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Козятинський суд змушує
поліцію діяти за законом

 Слідчий суддя Олег Слободяний визнав
протиправними дії місцевих копів
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Козятинський міжрайонний суд
7 березня поточного року задовольнив скаргу нашого журналіста Влада Повха на бездіяльність
поліції. Суд визнав протиправною
бездіяльність керівництва поліції
щодо невнесення відомостей про
кримінальне правопорушення
голови Козятинської райради до
Єдиного реєстру досудових розслідувань. Ухвала суду оскарженню не підлягає. А це означає, що
суд засудив дії поліції.
Нагадаю, голова Козятинської
районної ради Віктор Слободянюк перешкоджав журналістській
діяльності під час акції мирного
протесту лікарів “сімейної медицини”. Їм не виплачували зарплатню і на зустріч з головою райради вони запросили журналіста.
Шантажуючи людей, чиновник
погрожував не розглядати вимоги
скаржників, доки журналіст не
покине його кабінет. Журналіст
звернувся до поліції, аби та захистила його права. Натомість
всупереч вимогам чинного законодавства не внесено відомості
до ЄДР, досудове розслідування
не розпочато.

Зухвалий
спосіб
управління
поліцією
Влад ПОВХ

Ексцентричний, неправдоподібний, пародоксальний (тяжко
підібрати слова), а по прямому
— злочинний спосіб управління
поліцією запроваджено в Козятині. Пропрацювавши десятиліття в силових структурах, добре
розумію, на яку небезпеку себе
наражаю, розповідаючи про це.
Тепер в поліції впроваджений
такий термін: “відтермінована
фінансова перспектива”? Чекають, коли ти даси маху, щоб
отримати з тебе мзду.
Знаю, як здійснюється керівництво в поліції. Знаю, що таке
опер, дізнавач (слідчий), дільничний, їх процесуальні можливості або відсутність будь-яких
у них прав. Спрогнозую, які
пустощі може дозволити патрульний та інші особи, коли
беззаконня організовує ться

зверху до низу. Бо що організовується знизу, верхами
присікається дуже жорстко, ніколи не прощається, абсолютно
відслідковується.
Це не слова, але при новому
керівнику є не одна постанова
суду, що не підлягає оскарженню. Дана постанова суду
(07.03.20018) стверджує, що
поліція нагло не реєструє заяви
про злочини, що стосуються
голови Козятинської районної
ради, де його персонально зви-

нувачують у порушеннях чинного законодавства.
Це здається диким. Як можливо
таке вчиняти на роботі, отримувати за це гроші? Взяв форму,
погони, пістолет, транспорт і
стверджує: “Я начальник поліції!”. Чи у нього є якісь знання?
Анекдотична ситуація! При
всіх прома ха х і люд янос ті
колишнього керівника поліції,
такого хамства журналістами не
відслідковувалося.

З
моменту
скоєння злочину і реєстрації
пройшов місяць. Я потратив
час, щоб зареєструвати заяву про злочин, а мав би
це зробити за 24 години в
перший день звернення...
До речі, на офіційний
запит новому начальнику
поліції пану Швецю про те,
чи перебуває на обліку справа
по заяві жителя с.Туча за 2004
рік про протиправні злочинні
дії все тієї ж персони, він відписався, що така інформація
затаємничена!
Тяжко про таке писати. А що
зміниться, якщо не писати, а що
зміниться, якщо писати? Просимо громаду долучитись до
обговорення даної теми.
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Що кому
хочеться:
називайте
речі своїми
іменами
Прикро знову вразили перли
від міського голови Пузиря на
концерті-привітанні до “міжнародному жіночого дня з 8
березня”, як він виразився 6
березня зі сцени у міському
будинку культури. Він розказав
цього разу вже не анекдот, як
минулого разу, за що був висміяний людьми. Цьогоріч наш
очільник розповів, що йому
хочеться. Розкодуйте, якщо
вийде:
— Нам, чоловікам, дивлячись
на вас (жінок-прим. авт.) іноді
хочеться побути маленькою
дитинкою, а іноді хочеться бути
великим дорослим чоловіком...
Ви знаєте, в ці гарні святкові
дні хочеться окремо вшанувати
і виразити свою любов до тих
жінок, які чекають наших захисників з війни...
Як бачимо, все вітання звужено до слова “хочеться”, що
йому хочеться. Але не зрозуміло, що йому і хто має дати.
На завершення свого поздоровлення великий чиновник зробив
висновок: “Якщо сніг розтане,
значить, свято вдалося!”
Сьогодні свято весни і миру!
Так повелося, що в цей день
звикли вітати жінок, не залежно від погодних умов. Версій
щодо свята багато. Одні вважають 8 березня днем прекрасної
статі, бо жінка — восьме чудо
світу. Є прибічники інших ідей
щодо історії і визнання свята.
Як би там не було, нас ще не
відучили цього дня вітати, бажати, приймати побажання.
Якщо говорити про особисті
побажання, то вони прості,
чого я і всім жінкам бажаю:
жити, співати, писати, читати,
літати, обніматись, кохати і
бути коханою. Буває хочеться
чуть-чуть шампанського, то й
це собі дозволяю і всім жінкам
бажаю, щоб те, чого хочеться,
у них було. А ще бажаю, коли
хочеться, йти в туалет і повертатися із зовсім іншою душею,
бо вже не хочеться в туалет…
Чого і вам бажаю, адже що за
життя, якщо нема як справляти
нужду…
Шлю всім позитивну енергію
і вітаю з весною!

Ваш персональний редактор
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com
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“Громадянська позиція” обіцяє
покарати тих, хто зніс намети
Містечко під Верховною Радою стояло з
17 жовтня. Це була мирна акція протесту.
У наметах були переважно ті, хто в
2014 році проливав свою кров на сході
України за її незалежність
Вероніка ЛЮБІЧ

Минулої суботи поліція затримала та доправила до районних
відділків людей з наметового
табору під Верховною Радою.
Про це 3 березня повідомили
у прес-службі Нацполіції: "До
відділків поліції доставлено понад 100 осіб, які чинили спротив
співробітниками поліції. Розпочато кримінальне провадження
за ст.345 КК -"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".
За даними правоохоронців, під
час проведення слідчих дій біля
ВР у наметовому містечку було
вилучено 9 гранат РГД-5, запали,
"коктейлі Молотова" та 5 димових
мін. Вилучені речові докази направили на експертизу.
— Мешканці наметового містечка вчинили непокору законним вимогам поліцейських та спричинили
тілесні ушкодження правоохоронцям. У результаті до госпіталю
МВС для надання медичної допомоги доставлені 4 працівники поліції, — зазначено у поліцейському повідомленні. З-під Верховної

Ради Нацгвардія та комунальники
вивезли демонтовані намети, речі
мітингувальників. Кілька десятків
людей просили віддати особисті
речі мітингувальників, однак поліція на це не звертала уваги.
У поліції придумали, що була
спроба захоплення Міжнародного центру культури і мистецтв
(Жовтневого палацу). Нардеп
Єгор Соболєв повідомив, що під
час штурму у таборі перебувало
від 70 до 100 осіб, усіх було затримано та доправлено до поліції.
За його словами, правоохоронці
шукали будь-що, що зможуть видати за зброю.
6 політичних партій вважають злочином штурм правоохоронцями наметового містечка під Верховною Радою.
Про це йдеться в спільній заяві
українських демократичних сил,
яку оприлюднив на своїй сторінці
в Facebook голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. До заяви також приєдналися
"Рух нових сил", "Європейська
партія України", "Народний контроль", "Громадянський рух Хвиля"
та "Політична сила Альтернатива".

