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Вітають швейники “Омега-Трейд”
Усіх мешканців Козятина та району вітає
колектив швейної фабрики “Омега-Трейд 2010”
(м. Козятин, вул. Довженка, 20-б) з наступаючим
Новим 2018 роком та Різдвом Христовим

Тож хай новий 2018 рік стане
сприятливим для втілення всіх благих справ на користь громади міста,
принесе стабільність і благополуччя,
добробут і реальні зміни на краще.
Міцного вам здоров`я, достатку,
сімейного благополуччя, тепла та
любові у душах і серцях!
Миру і Божої благодаті в кожен
наш дім!
Щасливих вам, добрих і веселих
свят!
Кожного бажаючого працювати в дружньому колективі з
гідною оплатою та в хороших
умовах праці завжди раді бачити
в “Омега-Трейд-2010”
(тел.073-109-53-00)
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Новий рік і Різдво – традиційно
родинні свята. Нехай вони стануть
початком нового успішного року,
який буде для нас таким же щедрим
на добрі справи та здобутки. Нехай
Різдвяна зоря об`єднає усіх нас – і
тих, хто зустрічає ці свята в колі найближчих і найдорожчих людей, і тих,
хто далеко від рідної домівки та благословляє наші помисли, слова і діла.
В Різдво та Новий рік навстіж відчинені ворота кожної оселі в очікуванні
добра, щастя, міцного здоров’я,
оберегом горять на святковому столі
вогні – так було з прадавніх часів
і буде завжди, поки живуть в серці
почуття великої родини, любові до
ближнього,єднання і злагоди.
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Працюють додаткові
Зима — пора волонтерські центри
колонка редактора

Тетяна
Лозінська

щастя!

Найщиріші привітання з нагоди
Різдва Христового та Нового
року!
Найголовніше свято західних
християн — католицьке Різдво.
Його незабаром відзначатимуть
католики всього світу. Починаючи
з цього року, на честь свята 25
грудня офіційно визнане вихідним
днем і в Україні. Відзначається
Різдво з 24 на 25 грудня, коли,
за релігійним вченням, Діва Марія
народила Сина Божого. Головні
страви, які готують на це свято
— гуска з яблуками і капустою
або запечена індичка. Католицьке Різдво Христове відзначають
католики в Західній Європі, Північній і Південній Америці, Австралії, Африці та Азії.
Разом із католиками цього дня
святкують Різдво прихильники
протестантської релігії і православні християни Греції, Болгарії,
Румунії та інших країн.
Віруючі чекають це свято цілий
рік, отож не дарма зима – це
пора щастя, адже, як люди кажуть, зійде на Землю Святий
Дух.
У переддень свята я хочу привітати всіх. Бажаю, щоб віфлеємське світло здолало темряву, щоб
осяяло всіх людей, створених за
образом їхнього Творця.
Хочу побажати мешканцям
міста розчищених доріг, захисту
від бродячих голодних тварин,
чистого повітря без смогу і сажі,
безчергового медичного обслуговування, чистого міста, +20 тепла
в навчальних, дошкільних та
спортивних закладах і вчасного
реагування влади на проблеми
городян та жителів Козятинщини.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

Храм в душі
Народна притча
Троє чоловіків у горах збирали каміння. Люди бачили
цих робітників і через тиждень запитали кожного з
них, що вони роблять?
Перший відповів: “Я сортую
каміння”.
“Я так заробляю на життя”, — відповів другий чоловік.
Коли запитали третього,
він сказав: “Я будую храм”.
Як бачимо, троє чоловіків
виконували одну і ту саму
роботу, тільки кожен із них
ставив собі різні завдання.
Люди, що б ви не робили,
будуйте храм в душі своїй.

Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Волонтерський центр “RIAКозятин” звернувся до керівництва ринку “Хлібодар” відкрити
свою філію. Нам пішли назустріч
і на ринку відвідувачі та працівники долучились до волонтерської
діяльності — придбали цигарки
(Прима), сірники, свічки, цукерки
типу карамель, рукавиці робочі
та інші речі, що вважали за потрібне, та передали хлопцям, що
перебувають в зоні бойових дій.
На сьогодні центр діє в адмінкорпусі ринку “Хлібодар”.
Солдати України та центр
Волонтерської допомоги “RIAКозятин” вдячні за порозуміння
і дякують всім, хто долучився до
збору новорічної передачі нашим
захисникам на сході України.
Окрема подяка ПРАТ “Козятинський м’ясокомбінат”. Це підприємство ніколи не відмовляє і
долучається до волонтерської діяльності, направленої на допомогу солдатам ЗСУ. Так і цього разу
на передову передані консерви
та ковбаси загальною вартістю на
16 тисяч гривень.
Долучилась лікарня відновного
лікування. Медперсонал також
зібрав передачу воїнам.
За це всім велика подяка.
У організації, установи та під-
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Іра+Артем=цікава пара
Молодята подумали і відмовились від ідеї продати нирку Артема

галина касянівська

У листопаді поточного року на
телеканалі “Україна” була знята
передача “Говорить Україна”. На
цьому телешоу першими дійовими особами були мешканці міста
Козятина, подружня пара Ірина
та Артем.

приємства, в які ми звертались,
наприклад, в суд, рекомендували
подати офіційний лист на ім’я керівника і “вони все організують”.
Від такої співпраці ми відмовляємося. Вважаємо, що це не є
волонтерська діяльність і паплюжить честь і гідність волонтерів.
Що таке “Волонтер” яскраво
демонструють вище вказані новостворені волонтерські центри.
До речі, в “дровах” представники нацменшини на наше
прохання заявили, що кожної

неділі або один
раз в тиждень
відправляють
посилки, волонтерствують. Ми
їм дякуємо і не
сумніваємося,
що вони добросовісні волонтери.
У свою чергу з передової солдат (псевдо “Шило”) з п’ятого
батальйону ДУК шле свої вітання
козятинчанам і дякує волонтер-

Познайомились в інтернеті
Чотири роки тому вони познайомились по інтернету. Спочатку дівчина розцінювала таке
знайомство, як спілкування. Та
згодом зрозуміла, що в Артема
наміри значно серйозніші, ніж
листування в соцмережах. Тоді
й розповіла, що й сама в нього
закохалася, але має інвалідність.
Зізнання Ірини не зупинило Артема. Він не тільки не відвернувся
від неї, а й вирішив одружитися і
лікувати її.
Задумали продати нирку
За задумом закоханих, вони
планували знайти посередника і

ському центру “RIA-Козятин” за
сприяння в боєздатності воюючого підрозділу Збройних сил
України.

Лист-подяка в номер

Поважаємо і
цінуємо наших
лікарів

Нахаби-”дроворуби” безжалісно
обрізали новорічну ялинку
Маргарита ГРЕБІНЬ

Дуже часто ми звертаємось за
медичною допомогою у Козятинське
відділення “сімейної медицини”, яку
очолює професіонал своєї справи,
чуйний лікар і просто хороша людина
Михайло Володимирович Кудраш.
Велике спасибі йому, а також
сімейним лікарям, які за першого
звернення не байдужі до чужого
здоров’я. Це лікарі Олена Володимирівна Чуба та Павло Володимирович
Кульчицький.
Від імені правління міськрайонної
організації чорнобильців хочеться побажати їм міцного здоров’я, терпіння
та успіхів в роботі, а також привітати
їх з наступаючими святами.
З повагою, Валентина Ткач і Микола Машевський, члени правління
“Союз Чорнобильців України”

До редакції газети “RIAКозятин” зателефонували небайдужі козятинчани та розповіли, що на центральній площі у
живій ялинці зрізають гілля. За
їх словами, чиновники з міськради “позлітались” на зрізані
гілки, щоб використати їх для
прикрашання своїх кабінетів.
— Це катастрофа! — кажуть
обурені люди. — Така шикарна,
гілляста була ялинка! Що ж
вони наробили? Невже не можна було повісити ці гірлянди так,
щоб не чіпати величезні гілки?
Може, влада хоче “укайдохати”
живу ялинку, щоб наступного
року купити штучну?
Журналісти побували на місці

події. Ялинка була
майже повніс тю
прикрашена. Біля
неї знаходилось
декілька чиновників з міськради. На
снігу лежали купки
гілок - де-не-де
сухі. На питання,
навіщо зрізають
гілля, “дроворуби”
нахабно порадили
“пресі” “йти звідси”. При проханні
повторити це на
камеру, один з них побіг ховатися за спинами чиновників, а
інший хутко поліз по драбині,
щоб зверху подивитися, що
залишилось від 15-метрової
красуні.

Чиновники розповіли, що
робітники зрізають гілля, що
виступає за каркас гірлянд та
виглядає неестетично... Грубість
роботяг пояснили їх невихованістю.

допоможемо молодій мамі
Восени 2015 року до нашої
родини прийшла біда. Моїй сестрі, мамі маленької донечки Юлі
Власовій поставили страшний
діагноз: рак тіла шлунка. Спільними зусиллями, за великою допомогою небайдужих людей та
високою кваліфікацією вінницьких
лікарів була проведена надскладна операція з видалення шлунка.
Наслідки гастректомії не пройшли
непомітно. Анемія, різка втрата
ваги, постійне безсилля та погане
самопочуття. Тривале післяопераційне лікування, реабілітація та
віра поставили Юлечку на ноги
і вона хоч і не повноцінно, але
потрохи почала пристосовуватися
до життя - виховувала донечку,
працювала, займалась благочинністю. Зі слів самої Юлі, "це
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мій обов’язок допомагати, мене
врятували і тепер я маю брати
участь у порятунку". Але підступна
хвороба повернулась і чергове
обстеження діагностувало новоутворення у тонкій кишці, яке
потребує термінового видалення,
доки "зараза не розрослась".
Вінницькі лікарі направили Юлю
до Харкова, де і має пройти операція, але після обстеження є застереження, що організм занадто
ослаблений і може не витримати
оперативного втручання. Консиліумом лікарів було прийняте
рішення про тижневу терапію по
підготовці до операції в стаціонарі лікарні. Терапія дуже дорога,
оскільки всі необхідні організму
вітаміни та мікроелементи за відсутністю шлунка будуть вводитись

крапельним шляхом. Прогнози
лікарів втішні і вони дають шанси
на одужання.
Сім’я, на жаль, фінансово не
в змозі самостійно справитись з
цією бідою, тому ми звертаємось
до небайдужих людей з проханням про фінансову допомогу.
Подаруйте шанс на життя молодій
мамі та цілеспрямованій дівчині. Я
вірю, що лише спільними зборами
і молитвами ми зможемо допомогти!!!
Картки для збору ПриватБанк
4731219110514548 Власова Юля,
ПриватБанк 5168 7572 7320 9546
Ковальчук Марія (сестра), ПриватБанк 5168 7556 0559 5319 Горобчук Маргарита (сестра).
З повагою до читачів газети
“RIA-Козятин”, Марія Ковальчук

через нього продати нирку Артема. Навіть знайшли в інтернеті
чорних трансплантологів, які пропонували спочатку дев’ять тисяч
доларів, пізніше п’ятнадцять, із
яких дві тисячі доларів потрібно
було віддати посереднику.
І не відомо, чим би завершилась ця історія, якби Ірина та
Артем не потрапили на передачу
”Говорить Україна”.
Відговорили стати інвалідом. Заслухавши фахівців в області трансплантології, психологів,
лікарів, людей, які продавали свої
органи,молоде подружжя змінило
свої наміри. Артем пообіцяв прямо
в студії, що припинить затію продати нирку.
Розібравшись в деталях, молодий чоловік зрозумів, що такого
заробітку на лікування коханої
могло й не вистачити, а сам у
кращому випадку назавжди міг
залишитись інвалідом. Ірина ж
— самотньою з купою проблем

із здоров’ям. Адже, як стверджували фахівці, Артем міг і не
повернутися в Україну.
Лікарі в свою чергу оглянули
Ірину і повідомили, що операція
для неї запізніла. Вона може
проходити тільки реабілітацію. І
один такий реабілітаційний центр
в Україні погодився їй допомогти.
Кохання. Через три тижні журналісти газети “RIA-Козятин” провідали молоде подружжя вже в
Козятині. Іра представників преси
зустріла з посмішкою. Вона каже,
що після телепередачі їхнє життя
з чоловіком трохи покращилось. Її
рідна мама стала вести здоровий
спосіб життя. Сам Артем дослухався до порад фахівців. Він зараз
впевнений, що рішення продати
свій орган, було поспішним і нерозумним. Такої думки дотримуються
й багато нових друзів, які з’явилися
останнім часом в Ірини й Артема.
Недавно одна школярка подарувала їм на удачу свого улюбленця

— декоративного кролика. Журналісти також прибули не з пустими
руками — привезли листа від полтавчанки Світлани, яка звернулась
в центральне відділення пошти в
Козятині, аби відшукати незвичайну пару Ірину і Артема. Їх вона
бачила в телепередачі “Говорить

Україна”. І загорілась бажанням
допомогти молодим людям.
Якщо в когось виникло бажання допомогти молодому
сімейству, мобільний телефон
Ірини знаходиться в редакції
газети “RIA-Козятин”.

Біла Казарма: історія і сьогодення
В’ячеслав Гончарук

Козятин — місто невелике
та має багато мікрорайонів. А
разом з селом Козятин, яке є
не роздільною частиною, навіть можна збитися з рахунку:
Центр, ПРБ, Талимонівка, Орс,
Новобуд, Кагла, Річечка, Водокачка, Лісок, Циганський Хутір,
Біла казарма тощо. Одні народні
назви мікрорайонів з часом забуваються. Уже рідко чути такі,
як “Капітанка” “Салотопка”. Зате
з’являються нові. Це Залізничне,
Птахакомбінат, Танк. І це не повний перелік народної мудрості,
яка давала влучні назви районам
міста.
Було ще декілька назв, які,
можливо, мали відношення до
Козятина. Про два із них поговоримо сьогодні. Це “Бесарабка” і
“Савріїв луг”
Почнемо з окраїни міста Козятина — “Білої казарми.”
Мікрорайон містить п’ять вулиць: Бойка, Виговського, Чехова, Д. Нечая, Червоної Калини.
Від чого пішла така назва “БІла
казарма”, історичних даних в
архівах не збереглося. У міському, мабуть, зважаючи на зміну
завідувачів, про Білу казарму
нема нічого. Тому розповідь про
мікрорайон давнини буде грунтуватися на твердженнях людей
старшого віку. Вони мають таку
ж думку, як і колишні мешканці,
кого вже з нами немає.
Люди кажуть, що ще в дореволюційні часи серед поля стояла
конюшня. Вона слугувала для
заміни і відпочинку коней пасажирського перевезення, які довго були в дорозі. Вільних коней
забирали, полишали виснажених
і їхали далі в дорогу. Якщо не
було коней, давали відпочити
прибулим. Крім конюшні було ще
приміщення, в якому відпочивали
люди. Обслуга була одягнена
в форму, схожу, як у кучерів в
кіно. Працівники, які там служили, своє приміщення називали
казармою. Вона була побілена.

