіна”
(жовтуха). Доведено, що речовини у м’якуші
гарбуза прискорюють відновлення клітин печінки. А гарбузове насіння здавна використовують для лікування глистів (особливо у дітей).
У чоловіків — при лікуванні простати по 50-60
зерен сухих не спражених щоденно.
Пропоную рецепт салату з гарбуза: 200 г
сирого гарбуза, 1-2 яблука, ложечка родзи-

нок, столова ложка меду, одна столова ложка
йогурту. Усе добре перемішувати і вживати.
Про ягоди винограду . Бажано вживати його свіжі сорти. Його споживання дуже
корисне. Гіппократ цінував виноградний сік.
Порівнював його з цілющими властивостями
меду. Виноградний цукор (глюкоза) особливо
добре впливає на серцевий м’яз. Він знижує
вміст холестерину в крові і нормалізує артеріальний тиск. Це дуже важливо для людей
поважного віку для відновлення працездатності.
На курортах України широко застосовується виноградолікування при серцево-судинних
захворюваннях, хворобах печінки, нирок,
підшлункової залози та інших. Особливо
корисний виноград для дітей як дієтичний
продукт, що має лікувальні властивості. Діти
добре ростуть, стають урівноваженими, менш
подразливими. За місяць маса тіла дітей
збільшувалася на 1,5-2 кг. Перед початком
лікування виноградом, необхідно оздоровити
(запломбувати) зуби, зробити аналізи. Тільки
лікар може назначити метод виноградного
лікування.
Про калину. Це символ України. Вона зміцнює імунітет краще за ліки. Її здавна вважали
символом дівочої краси та ніжності. А знавці
трав добували з неї цілющі соки. З плодів калини готують сире варення. Для цього потрібні
1 чашка соку, 2 чашки цукру або меду. Таке
варення не втрачає лікувальної властивості.
Калина замінює наші ліки. Для чого лікувати
дорогими хімічними препаратами, якщо можна
зібрати їх в саду? Глюкозид вібурин, який міститься в калині, зупиняє кровотечі, особливо
внутрішні. Найкраще збирати врожай калини
з середини листопада після перших приморозків. Із ягід зникає гіркота. Ягоди калини
використовують з медом. П’ють чай при застуді,
кашлі, гіпертонії. Насіння калини (кісточки) має
тонізуючі властивості. Його використовують як
замінник кави.
Вживайте калину, виноград та гарбуз. Вони
зміцнюють імунітет. Смачного і будьте здорові.

долю своїх батьків під час війни
та по її закінченні. Хоча випробування для сім’ї розпочались ще в
трагічні тридцяті роки.
Філіп Іванович народився 5
квітня 1912 року, в сім’ї заможного селянина в містечку Каролівка. У сім’ї зростали і виховувались дев’ятеро дітей. У ті часи
це було важливо, тому що землі
було багато і потрібно було на
ній працювати. Але настали чорні
дні для України і для
українського народу, який працював
на землі. У 1933 році прийшли
до хати комуністи, незважаючи
на те, що там проживало багато
дітей маленького віку, забрали
все, що було в хаті і в коморі.
Геть все повимітали. Батька Красовського Івана забрали і кудись
повезли. З тих пір Філіп Іванович
більше його не бачив. А на другий день прийшла звістка, що всю
сім’ю розстріляють. Тому, матір з
найстаршим сином Філіпом вночі
на підводі з меншими дітьми втікали до Козятина. А звідти потягами добрались аж до Донбасу.
У Донецьку старші діти пішли
працювати в шахту. Філіп, закінчивши в Каролівці чотири класи
церковно-приходської школи,
вступив до авіаційного військового інституту. На перших порах
було дуже важко вчитися, не вистачало знань. Але потяг до науки переважив. Вчився і вдень, і
вночі. В нього був дуже хороший
друг, який допомагав у вивченні
різних предметів, особливо в
математиці. Закінчити навчання
Філіпу не вдалося, тому що інститут розформували. Працював
в гірничорятувальній службі. А
перед війною його призначили
начальником цієї служби.
Сім’я Красовських під час
другої світової війни. У червні 1941 року почалась війна з фашистською Німеччиною. Прийшов
наказ підірвати всі шахти, але стрімкий наступ фашистських військ не
дав змогу виконати цей наказ. І
гірники не встигли відступити з
Червоною армією, а залишились на
окупованій фашистами території.
У 1942 році, йдучи через перехрестя вулиць Донецька, мама
Філіпа загинула під колесами
військової машини. Після смерті
матері постало питання, як жити
далі. Старші діти були в Червоній

армії. Що робити з меншими?
Вирішили добиратись у рідне
село, в Каролівку. Потягів не
було і старший син з малечею на
візку пішки, йшов цілий місяць
додому.
Прийшовши в село, побачили,
що їхньої хати немає. Її розібрали і перенесли в центр села,
переобладнавши під комору для
зерна. Зупинилися у тіток. Філіп
Іванович пішов працювати на залізницю. Адже на щось потрібно
було
жити і дітей годувати. У
1943 році він одружився на Мошинській Зінаїді Іванівні, яка також втекла з окупованого німцями Харкова в рідне село. У 1944
році у них народилась донька
Лариса. Про народження доньки
молодий татко дізнався уже на
фронті. Адже, коли Каролівку
визволили радянські війська, Філіпа Івановича та інших селян, які
опинились на окупованій ворогом
території, призвали в армію. Це
був кінець 1943 року.
Воював на Білоруському фронті артилеристом (на фото 3 третій
зліва у верхньому ряду). Донька
Лариса згадує, як батько розповідав про страхіття війни, про
товаришів, які загинули на його
очах. Радянські солдати були
справжніми патріотами своєї
держави. Вони йшли під кулі зі
словами «За Батьківщину!». Філіп
Іванович був два рази поранений,
мав медалі.
Йшов 1945 рік. Велика Вітчизняна війна радянського народу
проти фашистських загарбників
наближалася до переможного
кінця. Навесні Радянська Армія
підійшла до столиці фашистської
Німеччини, міста Берліна. Фашисти капітулювали, а весь світ
святкував перемогу.