У заяві йдеться, що вранці 3
березня близько тисячі спецпризначенців скоїли напад на табір
протестувальників на Площі Конституції.
"Ветеранів, що в 2014-2015
роках проливали кров на Сході
країни, жорстоко побили та поставили на коліна.
Десятки людей було затримано", - заявляють партії.
"Ми вважаємо такі дії влади
злочином. Очільники силової
вертикалі намагаються виправдати
цю "акцію" тим, що протестувальники нібито готували захоплення
парламенту. Ми сприймаємо ці
заяви як свідому брехню. Протест, що тривав з 17 жовтня 2017
року, залишався мирним, всі провокації та насильство здійснювали

виключно представники влади.
Планом влади є показати, "що
будь-який мирний протест буде
дискредитований, а його учасники
– покарані".
Партії обіцяють докласти всіх
зусиль, щоби цей план не був
втілений в життя.
"Після зміни влади всі ті, хто
приймав рішення про придушення
мирного протесту та втілював
його в життя, понесуть відповідальність згідно з законом", йдеться в заяві.
Як відомо, вранці 3 березня
біля наметового містечка під Верховною Радою відбулися сутички
між поліцією і протестувальниками.
Представники поліції демонтували намети біля Верховної Ради.

Андрій Нагірний: “Чуб і бороду не чіпайте! Як прийду до
тями, щоб усе було на місці!”
Анастасія ОЛЕХНОВИЧ

Дивом уцілілий ледь притомний
снайпер Андрій Нагірний наказував медикам не псувати зачіску...
— Мішень у прицілі, поправка
на вітер, холостий хід спускового
гачка, зупинка дихання і… постріл, — каже він. — Це непроста
робота. Тут усе бачиш. Лежить
людина, а можливо, іде й розмовляє. А ти натискаєш — і вона
падає. Рух твого пальця відмінусував ще одного ворога.
Удома — будинок, діточки,
дружина, яка рахує дні, щоб
тебе побачити. А ти все продовжуєш тиснути. Не раз, не два,
а сотні разів за ці роки. Ні, ти не
вбивця. Це не є вбивством, коли
йде війна. Продовжуєш тиснути,
аби твої діти бавились і ходили в
садок, аби дружина обійняла, як
повернешся, й у твоєму рідному
місті був мир… Колись це все,
мабуть, забудеться. А зараз ти
дивишся в приціл гвинтівки і натискаєш на гачок…
Так описує свою роботу снайпер Андрій Нагірний, кавалер
орденів «За мужність», «Народний герой України», один із головних героїв фільму «Добровольці
Божої чоти», який презентували
в США. Ще якийсь місяць тому
лікарі не давали йому шансів.
Жодних! Десятки осколків у тілі,
один з яких пробив легеню, ще
два потрапило в шию, інший пролетів крізь мозок. Хірурги тільки
руками розводили та обіцяли
зробити все можливе.
— Чуба підстригти, бороду
поголити. Готуємо до термінової
операції, — казали медики з лі-
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карні імені Мечникова, дивлячись
на знімки пацієнта.
— Ей! Чуб мій, борода моя. Як
прийду до тями, щоб усе було на
місці! — ледь притомний «Фазан»
наказував не псувати зачіску.
Дві бригади хірургів кілька годин поспіль оперували Андрія. Бій
за життя закінчився лише пізньої
ночі, 17 осколків так і залишилося
в тілі чоловіка, виймати їх було
дуже небезпечно.
— Коли такі важкі виживають,
почуваєшся трішки Богом, — пошепки констатував медик.
А тим часом за тисячу кілометрів від легендарного воїна вже
мчала вагітна третьою дитиною
дружина… Прийшовши до тями,
Андрій жестом показав медикам
«лайк» за збережену, але всетаки трохи зіпсовану зовнішність,
і запитав:
— А коли на передову повернутися можна?
Андрій швидко одужував, а
медики вкотре здивувались, як
життя ламає стереотипи. І хоча
шматок титану в черепі й уламки в
тілі даються взнаки, чоловік упевнено резюмує: — Житиму!
Можливо, він і хотів би забути,
та в найменших деталях пам’ятає
події того дня, коли зазнав поранення.
— Це був кінець березня. Ми
шукали нові позиції в районі
Мар’їнки. Під час обходу я зайшов у покинутий будинок, щоб
подивитися, чи можна там працювати. Це було дуже вигідне
місце для позиції, відстань до
ворога там сягає близько трьохсот метрів. Непотріб під ногами,
дивлюся, щоб не було розтяжок.

Аж раптом почув характерний
звук: спрацював запал гранати.
Час немов зупинився: я в деталях
бачив, як вона розривалася. Наче
в сповільнених кадрах фільму…
Друзі швидко мене підхопили,
поклали в машину. Я ж намагався
намацати, звідки така кількість
крові… Зрозумів, що з голови й
що краще не рухатися. Товариш
постійно говорив зі мною, запитував імена, дні народження — усе,
що спадало на думку. Ось так аж
до самої операції я й залишався
притомним. Коли сказали, що
летимо в Дніпро в лікарню імені
Мечникова, одразу зрозумів: усе
буде добре, там і не таких витягали.
Воювати Андрій розпочав
іще в серпні 2014 року. Разом
із побратимами тримав оборону Донецького аеропорту, потім були Піски, Авдіївка, шахта «Бутівка», Мар’їнка… Каже,
що кожна з гарячих точок була
складною по-своєму: місцевість,
рельєф. «Фазан» признається,
що за три роки на фронті він
десятки разів переконувався, що
народився в сорочці. Небезпечних
ситуацій було безліч, практично
щодня ризикував не повернутися.
— Переважно ми працювали
з дистанції в триста метрів, найближча відстань за моєї практики — сімдесят метрів. Тож ви
розумієте… Найважче в роботі
снайпера — не влучити, а добре підготуватися до пострілу.
Була ситуація, коли ми знайшли
ціль, яка полювала на нас. Ми
зайняли позицію о шостій ранку
й чекали. Та, очевидно, ворожий
снайпер був профі, годинами
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Дешевий шантаж, який нам
дорого обійшовся
Майже рік тому (12 травня
2016 року) на офіційному сайті
Козятинської міської ради Пузир
дав коментар щодо проведення
15 сесії. Продемонструвавши свій
критично низький рівень виховання, дозволив собі опуститись до
пліток про особисте життя інших
людей. Але, крім цієї чорнухи,
хочемо розвінчати брехливі обіцянки Пузиря.
Цитата 1: «Що ж до 50 тис.
грн на аудит управління освіти
за останні 5 років, я маю чітку
позицію і це відображено у моїй
передвиборчій програмі…»
Що ж є в його передвиборчій
програмі? Проведення аудиту попередньої влади. Всі очікували,
що новий міський голова виконає
свою передвиборчу програму,
проведе аудит, в результаті якого
відповідальні особи, винні в порушеннях, понесуть покарання.
Багато хто в це повірив, з огляду
на те, як талановито грав роль
опозиціонера Пузир, коли був
депутатом. Але так не сталось,
як гадалось.
І Пузир знову маніпулює. Для
проведення аудиту він обирає
не державний орган аудиту (як
це передбачено законодавством
України), а приватну фірму «Надійність». Вартість цих аудиторських консультацій обійшлася нам
в 67 тисяч гривень (КП «Відродження – 17000 грн., управління
освіти – 50000 грн.).
Фактично, Пузир збрехав – ніякого аудиту попередньої влади
не зроблено.
Він отримав результати аудиторських консультацій від фірми
«Надійність». Але порушення за-

США наклали
санкції на
Польщу
Влад ЛІСОВИЙ

лежав нерухомо в лютий холод.
Якоїсь миті я навіть подумав, що
це манекен. Провокували його на
постріл, але марно. Знищили ціль
тільки після п’ятнадцятої години.
У снайперських дуелях витримка
й холоднокровність завжди були
вирішальними, і цього разу наші
нерви виявилися міцнішими. До
кожного виходу готуєшся ретельно. Іноді тільки підготовка займає
більше як два тижні. Безперервно
спостерігаєш і записуєш, о котрій
годині перезмінки, скільки осіб
виходить на позицію. Ти маєш
чітко знати, коли та в якій точці
тобі потрібно бути. Хаотична стрілянина нікому не потрібна.
— Якщо цього разу народиться
син, в армію віддасте? — запитую
наостанку татуся двох донечок.
Чоловік відповідає дуже серйозно:
— Я ж і пішов воювати для
того, аби дітям не залишити цієї
війни, їм не довелося здобувати
незалежність країни і вони були
в теплі й не переймалися тим, де
провести свято. Заради них я й
тиснув на гачок. Не раз, не два, а
сотні разів за ці роки…