вул. Данила Нечая
Від того, за версією старожилів,
пішла така назва.
Недалеко від Білої казарми
була ще одна невелика будівля.
Називали її Салотопкою. Людей,
які там працювали, одні називали
“бесарабами”, інші — старовірами, чи осілими німцями. Вони в
цій будівлі коптили сало. А приміщення називали салотопкою.
Сало приносили на Білу казарму
і продавали. Тільки такої версії
дотримувався лише один колишній мешканець Білої казарми
дід Сидір. Він помер в далекому
1967 році
За іншою версією, “Салотопка”
існувала для переробки безпритульних тварин. Їх було значно
менше, ніж в теперішній час, та
вбивали й домашніх чотирилапих,
які не були прив’язані. Відбірний
продукт поступав на лікування
хворим на туберкульоз, а решту
відправляли на виготовлення господарського мила. Таких мисливців в ті часи називали гицлями.
Перевірити таку інформацію в
теперішній час не є можливим,
але достеменно відомо, що фундамент від тієї будівлі зберігся
до1965 року.
Є й інший факт, що в Козятині було поселення бесарабів.

Не дороги, а цілі ріки
Грибники зі стажем знають, що в
урочищі “Сестринівська дача” є
квартал названий “Бесарабкою”.
Чи є зв'язок між бесарабами, салотопами і бесарабами, які промишляли в лісі, невідомо. Та раз
з'явилася “Бесарабка”, то були
й бесараби? Скільки їх було, не
відомо.
“Саврієвий луг” про щось також говорить. Біля цього лугу
був канал, в якому напоювали
худобу. Стверджувати, що це
була худоба бесарабів, неможливо як і заперечувати такому
факту буде не правильно. Про
це свідчить похилий берег колишньої водойми. А ще закопана
металева труба, яку хотіли дістати недавно “чорні археологи”
та не впорались з поставленою
задачею.
У теперішній час цей мікрорайон є окраїною міста. Біла
казарма має дорожнє покриття
тільки на вулиці Червоної калини. Інші вулиці місять болото, не
маючи ніякого освітлення взагалі. На вулиці Д. Нечая велика
інтенсивність руху транспортних
засобів. Тільки дорогу там висипали перший і останній раз
на початку вісімдесятих. Вулиця
Чехова унікальна тим, що там

вул. Чехова
проводи електроліній тримають
стовпи, а повинно бути навпаки.
І ще це одна з вулиць, на якій
дуже рідко прочищають дорогу
від снігу. На вулиці Виговського
тільки недавно зробили виїзд в
дві сторони. До цього тут їздили
тільки таксі. Вулиця Бойка — це
початок річки Гуйва.
Біля Червоної калини є розворот автобуса. Як тільки добре
засніжить, автобус буде розвертатися біля магазину. Міський

голова обіцяв підсипати його,
та, мабуть, давав таку обіцянку,
щоб тільки люди від нього відчепилися. А, може, забув? Він
чомусь часто обіцянку забуває.
Я не знаю, як буде, коли замете,
та третій маршрут автобуса вже
розвертається біля магазину. Як
заявила перевізник пані Віра,
автобус до кінцевої не їде, тому
що він там забруднить колеса, а
вимити транспортний засіб тепер
дорого...
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Нова покрівля з незалатаними дірами
Галина Касянівська

У народі є приказка: “Нове та
з старими дірами”. Так вийшло з
ремонтом будинку, що на вулиці
Героїв Майдану, 8. Роками мешканці цього будинку добивалися,
щоб їм замінили прогнилий дах.
І його таки зробили. З усього
нового! Тільки в новому даху
відслідковується стара проблема
— все нове, а з дірками.
Другий рік поспіль мешканці
будинку Героїв Майдану, 8 оббивають пороги міської ради,
щоб у новій покрівлі залатали
дірки. Через них сиплеться на
горище сніг, який перетворюється
на воду. Влада офіційно визнала, що новий дах з дірками. Мер
пообіцяв ще у квітні (в листі) виправити ситуацію. Була ремонтна
бригада, яка не виправила свої

доопрацювання. Правда, знайшла
свій шифер, який не доклали.
Сказали, що заберуть, та — невдача. Виявляється, шифер з горища можна забрати тільки тоді,
коли розібрати частину нової
покрівлі. Вона за декілька років
може й сама завалитися, якщо
кожен рік на дерев’яних опорах
буде лежати стільки снігу.
Замість представника влади
на горище вилізли представники преси. Спочатку в поле
нашого зору потрапили вікна
горища. Малесеньку щілину між
вікнами і рамою задули піною,
а зверху рами залишили велику
дірку. Через ці діри на горище
насипало стільки снігу, що розтавати він буде до весни. Стільки
ж часу в помешканнях людей
будуть стояти мисочки, відерця,
каструлі. Та це не один недолік

бригади ремонтників, що робила
ремонт даху (підрядника десь
знайшов мер). По всьому будинку
біля самісінької стріхи є дірка,
в яку вміщується дві цеглини. І
нічого додаткового, щоб виправити недороблене, не потрібно.
Ще коли ремонтували дах, туди
завезли - вантажівку піску, цемент, цеглу, шифер. Якусь частку
комунальники використали. А те,
що лишилося, лежить на горищі
будинку і досі. От тільки за два
роки цемент пропав. А там його
за нинішніми розцінками на 700
гривень. Додайте туди все, що
лишилось, то це вже тисячі бюджетних грошей.
Так що міському голові деколи
треба посилати на горища своїх
замів, щоб вони знали, куди ховають гроші громади комунальні
працівники.

Фахівець з 16-річним стажем про минуле і сьогодення
Чому вулиці не прочищені від
снігу, не видно снігоприбиральної техніки, в ожеледицю всі
падають? Газета “RIA-Козятин”
взяла інтерв’ю у колишнього
начальника управління житлово-комунального господарства Олексія Гречухіна, який
зараз на пенсії.

— Олексію Васильовичу,
коли ви працювали, скільки
одиниць техніки займалося
прибиранням і вивезенням
снігу, боротьбою зі сніговими заметами, посипанням
тротуарів…
— Я чотири скликання працював заступником козятин-

забезпечення цієї техніки необхідними паливно-мастильними
матеріа лами, запчас тинами.
Вона завчасно ремонтувалася
та підготовлювалась обслуговуючим персоналом “Оберегу”до
роботи в зимовий період. І ми
завжди були готові до природних катаклізмів, які виникали.
Був один
випадок, коли ми
через відсутність фінансування
в рясний мокрий сніг своєчасно
не виконали свою роботу, тоді
змушені були залучати важку
техніку. Нам у цьому плані
допомагали керівництво Козятинської дирекції залізничних
перевезень. Влада і управління
ЖКГ повинні постійно в такий
час підтримувати відповідні
зв’язки з керівництвом залізничних підприємств: вагонного
депо, дистанцією сигналізації
і зв’язку, локомотивним депо,
дистанцією енергопостачання
тощо.
Відносно того, куди поділось
двадцять одиниць техніки, скажу наступне: що, коли виникла
фінансова скрута у підприємства, то її розпродали.
— Наскільки нам відомо,

масовий розпродаж техніки
розпочався, коли до влади
прийшов Висоцький?
— Це дійсно мало місце при
Висоцькому, я вже практично
пішов з посади начальника
управління ЖКГ, але застав
період, коли розпочався розпродаж техніки. Комунальне
підприємство “Оберіг” мало
велику заборгованість по заробітній платі і податкова інспекція описала техніку за рахунок
боргу. Саме ту, яка була більш
новішою, більш дороговартісною…
— Техніку розпродали з
аукціону?
— Так.
— Але ж в той період, наскільки відомо, міська рада
була винна підприємству
“Оберіг” більше півмільйона гривень? Вина на міській
раді, яка не проплатила борг
комунальному підприємству?
— Борги міська рада завжди повертала, але інколи з
запізненням. Крім того, підприємство “Оберіг”, яке виконувало всі роботи, пов’язані
з нормальним співіснуванням

міста, за кошти, які мали в своєму обігу.
— Чи не здається вам, що
то було штучне затримання
коштів від міської ради, щоб
розпродати техніку?
— На той час бюджет був
не настільки великий, який є
сьогодні...
— Як ви можете оцінити
на сьогодні стан вулиць?
— Стовідсотково — незадовільний. Зараз такий період,
коли управління ЖКГ повинно терміново виставляти всю
техніку, яка є, і прочищати
вулиці, тротуари, тому що це в
першу чергу створює безпеку
руху транспорту, збільшується
травматизм, кількість ДТП. Стан
доріг наразі незадовільний,
тому що працівників і техніки
на вулицях не видно, ніхто не
працює по місту, не прибирає
сніг, не бореться з заметами.
Якщо в той період, коли я працював начальником управління
ЖКГ, з бюджету виділялося
200-400 тисяч гривень, то зараз фінансування вимірюється
десятками мільйонів. Це дуже
велика різниця...

напад.
Обурені козятинчани повідомили поліцію про те, що вони незадоволені переходом продавців
молочної продукції на центральний базар.
Біля пам’ятника на ПРБ викрали
11 секцій металевої огорожі.
На Січових Стрільців сталася
автопригода без постраждалих.
“Поцілувались” “Сітроєн” і “Фольксваген”.

16 грудня
У Широкій Греблі палав житловий будинок. Видно, сажу не
потрусили. Згорів мобільний телефон та внутрішнє оздоблення
стін. З людей ніхто не постраждав.
Шахраї по телефону представились козятинчанці службою
безпеки ПриватБанку та виманили
в неї майже 15 тисяч гривень.

Вони впізнали її одежу і опис
зубів. Це була 80-річна жителька
Вінницького району. За словами
близьких, бабуся їздила до Києва продавати кріп, петрушку та
іншу зелень. Можливо, старенька
доїхала до Козятина і не змогла
зорієнтуватися, де знаходиться,
заблукала в лісі, де й померла.
Глухівчанин так побив свою
матір, що довелося викликати
швидку.

15 грудня
Козятинчанин повідомив поліцію про те, що водій однієї з
маршруток Козятин-Вінниця самовільно відмінив пільги для учасників бойових дій на сході країни і
відмовляється його перевозити.
З під’їздної залізничної колії
до СВК “Шатл” вкрали болти та
шурупи.
На перехресті вулиць Підгорбунського та Стуса правоохоронці
виявили чоловіка, який “не в’язав
лика” — не зміг назвати, хто він і
де живе. Карета швидкої допомоги госпіталізувала його до лікарні.

17 грудня
У Глухівцях поліція зупинила
15-річного місцевого жителя, який
їхав на скутері без номерів. У
присутності його матері та понятих у кишені його куртки виявили
та вилучили паперовий згорток з
коноплею та мундштук з залишками “травки”.
Біля Махаринців в лісосмузі на
землі виявили людський скелет
без шкіри та м’язів. На ньому
були залишки жіночого одягу.
Жодних слідів насильства не виявлено. Через кілька днів до поліції звернулися родичі загиблої.

18 грудня
У Дубових Махаринцях обікрали школу. З кабінету-вчительської поцупили два ноутбуки, три
пневматичні гвинтівки, кросівки та
продукти з їдальні.
У Миколаївці також обікрали
школу — поцупили цукор, крупи,
олію, м’ясо. Чомусь не забрали
складені два мішки продуктів з
дитячого садка. Мабуть, спішили.
Або були напідпитку.
З магазину “Абсолют” на вулиці
Перемоги в Козятині зловмисники викрали 5,5 тисячі гривень.
Залізли через вікно, яке колись

вже намагалися пошкодити. Тоді
крадіжка не вдалася. На цей раз
злодіям пофартило більше.
Козятинчанку спіймали під час
крадіжки туші для вій за 106 гривень в магазині “Ватсонс”.
А з “Укртелекому” поцупили
двометровий кабель.
Цього дня до поліції звернулися
з приводу трьох автопригод на
дорогах міста, в яких ніхто не
постраждав.
Біля посту ДАІ через снігові
замети утворився затор з півсотні автівок. А також поліцію повідомили про затори на дорогах
поблизу Жежеліва, Махнівки,
Пляхової і Сокільця.

Кримінальна хроніка тижня
13 грудня
У козятинчанки з сараю на
8-Гвардійській вкрали лопати,
сапи і консервації.
У іншої жительки міста з території домоволодіння на Мічуріна
поцупили 55 метрів електрокабелю.
Під час санкціонованого обшуку в квартирі 29-річного козятинчанина виявили “бульбулятор”.
З різних телефонних номерів
жительці нашого міста шахраї
присилали СМС з приводу авторизації картки ПриватБанку.
14 грудня
На автодорозі між селами Жежелів - Глухівці правоохоронці
зупинили автомобіль, яким керував 24-річний місцевий житель.
При поверхневому огляді в кишені
його джинсів виявили згорток з
коноплею та два згортки з білим
порошком.
У Пузирках на колгоспі при
отриманні зерна на пай померла
71-річна місцева жителька. Ймовірно, в жінки стався серцевий

Паралізоване місто не винне
вероніка любіч

Оцінка роботи управління ЖКГ незадовільна
ського міського голови Олександра Гвелесіані з питань ЖКГ.
Це 16 років. Зима — дуже
відповідальна пора для працівників управління житлово-комунального господарства. Є два
важливих фактори, які створюють відповідний імідж місту.
Це те, в яких умовах люди проживають, в яких умовах вони
пересуваються і як влада дбає,
щоб створити ці відповідні умови. Один з головних факторів
цього питання — фінансування
заробітної плати обслуговуючого персоналу, який буде займатися відповідними роботами.
Найголовніше для підприємства, яке прибирає місто, це
техніка. У тодішнього підприємства “Оберіг” було більше двох
десятків одиниць техніки.
То була хороша техніка, яка
займалася і прибиранням снігу
і розчисткою вулиць, і навіть
вивозом снігу за межі міста.
Був грейдер, снігоприбиральна
машина, були трактори, які прибирали навіть тротуари.
— Де ж вона поділась?
— У підприємства було багато труднощів. У першу чергу, це

район прб
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Вина лежить на господарниках, які біля руля

Ексклюзивні інтерв’ю

Маргарита ГРЕБІНЬ
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ПРО ВСЕ

19 грудня
Поліцейські продовжували регулювати затори поблизу Перемоги.
В Журбинцях в власному будинку помер 61-річний чоловік.
Труп без ознак насильницької
смерті направили на СМЕ. А в
Козятині природньою смертю
90-річний чоловік і 75-річна
жінка.