Філіп Красовський
23.09.1945
Наслідки сталінського терору. Закінчив війну Філіп Красовський в Чехії. У вересні 1945
року він був демобілізований з лав
Червоної Армії. Повернувшись додому він був призначений на посаду директора дитячого будинку
в місто Рівне. Лариса була маленькою, але дуже добре пам’ятає те
місце, де був дитячий будинок.
Дуже мальовниче озеро, великий
садок. Але не довго прийшлося
донечці бути з татом. У 1947 році
заарештували батька і перевезли
у Вінницьку в’язницю. Без суду і
слідства звинуватили в зраді. Тому
що не підірвав вчасно шахти на

Родина Красовських в післявоєнні роки
Донбасі. Через кілька днів оголосили вирок: 25 років в’язниці.
І почалося знову страшне випробовування в житті Філіпа
Івановича. Нескінченні потяги з
вагонами, в яких раніше перевозили худобу, везли людей в
північну частину Росії, в Магадан,
на Колиму. В’язні без теплого
одягу примерзали до стін вагонів.
Коли їх привезли на кінцевий
пункт, житла не було. Його потрібно було ще побудувати. Через
деякий час були зведені перші
будівлі концентраційного табору
на Колимі
Філіпа Івановича призначили
інженером на виробництві. Він
важко працював, а його заробітну плату отримували дружини
наглядачів.
Терпіли постійні приниження від наглядачів також інші
ув’язненні, серед яких були
військові командири, які кували
перемогу на фронтах війни, вчені
інтелектуальний цвіт нашої
нації. Була там і співачка Клавдія
Шульженко, яка у важкі для цих
людей часи співала «Валенки» та
«Синий платочек». Це була розрада для тих нещасних людей,
які попали в м’ясорубку історії
нашої Батьківщини.
Філіп Іванович не любив згадувати ті страшні роки ув’язнення.
Але на прохання рідних розповідав, як у таборі в’язні не раз
довбали мерзлу землю або копали канави, коли це було на межі
людських можливостей.
І коли біль чи приниження ставали вже нестерпними, просто
покладалися на свою витримку.
Психологічно й фізично тяжку
працю й зневагу пережити було
не під силу. У таборах люди ставали мудрецями й філософами.
Навчилися терпіти біль, знущання
й приниження, але іноді терпіння
вибухало бунтами.
Тут, на Колимі, людиноподібні
істоти жили за однією схемою:
барак, шахта, цвинтар. Сили для
того, щоб вижити у нелюдських

умовах концтабору, Філіп Іванович черпав з листів та фотографій, які приходили з дому.
Зігрівали душу батька красиві
рідні оченята доньки Ларусі, яка
виростала без батька. Довго мандрували листи до далекого адресата. Про що свідчать записи на
зворотній стороні фотографії.
Не один Новий рік зустріла
донька без татка. А одна фотографія дружини і доньки завжди
була біля серця батька. Важко
було з часом розгледіти рідні
обличчя на цьому фото, яке було
наклеєне на шматку цупкої тканини з гімнастерки . Ця реліквія
збереглась у сім’ї доньки до сьогоднішнього дня.
Коли донька стала школяркою,
почала писати листи Сталіну.
Але перша особа великої країни
не чула крику душі маленької
дівчинки, яка просила за свого
батька. Вона прохала, щоб переглянули його справу, адже він був
зовсім не винен. Адже на фронті
з іншими солдатами пліч-о-пліч
татко визволяв рідну землю від
фашистів.
У 1953 році Сталін помер.
Почалося полегшення для тих
людей, які перебували з таборах.
Філіпа Івановича та інших в’язнів
випустили для вільного поселення. Втікати все одно не було
куди. Навкруги вічна мерзлота і
корабель раз в рік. Ще довгих
чотири роки перебував на Колимі Філіп Іванович. Після смерті
Сталіна багатьох в'язнів влада
амністувала. Лариса Філіповна
пригадала розповідь батька про
те, як у 1957 році приїхав до
їхнього поселення генеральний
прокурор СРСР Руденко. Почали викликати людей до нього.
Коли батько зайшов в кабінет,
прокурор піднявся зі свого місця. Він вибачився, за те, що
його незаконно було засуджено
і з нього повністю знята судимість. Ні в яких документах не
було зазначено, що він був осуджений.

Трудовий шлях ветерана
В 1957 році Красовський Філіп
Іванович приїхав в місто Козятин,
де його девять довгих років чекали найрідніші люди – донька
та дружина.
Йому було всього 45 років, а
стан здоров’я, як у 90-річного.
Сестри, яких він спас під час
війни і був їм за батька і матір
звали в Донецьк, але він не поїхав. В Козятині влаштувався на
роботу на будівництво, вивчився
на каменщика. І працював до
пенсії на роботі, яка потребувала
сил та здоров’я. А воно було
підірване
війною та концтаборами. Всі
співробітники поважали Філіпа
Івановича за людську душу, добре серце. Він міг розрадити
любу людину. За порадами теж
зверталися до нього. Він був
дуже витриманий, тактовний по
відношенню до людей. Керівник
будівництва ніколи не пройшов
мимо, щоб не потиснути йому
руку.
Свого дідуся любили онуки
Володя та Валерій.
Він завжди розказував їм казки, але не з книг, а придумував
сам. Бувало і дорослі, що знаходились поруч, заслуховувалася
цікавими історіями разом з дітьми. І знання, які Філіп Іванович
здобув ще до війни, знадобилися
йому, особливо з математики.
Коли онук Володя навчався в
10 класі, дідусь міг пояснити
складний математичний приклад
або задачу. Таким дідусем можна
було тільки гордитись.
Ось таке непросте життя прожив фронтовик Козятинщини.
Помер Філіп Іванович 16 січня
1980 року на 67 році життя.
Трагічні та героїчні події війни
переплелись з долею родини
Красовських. Зачепила їх колективізація, війна і Сталінсько
– Беріївський режим. Ніколи не
згасне пам’ять про подвиг українського солдата Філіпа Івановича
Красовського, про його мужність
і благородство, патріотизм і жертовність.
Пам’ять… Вона нетлінна і вічна.
Вона дивиться на нас зі старих
фронтових фотографій, тих речей, які зберігаються у сім’ях колишніх фронтовиків, і не дає потьмяніти жодній героїчній сторінці
історії перемоги над фашизмом.
А ми, молоде покоління, про
їхні бойові подвиги, їхнє воєнне
життя можемо дізнатися сьогодні тільки з розповідей рідних,
кінофільмів, творів художньої
літератури.
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Криниці «Під ключ»
Якісно
видко та
Ш
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