Президент Польщі Анджей
Дуда та прем’єр-міністр Матеуш
Моравєцький не зможуть відвідати Білий дім і зустрітися з
Дональдом Трампом та іншими
американськими високопосадовцями, поки до Закону про Інститут національної пам’яті не будуть
внесені зміни. Про це повідомляє
польське видання Onet. Ці санкції накладені на Польщу через
Закон про Інститут національної
пам’яті, у зв’язку з яким Польща
має суперечку з кількома державами, в тому числі з Ізраїлем
та Україною. Після підписання
закону про ІНП, посол Польщі у
Вашингтоні мав низку зустрічей
з американськими чиновниками.
Один із них, помічник держсекретаря з європейських та
євразійських справ Уесс Мітчелл, заявив, що закон неприйнятний для США, оскільки він
обмежує свободу висловлювання
поглядів. Уесс Мітчелл також
повідомив, що до внесення змін
у вищезгаданий закон, скасовується відправка ще однієї американської військової бригади на
терени Польщі та призупиняється
фінансування США на військові
потреби Польщі. Таки догрались
поляки.

значені в аудиторському висновку
не направив до правоохоронних
органів для реагування.
Виходить, що мета аудиту була
інша: дешевий шантаж попередньої влади?
А чому б і ні, якщо врахувати, що Пузир в минулому тісно
пов’язаний з нелегальним бізнесом (ігрові автомати)?
Цитата 2: «Я ще розповім

громаді про кримінальну справу
за розкрадання бюджету після
фінансової перевірки, але трішки
пізніше».
Минуло 9 місяців (пора було б
уже й родити). Люди так і не почули не те, що про кримінальну
справу, але навіть про будь-які
результати перевірки. Відсутні
факти порушень законодавства,
винних не встановлено, результа-

Гаряча пропозиція!
З 1 по 17 березня можна
замовити послуги охорони зі
знижкою. Для цього потрібно
звернутися в Контактно-інформаційний центр поліції охорони.
Телефон для довідок (099),
(097), (073)-050-22-20. Поліція
охорони забезпечує централі-

зовану охорону об’єктв та помешкань громадян від несанкціонованого доступу. Надаються
консультації з питань вибору
систем безпеки, спостереження
за станом охоронно-пожежної
сигналізації, мобільне озброєне
реагування на спрацювання систем сигналізації.

Техпрацівники в школах
сидять без зарплати!
Це тимчасові незручності
іван остапчук

На гарячу лінію газети “RIAКозятин”
звернулися
технічні
працівники
освітніх закладів Козятинського району.
В о ни п о відо мили,
що їм вчасно не виплачується
заробітна плата. Щоб з’ясувати
подробиці цього інциденту, ми
звернулися в районний відділ
освіти. Прокоментувала ситуацію
з виплатою зарплати начальник
районного управління освіти
Аліна Діденко

— У нас дійсно існує затримка
заробітної плати на перше число. Наші педагогічні працівники
звикли до цього. Я не хочу застосовувати такий термін, що
вони мають звикати до цього.
Можливо, буде аванс, а вся зарплата — другого-третього числа
наступного місяця. Це пов’язано з
тим, що у нас план фінансування
розписаний як щомісячний план
видатків на заробітну плату. Він
спланований таким чином, що
нам не вистачає суми заплатити
заробітну плату всім педагогічним
і технічним працівникам на перше число. Тому ми іноді будемо
змушені переносити дату видачі.
Можливо, до середини року, а
можливо за результатами сесії,
яка має відбутися у березні, ми
зможемо відкоригувати помісячний план видатків. Тоді зарплату
люди будуть отримувати на перше число.

тів немає. 67 тисяч гривень - на
вітер.
Пузирем навіть замовчуються
фінансові порушення його підлеглої – директора Козятинського
територіального центру, депутата
Ольги Дацюк. Факти щодо цього
встановлені Державною фінансовою інспекцією у Вінницькій
області ще в грудні 2015 року
– фінансові порушення в сумі
525 750 грн, в тому числі незаконних та нецільових витрат на
суму 123 410 грн. Але ж де там?
Вона депутат. Слухняно підтримує

всі його рішення. Отак рука руку
миє.
Може пора уже Пузирю починати компенсовувати людям
кошти, витрачені ним на безглузді
та брехливі починання?
P. S. Очікуємо фінансових порушень в Козятинському територіальному центрі вдвічі більше.
Заступником директора призначено її найкращого друга - депутата
Ясного.
З ПОВАГОЮ ДО ЧЕСНИХ ЛЮДЕЙ, НЕМА ДУРНИХ !

Позитивний урок
співпраці з пресою
Влад ПОВХ

На гарячу лінію газети "RIAКозятин" о 9 год. 59 хв., 6 березня 2018 року надійшла скарга
про те, що на швейній фабриці на
вул. Матроса у виробничих приміщеннях холодно.
Побувавши на місці, ми встановили, що вночі близько 4 години
вийшли з ладу насоси. Вони були
відремонтовані вже о 10 годині, а
станом на 15 годину тепломережа
працювала на всю потугу. Температура води в мережі становила
67 градусів.
— Сталась технічно не передбачувана зупинка опалення,
— пояснив керівник фабрики
Юрій Мілінчук. — Заклинили
насоси, що перекачують гарячу
воду по системі. Техперсонал

полагодив систему і вона вже
працює в штатному режимі. Взагалі ми дуже дбаємо за тепловий
режим там, де працює персонал.
Саме цим гарантується якість
роботи та продуктивність праці.
Я зібрав колектив і пояснив причини збою опалення.
Вибачився за тимчасовий дискомфорт. Передбачаю, можливо
хтось не уважно прослухав або
був відсутній на зборах персоналу, ось і подзвонили на гарячу
лінію RIA.
Увага! Журналісту дали можливість візуально оглянути котельню, яка є досить продвинута
за технологією. Автономна.
Приємно мати справу з такими
керівниками, які дбають про
престиж підприємства і здорову
атмосферу в колективі.
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Досвідчена лікар Козятинської
районної лікарні переграла поліцію
Її прийняли з хабарем як посадовця
Влад ПОВХ

Ми провели власне журналістське дослідження, абсолютно не
співпрацюючи і не контактуючи з
будь-якими представниками силових структур. Ми не спілкувалися
з учасниками подій. Інформація
зібрана з кола, приближених
осіб до потерпілих і підозрюваних.
Події розгортались так. Мама,
що працює в тій же лікарні, де
і посадовець-лікар, звернулась
до голови ЛКК з обговоренням
проблеми: продовження групи
сину, що набув її на виробництві
(залізниця). Несподівано напоролась на категоричне "ні" — або
8 тисяч гривень, або групи не
бачити. Зауважу, що при добросовісному відношенні, хворий мав
всі абсолютно законні підстави
продовжити групу. Для родини ін-

валіда сума 8 тисяч гривень була
не підйомною, а найголовніше —
не справедливою. Потрібно було
вибирати: "відмовитись від групи
(що для них нереально), дати
хабар (такі витрати вбивчі) або
йти в поліцію і діяти за законом,
що і зробили. Чому затримана
лікар потрапила в реанімацію?
Виявилось, що вона досвідчена
жінка з вольовим характером.
Скориставшись малою кількістю
залучених поліцейських, їх непрофесіоналізму, двічі з розгону
по власній волі головою з усього
маху розтрощила собі голову об
стіну. Отримані травми виявились
настільки складними, що дійсно
були підстави для розміщення її
в реанімації.
Виявилось, син лікарки, що
потрапила в реанімацію, працює
спеціалістом у голови райради
на роботі в с. Махнівка зубни-