На початку тижня, 18 грудня, в
Козятин “неочікувано” прийшла
зима. Дороги замело снігом. З
самого ранку була якась спроба
комунальників прибрати сніг. Та
марно. Він сипав переконливіше від потуг двох з половиною
грейдерів прибрати все місто.
Вирішили припинити ту марну
справу. Для чого той сніг прибирати, коли в нашому місті
є стільки автівок? Сніг можна
транспортними засобами ущільнити. Притоптали — і не тільки
сніг, а й ще більше десятка
чотириколісних. На 14 годину
по місту вже було п’ять дорожньо-транспортних пригод. Водії
кажуть, дороги не посипані, в
цьому й вся проблема. Водіїв
зрозуміти можна, тільки при
таких погодних умовах ця процедура може допомогти тільки
виробникам взуття, в розумінні
фінансового підйому. А мешканцям міста було б тільки гірше.
Сніг у такому випадку стає важчим і мокрішим.
З кожною годиною ситуація по місту погіршувалась.
А надвечір стала навіть поганою.
Таксисти стали відмовляти
пасажирам їхати на окраїни
міста. Автобуси, хоч вибившись
з графіків руху, та ще якось
курсували. Тільки складалося
враження, що кожним автобусом
керує водій напідпитку, так їх
заносило...
О 17 годині зупинився автобус
“трійка”. Він застряг на розвороті зупинки “Червона калина”.
На тому самому розвороті, який
міський голова ще влітку обіцяв
громаді підсипати.
Коли у когось скрута, які б
люди погані не були, на допомогу приходять. Не був винятком і

цей випадок. Біля автобуса, що
припинив рух, зібралися люди
різних професій. Водії, монтери
колії, журналісти, пенсіонери.
Не було тільки “градоначальника” або когось з його команди.
Адже саме вони так погано
підготувались до зими. З
міським головою — зрозуміло.
У нього поважна причина. Він
днем раніше нагороджував маленьких спортсменів медалями.
У нашому місті, мабуть, немає
достойних спортсменів, таких,
як Олег Корнілецький чи Володимир Шульга, чи хтось з відділу
спорту, щоб вручали дітям нагороди? А може так треба?
Ми ж про автобус, що загруз.
Тільки сила людей не вимірюється кінськими силами. Це просто
люди. Вони не можуть випхати
на гору автобус по засніженій
дорозі. Була надія, що допоможе автобус четвертого маршруту, який проїздив поруч. Та в
ньому був тільки водій і жінка
пасажир. Він, звичайно, приєднався до бригади помічників.
Та й його сили не вистачило для

загального успіху. Водій четвертого маршруту пішов до свого
транспорту та почати рух і він
не зміг. Прийшлось випихувати
й його.
По рівнині людська сила більш
вагома і автобус, хоч із труднощами, та набрав хід. А бідолахатрійка залишилася, чекаючи на
трактор. Коли трактор все може,
то хай він, хоч жартома, у мера
заступником чи радником буде.
На ранок вівторка випало
до сорока сантиметрів снігу.
На центральних вулицях його
роз’їздили автівками. На другорядних дорогах і кіт не валявся. Водій автобуса четвертого
маршруту, як добропорядний
перевізник, виїхав на лінію. Та
в поєдинку із снігом втратив
більше, ніж півгодини часу, отож
відмовився від наступних рейсів
у сторону “Червоної калини”.
По місту видніються засніжені
автівки, які були залишені водіями. До 13 години будь-яка
снігоприбиральна техніка в
місті була відсутня.
В
середу 20 грудня по-

зитивних змін в місті не відбулося тому телефон гарячої
лінії майже не замовкав. Всі
дзвінки коментувати не будемо,
а за дітей та пенсіонерів повідомимо. На вулиці Депутатській повідомляють, що діти не можуть
через великий сніг добратися
до школи. А автобус першого
маршруту на 9.10 був вітсутній
За минулими спостереженнями

Віра в батька врятувала
6-річного хлопчика

дозволяють це зробити.
Тепер необхідне забезпечення відділу освіти
міста і, найголовніше, їх
згода.
Головне, що
поліція скаже. На даний
час пройшли з сином
судово-медичну експертизу — зняли побої. Подав заяви.Чекаю їх дій в
рамках закону.

Ми запитали: “Ти стільки стерпів знущань, що допомогло?” Він
відповів: “Я повірив батькові і він мені ні разу не збрехав”
влад повх

Ця історія дуже бородата за
часом.
Повідаю історію про дитину.
Хлопчику всього шість років,
він пішов у перший клас. Так
сталося, що до трагедії його
дитинства долучилася найвища агресивна стадія конфлікту
— побиття, затикання рота,
запотиличники, копняки в попу,
смикання та стискання рук, затріщини долонею по губах, щоб
не чинив опір. Та який той опір,
окрім крику, може вчинити дитина шести років?
Били в садочку його працівники. І це тривало майже 7 місяців
(за моїм підрахунком). Катувала
мама, яка підігрівала завідувачку
установи, а та — міську комісію
по захисту дітей. Усі стали в
позу цербера, глуму над дитиною та батьком.

А він, малий, навчився терпіти.
Стопудово — Тарас Шевченко
в ролі кріпака в такому віці не
знав таких знущань. Реальність
така: дитину тільки фізично
лупцювали мама, бабуся, тітка
(сестра мами). Через суди знущались керівник установи та
цілий відділ. Боюся всіх перераховувати посадовців. Список
осіб з відділу освіти, у яких у
багатьох також такого віку діти.
Навіть сам нинішній голова міста,
виходить, також ганебно приклав руки до цієї справи, адже
очолює комісію з питань захисту
прав дитини при виконкомі Козятинської міської ради.
Хлопчик боїться… свою маму
та йти в школу
Дитина призналась, що після
розпивання напоїв на кухні,
його била мати, бабуся, а тітка
пригрозила вбити, якщо комусь

розповість. Лікар засвідчив у
першокласника дві гематоми на
голові і сині сідниці.
Потім мама з бабусею викрали
дитя зі школи, вкинула сина-внука в таксі біля школи і, як у крутому російському бойовику, притисли його до підлоги, а зверху
чобітьми. Їх дії присік батько.
Знущання над дитиною зафіксували очевидці, які не причетні
до цієї справи. Стало очевидно,
наскільки мужня і мудра дитина
довготривало тримала оборону.
Більше року хлопчик терпів
знущання. Він вірив і вірить батькові. На питання, що тобі подобається в батькові, відповів: ”Він
мені жодного разу не збрехав.”
Навіть тепер його життю загрожує небезпека, адже можуть
викрасти зі школи, вибити двері
вдома, забрати на вулиці. Уся
державна рать не дає гарантій
особистої безпеки цій дитині і

випливає, що в місті Козятині наведуть лад зі снігом тільки тоді,
коли надійде снігоприбиральна
техніка з сіл.
Ще може повезти мешканцям
тих вулиць, на яких проживають
впливові люди, або друзі голів
сільських рад. Як наприклад,
везе мешканцям Сербіна. Там
проживає знаний у Махаринцях
лісник Саша.

його батькові.
— Пане Олег, то який вихід?
— запитали ми у батька скривдженої дитини.
— Усе дуже трагічно, як для
мене так і для сина. Школа
гарантувати сину безпеку не
може. Це виходить поза її компетенцією. Та й немає у директора школи такого інструмента.
Поліція допоможе тільки через
постанову суду. А як дожити до
рішення суду, я не знаю.
— Пробували радитись в редакції з журналістами, з юристами?
— Так, за їх порадами я подав
заяви про надання та забезпечення навчання сина дистанційно, тобто вдома. Заяви вже
зареєстровані. Домашні умови

Довідково: Витяг із
життя Німеччини: сьогодення, батько сину дав
легенького ляпаса по
попі, син поскаржився в
поліцію, результат — суд батьку
присудив на перший раз 25 годин громадських неоплачуваних
робіт.
Інший батько змусив сина
словесно піти з ним в ліс на
прогулянку. Син заперечував
словесно, а потом змиривсь. Але
поскаржився в поліцію. Результат
— батькові штраф 1500 євро.
А у нас в Козятині хлопчик
боїться йти в школу, бо думає,
що його там буде викрадати
розлючена мама. Батька в магазині фотографують на телефон родичі колишньої дружини,
здійснюючи психологічну атаку.
Служба дітей міської ради вичікує рішення поліції і лише потім
прийметься захищати дитину.
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Усе для перемоги? Це ми з вами так думали

Анатолій
ГРИЦЕНКО

Тяжкими податками, додатковим
військовим збором,
уся країна і бізнес збирають кошти на зміцнення армії. Як ефективно використовуються ці кошти
в Міноборони, де, крім чиновників, сидить купа контролерівреформаторів? Коментарів буде
мало (щоб утриматися в межах
цензурної лексики), оперуватиму
офіційними числами станом на
сьогодні (18.12.2017).
Закупівля озброєння: виді-

лено 1708 млн - не використано
850 млн. Будівництво житла для
контрактників: виділено 1000
млн - не використано 995 млн.
Виробництво боєприпасів: виділено 1400 млн - не використано
1400 млн. Крім того, на підготовку
військ, капремонт інфраструктури,
забезпечення зв'язком, придбання
житла, медицину, пальне, речове
забезпечення, ремонт ОВТ і навіть
на захист арсеналів загалом не
використано - ще понад 900 млн.
Під вказані кошти не укладено
жодних договорів/контрактів, для
оборони країни ці кошти у 2017
році - вже втрачені.

Про батька, діда
та прадіда

Це ще не все. Є напрями
важливих для армії витрат, під
які юридичні зобов'язання на
постачання товарів і послуг були
укладені, але армія може їх у
повному обсязі не отримати, якщо
чиновники не встигнуть до 28
грудня документально все оформити, і така загроза є реальною
- на сьогодні, за 10 днів до казначейського дедлайну, залишок
невикористаних коштів Міноборони - перевищує 10 млрд, у т. ч.
на закупівлю озброєнь, зв'язок,
підготовку військ, пальне, речове
майно, капремонт інфраструктури,
житло, ремонт ОВТ і на живучість

арсеналів - понад 6 млрд.
Висновок. Навіть якщо сьогодні всіх чиновників Міноборони
поставлять на вуха і переведуть
на цілодобовий режим роботи,
за моєю оцінкою, армія/оборона
недоотримає/втратить мінімум 5
млрд виділених коштів, напевно
й більше. Ці кошти не пропадуть,
їх повернуть до державного
бюджету, використають на щось
інше. Але...
Усе для перемоги? Це ми з
вами так думали. Наслухавшись
піар-обіцянок "армія буде забезпечена усім необхідним!" від
Верховного Головнокомандувача

У період посту лікарідієтологи пропонують

Виставу “Калита” присвятили
святу Андрія

блог

блог
Іван Смолич, ветеран
праці

Влад ПОВХ

Коли згадують Тараса
Шевченка в ранньому
дитинстві, то це приблизно
з його 10-річного віку. За часів “совдепії” описували все трагічно. Як його
експлуатували, били, заставляли пасти
живність. П’яний піп.
А правда інша — Тарас виконував
звиклу працю для сільського підлітка. Інколи, що притаманно селу і
тепер, був голодний. Тому історія знає,
як він вкрав курку, а одного разу навіть свиню. До попа пішов, бо розумів:
залишити все як є, значить, з цього
болота не вилізти.
Тарас настільки щиро перейнявся
своє долею та майбутнім, що швидко
перещеголяв свого вчителя. За фактом, піп бачив свою недолугість, тому
напивався до безтями, лягав спати на
лавці. Але він знав, що Тарас навчає
дітей граматики, письму, вчить рахувати,
малювати, перевіряє контрольні, пише з
ними диктанти.
Саме тоді Тарас звик брати на
себе відповідальність, організовувати життєвий простір навколо себе.
Без сумніву, йому це вдалось через
муки заслання, рекрутство до військ
Російської імперії. Його авторитет настільки був бездоганним, що не рахуватися з ним навіть після його смерті не
може цілий всесвіт.
Слова “Україна”, “Українська нація”
індентифікував він персонально. Це по
його слову всесвіт визнав націю українців. Не простір, кусок місцевості, а саме
народ нації українців. Тому він батько
нації, а, можливо, дід нації. Правда
така: світ пізнав націю українців через
слово Тараса Шевченка. Як через “Слово о полку Ігоревім”, про Київську Русь.

12 грудня об 11.00
в залі міського Козятинського територіального центру відбулась
театральна вистава
“Калита”, присвячена
святу апостола Андрія
Первозванного.
Керівник терцентру Ольга Олексіївна
Дацюк організувала
справжнє свято для людей поважного віку і працівників
свого колективу. Були запрошені учні 9 класу Козятинської школи №2. Керівник-організатор — вчитель історії
Наталія Олексіївна Дучак. Учні-актори влаштували гостям на сцені актового залу терцентру справжнє свято,
присвячене Андрію Первозванному.
Постанова-вистава “Калита” була вражаюча: пісні,
колядки, загадки, танець краков’як, приготування вареників, кусання коржа-калити.
Хлопці Нікіта Шпагін, Дмитро Зубович, Микола Брагін, Віталій Коваленко, Владислав Стецюк, Володимир
Фалатюк майстерно виконували танець на схрещених
кочерзі і рогачі-вилошнику.
Дівчата Оксана Поліщук, Анна Пазюк вели програму
вистави. Майстерно виконували пісні юні чарівниці: Каріна Качурівська, Ольга Аксьонова, Марія Пясковська,
Анастасія Дехтярук, Анастасія Донченко, Дар’я Довченко, Вероніка Кирилишина, Катерина Панаринська,
Анастасія Ільчук.
Хлопці були одягнені в українські вишиванки, козацькі
штани-шаровари. Глядачі — люди поважного віку —
були приємно вражені концертом-виставою. Активно
підтримували юних акторів оплесками, згадували, як
вони в молодості святкували Андрія.
Після концерту адміністрація терцентру пригощала
всіх святковими смаколиками та узваром.
Шановне керівництво терцентру, школи №2 та вчителі
і учні-актори 9 класу, від імені гостей заходу висловлю
щиру подяку за організацію чудового свята Андрія.
Бажаємо вам Божої благодаті, здоров’я, довгих років
життя, успіхів у роботі. Так тримати!