411796

410877

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

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

410860
410535

411236

410838

412200

411234

410446

411093

 2 êîëåñà â çáîð³ äëÿ ìîòîöèêëà ÈÆ. 063-62968-85, 097-622-24-72
 2 øêàôà 2-õ ñòâîð÷àò³, 2 ðåôëüîííèõ
êîðè÷íåâèõ äâåðíèõ ñêëà 80 õ 1.20. 063-20701-18
 Àáî çäàì íåäîðîãî òîðã³âåëüíå ïðèì³ùåííÿ
íà ðèíêó ïî âóë.Â³íí³÷åíêà. 097-690-30-42, 063258-89-10
 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
 Àïàðàò âèì³ðþâàííÿ öóêðó ïîâèøåííÿ ÷è
ïîíèæåííÿ, íîâèé. 093-256-27-13
 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. 097690-98-02
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
 Áóðÿê ñòîëîâèé (öèë³íäð), ìîðêâà, êàðòîïëÿ
ïîñàäêîâà ð³çíèõ ñîðò³â. 067-430-79-37, 093756-39-33
 Âàçîí öèêëàìåí, äîðîñëèé, äåòêà, ñ³ÿíö³. 093109-83-83, 097-556-89-47
 Âàííà àêðèëîâà íîâà «Öåðñàí³ò - íàíî» 140 õ
75 àñåìåòðè÷íà ç íåâåëèêèì çàâîäñüêèì áðàêîì
1 000 ãðí. 098-974-44-48
 Âàííà ÷àâóííà, ãàçîâà ïëèòà (Ïîëüøà),
ðàä³àòîðè, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³, âñå â ãàðíîìó
ñòàí³. 098-294-71-53, 096-571-31-21, 063-46273-43
 Â³ä ÃÀÇ-66 êîë³í÷àòèé âàë, áëîê äâèãóíà,
ãîëîâêè, êîìïðåñîð, íàñîñ ÃÓÐ, ïåðåäí³ ðåñîðè,
êîðäàíí³ âàëè, öàïôà Ç²Ë 130, ìîòîð ÇÀÇ 30
ê.ñ., êîë³í÷àòèé âàë ÑÌÄ-18. 096-314-47-20
 Â³ç - ñàí³, ãí³é - ïåðåãí³é. 097-307-51-64,
063-607-16-22
 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. 097793-55-95
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-77481-64, 067-442-17-71
 Ãàðàæ â öåíòð³, á³äîíè àëþì³í³ºâ³, ÷åìîäàí íà
êîëåñàõ, ìåáëåâà ñò³íêà. 063-344-14-45, 098600-82-43, 063-649-90-85
 Ãàðàæ â öåíòð³, çâàðåíèé ç òîâñòî¿ ëèñòîâî¿
ñòàë³. 063-145-45-35
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî.
063-615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà.
093-013-26-80, 068-077-20-37
 Ãàðàæ. 063-422-45-66
 Ãàðáóçè, êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ.²âàíê³âö³. 097436-56-60
 Ãàðáóçè. 093-783-37-36
 Ãåëü ëàìïà + âåñü êîìïëåêò. 093-898-28-38
 Ãí³é - ïåðåãí³é. 098-833-89-81
 Ãîð³õ ö³ëèé ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 097-793-55-95

 Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
 Äâåð³ äåðåâ’ÿí³ ô³ëîí÷àñò³ ð. 200 õ 80 ñì, ñêëîïàêåò
îäíîêàìåðíèé 120 õ 62 ñì. 067-261-63-19
 Äåðåâî íà êîðíþ - ÿñåí 75 ðîê³â. 096-612-24-13,
2-20-92
 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
 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. 063-694-94-49, 098-404-99-04
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-45622-41
 Äîìàøí³é ãí³é-ïåðåãí³é 098-280-55-27
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì,
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë.
(òîðñ). 097-643-40-14
 Äðîâà ðóáàí³ - ð³çàí³, íåäîðîãî, ñ.Êîçÿòèí. 093-22745-54
 Äóæå ãàðíåñåíüêèõ, âåñåëèõ, çäîðîâèõ ïåê³íåñ³â. 063671-67-65
 Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, ðó÷íèé ôóãàíîê äîâæ.
65 ñì., ìåòàëåâèé ðóáàíîê, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ
çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä.
096-453-34-86
 Çàðÿäíèé ïðèñòð³é, ñâàðî÷íèé àïàðàò, íåäîðîãî. 063995-01-96, 096-682-92-93
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-97429-35, 063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Êóòóçîâà. 093181-95-89
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-49-69,
093-189-77-54
 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 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. 093925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Çåðíî ÿ÷ì³íÿ. 097-611-49-59
 Çèìîâà ðåçèíà ç äèñêàìè Àìòåë R-13 íà ÂÀÇ, òèòàíîâ³
äèñêè R-14 Sens - Lanos, ôàðêîï - ïðèöåïíå Mazda Demio. 097-352-95-44, 063-999-74-78
 Êàáàí÷èê ÷èùåíèé 5 ì³ñ. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 3 ì³øêà. 063-681-96-02
 Êàðòîïëÿ âåëèêà 500 êã., íàñ³íüîâà òà ì³ëêà, áóðÿêè
ñòîëîâ³ 400 êã., áóðÿêè êîðìîâ³ 500 êã., ÷àñíèê îçèìèé.
096-561-79-72
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 8 ì³øê³â. 073-052-15-35
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, ñ³÷êàðíÿ. 063-313-12-36
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 068-591-87-90
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà â³äðî 8 ãðí., ïøåíèöÿ 1 ò. 3 500 ãðí./
òîíà. 068-051-93-60
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà. 097-642-20-12, 093-412-32-79
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-44217-71
 Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè
äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-34624-22, 067-137-87-38
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-007-21-76
ï³ñëÿ 17:00
 Êîëåñà 165 õ 13 íîâ³ ÁÖ-19 äèñêè 09, áàãàæíèê ÂÀÇ,