Учитель має контролювати
Ситуації, коли діти зчиняють
бійки в школі, на подвір’ї чи на
вулиці виникають доволі часто.
Вони дуже жорстокі: хлопці, дівчата обирають жертву й насмі-

ком. Також, як і мама, має третю
групу інвалідності. Оскільки зять
з дочкою голови райради втекли в Київ від опіки батька (де
мешкають, нам повідомили, але
розголошувати це не будемо). То
саме сина лікарки ЛКК залучено
до роботи. Це свідчить про дружні родинні стосунки? Вирішувати
читачу.
Чим завершиться тепер справа,
є лише одна версія: її визнають неосудною, а по народному
божевільною? Лікарів, а вірніше
посадовців, це влаштовує, оскільки і вони будуть неосудними за
відсутністю доказової бази. Але

всім зрозуміло, що це колективний злочин, що триває роками.
І, як виявилось, організований
високопрофесійними корупціонерами, до рівня яких поліції ще
треба рости. Тому і служать у них
на побігушках клоунами у формі
з пістолетами і зарплатами?
Нагадаємо, що голова ЛКК має

хаються, знущаються над нею. Чи
втручатися у сварки між дітьми?
Коли тебе кривдять – дати здачу,
тікати?
Якщо вдома сварки або кулаки,
то син чи донька змалку звикають, що так правильно захищатися. Дитина самостверджується у
колективі. Вчителі ж мають карати забіяку, вивчати, що штовхнуло
його на такий крок, й усунути
причини, які змушують його так
чинити. Діти під час перерви повинні бути під наглядом педагогів, а не робити, що заманеться.
Якщо такі сцени відбуваються
на території школи (подвір’ї), то
за це несуть відповідальність і
вчителі. Нині у Кримінальному кодексі змінено визначення насильства. Якщо раніше вважалося, що

під насильством розуміють дії,
які можуть спричинити фізичні
чи психічні ушкодження, то тепер
ввели визначення «будь-яку дію
чи бездію…». Якщо вчитель чи
дорослий бачить, що над дитиною скоюють насильство, а він не
втрутився (принаймні не набрав
102), то за свою бездію він може
нести адміністративну і кримінальну відповідальність.
Треба давати здачу!
Дитина ж повинна змалку
вчитися відстоювати себе і свою
територію (це може бути ліжечко
в дитсадку, парта у школі, робоче
місце, сім’я тощо). Треба давати
здачу. Боротьба за місце під
сонцем. Коли всі інші аргументи

вичерпано, застосувати силу.
Хлопчик повинен уміти постояти
за себе. Але навчаючи його захищатися, батьки повинні вкласти в його голову основну думку
ніколи не розпочинати бійку
першому. Ляпас, удар кулаком –
це крайній варіант, коли виходу
нема. Підніми рівень самоповаги
й упевненості в собі.
Якщо бійка чи виник конфлікт,

У Сестринівці і Махнівці розвелися самогонники
Поліція проводить заходи з протидії
правопорушенням у сфері обігу підакцизних товарів
Вероніка ЛЮБІЧ

Упродовж січня-лютого поточного року на території
району працівниками поліції
зареєстровано значну кількість правопорушень, вчинених
особами внаслідок вживання
алкогольних напоїв.
Як розповіла газеті старший
інспектор сектору превенції
Козятинського відділку поліції
Людмила Гайдучок, аналіз
правопорушень показав, що їх
вчиненню в більшості випадків
передує спільне розпивання
спиртних напоїв потерпілого
та кривдника.
Серед основних причин та
умов, що сприяють вчиненню
правопорушень такого роду,

є незайнятість населення, ведення аморального способу
життя, зловживання спиртними
напоями.
На даний час на території
Козятинського району проводяться інтенсивні профілактичні заходи.
Створені робочі групи, увагу
яких націлено на виявлення
осіб, які здійснюють незаконне виготовлення спиртової продукції, у тому числі
домашнього виготовлення.
Відпрацьовуються суб’єкти
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері обігу
підакцизних товарів, населені
пункти та домогосподарства
на предмет незаконного збуту
алкогольних напоїв домашньо-

Молоко кочує з місця на місце
На центральному ринку в павільйоні зі столів змітають віником!

Ідучи вулицею Земляка, бачимо, що на цій вулиці знову
торгують молоком. Ми запитали
продавців молочки, а що, влада і
поліцейські вже не чіпають? Знову дозволили торгувати?
— Ні, не дозволили, — каже
одна “молочниця”. — Та на
“Колгоспному” в молочному
павільйоні я стояла до 11.30,
доки не прийшов один молодик
з віником і не вимів нас ще з
одною жінкою з того павільйону.

чотири квартири (одна у Вінниці
і три в Козятині), 2016-го року
“Фольсваген”. Вона зараз у психушці у Вінниці. По справі проходить ще одна лікарка (терапевт
місцевого МСЕКу) та вінницький
лікар ЛКК. Пані терапевт випущена з СІЗО, завдяки чималій
заставі, до суду додому.

Як себе вести батькам, якщо в школі конфлікт
У Глухівецькій школі учня побили учні. Мати розповіла в редакції, що переймається подальшим
перебуванням в учбовому закладі
своїх дітей. А їх у неї п’ятеро.
Редакція вивчила ситуацію. Як
розповіла газеті начальник районного управління освіти Аліна
Діденко, діти помирилися. А
батьки продовжують сперечатись.
Заяви від однієї та іншої сторони
надійшли в поліцію.

влада і ми
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В’ячеслав ГОНЧАРУК

Навчіть сина, дочку згортати
кулак та давати відсіч
Влад ПОВХ
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життя козятинщини

го виготовлення.
— У Сестринівці та Махнівці
виявлено та вилучено 6,5 літра
алкогольних напоїв домашнього виготовлення, 40 літрів
закваски та 1 самогонний апарат, — повідомила Людмила
Гайдучок. — Нагадуємо, що
протиправна діяльність такого
роду тягне за собою юридичну відповідальність, тому у
разі володіння інформацією
щодо здійснення такої, просимо повідомляти правоохоронні
органи.
Як стало відомо, поліція
зустрілась з представниками
громади і влади в Жежелеві
і Глухівцях. Проведені профбесіди. Наступні рейди — в
ці села.

батьки не завжди повинні стрімголов бігти до школи й шукати
кривдника дитини, щоб його покарати, а зайняти дуже виважену
позицію. Іншим шляхом – через
розмову, компроміс. Сформувати
критичне мислення, моделі поведінки. Тому те, ті приклади, які
показують дорослі, вона сприймає як апріорі, як нормальну
поведінку.

Не
наражайтесь
на штрафи!
За проліски
доведеться
заплатити
Вероніка ЛЮБІЧ

Березень-травень: розпочинається масова несанкціонована
торгівля рідкісними видами ранньоквітучих, ендемічних, реліктових та занесених до Червоної
книги України рослин. Як повідомив газеті керівник сектору
превенції Козятинського відділку
поліції Євгеній Трайдакало, правоохоронці попереджають про
недопущення незаконного збирання, перевезення та реалізації
таких рослин.

Фізично нас ніхто не виганяв, але
той чоловік віником став змітати
із столиків, де торгують люди. На
столиках були розсипані залишки
сиру. Я зробила йому зауваження, щоб він так не робив, це ж
якась інфекція. А він відповідає:
“Яка зарплата, така й робота”.
Ми ще трохи постояли, та жінка,
з якою я стояла, пішла додому,
а я прийшла сюди. А що робити,
коли я з 8 ранку на тому базарі
нічого не продала!
Зв словами жінки, за молоко
вона виставляла не велику ціну.