Іван Смолич, ветеран праці

Великий батько медицини Гіппократ вчив: “Ваші
ліки мають бути якісні харчі, а ваші харчі мають бути
ліками”.
Лікарі-гігієністи дієтологи Оксана Скіталінська, Віктор
Циприян пропонують не шукати засобів зцілення у хімічних засобах,
особливо закордонних ліках (а це аптеки).
Полюбіть своє здоров'я більше, ніж себе. Користуйтесь дарами
природи Богом нам даними. Це допоможе вам повною мірою втішатись
життям, бути спроможним протистояти хворобам (особливо раку).
У посту утримуватись від молока, сиру, яєць, м'яса, позитивно
думати, робити добро і тільки добро. Менше вживати рибу (понад
того горіхи боби, зернята).
Особливо вживати чорну редьку, буряк, моркву, капусту квашену,
часник, цибулю. Уникати закрепів. Фізкультура по академіку Неумивайкіну (присідання).
Чим замінити м'ясо під час посту.
Звичайна річ, рослинною їжею. Наші бабусі, мами готували каші,
заправляли олією (особливо з льону, кукурудзи, соняшника).
Пісні борщі з грибами, супи, картопляні страви, овочеві страви
(рагу), вінегрети, салати.
Наші предки під час посту вживали багато квасолі і не менше
гороху.
Асортимент страв із нього також чималенький.
Найперша, найвідоміша і надзвичайно смачна - гороховий суп з
грінками.
Для цього дуже мало треба - пригорща гороху, кілька ложок олії,
цибулина, морквина, корінець селери та кріп.
Та ще булочка, порізана кубиками, присушена в духовці (10-15 хв.)
Для надання пікантного смаку і цілющих властивостей, горох
перед варінням найкраще трохи просмажити в духовці і потовкти в
ступці.
Тоді він швидше розвариться і харчова цінність його збільшиться.
Готують з гороху пюре, каші. Горох має сечогінні властивості,
сприяє виведенню солей із організму.
Особливо страви з гороху корисні хворим на серце, людям з нирковими та серцевими набряками.
Застереження. Хворим,хто страждає на подагру й гострі запальні
процеси шлунка та кишківника, вживати горохові страви не варто.
Протипоказаний горох хворим на гострий нефрит (запальний процес нирок).
Харчуйтесь раціонально і будьте здорові.

Учительку не покарали, бо дочка в банку робить
блог

Дмитро Артемчук

У кінці серпня цього року на масиві “Європейський” було знайдено вивезене сміття, серед якого були зошити учнів різних
шкіл і методички. У поліетиленових
пакетах. були примірники районної
газети.і різний шкільний матеріал.
Належало воно одній із педагогів
школи Козятинського району. Пройшло стільки часу, а винуватиця
події досі не покарана.
Пам’ятаю, як у кишеньковій мерівській газеті була засудлива стаття
про школярок із Сестринівки, коли
в мішках із сміттям були знайдені
учнівські зошити і автор зажадав
покари старшокласницям. Ніхто не

і твердих запевнень "я вам покажу, як управляти державою!" від
прем'єр-міністра.
За такий горе-менеджмент
і таке ставлення до солдата в
окопах в умовах війни вже давно
мали би полетіти голови, але всі
твердо сидять у кріслах, нібито
все в порядку. Безвідповідальність
і саботаж! З тяжкими наслідками!
Луценки з матіосами, ви вже всі із
зарубіжних медобстежень повернулися? Зйомки кінофільмів для
Ради завершили? Агенти під прикриттям і плівки з експертизами
вам тут не потрібні, всі документи
доступні.

відслідковував, як карали школярок
і чи карали взагалі. Хочеться сказати про подвійні стандарти.
Кишенькова газета одних осудила, а іншу навіть чіпати не слід (!),
тому що у неї є впливова дочка з
банку.
Відомо, що після публікації в
газеті “RIA-Козятин” про вивезене
вчителькою сміття (учнівські зошити
та методички), на стихійне сміттєзвалище “Європейського” прибув
посланець від міської влади з провожатою. За словами очевидців,
він знайшов декілька “вещдоків”
,
сфотографував їх і поїхав розшукувати співучасницю побутового злочину. Поїхав, щоб знайти
працівницю освіти і її покарати?
Ні! Це нам тільки так здається, що

справедливість має брати гору.
Це ж не Насірова чи Кононенка
розшукують, а всього-на-всього
вчителя математики. Знайшли педагога і що? Виявляється, сміття своє
вона визнає. Але викинула не вона,
а “його у неї вкрали”. Тож і винна
не вона, а злодії.
Виникає питання: “А в сестринівських школярок можливо теж
зошити злодії вкрали, а потім,
як непотріб, в мішки із сміттям
заховали?” З дівчатами із школи
рішення прийняли швидко — винні.
А з освітянкою не так все просто.
У нас є і свідки, і поняті, і до цих
пір зберігаються “вещдоки”. Але ми
не прагнемо чийогось покарання.
Ми тільки проти подвійних стандартів влади.

Уже відомий голова кооперативу
“Вишенька”
блог
Олег Пудрик, член кооперативу

На зборах кооперативу “Вишенька”
3 грудня були присутні 78 осіб, що є
меншою частиною членів кооперативу. І
рішення про обрання голови кооперативу
Тодоса Петруци було неправомірним. Про це йшлося
у публікації “Дім відкладеного щастя, зібрались небайдужі” в позаминулому номері газети.
Хочу донести до відома зацікавлених людей, що після
зборів членами правління було проведено опитування
відсутніх на зборах, які склали більшу частину від
складу кооперативу. Опитана більшість підтримали
обрання голови і членів правління — тому слід
рахувати збори як такі, що відбулися.
Вітаю новообране правління та голову кооперативу
з призначенням і бажаю плідної праці на процвітання
нашої “Вишеньки”.

здоровий спосіб життя
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Змагалися юні гімнастки

В’ячеслав Гончарук

Минулої суботи у спортзалі
училища відбувся відкритий
міський турнір з художньої гімнастики, присвячений Дню святого Миколая. Зібралися глядачі
– вболівальники, батьки та 90
учасників - спортсменів з нашого
міста, Вінниці, Хмельницького та
Києва.
Змагання розпочинали наймолодші гімнастки 2014-2013 р. н.,
виконуючи вправи без предметів.
У цій віковій категорії тріумфувала наша землячка Мілана Кузьмич. Саша Щаблевська виборола
золото серед п’ятирічних гімнасток, а Анна Цьох була кращою
серед шестилітніх спортсменок.
У віковій категорії 2009 року
золоту медаль здобула Іванна
Коцут. Виконуючи вправу з
предметом, дев’ятирічна Аделіна Токарчук здобула срібну
медаль. А у вправі з скакалкою
у віковій категорії 2011 року
весь п’єдестал був за нашими
гімнастками. Золота медаль
у Лізи Хоченкової, срібло у
Влади Сікорської. Бронзова
медаль за третє місце у Валерії

Гливук. Після виступу наймолодших учасників змагань почались
показові виступи спортсменів та
параду відкриття турніру.
Його продовжили більш досвідчені і старші гімнастки 2007
року народження. Виконуючи
вправи без предметів та з предметом, на вибір. Даша Співаченко – вихованка Козятинської
ДЮСШ - здобула перемогу в цих
двох номінаціях. А Настя Ліпницька була в трійці призерів,
виконуючи вправи з предметом
на вибір.
Далі наше місто збагатилось
на перемогу Вероніки Соколової, яка виборола перше місце
з предметом. Софія Давидюк
та Аліна Бездушна стали бронзовими призерами. У найстаршій віковій категорії гімнасток
2006–2004 р. н. переможницею
теж стала спортсменка КДЮСШ
Каріна Тупчій. ІІ місце дісталось її колезі по КДЮСШ Вікторії Кльоц.
Після виступу
старших гімнасток відбулося нагородження
лауреатів змагань. Усі призери
та переможці турніру отримали
кубки, грамоти і медалі.

Пройшов парад закриття турніру. Свято скінчилося. Розійшлись
і роз’їхались спортсменки. У
гімнасток знову почнуться тренувальні будні. А вони як виснажливі, так і дорогі. Ціна м’яча
спортсменки — 2145 гривень,
скакалки— 510, обруча — 595,
костюм гімнастки від трьох до
п’яти тисяч.
Хочеться окремо відзначити,

що ці змагання були на межі
зриву. Виявляється, керівництво
Козятинської ДЮСШ самоусунолось від організації, опираючись
на прохолодну температуру в
приміщенні спортзалу.
Але турнір провели. Якою
була температура в день змагань
в спортивному залі залізничного
училища, точно сказати не можу.
Та за оцінкою експертів, темпе-

ратура в залі змагань не повинна
перевищувати 14-16 градусів з
плюсом.
Якщо було прохолодніше, то
хто заважає проводити змагання
в більш сприятливу пору року?
Хіба з дитячих свят тільки Святий Миколай? А з іншої сторони,
такі змагання проводяться вже
третій рік поспіль і стали вже
традиційними.

Чемпіонат області з футзалу
пройшов у Козятині
За матеріалами “Спортивної
Козятинщини”

16 грудня у спортивній залі
Козятинського вищого про фесійно училища залізничного
транспорту відбувся відкритий
чемпіонат області з футзалу
серед дівчат 2004-2005 р. н. і
молодші, присвячений 73-й річниці визволення Козятинщини
від фашистських загарбників.
Вихованки Козятинської РДЮСШ
"Колос" зустрічалися вдома з дівочими командами "Сугатинка"
(с. Сугаки Могилів-Подільського
району), "Плеяда" (м. Тульчин),
"Астарта" (м. Хмільник), ВО
ДЮСШ "Блохіна-Бєланова"
(м.Вінниця), "Полісся" (м. Житомир), ДЮСШ-1 з Хмельницького.

Відкривали змагання завідувач
сектору молоді та спорту Козятинської РДА Валерій Швець
та заступник голови обласного
комітету жіночого футболу Вінницької обласної федерації
футболу Юрій Наровіцький.
Учасники заходу хвилиною
мовчання вшанували добру і
світлу пам'ять про загиблих
військових та мирних жителів
України в роки Другої світової
війни та українців, які виконували
свій військовий обов'язок в бойових операціях на сході нашої
держави.
За жеребкуванням команди
було поділено на дві групи. Група № 1:
РДЮСШ “Колос” (Козятинський район), ВО ДЮСШ “Бло-

х і н а – Бі л а н о в а”
(Вінниця)
“Су г атинк а”
(Могилів-Подільський р а й он),
Збірна Житомирської області
Гр у п а № 2 :
“Астарта” (Хмільник), “Плеяда”
(Тульчин), ДЮСШ-1 м. Хмельницький.
У матчі за бронзові нагороди
збірна Житомирщини поступилась ДЮСШ-1 м. Хмельницький
- 5:0. Перемогу в змаганнях святкувала команда ВО ДЮСШ “Блохіна–Бєланова” (Вінниця), яка
переграла “Астарту” (Хмільник)
- 4:0. Під час нагородження були
відзначені спортивними призами
кращі гравці команд. У команді

обласнИЙ чемпіонат з
бадмінтону: Три медалі
В'ячеслав Гончарук

Минулої неділі у місті Вінниці
відбувся обласний чемпіонат
з бадмінтону. Проходили змагання в спортивному комплексі
“Здоров’я” і зібрали більше сотні
спортсменів. Наше місто на цьому
турнірі представляла команда дитячої спортивної школи в кількості десяти осіб. Усі учасники були
розділені на дві вікові групи. На
дорослих і юнаків та 13-14-річних
дівчат.
Козятинці на цих змаганнях
проявили себе з найкращого
боку. Вони боролися під час виступу за кожне очко в партіях,
проявивши волю до перемоги.
Н а й кр а щ им с е р е д н а ш и х
спортсменів був Дмитро Щербатюк, який посів два перших
місця, як юнак і одне друге міс-

це, як дорослий.
Порадували й наші
юніорки. Валентина
Волошина та Олена
Гупал стали бронзовими призерами в парному розряді тенісистів з
воланчиком.

РДЮСШ “Колос” - Вікторія
Яценко, ВО ДЮСШ “Блохіна–
Біланова” - Марина Дуднік,
“Сугатинка” - Діана Коцюбан,
збірній Житомирської області Дарина Кісельова, “Астарта”
- Ілона Зель, “Плеяда” - Анна
Молоченко, ДЮСШ-1 м. Хмельницький - Софія Судобіцька.
Від Вінницької обласної федерації футболу та сектору молоді
та спорту Козятинської РДА були
вручені грамоти, медалі та кубки

призерам чемпіонату. Великою
мірою до організаційних питань
проведення чемпіонату області
долучилось керівництво Козятинського залізничного училища
в особі директора Андрія Стецюка, Марини Холковської,
викладача фізичного виховання
Леоніда Трончука. Дякуємо! А
іще, велика подяка працівникам
кухні училища, які приготували
для всіх учасників змагань смачний сніданок.

Проблема лебедів
не в морозі, а в їжі
В’ячеслав Гончарук

У редакцію газети “RIAКозятин” звертаються любителі птахів. Їх непокоїть доля
лебедів, що залишилися на
ставку села Козятина. Схожа ситуація була і минулого
року. Ми зверталися в різні
природозахисні організації. Нам
давали телефони різних інстанцій. Поки головний редактор
газети не зв’язалася з МНС України. Тоді козятинські рятівники
спорудили цілу експедицію. Але,
тільки рятувальники наблизились
до лебедів, вони піднялися в
небо.
— От бачите, лебеді уміють
самі себе рятувати, — сказали
МНСники.
Тоді ми й вирішили знати все
в порятунку пернатих. Лебедя
можна рятувати, коли він втратив висоту, чи у великі морози.
У інших випадках птахам нічого

не загрожує, якщо їх підгодовувати. Лебідь не пірне під лід,
не дозволить, щоб вода під ним
замерзла. Донедавна на ставу
села Козятина лебедів любителі
природи годували. Вони ставили
біля води мисочки з зерном. Та
у вівторок на Святого Миколая
люди повідомили, що ті мисочки
забрали “мисливці за металами”.
Редакція звертається до мешканців міста, щоб не були байдужими та підгодовували лебедів і
викривали тих, хто не розуміє,
яку робить шкоду природі. За
миску виручить гривню. А природі нанесе непоправної шкоди. .
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Розповідаємо притчі разом з дітьми

потрібно знати
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Малювали для захисників України
У редакції “RIA-Козятин” пройшло
нагородження майбутніх художників

Тетяна ЛОЗІНСЬКА
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Учні 3-А класу ліцей-школи
приймали в п’ятницю, 14 грудня,
гостей. До них у цей день прийшли журналісти газети “RIAКозятин” з іншими друзями
видання — вчителем англійської
мови, керівником Центроу інноваційного розвитку дитини Юлею
Канівською та представником
громадськості, поетом Юрієм
Мотронюком.
Відомо, що в навчальних закладах в початкових класах
дітям часто влаштовують різні
заходи. А дорослі приходять,
щоб надати шкільному заходу
святковості. Ще зовсім недавно,
28 листопада, ми були у третьокласників на “Країні ввічливості”.
І тепер нова зустріч. На цей раз
діти — вихованці Ірини Сушко
влаштували свято притчі. Вони
були одягнені в національні костюми вишиванки.
Спочатку господарі класу слово надали гостям, які розповіли

їм цікаві притчі. Потім ініціатива
перейшла до учнів. Третьокласники виходили на середину класу
до дошки, трохи хвилюючись. Видно було, що школярі готувалися
до зустрічі добре. Притчі були
різні за змістом, кожна ставала
уроком для життя. Адже саме
українські притчі, це народна
мудрість, вони розкривають і закликають бути добрими, справедливими і якщо впав, то не здаватися — підніматися і йти вперед
До речі, з великою увагою діти
слухали поета Юрія Мотронюка. Він читав їм свої вірші про
Україну, про землю наших предків. Відомо, що пан Юрій написав
текст нового гімну України, який
зараз знаходиться на розгляді у
Верховній Раді.
Навчальна година збігла непомітно. Господарі класу з переповненими почуттями приступили
до іншого уроку, а гості покидали шкільне царство приємно
вражені здібностями і натхненням дітей.
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В’ячеслав Гончарук
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До Дня святого Миколая громадська організація
“Рідне місто” організувала
конкурс малюнків “Новорічна казка”. На підведенні
підсумків в редакції газети
“RIA-Козятин” нагородили
грамотами і призами від ГО
"Рідне місто" та солодощами
від приватного підприємця
Івана Боровського юних
художників:
до 9 років
Софія Головатюк - 1 місце
Валерія Штепа - 2 місце
Олександр Нечипорук - 2
місце
Вікторія Трохимець - 2 місце
Софія Драпій - 2 місце
Влад Дука - 2 місце
Давид Степура - 3 місце
Каріна Зборовська - 3 місце
Анастасія Собко - 3 місце
до 13 років
Микола Тучак - 1 місце

Ольга Гладунець - 2 місце
Марія Свердел - 3 місце
Соломія Літвінчук отримала
Гран-прі за голосування в інтернеті, а у конкурсі поробок: Андрій Тригуб - 1 місце, Анастасія
Канівська - 2 місце, Оля Вдовиченко - 2 місце.
За найкращий малюнок в
конкурсі "Новорічна казка" на-

городжена Інна
Козак. За участь
— Ол е к с а н д р
Козловський (5
р.) і його мама
Юля.
Вони отримали
грамоти від газети "RIA-Козятин"
та солодкі новорічні подарунки від спонсора
конкурсу — салону краси "Батерфляй" (п-п Тетяна Ястремська).
Перед врученням грамот і при-

зів, керівник ГО
"Рідне місто" Віталій Креденцер
провів майстерклас з малювання. Усі роботи
діти передали воїнам АТО.
Усіх, хто не зміг прийти на
нагородження в редакцію, організатори конкурсу запрошують у

неділю на 11.00 в офіс Інноваційного центру розвитку дитини,
який знаходиться за адресою: м.
Козятин, вул. Перемоги, 41 (м-н
“Абсолют” в районі училища, 2
поверх).
Від всіх особисто хочу подякувати спонсорам цього чудового конкурсу за підтримку
талановитих дітей та ініціативних
організаторів.