ñòðºìÿíêà 3 ñ., êóõîííèé ñò³ë, çàï÷àñòèíè á/ó ÂÀÇ.
067-386-48-35
 Êîìï’þòåð ìàéæå íîâèé òåðì³íîâî, íåäîðîãî,
âóë.Ã.Ìàéäàíó 15 êâ. 92. 097-307-53-15 Ãàëèíà
 Êîìï’þòåð ïîòóæí³é 4-õ ÿäåðíèé ïðîö. AMD
+ ÎÇÓ - 6 ãáò + HDD - 250 ãáò. + â³äåî Radeon
R 9380 - 4 ãáò + ìîí³òîð 17« Ñàìñóíã + êëàâ. +
ìèøêà, ïðèíòåð + ñêàíåð + ÑÍÏ4 Canon 900 ãðí.
096-797-90-53
 Êîìï’þòåðíèé (ïèñüìîâèé) ñò³ë ó â³äì³ííîìó
ñòàí³. 063-316-77-10
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 096-901-70-55
 Êîíòåéíåð 5 ò. äëÿ äà÷³. 093-560-57-00
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-620-89-80
 Êîðìîâ³ áóðÿêè. 063-108-97-02, 096-255-38-16
 Êîðîâà ç 4 òåëÿì, íåäîðîãî. 098-887-52-40,
093-917-33-15
 Êîñòþì á³ëèé ÷îë. ð.52, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà
«Ç³íãåð», àêñåñóàðè äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò,
êîðçèíà), òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, äèòÿ÷à êðîâàòêà,
êóõíÿ á/ó. 097-147-84-88
 Êîòåë ãàçîâèé ÀÎÃÂ-10 «Ãåëèîñ» ì.Îäåññà,
íåäîðîãî. 067-477-40-43
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò.
êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-51212-08, 093-510-45-63
 Êðîâàòü 2-õ ñïàëüíà á/ó, êîìï’þòåðíèé ñò³ë. 067909-68-36, 093-624-42-92
 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
 Êðîë³ êàë³ôîðí³éñüêî¿ ïîðîäè, Áåëüã³éñüêèé
Âåëåòåíü (Ôëàíäð). 067-456-45-12, 093-878-31-44
 Êóêóðóäçà 1 ò./3 000 ãðí. 097-149-12-94
 Êóõíÿ á/ó íåäîðîãî. 098-853-39-84
 Ë³÷èëüíèê 3-õ ôàçíèé (íå äèñêîâèé). 063-27994-04
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âèñîê³ ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìàëîãàáàðèòí³ ëàìïî÷êè 1-26 Âîëüò, ñêëî ä³àì.
165 õ 20 ìì., êðóã ä³àì. 16, 30 ìì., àðìàòóðà ä³àì.
18 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
 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. 096160-11-85, 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. 096969-45-99
 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
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8
ìì., êðàí ãàçîâ. 2-õ õîäîâ Ä15, êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð
220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-44620-46, 063-629-01-49
 Íóòð³¿ òóøêè ³ ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063-69420-04
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093091-22-38, 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, 096-41400-43
 Ïëóã 3-õ êîðïóñíèé ïîëåãøåíèé. 098-908-84-06
 Ïîêðèøêè Îïåëü«Àñòðà» - «Îìåãà». 067-949-69-91
 Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí
äî ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, åëåêòðîäè äî
çàçåìëåíü Ä18 + ïîëîñà 20 õ 5 ìì., ñò³ë ç ëèñòîâî¿
ñòàë³ òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ
ïîâîðîòó íà 360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86
 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 Ëàíäðàñè òà ïîðîñÿòà
ñêîðîñïåëêè. 096-443-42-39
 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
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850,
845, 19 õ 13 - 1125 ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï,
òåõí³÷í³ êíèãè ïî ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³,
ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î,
ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ðîëèêîâ³ êîíüêè äëÿ ä³â÷èíêè ð.33-36, òóôë³ ëàêîâ³
÷åðâîí³ ð.33, ñàïîæêè äëÿ ä³â÷èíêè ð.34, 32, 31,
áîò³íêè òåìíî - ñèí³ ð.35. 097-748-09-41
 Ñâ³òëîâèé ³íäèêàòîð ð³âíÿ çâóêó, åë. äâèãóí äî
ïèëîñîñà Ðàêåòà. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ñåðâàíò, õîëîäèëüíèê, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³îòóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó,
íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ñåòêà - ðÿáèöÿ, ëàì³íàò, áàòàðå¿, äóáîâ³ ïë³íòóñà,
íàë³÷íèêè, ï³äñòàâêè äëÿ êâ³ò³â. 096-258-75-22, 073052-93-37
 Ñèëîâèé òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì íà 9 Âîëüò, ïîêîâêà
ñòàëüíà Ä.190 õ 82. 2-51-56, 096-453-34-86
 Ñêëîïàêåòè, äåðåâ’ÿí³ äâåð³ íà äâ³ ïîëîâèíè, ì’ÿê³

³ãðàøêè âåëèê³ ³ ìàë³, òåëåâ³çîð. 093-091-22-38, 096467-88-94
 Ñïèðòîâà íàñòîÿíêà ãðèáà Âåñåëêà, íîâ³ ê³ðçîâ³
÷îáîòè. 063-879-10-93
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé ñàìîðîáíèé. 097-14937-62
 Ñò³íêà ìåáëåâà ê³ìíàòíà 3 ì., òåëåâ³çîð á/ó â
äîáðîìó ñòàí³, ñò³ë ãîñòèííèé âåëèêèé. 063-288-36-84
 Ñóêíÿ âåñ³ëüíà ð.46, ñàïîã âåñ³ëüíèé ð.36-37. 096420-12-47
 Òåëåâ³çîð á/ó JVC ä³àã. 53 ñì. 1 300 ãðí. 073-06043-19
 Òåëåâ³çîð ìàëåíüêèé 600 ãðí., ñòåíêà ê³ìíàòíà ãîðêà âèð.Ëüâ³â 3.5 ì. íîâà. 096-094-68-32
 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 6 ì³ñ. (ñèâà) â³ä äîáðî¿ êîðîâè. 098775-07-91, 068-505-59-23
 Òåëèöÿ ò³ëüíà ÷îðíî - ðÿáà. 096-068-22-78, 067298-90-06
 Òèñêè êóçíå÷íûå. 097-369-60-59, 063-829-40-41
 Òîá³íî Ä.4 ìì., âåíòèë³ ³ãîëü÷àò³ Ä.15, 20 ìì.,
ñèëîâèé òð-ð ç âèïðÿìëþâà÷åì 220/9 âîëüò,
âîëüòìåòð 0:250â, 0:300 â.,ãåò³íàêñ òîâù. 2 ìì. 450
õ 355 ìì. ïîêðèòèé ì³ääþ ç îäí³º¿ ñòîðîíè. 096453-34-86
 Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì.,
óãîëîê 63 õ 63 =2 ì/ï, ïåðåíîñêà 2-õ æèëüíîãî êàáåëÿ
35, 20 ï/ì, êðàí Ìàºâñüêîãî (âèð. ²òàë³ÿ). 096-453-3486, 2-51-56
 Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò
í/æ 1 ìì (1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.),
ºìí³ñòü í/æ 1, 6 ë., øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5 ìì, 0.8
ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ
ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096-453-34-86
 Òðóáà í/æ Ä38, ñòàá³ë³çàòîð íàïðóãè, áðîøóðè íà
äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 69, 73, 78, 88, 104,