Але і зменшувати не було кому,
бо ніхто не підійшов. Взагалі,
коли попит на молоко є, воно
дорожче, а коли торгівля іде погано, молоко продаємо дешевше.
Підходимо наступного дня до
продавчині молока на дорозі.
— Яка ціна молока? — запитали. — З ранку було 20 і зараз
20. Я одна, хтось та візьме. Що
ж це за ринок, коли один продавець?
Через день була така пісня стихійників: З нас беруть за місце і
за аналіз молочної продукції. У

понеділок на центральному ринку
скрізь замки.

— Ринок “колгоспний” закритий. Тому ми тут.

Обрані у владу деградували:
імітують фейкову діяльність
Влад ПОВХ

Базарників вигнали
Стільки люті і ненависті до
простих громадян, які мали незначний підробіток за рахунок
власної праці на вулиці Земляка
в Козятині!
Хай би хто що говорив, причина проста: з цих людей не можна
було отримати гроші. Так званий
збір коштів за вуличну торгівлю
— дохід мізерний і незначний. А
ще й не можливо оприбуткувати,
щоб не нарватись на грубість,
як не сьогодні, то завтра. От і
використав міський голова поліцію — приблизно місяць часу
весь підрозділ чергував в години,
які відведені, можливо, для відпочинку, щоб приділили який час
родині та дітям. Поліцейським
не давали можливості відпочити
і експлуатували без додаткової
оплати, використали, як рабів. Я
на собі відчув, як поліція діє неадекватно на банальну ситуацію —
розкручуються ними з ризиком
для їх власного життя! Саме тут
закладені основи зневаги і ненависті більшості до поліцейських.
Ціла міська рада депутатів на
повному серйозі сесійно базікали, які то люди сволочі, що
торгують власним вирощеним

товаром на вул. Земляка
в Козятині. По-бандитськи
розпорядились загнати селян на ринок, де немає
можливості їм реалізувати
товар. Депутатів це не цікавило, їм було важливо
загнати людей під побори
приватного бізнесу особи,
що знищила кооперацію і
донищує надалі. Для прикладу, в кооперації Рівненської області не закрилась
жодна крамниця кооперації,
навпаки додалися і побудувались нові магазини,
ресторани, кафе.

Спорожніла вулиця Земляка

У той же час ломбарди
і гральний бізнес процвітають. На гарячу лінію газети
“RIA-Козятин” звертаються люди
з однією проблемою. Сусід викрав
з помешкання телевізор, здав в
ломбард — зізнався. Гроші частково пропив, частково програв в
автоматах. Син викрав ювелірні
прикраси, здав в ломбард, знову
— продув в автоматах. Обікрали
будинок, викрали на двадцять тисяч доларів ювелірних прикрас,
знайшла поліція, хто. “Поміняли на
наркотики, програли в автоматах”,
— так каже поліція. Там стільки
трагедій, поножовщин, розлучень,

бандитських розбірок і вони всі
явно на виду. Як цього не бачать
депутати з міським головою? Диву
даєшся. Хоча у них є “серйозна
справа”: незаконна торгівля на Василя Земляка, яку вони прикрили.
Та щоб за таку турботу Бог віддячив їм персонально, щоб їх діти
потрапили в цей блуд. На скільки
відомо, багато з них вже там ногами, руками, головою, фінансами.
Не знати депутатам про проблему, зовсім не свідчить про її
відсутність. Це справа часу. На
жаль, не діє рекомендація всім
потерпілим від гральних автома-

Комунальники “готують” містян
до Паралімпійських ігор
Василь Перчик

Заметілі закінчилися. Вони були не такі
сильні, але клопоту місту і городянам
завдали. Принаймні вулиці добряче засипало, але чистити їх не поспішали. Справа
рухалась якось мляво, а точніше, зовсім не
рухалась. Це сталося може тому, що “відродженці” вважали, що він скоро сам розтане. Відповідно, можна буде зекономити
на пальному, піску та техніці. Але дороги,
хоча почистили у центрі, то з посипкою
ніяк не склеїлось. Принаймні ні у понеділок, ні у вівторок ніхто цього не робив.
Десь трохи притрусили і вирішили, що досить. Зважаючи на цю, так звану посипку,
склалося враження, що комунальники
мають на меті збільшити кількість інвалідів, щоб потім декого з них записати до
збірної України на Паралімпійські ігри. Бо
там же потрібні ті, хто вижив після травм.
У вівторок вранці “посипка” взагалі досягла кумедного апогею, бо декілька жі-

ночок та чоловіків ходили з відром піску і,
як священики кадилом, “хрестили” вулицю
біля музичної школи. Де поділась машина,
незрозуміло. З однім відром і віником
багато не наробиш, але дуже приємно, що
комунальники потурбувалися про невеличкий відрізок вулиці. Принаймні, хоча б там
не впадеш і не будеш торохкотіти кістками
у травматолога.
Інше ноу-хау наших “відродженців” —
купки піску біля ліхтарів. Тобто, якщо ти
не хочеш впасти, то потурбуйся про себе:
обітри підошви і чимчикуй собі, куди
хочеш.
Досвідом козятинських “відродженців”
по створенню резерву для паралімпійської
збірної можуть зацікавитись європейці та
китайці. Справа у тому, що дороги у них
дуже рівні, все посипається вчасно і кількість травмованих дуже низька. Їм явно не
вистачає кандидатів у збірну. Тому будуть
приїжджати невеликими групами і тренуватися в наших умовах.

тів: ідіть в поліцію, пишіть
заяву. Люди впевнені, що
це організоване злочинне угрупування так не пробивається. Мало
того, скарги небезпечні для дітей
та їх особисто...
Офіційний запит в суд засвідчив, що, як не звітувало б
керівництво поліції Козятина, що
накрили ігровий бізнес, це не
відповідає дійсності. Жодного
протоколу або справи в суд не
надходило взагалі до цього часу.
Один підлеглий міського голови засвідчив, що таку пошесть,
як ігрові автомати в місто при-

ніс, привіз, наладив той, хто
причетний зараз до влади. Цей
ганебний бізнес не нищать, не забороняють, бо всі по своєму мають з цього кримінальний дохід?
У приватному приміщенні в центрі
міста на відстані однієї руки від
поліції діє загальна ігрова мафія,
цілодобово чотири центра ігрових
автоматів.
То де тут влада, церква, поліція, прокуратура, СБУ, партії,
громадські організації? Крикніть,
щоб ми вас почули.

Засніжені дороги чистять на “2”
Галина КАСЯНІВСЬКА

У ніч з п’ятниці на суботу, з 2 на 3
березня, впав невеликий сніг у Козятині. Таку товщину снігу на дорогах,
віддалених від центру нашого міста, як
правило, не прибирають. Та на ранок
суботи вулицею Князів Острозьких проїхалась снігозбиральна техніка. Саме
проїхалась, перевертаючи на дорозі
сніг.
Я не обмовилася, саме перевертали
сніг на дорозі, а не прибирали його.
Тільки проходило таке прибирання так
швидко, що склалося враження, що це
не сніг з дороги прибирають, а списують пальне. Грейдер за номером 26863.
Його щит був в такому положенні, що
поверхні снігу майже не торкався. Навіть подумалось, не техніка, а якийсь
грейдер-інвалід. Виглядало це як імітація прибирання снігу.
За першим грейдером їхав ще й другий сніговий дорожний рятівник. Його
реєстраційний номер був заліплений

снігом. До нього претензій менше. Його
поворотний відвал відносно дороги був

розміщений рівномірно і сніг він згортав
на сторону. Поїхали вони до переїзду
Білої казарми.
Розвернувшись там, поїхали назад в
центр міста і стали прибирати сніг біля
міської ради.
І якби ми не бачили, як одна й та є
сама снігозбиральна техніка може прибирати сніг з дороги і як прибирає, то
мабуть змовчали б. А так виникає питання: чому біля міської ради потрібно
зробити красиво, а десь в іншому місці,
як кажуть, “і так зійде”?!
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Діти війни, скільки можна чекати?
блог
Іван Смолич,
ветеран праці,
лікар