Память

Спогади на березі Дитинства
Галина Козаченко-Світловська,
шанувальник творчості
педагогів

Ангеліна Ратошнюк

Анастасія Корнійчук

Анастасія Кочурська

Вікторія Костенчук

Анастасія Крючківська

Час не минає, а летить…
Ко м у с ь д и т и н с т в о ч ас то
сниться…
Життя - лише коротка мить.
Життя - найбільша таємниця.
Хоч до зими ще йти і йти,
Сніг замете стежки на завтра,
Час роздивлятися сліди Усі досягнення, всі втрати.
А чим виміряти слід, який залишає людина на землі? Виміру,
зазвичай, піддається життя тих,
хто за прогресією творить музику, пише книги, зводить будинки,
вирощує сади… А чим оціните
спадок учителя? Кількістю прожитих років? Професійністю?
Життєвою позицією? Кількістю
випускників?
Це все теж критерії виміру вчительського буття.
Проте, є ще, мабуть, найголовніший з усіх - пам’ять колишніх
учнів, які продовжують справу

Іван Борисенко

Анна Макарова

Кіра Глазкова

Владислав Каспрук

Лаура Семенюк

свого вчителя. Справу свого
вчителя!
Ці роздуми навіяні потребою
серця висловити вдячність вчителям школи №5, які були уособленням особливого учительського сподвижництва. Це - директор
школи Соломон Євсеєвич Куперштейн, Ганна Марківна - його
дружина історик, вчителі Надія
Григорівна Демчук, Микола Павлович Іваненко - вчитель фізики,
Галина Тимофіївна Колесник,
Неля Нікандровна Божетарнік
— вчитель малювання та багато
інших.
Понад чверть віку засівали
вони розумним, вічним, добрим
зерном освітянський лан у Козятинській школі №5. Зоряний час
у їх творчих біографіях припадає
на 60-70-80 роки, як професійного і творчого злету, так і розквіту
педагогічного таланту.
У 1953-54 роках отримали золоті медалі 300 випускників і далі
за роками багато з них вступили
до вищих навчальних закладів

на бюджетну форму
навчання. А
фундатори колосистої педагогічної ниви
на ле жа ли до
тих учителів, які були справді
коштовним скарбом держави.
Адже вони докладали зусиль,
аби школа ставала для учнів
другою домівкою в атмосфері
любові. Низький уклін педагогам
- ветеранам Василю Семеновичу
Демчуку (вчитель праці), Леокадії
Антонівні Госпіній (викл. російської мови), які працюють нині,
а також Галині Тимофіївні Колесник (викладач німецької мови),
якій нещодавно виповнилося 90
років.
Високою вимогливістю до себе,
зосередженістю й дисциплінованістю, високою внутрішньою
культурою й відданістю справі,
щирою любов’ю до дітей і вболівання за їхню долю Галина
Гаврилівна Грабчак (вчитель ма-

тематики) залишила
світлий спогад про
себе в пам’яті колишніх випускників.
І кожен з них поніс
у життя частинку її
світлого розуму і щирої душі.
Галина Гаврилівна працювала
завжди натхненно, присвячувала
вихованцям не лише “оплачувані” години, а й той час, який
справедливо могла б витрачати
на власну родину, двох донечок
- учениць школи №5, домашні
справи. До речі, Тетяна і Валентина закінчили школу з золотими
медалями. Вони фахівці своєї
справи, а Тетяна Петрівна обрала найгуманніший фах лікаряокуліста, щоб дарувати світло і
радість життя пацієнтам.
Тож щасливій учительській

долі Галини Гаврилівни Грабчак можна вклонитись
від серця, бо її сяючі очі,
як дзеркало широкої і доброї душі відкрите, завжди
усміхнене обличчя, на якому
доброта, завжди виринатимуть
у пам’яті вихованців, як тільки
спогад переноситиме їх на Берег
Дитинства.
У цьому році влітку, в день
пам’яті Галини Гаврилівні Грабчак,
ми з Надією Кривенковою (шкільною подругою, яка є вчителькою
математики) принесли до берега
вічного спокою її душі букети
айстр, троянд і свою скорботу…
Та немає букета дорожчого, ніж
той, що зібраний із нев’янучої
пламінкової любові вдячності й
світлої пам’яті живих. Галина Гаврилівна його заслужила.

“Панда” стала відома на всю область
Пишаємось: всі спортсмени беруть тільки призові місця
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Антон Кравчук

Вадим Каспрук

Світлана Олицька

Платон Янковчук

Олександр Іванченко

П’ять медалей привезли з Гайсина
На початку грудня у Гайсині
відбулася відкрита першість з
кіокушинкай карате серед юнаків
та дівчат від 8 до 15 років у розділах «куміте» та показові виступи 15-16-річних дітей. З’їхалися
спортсмени з Теплика, Вінниці,
Козятина. Спортивну честь нашого міста захищали 5 юних бійців.
Усі вони вихованці спортивного
клубу «Панда» (СК «Панда»),
тренер — Віталій Гунько.
Наші земляки показали найкращий командний результат! Вони
завоювали 5 нагород. Переможцями у своїх вікових та вагових

категоріях стали: Владислав Дука
– 1 місце, Анна Комісарчук – 1
місце, Назар Антонюк – 1 місце,
Артем Комісарчук – 2 місце, Назар Гунько – 2 місце.
Чотири призових місця у відкритому кубку області
У Вінниці 16 грудня пройшли
змагання на відкритий кубок
Вінницької області та міста Вінниці з кіокушинкай карате у
розділі «куміте». Учасниками
стали 16-17-річні юнаки і дівчата
та серед молодших 2003-2004,
2005-2006 та 2007-2008 років народження. Відбулися і показові
змагальні виступи у розділі «куміте» серед хлопчиків та дівчаток
2009-2011 років народження. Ко-

зятин представляли чотири бійці
— також вихованці спортивного
клубу «Панда». Переможцями у
своїх вікових та вагових категоріях стали: Назар Антонюк – 1
місце, Богдан Іщук – 2 місце, Назар Гунько – 3 місце, Владислав
Дука – 3 місце.
Р. S. Спортивний клуб “Панда”
майже півроку, як очолив Віталій
Гунько — колишній вихованець
секції з карате «Козятинська
районна Федерація кіокушинкай
карате» під керівництвом Дмитра
Бондарця. Зараз Дмитро знаходиться на сході України — захищає нас від окупації Росії. СК
“Панда” проводить свої тренування по понеділках, середах
і п’ятницях у спортивному залі

школи №3 на вулиці Матросова,
41. На сьогодні в клубі нарахову-

ється більше двадцяти спортсменів різних вікових категорій.

Вітання
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Криниці «Під ключ»
а Якісно
Швидко т
• Копаємо
• Докопуємо
• Чистимо

414944

412974

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

413123

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

413988

413773

410422

413977

411015

400390

413985

414063

413983

продам

 ×îáîòè ðîáî÷³ íà ì³õó ð.44-45., âàòí³ øòàíè ð.48,
50, 52, 54, âàòíà æåëåòêà ð. 48, 50, 52,, õàëàòè ðîáî÷³
êîðè÷íåâ³ ð.54, 56, 58. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
 DVD, ìàãí³òîôîí «Ìàÿê», ðàä³îëà, ôîòîàïàðàò Ñàëþò,
ñîêîâèæèìàëêà, ìàòðàö 2-õ ñïàëüíèé âàòíèé, îä³ÿëî
ïóõîâå ðó÷íî¿ ðîáîòè. 096-364-80-30
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-

61-20
 Áàëîíè ãàçîâ³ ìàë³ òà âåëèê³. 063-143-61-18
 Áàðàí³â Ìîëîäèõ íà øàëèê, ÷è ïëåìÿ
ðîìàí³âñüêî¿ ïîðîäè. 098-059-08-05
 Áåíçîïèëà Øò³ëü 180. 068-024-27-05
 Áåíçîïèëà, áåíçîêîñà, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ
500 Âò âñå íîâå, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé,
ìëèí çàâîäñüêèé, ßÂÓ-350, åëåêòðîçâàðêà,
àâòîãåí, åëåêòðîïëèòà, òàãàíîê. 068-216-34-20
 Áðàìà íîâà íà ãàðàæ (ñàìîâèâ³ç). 063-82939-27

 Ãîð³õè ì’ÿê³ ö³ë³, íå ìàë³. 063-600-58-51
 Ãîð³õè ö³ë³ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³. 063-143-61-18
 Ãîð³õè ö³ë³, íåäîðîãî, ì’ÿê³, ñâ³òë³. 063-143-61-18
 Äåøåâî ö³ë³ ãîð³õè. 093-297-19-24
 Äèâàí á/ó, ë³æêî îäíîñïàëüíå, äâà êð³ñëà, äâà
òåëåâ³çîðè âñå â ãàðíîìó ñòàí³. 063-105-90-12
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó
ãàðíîìó ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Ä³â÷èíêà ñåìáåðíàðà 9 ì³ñ., øóêàº ëþáëÿ÷ó ðîäèíó,
ÿêà áóäå ö³íèòè öþ ïîðîäó òà í³êîëè íå çðàäèòü àáî
ïîì³íÿþ íà 1 ò. çåðíà. 097-793-55-95
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-45622-41
 Äî¿ëüíèé àïàðàò À²Ä-1 - 5 000 ãðí. 063-663-48-07,
097-842-98-28
 Äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, äâåð³ äåðåâÿí³ ì/ê ç³ ñêëîì,
äçåðêàëî îâàëüíå, òþëü, ëàìáðèêåí, ìàíèêåíè ÷îë.
(òîðñ). 097-643-40-14
 Äóæå ãàðíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà, ÿê³ ïðèíåñóòü ðàä³ñòü
â Âàøó îñåëþ, äåøåâî. 068-591-62-77
 Åëåêòðîï³÷êà, åëåêòðîäóõîâêà, äèâàí ðîçêëàäíèé,
òåëåâ³çîð. 093-406-75-28
 ªâðî - áàòàðå¿ 3 øò. äîâ. 1 ì íîâ³ - á/ó ïî âèã³äí³é
ö³í³, êîíäèö³îíåð á/ó + á/ó ÏÊ. 097-266-31-92, 063240-29-37
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
 Ç/÷àñòèíè äî êîòëà Ôåðîëë³, øïàëåðè, ïàðàô³í,
êóðòêà øê³ðÿíà, ôîòîàïàðàò ²Ê 107, ñàìîâàð, êîñòþì
÷îë. ð.52, òðóäè ä³àì. 33 ìì. 067-494-05-59
 Çåì. ä³ë-êà 0.06 ñîò. â öåíòð³ ï³ä çàáóäîâó. 098-97429-35, 063-392-93-20
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ð-í êîëèøíüîíî
ÑÒÎ (ÏÐÁ). 063-293-14-06, 067-129-82-31
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. á³ëÿ ïðîêóðàòóðè. 097-210-4969, 093-189-77-54

 Êîðîâà ò³ëüíà 7 ì³ñ. ç 2 òåëÿì ñ.Ïåðåìîãà. 098870-60-85
 Êîñò³ - ëàçè ËÌ-3, ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-79234-18
 Êîòåë Í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» 2-õ êîíòóðíèé á/ó, â
ãàðíîìó ñòàí³, ðîáî÷èé. 068-519-07-18
 Êðàñèâ³ âàçîíè ð³çíèõ ñîðò³â âèñîòîþ 1-2 ì. 068334-66-72, 093-940-96-11
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ñòóëà, äèò.
êîìïëåêò, ðèáàöüê³ ñò³ëüö³, ëþëüêà ç ëîçè. 096-51212-08, 093-510-45-63
 Êðîëèêè ð³çíèõ ïîð³ä òà ð³çíîãî â³êó. 097-90420-43
 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
 Êóõîííèé òåëåâ³çîð â õîðîøîìó ñòàí³ LG 1
200 ãðí., ãàçîâà ïëèòà 4-õ êàìôîðíà Áåëàðóñü â
õîðîøîìó ñòàí³ 1 500 ãðí. 093-623-00-91
 Ë³æêî ìåä. ä/ëåæà÷î¿ ëþäèíè ìåòàëåâå
ìåõàí³÷íå, äèâàí - êðîâàòü ðîçêëàäíèé, ñòàðèé
ñåðâàíò, êèëèì íàñò³ííèé. 093-588-66-17
 Ëóê ñïîðòèâíèé, äèòÿ÷èé, ðîçêëàäíèé, àðáàëåò
äèòÿ÷èé äëÿ àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó. 093-799-12-51
 Ìåòàëåâèé ðîçá³ðíèé ãàðàæ â ³äåàëüíîìó ñòàí³.
068-334-66-72, 093-940-96-11
 Ìèéêà íîâà âèñîêîãî òèñêó ÌÀÊ²ÒÀ HW 112, òèñê
äî 120 áàð, ïîòóæí³ñòü 1.6 Êâò/ãîä, âèêîðèñòîâóº
âîäè 370 ë./ãîä. 093-632-67-42, 096-068-22-73
 Ìîëîäíÿê íóòð³é. 093-154-27-52
 Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110,
ôàðè, ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî
íîâèé. 098-007-84-33
 Ìóêà âèùèé òà ² ñò. 097-703-80-96, 063-18781-19
 Ì’ÿêèé ê³ìíàòíèé óãîëîê «Äèïëîìàò» ð.250 õ 190
õ 90, ïðóæèííèé áëîê â êîìïëåêò³, òðè ïîäóøêè,
äâà âàëèêà ó â³äì³ííîìó ñòàí³. 063-541-10-94, 096160-11-85
 Ì’ÿñî òóøêàìè íóòð³é, ìîðñüêèõ ñâèíîê, 097-44620-46, 063-629-01-49
 Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â ð³çíèõ ñîðò³â.
068-334-66-72, 093-940-96-11
 Íîâîð³÷íèé êîñòþì äëÿ ä³òåé «Êîùåé
Áåçñìåðòíèé». 067-928-53-87, 093-116-14-13,
2-32-49