411798

ðåñîðè ïåðåäí³ Ã-53, êîë³í÷àòèé âàë Ã-51, Ã-53, ÑÌÄ
18, á/ó ëèñòè ïåðåäí³ êîð³íí³ Ãàçåëü, ãîëîâêè äâèãóíà
Ã-53, Ã-66. 096-314-47-20
 Öóöåíÿò ÇÑË ç äîêóìåíòàìè. 097-886-26-84
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè. 098-063-22-97,
063-286-72-41
 Öóöåíÿòà Ïåê³íåñ ²ìïåðàòîð. 063-694-57-25
 ×àñíèê Ëþáàøà äóæå õîðîøî¿ óðîæàéíîñò³, â
ãîëîâö³ 6 âåëèêèõ çóá÷èê³â, êàðòîïëÿ ì³ëêà. 068216-34-20
 Øàôà 3-õ äâåðíà á/ó, ñåðâàíò á/ó, ðàìà ç³ ñêëîì
íà áàëêîí á/ó. 067-657-39-15
 Ùåíêè Ëàéêè äåâî÷êè. 093-732-45-44
 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
ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëå. àíòåíè íà 360 ãðàäóñ³â,
ïëèòêà îáëèö. 15 õ 15 - 4.5 êâ.ì., ïëèòêà êîë³ð
ìîðñüêî¿ õâèë³ 2 êâ.ì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Òóìáà ï³ä òåëåâ³çîð, øòîðè, òþëü, ïîñò³ëüíà
á³ëèçíà, äîìàøíþ êîïò³ëíþ, ðàäÿíñüê³ ïëàñòèíêè,
ìîíåòè, ðåçèíîâ³ ³ãðàøêè. 2-12-24, 093-884-86-66
 Óãîëîê â ³äåàëüíîìó ñòàí³ 2 õ 2.20, òåðì³íîâî. 096429-77-63, 093-920-70-40
 Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
ï³ñëÿ 18:00
 Õîëîäèëüíèê «BOSCH» 2-õ êàìåðíûé, òåëåâèçîð
JVC 54ñì, åë ïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83,
096-559-83-23
 Õîëîäèëüíèê «Ñíàéãå» 500 ãðí., äèâàí - êðîâàòü
500 ãðí., êóõîííà âèòÿæêà - êîëïàê 150 ãðí., òðóáà
ãàôðèðîâàíà ìåòàëåâà 100 ãðí. - äåøåâî. 063-50484-45
 Öàïôà Ç²Ë-130, Ã-51; ðóëåâèé ìåõàí³çì Ã-53,

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, 3 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067584-85-58
 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., 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., ïîãð³á, ñàðàé, àáî

îáì³í. 093-878-32-10, 097-643-30-01
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., òåðì³íîâî. 063-780-6582, 067-843-81-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 13/13. 098493-53-58
 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., 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.Ã.Ìàéäàíó 9, 5/9, îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ðåìîíò, âìîíòîâàíà êóõíÿ, íå óãëîâà, ïëîùà
52 êâ.ì. 068-334-47-65, 073-134-59-01
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44
 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., ð-í ÏÐÁ, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí,

4242
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411869

411881
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робота та оголошення

411135
411259

409169

411056

412197

409900

410538

410201

411232

411495

411254

411053

413113

411760

410427

412065

411233

410445
412181

412196

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

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю

9.1. Пропоную

Висока заробітна плата, соціальний пакет. 067430-02-80
На роботу потрібні: різноробочі (з/п від 9000 грн
в місяць), збиральниці гриба (з/п від 350 грн в
день), продавець (з/п від 300 грн в день).Вахтовий
метод, житлом забезпечуємо.
Місце роботи-Київська обл., м.Фастів.Телефонувати з понеділка по п’ятницю за тел.098-634-12-45
до 17.00 год

"BIOTEXCOM" клiнiка запрошує жiнок в програми сурогатного
материнства до 540 тис.грн., донорства яйцеклiтини до 25 тис.
грн. Лiц.АВ№554391. Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю

Робота в охоронi для молодих людей. Вахта 14/14, 20/10, проїзд,
житло безкошт. Тел.:(096) 183-52-60

1.3. Трикiмнатнi квартири

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

Охорона. Вахта. Оплата вчасно, проїзд, проживання за рахунок
фiрми. Тел.:(093)544-64-40, (097)617-27-27
Потрiбен охоронець. З/п 7000. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робiтники в Чехiю. Агенцiя з працевлашт. Rise Work, лiц. МСПУ
АЕ 637157. З/п 800 Тел.:(098) 979-85-83

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

1.6. Будинки

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! Картини за номерами, фарби для обличчя, вiтражнi, пластика, фокуси, збiрнi моделi, гравюри, тiсто, 3D-пазли, мозаїка, конструктори, та iнш. Тел.:http://kramnicya.com.ua

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-

, Корея, поверх: 2/-, 5-й проїзд Ген.Арабея. Цiна:
3918919, тел.: (067) 430-30-49

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

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

Продам будинок 100 кв.м., р-н
автовокзалу, зем. діл-ка 15 сот.
067-935-88-67, 063-280-18-73
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., ñ.Ñîê³ëåöü, òåðì³íîâî. 096-42012-47
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 40 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ, ÷àñòêîâèé ðåìîíò, â áóäèíêó º ï³äâàë.
067-274-19-73
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ
êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-18129-96
 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. 5\9, áåç ðåìîíòó. 093-704-31-57

Продам магазинчик 15 кв.м. на
автостанції. 093-767-69-07
Диспетчер таксі - дівчина, день/
ніч/48.?063-231-31-44 Артур Петрович,
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
 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., 2 ïîâ. öåíòð, áåç îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57

На роботу потрібен автомийник.
Гідні умови, гнучкий графік, оплата поденно. Автомийка "Хуторок"
063-299-47-90
На роботу потрібен автомийник.
Гідні умови, гнучкий графік, оплата поденно. Автомийка "Хуторок"
063-299-47-90
Касир Нова пошта - дівчина
18-30років, згідно графіку.
063-231-31-44 - Артур Петрович,
дзвонити Пн.-Сб. з 9:00-18:00
 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

410443

411255

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

412066

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
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
В магазин "Зодіак" потрібен продавець на кондитерський відділ. 063-650-12-29 Аліна
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
В продовольчий магазин потрібен продавець.
096-115-18-11
В кафе "Княгиня Ольга" требуется бармен, официант, возможно без опыта работы. 093-870-73-22
В дитячий розважальний центр потрібна приємна
дівчина. 093-875-71-67
В продуктовий магазин потрібен товарознавець.
093-875-71-67
На работу требуются: завхоз с водительскими правами, разнорабочие в ночную смену, бухгалтер.
067-509-08-00, 093-759-33-86
На роботу потрібен автомийник. Гідні умови, гнучкий графік, оплата поденно. Автомийка "Хуторок"
063-299-47-90
Запрошується секретар-помічник, оператор
комп"ютерного набору, системний адміністратор
(можна без диплому), рекламний агент. Бажано
в.о. 063-366-49-50
Ветеринарна аптека запрошує на роботу
працівника з відповідною освітою. Спеціалістам
з інших міст чи сіл, надається безкоштовне житло
067-264-80-25
Працівники по догляду за тваринами, повар для
тварин, різноробочі для дрібних будівельних робіт.
Робота 50 км від Києва. Притулок для тварин. тел:
067-656-70-98
Монолитчики срочно требуются на постоянное