Я і моя жінка, і
тисячі таких, як я, — діти
війни. Нам уже за 80. Війну
ми добре пам'ятаємо. Своїм
скромним трудом, працею допомагали наблизити перемогу
над німецьким агресором. Я
особисто випасав 4 корови
(свою, хрещеної мами, тітки
Марусі, тітки Одарки), які
давали нам молоко і державі. Часто згадую, як літаки
бомбили село, кидали бомби,
після них залишалися ями,
які заповнювались водою. Ми,
пастушки, купались в них. Моя
мама Ганна, тітки Маруся та
Одарка, хрещена мама Василина працювали тяжко в колгоспі
на різних роботах. Я зі своїм
братом Сергієм носили обід в
поле. Бабуся Анеля варила для
них куліш, борщі, бараболю.
Було нам 7 років. Коли підходили з обідом, колгоспниці
плескали в долоні і співали
пісні. Чоловікам та дідусям, які
косили жито, ми носили також
обіди і воду.
А ще ми виконували таку
роботу: збирали колоски жита,
пшениці, ячменю. Коли пішли
до школи, дуже полюбляли
вчительку Ольгу Вікторівну
Блонську. Бігали до неї, бо
була гарна бібліотека. Читали
книжки, журнали, газети. О 6
ранку на велосипеді розвозив
молоко (у нас була корова
звали Мурза) людям, які його
замовляли, потім йшов до школи. Я завжди приємно згадую

вчительку третього класу Зіну
Іванівну. Вона нас розсажувала
в класі за партами з дівчатами.
Навчала співати і танцювати.
Отже було у нас тяжке дитинство, не те, що сьогодні
у наших внуків і правнуків. І
слава Богу, що вони того не
знають.
Коли німці захопили і окупували село, в нашій хаті розмістилося два німці. Одного звали
Герман, другого Курт. Герман
хотів мене повісити. У наших
сінях пропали якісь його упряжи в коробочках. І цей німець
мене потягнув в садок вішати,
називаючи “малим партизаном”. Я дуже злякався, кричав,
плакав. Почули мій плач мама,
бабуся. Стали просити Германа,
пояснювати, що я цих коробочок не брав. Крик почув другий
німець Курт і по-німецьки щось
сказав Герману. Той мене відпустив до мами і бабусі. Потім
з'ясувалось, що ці коробочки
були в кімнаті під столом, про
які Герман просто забув...
Пам'ятаю, як в рідне село
Дубовик повернувся батько в
сірій шинелі, ми раділи всі.
Як він розповідав нам про
війну. Це було дуже страшно
і цікаво. Особливо, як обороняли столицю Москву. у батька
був красивий почерк і це його
врятувало. Він служив писарем
в штабі полку 4-го+ ЗахІдного
Українського фронту. Штаб
розміщався в місті Клин під
Москвою. Оборону тримали
три дні — не спали, не пили,
не їли. При морозі за 20 градусів, сніг був червоним від
крові, всіяний трупами. Вчасно

підійшло підкріплення резервного фронту з Владивостоку.
Солдати і офіцери були тепло
одягнуті і взуті. Батькові та
тим, хто за лишився, д а ли
можливість відпочити, напоїли
чаєм, нагодували кашею. Після
підкріплення солдати спали
цілу добу. Потім отримали наказ хоронити воїнів. Це був
листопад 1941 р. Наші армії
відігнали німців від Москви
на 36 кілометрів. Була велика
перемога та надія жити краще.
Звернення прем’єр-міністра
Гройсмана про “осучаснення”
пенсій (липень 2017 р.) і моє
письмове прохання за “дітей
війни” урядом не виконано.
Нам дораховують до пенсії 66
гривень, а повинні — близько
250.
Пережили 1947 рік, голод.
Їли пляцки з гнилої картоплі,
недоспіле жито, виколочуючи
колоски. Пастушки знаходили зброю, патрони, кидали в
огонь, як багаття. Вбило Брузду Франика, Ламбарту. Жорі
відірвало пальці лівої руки.
Анатолію Блонському вибило
око, відірвало ліву руку по
ліктьовий суглоб, залишився
інвалідом другої групи на все
життя…
Діти війни, хто ще живий,
сподіваються дочекатися від
держави належного пошанування за все пережите, за важку
безоплатну працю.
Діти війни, скільки можна
чекати? “Треба миром, громадою обух сталить та добре
вигострить сокиру, та заходитись вже будить”…(як казав
Шевченко).

Що потрібно знати про плату за світло
блог
Прес-центр СО
«Козятинські ЕМ»

Кабінет Міністрів
України вніс зміни до
Правил користування електричною енергією для населення (далі ПКЕЕн). Змінюється
форма розрахунків. Знімання
показів засобів обліку проводиться електропостачальником
(електророзподільним підприємством) та/або побутовим
споживачем щомісяця відповідно до умов договору. Якщо
знімання показів проводиться
побутовим споживачем, електропостачальник (електророзподільне підприємство) має
право контролювати правильність знімання показів засобів
обліку побутовим споживачем.
У випадку недопуску представників енергопостачальника
до приладів обліку електроенергії, енергопос тача льна
компанія має право припинити
постачання електроенергії на
об'єкти споживача (ПКЕЕн - п.
21).
Зняті споживачем чи отримані та/або зняті енергопостачальником (електророзподільним підприємством) дані про
покази засобу обліку в інший
день вважаються вихідними
даними для визначення показів засобу обліку на перше
число календарного місяця
шляхом додавання (віднімання)
середньодобового споживання,
помноженого на кількість днів
(діб) між датою зняття показів

та першим числом календарного місяця.
Середньодобове споживання
визначається, виходячи з даних про покази засобу
обліку, зафіксовані
між двома послідовними зняттями,
та кількості днів
між цими зняттями
показів.
У зв’язку зі змін о ю о б с л у г о ву вання споживачів
контролерами ЕМ
(візит контролера
буде здійснюватися
один раз на два
місяці) рекомендуємо в найкоротші терміни провести
реєстрацію в "Персональному
к а б ін еті" з а е л е к тр о н н о ю
адресою svitlo.vn.ua.
Це дасть вам можливість передавати фактичні показники
лічильника на останню дату
(28-31) розрахункового періоду. Через кабінет можна дізнатись суму оплати за спожиту
електроенергію, переглянути
попередні й поточні рахунки,
роздрукувати рахунок або миттєво сплатити кошти по ньому
в режимі Online, переглянути
попередні й поточні рахунки,
а також перевірити наявність
субсидії та пільг по вашому
особовому рахунку.
Для користування ним варто
лише зайти на головну сторінку нашого сайту - www.
voe.com.ua, та за посилан-

ням Персона льний кабінет
(оплата онлайн)
зареєструватися. Послуга абсолютно
безкоштовна. За додатковою
консультацією та допомогою в разі виникнення проблем
під час реєстрації
звертайтесь в розрахункову групу СО
«Козятинські ЕМ»
або за телефоном
2-19-03.
Споживачі електроенергії, які не
мають доступу до
мер е жі Інтернет,
можуть передати показники лічильника за теле фоном Колл-центру – 0
800 217 217, або за допомогою СМС-повідомлення
наступного
змісту
–
09*Х Х Х Х Х Х Х Х*У У У У У У
на номер 066-0-217-217, де
ХХХХХХХХ – номер особового рахунку, УУУУУУ – показники лічильника.
У р а з і н а д а н ня п о к а з ів
приладу обліку споживачем
через сервіс «Персональний
кабінет», за телефоном Коллцентру або СМС повідомленням за 3 дні до закінчення
поточного місяця – електроенергія по середньодобовому
споживанню нараховуватися
не буде.
СО «Козятинські ЕМ» просять вибачення за тимчасові
незручності та дякують вам за
взаєморозуміння та співпрацю.