 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè ãàðí³: ñí³æèíêà, ï³ðàò, ñîáà÷êà.
063-623-13-57
 Íîâîð³÷í³ êîñòþìè äëÿ õëîï÷èêà (Ãàðð³ Ïîòåð,
÷îðíî - á³ëèé ê³ò) äóæå ãàðí³ íåäîðîãî, çèìîâ³
øàïî÷êè äëÿ õëîï., ðå÷³ â õîðîøîìó ñòàí³ äëÿ
õëîï÷èêà ð³çí³. 093-548-53-84, 2-23-29
 Íóòð³¿ òóøêè òà ìîëîäíÿê. 067-152-76-83, 063694-20-04
 Îá³ãð³âà÷³ - 2 øò., ïðàñêà 2 øò., íî÷âè, áàë³ÿ äîâãà, êàñòðþëÿ ìåòàë., ºìàë. ïî 10, 20 ë., â³äðî
ºìàë., ñóë³ÿ 30 ë., êîñòþì ÷îë. íîâèé. 096-364-80-30
 Îáëàäíàííÿ äëÿ âèãîòîâëåííÿ êîâàíèõ âîð³ò,
çàáîð³â, ðåø³òîê ³ ò. ä. 097-369-60-59, 063-829-40-41
 Îâåñ. 096-857-52-99, 068-729-24-65
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-

4242

 Áóä³âåëüí³ ïàíåë³ - 4 øò., 1.20 õ 6 ì., 1 800 ãðí./1
øò. 063-054-39-57
 Áóðæóéêó, ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, ÿê³
ï³äõîäÿòü äëÿ àâòîêëàâó äåøåâî, íàêîâàëüíþ. 063600-58-51
 Áóðÿê êîðìîâèé. 097-857-72-72
 Âàçîí öèêëàìåí: äåòêè, ñåÿíöè, ñåìåíà. 093-10983-83, 097-556-89-47
 Âàííà àêðèëîâà «Öåðñàí³ò» 140 õ 75, íîâà +
í³æêè, àñèìåòðè÷íà, ïðàâîñòîðîííÿ 2 000 ãðí. 098974-44-48, 093-299-71-19
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³íî÷èé âèð-òâà ²íä³ÿ, ïîâí³ñòþ
óêîìïëåêòîâàíèé. 067-775-33-74, 095-185-81-44
Ñåðã³é
 Âñå äëÿ ãàçîçâàðêè 1 àïàðàò íîâèé, 1 àïàðàò
á/ó, øëàíãè, ðåçàêè, êîðîáêà ïåðåäà÷ äî Æèãóë³.
063-774-02-46
 Âóã³ëëÿ, äðîâà, âîäîíàïîðíà ñòàíö³ÿ. 097-03132-66
 Ãàðàæ â êîîï. «Æèãóëè» ï³ä áóñ, çåìëÿ
ïðèâàòèçîâàíà, òåðì³íîâî, íåäîðîãî. 093-774-8164, 067-442-17-71
 Ãàðàæ â öåíòð³, øâåéíà ìàøèíêà íîæíà, ÷åìîäàí
íà êîëåñàõ âåëèêèé, ê³ìíàòíà ñò³íêà Ïîëüñüêà. 063344-14-45, 098-600-82-43, 063-649-90-85
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãàðàæ ï³ä áóñ â êîîï. «Æèãóë³», íåäîðîãî. 063615-33-70
 Ãàðàæ öåãëÿíèé âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà. 093013-26-80, 068-077-20-37
 Ãàðáóçè, ìîðêâà. 063-680-02-29
 Ãàðíåíüê³, ïóõíàñò³ õàñÿòà ÷åêàþòü íà ñâîãî
ãîñïîäàðÿ (õëîï÷èêè). 097-483-42-09
 Ãàðíåñåíüêèõ, ÷èñòîêðîâíèõ öóöåíÿò ïåê³íåñà ç
äóæå ïðèïëþñíóòèìè ìîðäàøêàìè. 063-671-67-65

 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Ñàäîâà,
òåðì³íîâî. 093-600-11-98
 Çåì. ä³ë-êà 22 ñîò., ñ.Êîçÿòèí âóë.Îêòÿáðüñêàÿ 86.
096-932-42-16
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º
äåðæ. àêò. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º
âîäà, ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-97115-31
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó.
093-925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-63189-49
 Çîëîòèé ÷îëîâ³÷èé ïåðñòåíü 10 ãðàì 585 ïðîáà, â
³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-575-60-55, 093-013-65-24
 ²íâàë³äíà êîëÿñêà íîâà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³ á/ó â
ãàðíîìó ñòàí³. 098-477-37-33, 093-596-41-07
 ²íäîêà÷óðè, äðîâà äîìàøí³ ôðóêòîâ³ 1 500 ãðí.,
êóðòêà íîâà ÷îë. ð.46. 068-044-24-68
 Êàðòîïëþ ì³ëêó. 063-675-93-80
 Êàðòîïëÿ äð³áíà, íîâèé ãàç. êîíâåêòîð, íîâà ãàç.
ïëèòà. 068-042-03-34, 093-299-59-13
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà, ñ³íî ëþöåðíè, òþêè ñîëîìè
ïøåíè÷íî¿ ìàë³. 068-216-34-20
 Êàðòîïëÿ. 063-276-07-38
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067442-17-71
 Ê³îñêè 2 øò., ç³ âñ³ì îáëàäíàííÿì òà äîêóìåíòàìè,
ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 126, òà âóë.Âàñüêîâñüêîãî
60À. 093-457-18-48, 098-888-21-88
 Êë³òêè äëÿ êðîë³â, áóðæóéêà çàâîäñüêà òà
ñàìîðîáíà, ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà
ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè 20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22,
067-137-87-38
 Êîáèëà ðîáî÷à 12 ðîê³â. 067-147-49-62, 096-00721-76 ï³ñëÿ 17:00
 Êîáèëêà ìîëîäà 4 ðîêè. 067-293-07-73
 Êîæóõ òà êóðòêà ç íàòóðàëüíî¿ îâ÷èíè. 067-72783-26
 Êîçåíÿòà 4 ì³ñ., õîðîøî¿ ïîðîäè, äîãëÿíóò³. 096335-10-67
 Êîëÿñêà Àäàìåêñ Ìàêñ çèìà/ë³òî. 096-702-36-93,
063-349-60-62
 Êîðìîâèé áóðÿê 250 êã. 063-108-97-02, 096-25538-16
 Êîðìîâèé áóðÿê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì.
098-090-95-32
 Êîðìîâèé áóðÿê, ñ.Ñîê³ëåöü. 068-762-96-65
 Êîðìîâèé áóðÿê. 063-398-82-68, 093-640-13-96,
068-627-51-46

091-22-38, 096-467-88-94
 Ïàñ³êà - ³íâåíòàð, ÿùèêè 2 øò. ä/ðàìîê,
ðàìêè - êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷, ë³òåðàòóðà ïî
áäæ³ëüíèöòâó. 096-364-80-30
 Ïëàíåòàðêà ³ õâîñòîâèê äî òÿæêîãî ìîòîöèêëà,
áî÷êà àëþì. 300 ë., øâåéíà ìàøèíêà íîæíà Ò²ÊÊÀ
(Ô³íëÿíä³ÿ), ñºòêà(6 ìì.) - 12 ì., òåëüôåð ñâàðêà
ñàìîðîáíà, êîìïðåñîð Ç³ëîâñüêèé, òåëåâ³çîð
Panasonic TC 2119R á/ó, êóðòêà øê³ðÿíà ÷îë. çèìîâà
ð.48-50. 063-695-30-20, 063-689-36-37
 Ïîðîñÿòà âàãîþ 30 êã. Ïåòðåí - Ëàíäðåñ. 063-53084-96, 096-160-51-28
 Ïîðîñÿòà ìàë³ 8-9 òèæí³â, ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 097693-09-24, 063-174-01-32
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè 12-14 êã. 096-458-74-38
 Ïîðîñÿòà ì’ÿñíî¿ ïîðîäè Ëàíäðàñ õ Ëèòîâñüêêà
10-12 êã. 097-555-10-06, 068-216-70-39
 Ïîðîñÿòà ñ.Ìàõàðèíö³. 097-792-04-59
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé,
Òóðö³ÿ îðèã³íàë, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, íîâèé. 063276-07-38
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ðîëèêîâ³ êîíüêè, ãàçîâà ïëèòà, äèòÿ÷³ ðå÷³: òóôë³,
ñàïîæêè, ÷åðåâè÷êè. 097-748-09-41
 Ñàìêè òà ñàìö³ êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä. 097-793-55-95
 Ñåðâàíò, ³íâàë³äíà êîëÿñêà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ
³íâàë³ä³â, êð³ñëà, ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, íåäîðîãî.
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 21 грудня 2017

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 21 грудня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

413687

410537

415454

414345

414925

413987

414302

413342

413984

411056

410427

411254

413277

414571

413978

413986
413985

413276

406832

414571

412972

ремонт, послуги

414986

414898

Виконуємо ремонтні роботи всередині і зовні
оселі. Деталі по телефону. Максим. 0637165569
096-862-79-98; 099-374-33-62
Штукатурка, стяжка, гіпсокартон, плитка,
шпатлевка, покраска, ламинат. 063-269-75-25
Будівельні та підсобні роботи. 093-76-76-784

414897

414989

414571

414043

6. Будiвельнi матерiали

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

8. Автомобiлi
8.8. Автозапчастини авто-ремонтнi послуги
Авто на газ. Встановлення всiх поколiнь, документацiя, а також
є б/в. "Профi Газ" Тел.:(067)268-80-35, (093)297-27-97

9. Робота
9.1. Пропоную
"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
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33

6.3. Ремонтно-будiвельнi послуги

Рiзноробочi. Розмотування/змотування польового обладн.
Прожив.в польов.таборi. Тел.:(067) 554-53-42

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

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

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

25. Загальнi оголошення

11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067) 77566-29

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

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

097-147-84-88
 Ñ³÷êàðíÿ. 068-622-84-52
 Ñòàíîê äåðåâîîáðîáíèé áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé
380 Â, 5 Êâò, àäàïòîð áðè÷êà äî ìîòîáëîêà,
åëåêòðîäâèãóíè á/ó ð³çí³. 093-375-06-61
 Ñò³ë êóõîííèé 1.5 õ 0.75, êóõíÿ 2 ì., øêàô
íåäîðîãî. 067-796-11-99
 Ñò³ë ðîçêëàäíèé, øàôà ñòàðà, õîëîäèëüíèê
ðîáî÷èé, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà. 096-96945-99
 Ñóõó äîñêó òà øïàëè íà äðîâà. 063-353-58-16

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55

25.1. Продам

Пропала собачка в р-ні ПРБ, породи
Пекінес біла з чорно - коричневими
плямками 1 рік, Карликовий. Прошу всіх небайдужих людей допомогти знайти нашого хлопчика
за винагороду 500 грн.
063-671-67-65

Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та
проживання за рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна.
Тел.: 0983155059

Куплю чорний метал, мідь, алюміній, латунь - дорого, макулатуру
та картон. 073-793-55-95

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

 Òåëåâ³çîð LG â â³äì³ííîìó ñòàí³ ä.ò. 21624. 097098-05-02
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 5 ì³ñ. ñ.Ñîøàíñüêå. 097-311-99-25
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 6 ì³ñ. 096-231-90-50
 Òîðãîâå îáëàäíàííÿ òà ìàíåêåíè æ³íî÷³, íåäîðîãî.
073-428-25-56
 Òîðãîâ³ ïðèëàâêè 60 õ 80 õ 115. 093-225-06-57
Àëëà
 Òþêè, äðîâà, êîëåñà ÌÒÇ âóçüê³, êóëüòèâàòîð äî
ìîòîáëîêà, ïøåíèöÿ ÿðà, ãîëîâêà äî ìîòîðà Ä-240,
âô³ÿëêà äëÿ çåðíà. 068-024-27-05
 Ó÷àñòîê 8 ñîò., ì.Êîçÿòèí ï³ä çàáóäîâó. 093-18780-57 Ìàêñèì
 Õâèëÿñò³ ïàïóãè. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Õîëîäèëüíèê Ñíàéãå, 2-õ êàìåðíèé, ó ãàðíîìó
ñòàí³, íåäîðîãî. 096-979-21-18, 063—828-27-30
 Ö³ë³ ãîð³õè äåøåâî. 068-591-62-77
 Öóöåíÿòà ³ìïåðàòîðñüêîãî ïåê³íåñà. 063-694-5725, 097-281-93-90
 Öóöåíÿòà ïåê³íåñà. 097-793-55-95
 Øâåéíà ìàøèíêà Ïîäîëêà ç åëåêòðî ïðèâîäîì,
äçåðêàëà áåç ðàì, òðóáà à/ö ä³àì.10, 2.5 ì. 093681-01-44
 Øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð», àêñåñóàðè
äëÿ êîòà (áóäèíî÷îê, á³î-òóàëåò, êîðçèíà), òþëü ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ. 097-147-84-88
 Øèíüåí - âîëîñû 35 ñì., ðóñûé öâåò. 093-25627-13
 Øëàíã ãàôð. äëÿ ãàçó, ãàç. áàëîí, äèñê ç íàïèë.,
íàá³ð âèêðóòîê, íèòêè äëÿ â’ÿçàííÿ, êíèãè. 093-850-

ПРОПАВ собачка в р-ні ПРБ по вул.
Козацькій. Біленький з темними
плямками - пекінес. Прохання хто
можливо бачив чи знає повідомити за тел. 097-793-55-95. ВИНАГОРОДА 500 грн. ГАРАНТОВАНА.