место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье
т. (067)5081459 Ирина
Подсобные рабочие срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая. Предоставляем
жилье. т. (067)5081459
Стропальщики срочно требуются на постоянное
место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье.
т. (067)5081459 Ирина
Сварщики срочно требуются на постоянное место
работы в г.Киев в строительную компанию. Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье.
т. (067)5081459 Ирина
Каменщики срочно требуются на постоянное место работы в г.Киев в строительную компанию.
Зароботная плата высокая. Предоставляем жилье
т. (067)5081459 Ирина
Специалисты требуются по установке дверей в город Киев. Большие объемы работы. Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т. (067)5081459
Специалисты требуются поукладке линолеума
в город Киев. Большие объемы работы. Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т.
(067)5081459
Маляры в город Киев. Большие объемы работы.
Жилье предоставляем. Хорошие условия труда т.
(067)5081459
Охоронники ч/ж на постійну роботу в охоронну
фірму. Вахта, проїзд та проживання за рахунок
підприємства. (096) 868-90-80, (098) 315-50-59
Електрики 3-4 групи доступа в компанію ТОВ
АЛМА ФАСІЛІТІ ГРУП. Робота в м. Чорнобиль. Вахта 15/15. Своєчасна з/п (10000-12000 грн за вахту). Проживання та харчування оплачує компанія.
Офіційне оформлення. 099-345-49-04
ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апаратника борошномельного виробництва та
різноробочих. 097-364-46-50
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ. Робота позмінна. Допомога з житлом. Оплата проїзду
до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. 067-526-8435, 066-061-15-20, 073-030-74-24
Водії-далекобійники на тягач Renault. Відрядження
по ближньому зарубіжжю. Д/р на автомобілях
іноземного виробництва від 2-х років. Наявність
діючого закордонного паспорта, медичної довідки.
З/п 20000 грн. МР: м. Київ, вул. Березнева, 10.
Тел .: 0445374337, 0675475326, 0675373464, Володимир, Оксана
На постійну роботу потрібен водій ЗИЛ - 130.

412199

411062

робота

409098

ремонт, послуги

Криниці під ключ: копаємо, докопуємо, чистимо.
Доставка кілець по області та району. 096-29853-52
Займаюсь зборкою Міні - тракторів, переробкою
мотоблоків, прицепи. 096-175-96-60 Паша
Зрізаємо дерева, ріжемо дрова. 068-546-01-03
Ріжу дрова та дерева. 063-276-07-38
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка, шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784
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реклама та оголошення
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 16 листопада 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

411062

411054

411058

412201

411229

 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., 80 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, áåç
ðåìîíòó àáî îáì³í - ðîçãëÿíåìî âñ³ âàð³àíòè. 068003-51-09, 097-775-61-94
 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., âóë.Ã.Ìàéäàíó 15, 7 ïîâ., áåç
ðåìîíòó. 093-370-60-46
 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.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., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðîðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ (ð-í êàôå Öåñ³ñ), çàã. ïëîùà
43 êâ.ì., (16, 8, 6), êóõíÿ 6.5 êâ.ì., áåç ðåìîíòó,
ñòàí æèëèé, ³íä. îïàëåííÿ, â ï³äâàë³ º ñàðàé. 096597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068077-20-37
 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. 063207-01-18
 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. 067368-56-16, 063-209-28-25, 093-006-08-60
 Áóäèíîê 10 ñîò., âóë.Ìàòðîñîâà 238 àáî
îáì³íÿþ íà êâàðòèðó, ó÷àñòîê íà âèð³ç äåðåâ
50-100ðîê³â ç áóäèíîêì 30 ñîò., ñàäîê. 067-38648-35
 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
 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, 073060-44-42
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè òà
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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 öåíòð³ ñ.Ìèêîëà¿âêà ç çåì. ä³ë-êîþ
35 ñîò., ñàäîê, 5 õâ. äî àâòî. òà çàë. çóïèíêè,
àñôàëüòîâàíèé ï³ä’¿çä, äàíà ïðîïîçèö³ÿ ìîæå
ðîçãëÿäàòèñÿ ÿê äëÿ ïðîæèâàííÿ òàê ³ äëÿ äà÷íîãî
âàð³àíòà. 063-109-81-06, 2-51-13
 Áóäèíîê â öåíòð³, âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ñàðàé, ïîãð³á,
ãîðîä. 098-222-98-20, 093-091-02-55
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, ïëîùà áóä. 62
êâ.ì., º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà, ñàä,
ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò. 097-905-3710, 063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê,
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08
 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, 067966-19-14
 Áóäèíîê ãàç, ñ.Ïèêîâåöü, ãîñï. áóä³âë³. 068-44174-56, 073-058-43-22, 068-512-77-58
 Áóäèíîê ãàç. îáêëàäåíèé öåãëîþ, ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-69098-02
 Áóäèíîê ãàçèô. âîäÿíà êîëîíêà â ñ. Ìàõí³âêà,
âóë. Øåâ÷åíêî, 23, ãîñï. áóä³âë³. 096-211-45-55
 Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò. çåì.
ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063-296-30-12
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå +
ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063714-27-83
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ
êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ. Çàâîäñüêèé
15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
 Áóäèíîê çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ ì.Êîçÿòèí, ãàç,
ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 096-843-68-18
 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-
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Адреса редакції:
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Тел. (04342) 2-04-53, 097-369-69-64
Регіональний видавець:
Євгеній Білоус 067-687-89-40
mail: evgeniy.belous@gmail.com

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, 063-77328-96
 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. 073044-16-65
 Áóäèíîê ñ.Çîçóëèíö³ 6 õ 12, ãîñï. áóä³âë³,
ãàç. îïàëåííÿ, íåäîðîãî, 40 ñîò. ãîðîäà. 096653-36-95
 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. 067152-78-63
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, öåíòð, ç ãîñï. áóä³âëÿìè.
067-440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Öåíòðàëüíà 47. 093849-93-36
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãîðîä 40 ñîò. 068-12732-90, 093-411-26-88
 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,
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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 0.5 ñîò., ð-í ó÷èëèùà,
äåøåâî. 097-341-00-58
 Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç, âîäà,
íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063-424-23-90
 Áóäèíîê òåðì³íîâî ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, 7
ñîò. çåìë³, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, êðèíèöÿ 270 000
ãðí. 096-901-70-55
 Áóäèíîê ó÷àñòîê 17.5 ñîò., ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàç ïîðÿä,
ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîêðîâñüêà 72 (ð-í öåðêâè). 096878-36-64
 Áóäèíîê öåãë. â öåíòð³, ðåìîíò, 5 ñîò. çåìë³.
093-704-31-57
 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. 093-022-6264, 068-869-81-99, 2-05-83
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîëâåöü öåíòð ñåëà,
ãîñï. áóä³âë³, âîäà, ãàç. 067-278-43-14
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³,
á³ëÿ îçåðà. 063-854-94-76
 Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ,
çèìíÿ òåïëèöÿ 100 êâ.ì. 068-174-58-34, 063671-40-42
 Çåì. ä³ë-êà 0.45 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.
Ïîä³ëüñüêà (Ê.Ìàðêñà). 097-886-26-84
 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, 068007-21-00
 ×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 ó÷àñòîê 0.08 ãà àáî îáì³íÿþ
íà 1-ê³ìí. êâ. 097-663-57-24, 096-551-79-52,