Козятин очима приїжджого
Олександр ДАВИДЮК

Вам про місто, про Козятин
Віршик я складаю.
Вам він не сподобається.
Я про це напевно знаю.
Але ви зовсім
і не переймайтесь,
Хто я для вас такий?
Якийсь такий собі заїжджий
І взагалі чужий.
Але все ж таки район:
Так із сіл усяких
І діти, і батьки
їдуть у Козятин
Хто був у вашім місті,
Бідолашні плачуть.
Люди завжди порівнюють:
Хтось, десь, щось та бачив.
Коли їдеш по Козятину
На своєму на авто,
Більше ніж у церкві,
Прочитаєш молитов…
Ось чому в автівках,
Автобусах, та і в таксі
У водія на торпеді
Іконки майже всі.
Тут, до речі, є зв'язок
Між ямою на дорозі
До ремонту ходової.
Ось такі прогнози
А куди піде водій?
Адже зламалась його “крошка”.
Ось тут з’являється
сто “ВОШинка”
Де з водія здеруть
багато грошиків…
Дещо вам сказати хочу,
Хоч не так і часто,
Приїздити у ваше місто
Іноді я мушу.
Бачу що у вас, і як.
Мабуть, ви вже зрозуміли,
Віршик буде не простий.
Всім тільки добра бажаю
А комусь - не пощастить…
Журналістів ви своїх не чуєте,
Їм не потрібні ваші каяття
Але ніхто, крім вас,
ви розумієте,
Не прибере оте жахіття і сміття.
На одну із вулиць повертаючи,
Бачу я. На постаменті - танк.
Сталінське дитя, як виявляється.
Ви мені пробачте - це ж бардак!
Як історики сказали нам,
Танк цей притаскали комуністи.
Тобто, виявляється, що він
Пам'ятник звичайний
тоталітаризму!
І який же висновок? Громада,
Робимо ми з вами кожен день?
Нам Європа на фіг не потрібна
Хочемо назад - в СССР!
Щоб змінити бодай щось
У своєму у житті,
Треба щось робити.
А я чую тільки балачки.
Є в Біблії такі слова:
Поради дають тим,
хто потребують.
Якщо ви дійсно не байдужі,
Дещо цікаве вам запропоную.
Був в країні нашій
Банк такий класний.
Його верхівки з’їли.
Сказали: “Приватбанк”
ужасний”.
До речі, фонд пенсійний,
Державою керуємий,
Змушує, і не тільки пенсіонерів,

В ОЩАД банк іти, “улюблений”.
Можливо, хтось із вас вважає
ОЩАД Банк чудовим.
Як мені вас усіх жаль,
Пані і панове…
А в місті вашім є
Банк такий ОЩАДливий.
Як потрапиш ти у чергу
В кабінет десятий,
Вмить тобі пояснять там,
Що на дворі на цей час
Не 2018 рік.
А десь шістдесятий!
І коли у черзі я чекаю
З мамою моєю, вона пенсіонер,
Друзі, ех, якби ви знали,
тільки знали,
Що робиться в голові моєй.
Я чогось не розумію,
Пробачте, інше виховання,
Чому у нас до пенсіонерів
Таке жахливе ставлення?!
Якщо комусь робота
не потрібна
Змініть її, знайдіть ще краще.
Навіщо так гарчати на людей?
Вони ж клієнти,
зовсім не собаки.
Не можу зрозуміти я і досі,
Чому у нас завжди
Ті, хто обслуговує народ,
Як на Донбасі кажуть - борзі?
Є у центрі міста
Дитячий такий парк.
А емоції які
Між дорослих там киплять!
А причина в тім - хитка,
Яку назву парку дати
І взагалі - “кудрявого поета”
Не хочуть більше шанувати!
Що робити з тим поетом,
Хай би йому грець!
Треба його поламати
Й по макитці - хрясь!
Як тут хочеться додати:
Громадяни, вашу мать,
Майте ви якесь сумління.
Ну не можна все кромсать,
Треба не горячкувати,
А всією громадою
Добре все розміркувати,
Що з погруддям
робити “кудрявого”.
Є дещо, що мене дратує —
Війна йде не перший рік,
А олігархи наші,
в рот їм маракуйя,
Лише покращують свій
грошовий потік.
І маючи такий зразок
Тут на місцях, бізнесмени наші
Постійно нам товари возять
З тієї Фашиської Раші.
Хай би вона згоріла вся
“Російська Імперія”,
Або хай снігом замете
До самої маківки Кремля.
Я розумію, і давно,
В усьому винна влада!
Але ж хіба не ви
Ту владу обирали?
Осуджувати я не маю права.
Але щоби піти в Європу нам,
Чи взагалі приємний
вигляд мати,
Можливо, все до ладу довести…
І наостанок хочу вам додати:
Багато бачив я і міст, і сіл,
Якби не був районним
центром ваш Козятин,
Ніколи, я б до вас не приїздив...

про все
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Баскетболісти на висоті
Дмитро Артемчук

Минулого четверга у Вінниці
відбувся фінал обласного етапу
чемпіонату України з баскетболу.
Проходили ці змагання за формулою 3х3. У залі обласного центру
спорткомплексу “Баско” зібралися
вісім команд-переможців та призери зональних турнірів. У цей день
команди-учасники визначали чемпіона області серед дитячих команд.
Наше місто представляла команда
школи №1 ім. Т. Г. Шевченка. Виступали за неї Артем Гончарук,

Єгор Боровський, Володимир Петрик та Юрій Камінний.
Козятинські снайпери баскетбольної корзини почергово розібралися з командою Шаргородського району: 21:4.
Далі під прес козятинців потрапила команда Літина: 14:4. І лише в
заключній грі з гоподарями змагань
(баскетболістами з Вінниці) наша
команда відчула опір суперника.
У цій грі спостерігався більш атлетичний баскетбол, ніж дитячий.
На майданчику точилась боротьба
з частими порушеннями правил.

Велика кількість фолів призводила
до вилучення гравців. Був випадок
не спортивної поведінки на майданчику. Та й в тій зустрічі наша
команда переграла свого суперника з рахунком 14:7 і виборола
право бути учасником фінальної
стадії змагань.
У кінці травня до столиці України
з’їдуться переможці обласних змагань і чемпіони областей. Будуть
визначати кращу шкільну команду
України з баскетболу. Тож побажаємо нашим спортсменам успіхів
у Києві під час ігор у фіналі.

Новий тріумф команди
Козятинського району
В'ячеслав ГОНЧАРУК

К о л е к т и в Гл у х і в е ц ь к о ї
об’єднаної територіальної громади “АКВ” став офіційним переможцям відкритого чемпіонату
Бердичівщини з футзалу. Тепер
футболісти глухівецької громади
будуть грати у вищій лізі обласної
першості. Те, що команда АКВ
Глухівці була беззаперечним лідером і переможцем першої ліги,
було відомо за декілька турів
до завершення чемпіонату. А 25
лютого, коли чемпіонат в сусідній
області з футзалу завершився, ми
можемо привітати наших земляків
з великим успіхом офіційно.
На турнірі в Бердичеві, крім

команди Козятинського району, в чемпіонаті брали участь
спортсмени Бердичівського і Чуднівського районів. Приємно, що
команда нашого краю виявилась
кращою серед 22-ох колективів,
що брали участь у цих змаганнях,
з чим ми їх і вітаємо.
Не можна не згадати, що на
цих змаганнях кращим бомбардиром чемпіонату став наш земляк
Олександр Козюк. Він один своїм
суперникам наколотив майже
стільки м’ячів, скільки його команда пропустила в свої ворота.
Тож Олександр, крім відзнаки
як кращий снайпер чемпіонату
в першій лізі, отримав грамоту і
медаль за перемогу в турнірі.