414896

робота

ТОВ "Козятинмлин" запрошує на роботу апаратника борошномельного виробництва та
різноробочих. Оплата висока. 097-364-46-50
На постійну роботу потрібен шеф кухар, помічник
кухаря, продавець зі знаннями ПК, водій ЗІЛ - 130,
різноробочий. 067-430-02-80
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується
продавець з ветеренарною зоотехнічною або медичною освітою 063-554-18-81
Магазин з продажу господарських товарів проводить конкурс на посаду керуючий магазином.
Резюме: NewBud25@gmail.com Тел.073-410-51-81
Охоронники ч/ж. Вахта, проїзд та проживання за
рахунок підприємства. З/п висока та своєчасна.
098-315-50-59
Запрошуємо на роботу - ДИСПЕТЧЕРА 063-29320-08
Кафе "Хуторок" запрошує на роботу барменів,
офіціантів, помічника повара. Досвіт роботи не
обовязковий. 067-264-95-70, 093-145-82-34
Запрошується менеджер, продавець, секретарпомічник, оператор комп"ютерного набору,
системний адміністратор (можна без диплому),
працівник на склад. Бажано в.о. 063-366-49-50
Охоронники. Г/р: 15/15 днів (оплата - 250 грн/
доба + харчування), 7/7 днів (оплата - 300 грн/
доба), 3/6 днів (оплата 250 грн/доба) Надаємо
безкоштовне житло. Робота в м. Київ. Тел.:
0444842518, 0676567811, Олена (дзвонити з 1100 до 16-00)
Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, автомийника, шиномонтажника.
067-920-67-94 м.Козятин вул.Довженка 22-Д
Група компаній "Ястреб" запрошує на роботу
ч/ж на посаду охоронника вахтовий метод, 15,
30 діб, заробітня плата від 180 - 250 грн./доба
+ компенсація за харчування, м.Козятин вул.
П.Орлика 16 оф. 6 поверх 3. 067-743-34-06, 073003-81-29, 0432-520822, 066-151-19-12
На роботу в Кав'ярню потрібна відповідальна людина. 063-187-41-52 Максим
На роботу в магазин потрібен вантажник. 063-65012-28, 063-702-55-49
Запрошуємо працівників з мед. освітою для
роботи Косметологом з подальшим навчанням.
097-759-18-66
На постійну роботу в ArmAto Pizza потрібна дівчина
- офіціант, графік 2/2. 063-157-59-96
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка
на місце роботи за рахунок роботодавця. Тел.:
0952872944; 0677869928
Поставте, будь ласка, жирним шрифтом оголошення на 3 виходи
Прибиральники (ці) в торгові центри м. Київ.
Робота позмінна. Допомога з житлом. Оплата
проїзду до Києва. З/п 5000-8000 грн/місяць. Тел.:
0675268435, 0660611520, 0730307424

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

01-60
 Øóáêà ç êðîëèêà ð. 52-54 â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
êîðè÷íåâà ç êàïþøîíîì 1 000 ãðí., ÷îáîòè æ³íî÷³
ð.38 4 ïàðè íåäîðîãî. 067-592-43-32, 093-020-23-02
 Ùåíêè Çàïîäíî - ñèáèðñêîé ëàéêè. 097-029-9377, 096-263-89-67
 Ùèòîê ïðèáîð³â ç ðàìêîþ ³ ïåðåêëþ÷., ðàä³àòîð ç
åë. âåíòèëÿòîðîì ÂÀÇ 2110-2112, ñèä³ííÿ ÂÀÇ 2101,
ãîëîâêà ³ êîë³íâàë ÂÀÇ 2101-07, äâåð³, ïå÷êà, áàëêà
òà ³íø³ ç/÷àñòèíè äî Ìîñêâè÷à 2141. 067-345-41-77
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ

 1 ê³ìí. êâ. öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîí
çàñò³êëåíèé, êàáåëüíå, ïîãð³á, íåäîðîãî. 067584-85-58
 1 ê³ìí. êâ., 3 ïîâ., âóë. Ã. Ìàéäàíó 16, ³íä.
îïàëåííÿ, ñòàí æèëèé. ÒÅÐÌ³ÍÎÂÎ 093-767-5925, 067-745-00-20
 1-ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., íàâïðîòè ó÷èëèùà, ³íä.
îïàëåííÿ, ºâðî â³êíà òà áàëêîí, óòåïëåíà
íàâ³òü ç êîðèäîðà, â ãàðíîìó ñòàí³, º ï³äâàë.
093-885-32-80
 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 093-750-77-77
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî 3/8, 36 êâ.ì.,
íåäîðîãî. 093-566-23-14
 1-ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ â ãàðíîìó ñòàí³. 063-231-

Водіїв кат С,Е. З/п від 15000грн,
- Автослюсарів (вахта), з/п
6000грн на ПП "Укртранс" Київська обл. Офіційне працевлаштування, безкоштовне проживання.
Вчасна з/п. Тел.: 0504469849
Маргарита Володимирівна
59-64, 068-760-51-03
 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, 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ³íòåðíåò, ïîãð³á, ñàðàé. 093-878-32-10,
097-643-30-01
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, 37 êâ.ì.,
çðó÷íå ðîçì³ùåííÿ ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí, º
âåëèêà ëîäæ³ÿ. 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, îïàëåííÿ
ãàç. êîëîíêà, ºâðî áàëêîí, ³íòåðíåò, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 067-843-81-54, 063-780-65-82
 2-õ ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., âóë.Ï.Îðëèêà 8. 098305-54-74
 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., â Êîçÿòèí³ ð-í ÏÐÁ. 073-06052-73, 097-405-56-60
 2-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ. 097643-35-23
 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. 093-63189-49

Куплю стартер МАЗ, КамАЗ б/у
можна не комплектні.
067-937-45-39
Продам 3-х кімн. кв., в центрі, вул.
Леніна 13, стан жилий, 3 пов. 700
000 грн. 067-430-23-00
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 75,
4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, 44 êâ.ì., æèòëîâèé ñòàí,
äåøåâî. 063-296-30-12
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, â 4-õ ïîâ./áóäèíêó, 2
ïîâ., îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, ÷àñòêîâèé ðåìîíò.
067-411-14-21
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ âóë.8-Ãâàðä³éñüêà.
096-650-40-34, 093-453-05-84 äî 21:00
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï
â³êíà, ðåìîíò, íàÿâíå ï³äâàëüíå ïðèì³ùåííÿ,
êîíòåéíåð. 098-585-28-33, 050-417-79-70
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò,
³íä. îïàëåííÿ, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî. 063843-94-57
 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. 097305-14-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4/5, âíóòð³øíÿ ñåêö³ÿ,
âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74, çàã. ïëîùà 52.2 êâ.ì.,
êóõíÿ 8 êâ.ì., ê³ìíàòè îêðåì³, ³íä. îïàëåííÿ, 2
êëàäîâêè. 093-875-71-85
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ
(2-õ êîíòóðíèé êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò.
063-181-29-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ñàí.âóçîë ðîçä³ëüíèé, âåëèêà
êëàäîâêà, çàã. ïëîùà 56 êâ.ì., âåëèêà â³òàëüíÿ
26 êâ.ì., ñïàëüíÿ 9 êâ.ì., êóõíÿ 7 êâ.ì.. 067181-05-28
 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. â öåíòð³, 2 ïîâ., ëîäæ³ÿ, áàëêîí
- óòåïëåí³, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-44843-19 Âàñèëü
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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

пам'ятаємо, любимо, сумуємо

RIA-К, Четвер, 21 грудня 2017 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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öåãëîþ, º êàì³ííèé ïîãð³á, öåãëÿíèé õë³â, ë³òíÿ
êóõíÿ òà ³íø³ ãîñï. áóä³âë³, á³ëÿ áóäèíêó 60 òñîò.
ãîðîäó. 093-947-43-61
 Áóäèíîê 100 êâ.ì., òåðì³íîâî, ãàçîâå òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà, â áóäèíêó âîäà,
òóàëåò, âàííà, 4 ê³ìíàòè. 04342(32083), 097705-38-18
 Áóäèíîê 110 êâ.ì., òåðì³íîâî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ, ñàðàé,
2 êðèíèö³, 2 âèãð³áí³ ÿìè, ôðóêòîâ³ äåðåâà,
âñåñåçîííèé ï³ä¿çä, ïîðó÷ øêîëà, àâòîáóñí³
çóïèíêè, äî öåíòðó 1.5 êì. 097-753-65-54
 Áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 33, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, 57 êâ. ì. ê³ìíàòà, ñïàëüíÿ, ãîñòèííà,
êóõíÿ 15,3 ç â³äëèâîì, 10 ñîò. ðîäþ÷î¿ çåìë³, 2
ñàðà¿, ñóõèé ïîãð³á. 185 òèñ. ãðí. 093-209-0688, 097-955-65-90
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, ïëîùà áóä.
62 êâ.ì., º ãàç. îïàëåííÿ, âîäà, òóàëåò, âàííà,
ñàä, ãîðîä, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò.
097-905-37-10, 063-406-82-39
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ
êóõíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ
àñôàëüòîâàíå, îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó
º âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà
æèâè. 067-412-28-56, 067-966-19-14
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Íåïåä³âêà, âåëèêèé äâ³ð,
êðèíèöÿ, âõ³äíèé ïîãð³á, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³,
50 ñîò. ãîðîäó á³ëÿ áóäèíêó. 098-441-37-71,
093-054-98-69 Ãàëèíà
 Áóäèíîê ãàç., ð-í ÏÐÁ. 063-386-14-76
 Áóäèíîê æèòëîâèé ãàç., ð-í 5 øêîëè, 8 ñîò.
çåì. ä³ë-êà, ïîãð³á, ñàðàé, ñàäîê, äåøåâî. 063296-30-12
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì.,
ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç,
âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå
+ ãàç. îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-6745, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ç ðåìîíòîì, 89 êâ.ì., ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, ì/ï â³êíà, ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, çåìëÿ ïðèâàòèç. 8.6 ñîò., ïðîâ.
Çàâîäñüêèé 15/2, ì.Êîçÿòèí. 067-783-36-23
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã.
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á.
098-588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Ìåíäåëººâà, çåì.
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ТОВ “РІА Холдинг”

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

АВТОМОТО

 ÂÀÇ 21013 1983 ð.â., â äîáðîìó ñòàí³. 096964-62-62
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â.
097-488-07-54
 ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., îá’ºì äâ. 1.6 ñì. êóá.,
íå áèòà, íå ôàðáîâàíà, íîâà çèìîâà ðåçèíà,
íîâèé àêóìóëÿòîð. 097-485-61-78
 ÂÀÇ 2108 1992 ð.â., ÷åðâîíèé â ÷óäîâîìó
ñòàí³. 067-407-62-92
 ÂÀÇ 2110 2003 ð.â., ñòàí õîðîøèé. 098818-60-84
 ÂÀÇ 2115 2011 ð.â. 063-829-39-27
 Äåî Íåêñ³ÿ 2011 ð.â., 92 òèñ. ð³äíîãî
ïðîá³ãó, ñòàí ³äåàëüíèé 4 000 ãðí. 093-99548-89
 Îïåëü Êàäåò 1.3 ã/á, 4 ñò. ÊÏÏ, ãàðíèé
ñòàí, äâèãóí ï³ñëÿ êàï. ðåìîíòó, íà îáêàòö³,
íîâà ãóìà, íîâà ÀÊÁ, ãàðíèé ðîçõîä ïàëèâà,
ñ³äàé ³ ãàíÿé. 097-130-29-02
 Òðàêòîð Ò-70 (ìîëäîâàí), íà õîäó,
íåäîðîãî. 067-937-45-39
 Òðàêòîð, ïëóã ïðèöåï ÞÌÇ-6. 093-657-

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

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

096-969-45-99
 Ï³â áóäèíêó 3 ê³ìí., ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé,
ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò.,
îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, âõ³ä îêðåìî. 096550-32-57
 Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093018-62-77, 097-264-46-76
 Ï³â áóäèíêó ñ.Êîçÿòèí, 8 ñîò. ãîðîäà,
îêðåìèé âõ³ä, êðèíèöÿ, ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ.
098-938-69-79, 093-896-03-78, 093-017-87-05
 Ïîëîâèíà áóäèíêó âóë.Êóë³êîâñüêîãî 4/1,
3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, ï³ä êîðèäîðîì º ïîãð³á,
âîäîïðîâ³ä çàâåäåíèé â êóõíþ, îïàëåííÿ
ãàçîâå, º ñàðàé, ãàðàæ, çåì. ä³ë-êà 6.5 ñîò.
098-466-44-27, 050-705-41-75, 068-007-21-00
 ×àñòèíà áóäèíêó 50 êâ., âîäà, ãàç, òåëåôîí,
³íòåðíåò. Â ïîäâ³ð’¿ ïëèòêà, º ãàðàæ, áàíÿ,
ñàðàé, ïîãð³á. Äîêóìåíòè ó ïîðÿäêó, âóë. 9
ñ³÷íÿ 21 êâ.4 063-279-93-99
 ×àñòèíà áóäèíêó â öåíòð, ãàç. îïàëåííÿ,
âîäà, õîðîøèé æèëèé ñòàí, â äâîð³ ãàðàæ,
ñàðàé, ìàëåíüêà çåì. ä³ë-êà, áëèçüêî äî
áàçàðà ³ äî ìàãàçèíó «Ðîìàøêà». 093-63062-05
 ×àñòèíà áóäèíêó çàã. ïëîùà 55 êâ.ì.,
ç ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå,
ñ.Ñèãíàë. 096-082-87-28
 ×àñòèíà áóäèíêó öåíòð, ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãàðàæ, îêðåìèé âõ³ä, çåìëÿ ïðèâàòèç., æèëèé
ñòàí. 096-917-81-85
 ×àñòèíà áóäèíêó, öåíòð, 3 ê³ìíàòè, ç óñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè (ãàç, ïðèëèâ, â³äëèâ), çðîáëåíèé
ºâðî-ðåìîíò, çåì. ä³ë-êà, ãàðàæ, ìîæëèâèé
îáì³í íà Ìîãèë³â - Ïîä³ëüñüê. 067-298-04-95,
067-297-96-18
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м.Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну реєстрацію
інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної діяльності
серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення №170350

19-89
 Ô³àò 2005 ð.â., 2.0 ë. 096-466-07-82
 Ô³àò Ô³îð³íî 2008 ð.â., ³äåàëüíèé ñòàí,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38

КУПЛЮ

 5 ÷è 7 êóðî÷îê ì’ÿñî - ÿº÷íà ïîðîäà. 068591-62-77
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³.
093-767-69-07
 Àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè äîðîãî. 097-79355-95
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ äîðîãî íà
âèã³äíèõ óìîâàõ ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, êîòëè,
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³ áàëîíè. 097-793-55-95
 Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. òà 3 ò. 097-90420-43
 Äîðîãî ìåòàëîáðóõò, êîëüîðîâèé ìåòàë
âóë.Á³ëîöåðê³âñüêà 6. 063-502-62-62
 Äîðîãî ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ êîëîíêè,
ïëèòè, àêóìóëÿòîðè, ðàä³àòîðè, àëþì³í³é. 063671-67-65, 098-500-10-54