068-786-06-18
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ, ãàðàæ,
îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé ñòàí. 096917-81-85
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé ºâðîðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà
Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95, 067-297-96-18
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, âóë.Ñòóñà, 2 ê³ìíàòè,
âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç ïîðó÷,
ìåòàëåâèé ãàðàæ 6 ì õ 3 ì., ñàðàé, êðèíèöÿ, ïîãð³á.
050-436-37-15, 093-632-24-12

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 2101 1972 ð.â., 1.1 äâ., êï. 4, êîë³ð áåæåâèé,
³äåàëüíèé ñòàí 20 000 ãðí. 098-872-34-10
 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 ãàç/áåíçèí, òåðì³íîâî. 073-078-82-79
 ÂÀÇ 2101 äâ. 1.3. 096-429-58-66
 ÂÀÇ 21013, õîðîøèé ñòàí, 1982 ð.â. 097-48807-54
 ÂÀÇ 2104 õîðîøèé ñòàí, íà õîäó. 096-255-35-86
 ÂÀÇ 2105 1996 ð.â., äîáðèé ñòàí. 067-646-72-63
 ÂÀÇ 2105 íà õîäó 1996 ð.â. 067-646-72-63
 ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., òåðì³íîâî. 097-859-45-37
 ÂÀÇ 21099 1992 ð.â., êîë³ð á³ëèé, 1.3, ãàçáåíçèí, âêëàäåíü íå ïîòðåáóº, â³äì³ííèé ñòàí.
097-324-88-02
 ÂÀÇ 21099, 2006 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñòàí
â³äì³ííèé. 068-766-05-18, 063-887-35-85
 ÂÀÇ 2110 2006 ð.â., ïðîá³ã 120 òèñ. 063-880-2083 Âàäèì
 ÃÀÇ 21 íà õîäó. 067-702-77-92
 ÇÀÇ-968 Ì 1992 ð.â., íà õîäó + çàïàñíèé ìîòîð,
êîðîáêà. 098-841-85-39
 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
 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
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð äâèãóí ç Ê-750, ìîñò ç
ïîáåäè, êîðîáêà ÃÀÇ-51. 068-766-05-18, 063-88735-85
 Ñàìîðîáíèé òðàêòîð ³ ìîòîð ðîáî÷èé ÂÀÇ 2105.

КУПЛЮ

 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093-76769-07
 Àêóìóëÿòîð á/ó, 12 Â õ 60 Â ðîáî÷èé. 063-523-80-94
 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-793-55-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà âèã³äíèõ óìîâàõ
ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè, ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097793-55-95
 Ãàçåëü. 067-502-79-12
 Ãîð³õ ö³ëèé äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-828-27-30,
096-979-21-18
 Ãîð³õè, çåðíÿòà ãàðáóçîâ³, ðàä³àòîðè, àêóìóëÿòîðè,
õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, ãàç. êîëîíêè. 098-918-03-40
 Äà÷ó íà Ïëàíîâîìó â æèëîìó ñòàí³. 097-149-12-94
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë âóë.
Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè,
àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063-671-67-65, 098500-10-54
 Çàï÷àñòèíè äî Ãàçåë³. 067-198-00-10
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 098-36801-68
 Êàðòîïëþ äð³áíó, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè.
2-30-43, 097-255-51-60
 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè, äîðîãî. 067456-66-51
 Êë³òêó äëÿ êàíàðåéîê äåðåâ’ÿíó, íîâó. 067-956-82-01
 Êîíòåéíåð 5 ò. òà 3-õ ò. 063-671-67-65
 Êóêóðóäçó ñóõó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ ïîð³ä. 2-3043, 097-255-51-60
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 097-79355-95
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 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
 Ïîêðèøêè äî ìîïåäà á/ó. 2-75-17, 063-523-80-94
 Ïîðîñÿò â³ä 20 êã äî 80 êã. 097-690-13-64
 Ïðè÷³ï äî ëåãêîâîãî àâòî. 095-775-88-56
 Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-748-37-54
 Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73, 063-25659-52
 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-67167-65, 098-500-10-54
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè, ïëèòè,
áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè, êèñë. áàëîíè,
áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³, ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë.
äâèãóíè, íàðó÷í³ ÷àñè. 097-529-10-20
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 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, 063-27032-07
 Старі акумулятори по хорошій ціні 093-994-89-74
 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 â ñ.Êîçÿòèí³. 068-519-07-04,
063-289-24-74
 Áóäèíîê 90 êâ.ì., ç ãàçîì, ããîñï. áóä³âë³ íà 2-õ ê³ìí.
êâ. 2-33-98, 063-773-28-96