 Åëåêòðîäâèãóí 1-4 Êâò ìîæíà íåðîáî÷èé,
êîìïðåñîðà, ìëèí áóäü-ÿêèé, ìîòîáëîê
íåðîáî÷èé àáî ðîçêîìïëåêòîâàíèé,
åëåêòðîçâàðêó íåðîáî÷ó. 068-216-34-20
 Çåðíî ïøåíèö³, ÿ÷ìåíþ ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³.
098-368-01-68
 Êàðòîïëþ äð³áíó, äåðåâî äëÿ ïàëèâà òâåðäèõ
ïîð³ä, êîðìîâèé áóðÿê, òþêè ÿ÷ì³ííî¿ ñîëîìè.
2-30-43, 097-255-51-60
 Êèñëîðîäí³, âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³ áàëîíè,
äîðîãî. 067-456-66-51
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-297-19-24
 Êîíòåéíåð 5-òè òîííèé. 063-143-61-18
 Êóíã â õîðîøîìó ñòàí³. 063-823-11-65 Òîë³ê
 Ìàêóëàòóðó òà êàðòîí, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç.
097-793-55-95
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063288-42-72
 Ìåòàëîáðóõò ÷îðíîãî òà êîëüîðîâîãî ìåòàëó,
äîðîãî. 063-143-61-18
 Ïíåâìàòè÷íó ãâèíò³âêó «Hatsan» á/ó â äîáðîìó
ñòàí³. 098-132-22-28
 Ñâåðäëèëüíèé ñòàíîê. 067-692-85-73
 Ñâèíþ íà â³äãîä³âëþ 100-120 êã. 067-74837-54
 Ñîþ òà íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà. 098-257-43-73,
063-256-59-52
 Ñîþ, ñîíÿøíèêîâå íàñ³ííÿ, ãðå÷êó òà ³íø³
çåðíîâ³ â³ä íàñåëåííÿ. 067-982-68-38
 Ñòàð³ àâòîìîá³ë³ äîðîãî, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç.
063-671-67-65, 098-500-10-54
 Ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ï³ð’ÿ, ãàç. êîëîíêè,
ïëèòè, áàëîíè, õîëîäèëüíèêè, ïðàëüí³ ìàøèíè,
êèñë. áàëîíè, áàòàðå¿, ñòàòóåòêè, ìåäàë³,
ñàìîâàðè, àêóìóëÿòîðè, åë. äâèãóíè, íàðó÷í³
÷àñè. 097-529-10-20
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàç. áàëîíè, ãàç. êîëîíêè,
ãàç. ïëèòè, äîðîãî. 093-297-19-24
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ãàçîâ³ ïëèòè, ãàçîâ³

êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíêè, ãàçîâ³ áàëîíè.
063-143-61-18
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063560-07-98
 ÓÀÇ, ÂÀÇ, Íèâà ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³ 097808-05-45
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063629-01-49
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà
- â áóäü ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³,
íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. ñ. Ñòð³ëüö³â, 13 34,3 êâ.ì. òà
áóäèíîê Âîäîêà÷íà, 73 ãàçîâå òà ï³÷íå
îïàëåííÿ 57 êâ. ì. íà 2-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³.
093-209-06-88, 097-955-65-90

РіЗНЕ

 3 æîâòíÿ ïðèáëèçíî î 20:00 ïî âóë.
Àêàäåì³êà Ïàâëîâà áóâ ³íöèäåíò, õòî áóâ
ñâ³äêîì áóäü-ëàñêà çàòåëåôîíóéòå. 063-78040-51
 Â³ääàì áåçêîøòîâíî ÷óäîâèõ 2-õ ì³ñ.
êîøåíÿò, ïðèâàáëèâ³ ³ íåñëóõíÿí³, ¿äÿòü âñå,
õîäÿòü â îäíå ì³ñöå. 093-459-21-36
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè êîòÿòîê ëàñêàâèõ,
÷óäîâèõ, ìèøîëîâ³â. 063-280-18-63
 Â³ääàì â äîáð³ ðóêè ìàëåíüêèõ ïåñèê³â 1.5
ì³ñ., ÿê³ øóêàþòü äîáðîãî ãîñïîäàðÿ, áóäóòü
â³ðíèìè äðóçÿìè òà îõîðîíöÿìè. 067-777-6803, 063-662-07-55
 Âòðà÷åíèé àòåñòàò ¹843175 â³ä 24.06.1975
ð.í. íà ³ìÒÿ Ðàäæåïîâî¿ Âàëåíòèíè Êàðèí³âíè,
âèïóñêíèö³ 1975 ðîêó ÑØ ¹5 ì. Êîçÿòèí
ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ò³òîð
Ñåðã³é Ëåîí³äîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî ïåíñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ íà ³ìÿ
Ùóðóê Àë³íà Îëåêñàíäð³âíà ââàæàòè íåä³é

ñíèì
 Çàãóáëåíèé äèïëîì êâàë³ô³êîâàíîãî ðîá³òíèêà
ÄÁ ¹010687 ïðî îòðèìàííÿ êâàë³ô³êàö³¿
«Ïðîâ³äíèê ïàñàæèðñüêîãî âàãîíà», âèäàíèé
14.06.1996 ð. ïðîôåñ³éíî - òåõí³÷íèì ó÷èëèùåì
¹17 ì.Êîçÿòèí íà ³ì’ÿ Øì³äò Ãåííàä³é
Àíàòîë³éîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 067-416-85-15
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., ç ìåáëÿìè òà çðó÷íîñòÿìè.
097-710-21-05
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., ïîðÿäíèì ëþäÿì. 063564-54-30
 Çäàì 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç îïàëåííÿ. 063359-40-07
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí ç òîðã³âåëüíèì
îáëàäíàííÿì íåïîäàë³ê Êîçÿòèíà. 093-884-69-74
 Çäàì â îðåíäó òîðãîâå ïðèì³ùåííÿ, â öåíòð³
62 êâ.ì. 098-116-16-17
 Çäàì âðåìÿíêó äëÿ îäí³¿ ïîðÿäíî¿ ëþäèíè,
âñå íåîáõ³äíå äëÿ ïðîæèâàííÿ º. 097-762-17-87,
093-732-60-43
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð. 098-477-04-04
 Çäàì ê³ìíàòè ïîäåííî ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè
067-170-96-34, 063-624-35-39
 Çíàéäåíèé ãîäèííèê ÷îëîâ³÷èé â ð-í³ âóë.
Ïåðåìîãè, äâîðó ÍÃ×. 096-219-96-51, 073-31090-74
 Çí³ìó 1-ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè. 073052-15-74
 Ïîðÿäíà ñ³ìÿ çí³ìå êâàðòèðó íà òðèâàëèé
òåðì³í, ïîðÿäí³ñòü ãàðàíòóºìî. 093-187-80-57
Ìàêñèì
 ×îëîâ³ê ñåðåäí³õ ë³ò áàæàº ïîçíàéîìèòèñÿ
ç æ³íêîþ äëÿ ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ òà ñåðéîçíèõ
â³äíîñèí, ïðî ñåáå: íå ï’þ, ïðàöþþ, ñïîê³éíèé,
àäåêâàòíèé. 067-457-32-71
 Øóêàþ áóäü-ÿêó ÷îëîâ³÷ó ðîáîòó. 067-13678-48
 Øóêàþ ðîáîòó åëåêòðèêà, áóäü-ÿêî¿
ñêëàäíîñò³, ìîæëèâî ðàçîâó. 096-263-89-67

4242

 3-õ ê³ìí. êâ. ïðîñòîðà, æèòëîâèé ñòàí, ³íä.
îïàëåííÿ. 063-296-30-12
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., (á³ëÿ «Öåñ³ñà») âóë.8Ãâàðä³éñüêà, íåäîðîãî. 093-579-46-93
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., ìîæíà ï³ä ìàãàçèí ÷è
îô³ñ. 063-530-83-82
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., 75.5 êâ.ì., 4/5, äîêóìåíòè ãîòîâ³
íà ïðîäàæ. 093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., á³ëÿ âåëèêîãî áàçàðó, íå óãëîâà.
063-621-66-72
 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 6, íå óãëîâà, 3
ïîâ., íåäîðîãî. 093-018-91-48
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äåïóòàòüñüêà 41, ºâðîðåìîíò, îïàëåííÿ. 093-457-18-48, 098-88821-88
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Äîâæåíêà, (á³ëÿ ñêëàä³â
Áîðîâñüêîãî). 099-792-75-16
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3
ïîâ., 64 êâ.ì., ï³äâàë, ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ.
098-788-01-84, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êîòîâñüêîãî. 097-725-02-69
 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. 067-93249-25 ç 9:00 äî 20:00
 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. 096-597-42-92
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í 3 øêîëè. 067-125-91-30
 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.Ãðóøåâñüêîãî 23,
ñòàí æèëèé, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ
êîíòóðíèé êîòåë, 7 ïîâ., íå óãëîâà. 063-349-5127, 067-811-07-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ãðóøåâñüêîãî 74.
093-248-69-03
 Àáî çäàì â îðåíäó áóäèíîê â ñåë³
Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, áóäèíîê îáêëàäåíèé

ä³ë-êà 6 ñîò. 068-369-18-48
 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 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 îáêëàäåíèé öåãëîþ,
ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ, ñàäîê, çåìëÿ,
ð³÷êà â ê³íö³, íåäîðîãî. 096-364-80-30
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, âóë.Ïîëüîâà 15, 82
êâ.ì., á/ãàçó, çåìëÿ á³ëÿ áóäèíêó ïðèâàòèç.
097-029-92-43, 067-994-99-34
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.çåëåíà 10, ç óñ³ìà
ãîñï. áóä³âëÿìè, îïàëåííÿ ï³÷íå, ãàç íà
âóëèö³, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ âóë.Øåâ÷åíêà 20. 093732-76-11
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³ ç ãîñï. áóä³âëÿìè,
öåíòð. 067-440-26-37, 093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.Êîðäèø³âêà, âîäà, ãàç. 063-28928-95, 097-112-63-71 Ñâºòà
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.
Ìàçóð³âêà 28. 063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü, 70 ñîò. 063-276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ïèêîâåöü, ãàç, âîäà, öåíòðàëüíà
âóëèöÿ, ãîñï. áóä³âë³. 067-278-43-14, 063276-51-04
 Áóäèíîê ñ.Ñåñòðèí³âêà âóë.Ïåðøîòðàâíåâà
7, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 40 ñîò. ãîðîäó.
096-887-12-09
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
ïîãð³á, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, çåì. ä³ë-êà 0.40
ñîò. 068-755-82-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà,
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-07407-23
 Áóäèíîê ñìò.Áðîäåöüêå (öåíòð ñåëà), ç³
âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 25 ñîò. ãîðîäó. 097-39366-88
 Áóäèíîê ñòàðèé íå æèëèé, ñâ³òëî, ãàç,
âîäà, íîâèé ãàðàæ, 9 ñîò., âóë.Ùîðñà 4. 063424-23-90
 Áóäèíîê öåãëÿíèé (ð-í Á³ëà Êàçàðìà),
çàã. ïëîùà 75 êâ.ì, æèëà 42 êâ.ì., ç ãàç.
îïàëåííÿì, 20.5 ñîò. çåìë³, ïîãð³á, ñàðà¿,
êðèíèöÿ, ñàäîê. 063-296-30-12, 067-94883-38
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà,
ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò.
çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097-425-33-08,
063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³,
á³ëÿ îçåðà. 063-854-94-76
 Áóäèíîê, º ãàç, âîäà, ñàä, ãîðîä, ïîãð³á,
äâà ñàðà¿, ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà.
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Про все
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31.01.18

У дивовижний вечір Католицького Різдва,
Бажаємо вам в усьому успіху й добра!
Хай хурделиця зимова вимете всі негаразди,
Нехай буде світлою дорога життя.
Нехай на ВАШУ адресу звучать завжди,
Щирі й ніжні слова.
Нехай неодмінно стане реальністю мрія,
У світле свято Різдва!

414542

414532

З повагою до наших читачів, колектив редакції:
рекламний, дизайнерський та журналістський відділи

ГОРОСКОП
з 21.12 по 28.12
Овен

Сприятливий період, навіть мінімальні зусилля в особистому
житті принесуть істотні результати.

Телець

Цього тижня дуже важливі
відповідальність і здатність
тримати ситуацію під контролем. Вихідні присвятіть вирішенню
родинних та побутових проблем.
Близнюки

Здійсняться ваші грандіозні плани.
Вам необхідно реально оцінити
ситуацію, швидко діяти та постаратися
досягти своїх цілей.

Рак

Імовірні цікаві ділові пропозиції.
Бажано не опиратися подіям, а
дати їм можливість іти своєю чергою
.

Лев

Успіх неодмінно прийде до вас,
але тільки якщо докладете до
цього максимум зусиль.

Діва

Вдасться успішно впоратися з
найскладнішими завданнями,
які раніше вважали просто нереальними.

терези

Знадобиться багато зусиль та
часу, щоб урегулювати хоча б
частину робочих проблем. У вихідні
можливі зміни, які підуть вам та вашим
близьким на користь.

Скорпіон

Стабільність вашої кар'єри багато в чому залежатиме від уміння
домовлятися з людьми.

Стрілець

Не надто розслаблюйтесь під час
святкувань, бо може з'ясуватися, що
частина справ не терпить зволікання.

Козеріг

Прогноз погоди
четвер, 21 грудня

- 2 0Ñ	
- 2 0Ñ	

- 3 0Ñ
- 1 0Ñ

понеділок, 25 грудня

+ 5 0Ñ	
+ 6 0Ñ	

+ 5 0Ñ
+ 6 0Ñ

п'ятниця, 22 грудня

- 4 0Ñ
+ 1 0Ñ

- 2 0Ñ
0 0Ñ

вівторок, 26 грудня

+ 4 0Ñ + 2 0Ñ
+ 4 0Ñ + 2 0Ñ

субота, 23 грудня

0 0Ñ
- 1 0Ñ

- 1 0Ñ
- 3 0Ñ

середа, 27 грудня

+1 Ñ
0 Ñ
+ 4 0Ñ + 1 0Ñ
0

0

неділя, 24 грудня

- 3 0Ñ	
+ 4 0Ñ	

- 1 0Ñ
+ 1 0Ñ

Висока працездатність, заповзятливість і впевненість у собі значно
піднімуть ваш авторитет. Однак не варто задирати носа і повчати слабших та молодших.

Водолій

Ділові партнери можуть показати себе
з несподіваного боку, але у вас будуть
усі підстави порадіти вдалому ходу справ.

Риби

Ви сповнені сил і рішучості, однак
варто порадитися з близькими,
перш ніж щось міняти у своєму та їхньому житті. Зберігайте гарні відносини
з начальством.