РіЗНЕ

 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè
(õëîï÷èê ³ ä³â÷èíêà). 2-76-95, 093-022-61-21
 Â³ääàì äâîõ êîøåíÿò (êîòèêà ³ êèöþíþ) ó äîáð³
ðóêè, êîøåíÿòà ïðèâ÷åí³ äî òóàëåòó. 067-594-04-73,
093-783-40-66
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì âåñåëèõ, æâàâèõ 1.5 ì³ñ.
êîòåíÿò, ìàìà - õîðîøà ìèøîëîâêà, îêðàñ: á³ë³ â ðèæ³
³ òåìí³ ïëÿìè, ¿äÿòü óñå, õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093459-21-36
 Â³ääàì öóöåíÿ â äóæå õîðîø³ ðóêè. 063-736-43-67
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ ñòóäåíò³â. 093-784-45-97
 Â³çüìó íà êâàðòèðó ä³â÷èíó íàâ³äá ñòóäåíòêó, öåíòð.
063-641-51-34, 099-369-01-17
 Âòðà÷åíèé äåðæàâíèé àêò íà çåìëåëüíó ä³ëÿíêó
ñåð³¿ ÂÍ âèäàíèé Ïèêîâåöüêîþ ñ³ëüñüêîþ ðàäîþ
30.03.1993 íà ³ìÒÿ Ïàâëþê ²ðèíà Âàñèë³âíà ââàæàòè
íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò äëÿ âåäåííÿ òîâàðíîãî
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî âèðîáíèöòâà íà òåðèòîð³¿
Ìàõàðèíåöüêî¿ ñ/ð íà ³ì’ÿ Ïðîöþê Çî¿ Ïåòð³âíè, ñåð³ÿ
ßÀ ¹803886 ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ì’ÿ Ïðîòîïèø
Þð³ÿ Îëåêñàíäðîâè÷à ââàæàòè íåä³éñíèì
 Æ³íêà òåðì³íîâî øóêàº ðîáîòó äîãëÿäàëüíèö³,
ïðèáèðàëüíèö³ ³ ò.ä., ðîçãëÿíó âñ³ ³âàð³àíòè. 097-09328-13
 Ç 1 ñ³÷íÿ â³çüìó íà êâàðòèðó õëîïö³â àáî ä³â÷àò.
2-12-24, 093-884-86-66, 097-517-36-53
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.
073-060-50-43, 063-274-30-61, 5-39-90
 Çäàì áóäèíîê ãàç ïðîâ.Ê³ðîâà, º ãàç, âîäà. 068951-87-17
 Çäàì âðåì’ÿíêó â öåíòð³, áîéëåð, äóø, õîëîäèëüíèê,
òóàëåò, òåëåâ³çîð, åëåêòðî îïàëåííÿ, áàëîííèé ãàç, äî
äâóõ ÷îëîâ³ê (áåç ìàëèõ ä³òåé). 096-544-46-74
 Çäàì ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
 Çäàì êâàðòèðó â ïðèâàòíîìó áóäèíêó. 097-50927-40
 Çäàì êâàðòèðó ïîäîáîâî, öåíòð, ºâðî-ðåìîíò.
093-488-78-48
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè 067-17096-34, 063-624-35-39
 Çäàì ìàëåíüêèé áóäèíîê (ê³ìíàòà, êóõíÿ, ïðèõîæà,
âåðàíäà), îïàëåííÿ ï³÷íå, âóë.Âîäîêà÷íà 33. 097-87226-80, 2-48-65
 Ìîëîäà ñ³ì’ÿ ç äèòèíîþ çí³ìå êâàðòèðó, ñâîº÷àñíó
îïëàòó ãàðàíòóºìî, ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 098-500-1046, 096-690-19-14
 Øóêàþ áàáóøêó ïîõèëîãî â³êó, áóäó äîãëÿäàòè
÷åñíî òà äîáðîñîâ³ñíî, ïðîøó äçâîíèòè. 063-523-8094 Íàòàøà
 Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êëàâ³øè ßìàõà. 063523-80-94
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³,
ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67
 ßêùî Âè, âòîìèëèñÿ â³ä ùîäåííîãî ïðèáèðàííÿ
ñâîº¿ îñåë³, äçâîí³òü ìè ç ðàä³ñòþ äîïîìîæåìî. 068519-07-04, 063-289-24-74

4242

407018

409136

406832

410536

407736

097-128-74-54 Þðà
 Ñêóòåð Õîíäà Ëåàä 50 êóá, ðåºñòðîâàíèé ç
äîêóìåíòàìè. 093-038-33-86
 Òðàêòîð Ò-70 (Ìîëäîâàí), íà õîäó, íåäîðîãî.
067-937-45-39
 Ô³àò - Ô³îð³íî 2008 ð.â., íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
063-276-07-38
 ×åð³ QQ àâòî ÇÀÇ 2007 ð.â., 1.1 ë.,
êîíäèö³îíåð, 40 òèñ. êì., ìåõàí³êà. 063-63720-65

Купимо вашу інформацію відносно будь-яких подій (068) 308-01-25
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

410839

408894
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Про все

409894

407514

411223

412198

ГОРОСКОП
з 16.11 по 22.11
Овен

Маса дрібних проблем у роботі
та кар'єрі переповнюють чашу
вашого терпіння, проте майте
терпіння – вони зникнуть самі.

Телець

Цього тижня доведеться брати на себе відповідальність за
прийняття необхідних рішень, які
вплинуть на ваше майбутнє.
Близнюки

411237
412045
412135

Активізуйте свою діяльність, керівництво це помітить і оцінить, ще
й підвернеться вигідний підробіток. Не
кричіть на коханих.

Рак

Декілька застарілих проблем
вирішаться зовсім несподівано
і просто. Можете розраховувати на
гармонію у спілкуванні та нові враження.

Лев

На ваше кар'єрне зростання може
позитивно вплинути колега або
діловий партнер. У вихідні допоможіть
родичам.

Діва

Робота і підзаробітки можуть
зажадати від вас додаткових
зусиль, тому краще зосередитися на
справах і добре спланувати свій час.

терези

412240

17 листопада о 16.00 у приміщенні
Козятинської районної бібліотеки
пройде презентація книги
Макса Кідрука "Не озирайся і мовчи"

0 0Ñ	
+ 5 0Ñ	

0 0Ñ
+ 4 0Ñ

понеділок, 20 листопада

0 0Ñ	
+ 3 0Ñ	

0 0Ñ
+ 2 0Ñ

пятниця, 17 листопада

0 0Ñ
0 0Ñ
0
+ 4 Ñ + 3 0Ñ
вівторок, 21 листопада

-1 Ñ
0 Ñ
+ 3 0Ñ + 2 0Ñ
0

0

Скорпіон

Улюблена робота додасть життєвих сил, ділові взаємини будуть
спокійні й доброзичливі.

Стрілець

Будьте уважні навіть до незначних змін на роботі, постарайтеся не конфліктувати з колегами.

Козеріг

Прогноз погоди
четвер, 16 листопада

Цього тижня найбільш важливі
для вас спокій і врівноваженість,
тож не квапте події. Не варто щось робити наперекір близьким людям.

субота, 18 листопада

неділя,19 листопада

+ 1 0Ñ
+ 5 0Ñ

+ 3 0Ñ	
+ 5 0Ñ	

+ 2 0Ñ
+ 4 0Ñ

середа, 22 листопада

- 1 0Ñ - 3 0Ñ
0 0Ñ + 1 0Ñ

+ 3 0Ñ
+ 4 0Ñ

Відчуєте приплив енергії та сил.
У кар'єрі – явне поліпшення:
можна чекати підвищення, з'являться
нові перспективи й завдання.

Водолій

Якщо вас пригнічує щоденна рутина
й фінансова безвихідь, проявіть ділову та творчу ініціативу, зробіть щось цікаве
та корисне.

Риби

Більшість життєвих питань цього
тижня вирішаться спокійно й без
напруги. І все ж постарайтесь уникнути
помилок і викривлень.