Привернуло увагу те, що на
урочистій церемонії нагородження футболістів були присутні
функціонери від спорту. У наших
чемпіонатах під час привітань
спортсменів, як правило, присутні
тільки керівники відділів спорту.
Зате, якщо змагання проходять в
манежі залізничного училища, в
усі кадри намагається всунутись
його директор, пан Стецюк, який
до футболу ніякого відношення
не має.
На думку вболівальників, чемпіонат Бердичівщини в цьому році
проведений на дуже низькому
рівні, хоча організатири кажуть,
що футзал в Бердичеві тільки
розвивається. За словами люби-

телів футболу, організатори турніру
займалися
не тільки
проблемами
спорту, зокрема футзалом, а й іншими позафутбольними правилами. Існує
у вболівальників думка, що футбол в Бердичеві, це футбол для
тих, хто ближче до організаторів.
Для них і всі привілеї. І грають
вони за своїми правилами. І за
порушення прописаних статутних
футбольних правил нікого зі своїх не покарано.
Кращий воротар, кращий гравець, кращий рефері. Хто їх оби-

рав? Кращим суддею визначають
того арбітра, який дозволив грати
вилученому гравцю в попередній
зустрічі. Кращим воротарем
стає не той, хто пропустив в 13
зустрічах 16 м’ячів, а той, хто в
одній зустрічі пропускає 8, а за
весь турнір 46. Така пільга дається лише тому, що той голкіпер
представляє команду СК Бердичів — команду, наближену до
організаторів.

"Моноліт" виграв у спортсменів Українські паралімпійці відбули до Кореї
з Літина та Хмільника!
У південнокорейському місті пройдуть ХІІ зимові ігри
В'ячеслав Гончарук

У минулі вихідні футболісти ветеранів Козятинського
“Моноліта" проводили другий
відбірковий тур з футзалу.
Перший тур, як повідомлялося
раніше, був без правил олімпійської системи (хто програв, чи
має гірші показники, припиняє
виступи).
За регламентом змагань,
починаючи з другого туру, в
наступний етап футбольного
конкурсу мало проходити дві
кращі команди розіграшу. Та
для ветеранів зробили скидку і
далі по турнірній драбині проходило не дві, а три ветеранські команди.
Гравці Козятинського “Моноліта" в другому турі обласної
першості виступали в гостях
в місті Хмільнику. Там замість
чотирьох спортивних колективів

було представлено тільки три.
Крім спортсменів Козятина в
спортивному манежі виступали
команди міст Літина і Хмільника. Наші майстри шкіряного
м'яча почергово виграли в
господарів майданчика футболістів Хмільника з рахунком
5:3 і футзалістів Літина — 5:1.
Набравши шість очок, ветерани
“Моноліта” впевнено посіли
перше місце в своїй групі.
Та поскільки в цій групі були
представлені тільки три колективи, то й всі вони стали учасниками третього відбіркового
туру.
Як будуть надалі розвиватися
події в турнірі ветеранів, покаже час. А те, що спортсмени,
які можливо припинили свої
виступи в спорті, можуть через
зміну регламенту виступати на
турнірі довше, заслуговує на
повагу.

В’ячеслав Гончарук

У Києві в концертному залі
Stereo Plaza відбулася урочисті
проводи паралімпійської збірної
України на ХІІ зимові Паралімпійські ігри у Пхьончхан. Проходитимуть змагання з 9 по 18
березня. За збірну Україну мали
виступати 33 спортсмени.Та троє
атлетів не поїхали до Кореї через
грип. З такою кількістю спортсменів Україна була представлена на
ХХІІІ зимових іграх, що пройшли
недавно в цьому ж корейському
місті. Виступатимуть наші спортсмени у трьох дисциплінах - лижних
гонках, біатлоні та гірських лижах.
Усього в Іграх візьмуть участь
670 атлетів з 48-ми держав, які
змагатимуться у шести видах
спорту - біатлоні, лижних гонках,
керлінгу на візках, гірськолижному
спорті, пара-сноуборді та следжхокеї (санному хокеї). Дві збірних,

Досягнення наших земляків
Починаючи з 1998 року паралімпійці України є постійними учасниками змагань чотириріччя. Від
японського Нагано до російського
Сочі наші атлети завоювали 90 трофеїв із них 20 золотих, 34 срібних і
Грузії та КНДР, виступлять на
змаганнях такого рівня вперше. А
паралімпійці Естонії після 12-річної

«Колос» зайняв І місце серед облрад ФСТ і відомств
Клуб набрав майже 100 тисяч очок
Вероніка ЛЮБІЧ

Колегія управління фізичної
культури та спорту Вінницької
облдержадміністрації відбулася
1 березня 2018 року.
На ній підбили підсумки роботи у 2017 році, а також провели
нагородження кращих спортсменів і тренерів, фізкультурноспортивних організацій, ДЮСШ
всіх категорій

За минулий рік спортсмени
Вінниччини здобули 97 медалей
на чемпіонатах Європи та світу.
Це 94242,5 очок.
Отож, вінницький «Колос»
зайняв І місце за підсумками
обласного рейтингу 2017 року
серед облрад ФСТ і відомств.
Серед всіх є і козятинські
спортсмени!
“Колос” нагороджували заступник голови ОДА Олександр

Крученюк, голова профільної
постійної депутатської комісії
обласної ради Людмила Станіславенко, начальник облспортуправління Сергій Чернявський,
голова обласного відділення
НОКУ Павло Хникін, голова
спорткомітету Вінницької міської
ради Сергій Краєвський і президент Федерації хокею на траві
України Юрій Кризьський.

36 бронзових медалей. На минулій
Сочинській білій олімпіаді в 2014
році було 5 золотих, 9 срібних та 11
бронзових медалей. Україна посіла
четверте місце серед 45 країн світу,
які брали участь в тій олімпіаді.
перерви відновлять свої виступи.
Паралімпійці розіграють 80 комплектів медалей.
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“Іскра” готова надалі
прославляти наше місто
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Капітан козятинської команди
з настільного тенісу Дмитро Демчук, який входить у федерацію
настільного тенісу Вінницької
області, нещодавно був делегатом на конференції федерації
настільного тенісу України. Проходила зустріч в Чернігові — вирішувалося багато організаційних
питань відносно проведення
турнірів, суддівства та обрання
нового президента федерації,
яким був обраний Олександр
Вікторович Зац. За словами
Дмитра Демчука, це достойна заміна. Олександр Зац — молодий,
амбіційний, професіонал.
У ексклюзивному інтерв’ю газеті “RIA-Козятин” капітан “Іскри”
розповів, чим сьогодні живе його
команда.
— Що приємного сталося за
останній час?
— Минулого вівторка, 27 лютого, Іван Поберій, Сергій Лімонов,
Євгеній Гефтер і я представляли
Вінницьку область на конференції федерації України. Наша
українська команда була учасником відбіркового туру проти
тенісистів Білорусії у Чернігові.
На змаганнях проводився відбір
учасників на чемпіонат Європи.
Це був високий рівень! Білорусів
представляв капітан команди
Володимир Самсонов. Це зірка
світового масштабу, він входить
в десятку найкращих тенісистів
світу. Ще грали тенісисти Гліб
Шамрук, Олександр Ханін, Павло Платонов — гравці високого
класу. Нашу збірну представляв
Ярослав Жмуденко, який входить
в першу п’ятірку України. До речі,
наші спортсмени стали призерами
України у наступні дні. В цьому

залі проводився чемпіонат України з настільного тенісу. Жмуденко зайняв перше місце, а Денис
Калачевський друге. Емоцій було
багато. Уболівальників зібралося
більше тисячі! З’їхалась майже
вся Україна, вся еліта тенісного
спорту. Єдине, що не порадувала
нас гра китайця, який представляв збірну України, Коу Лея, який
виступав першим номером.
— Які плани на майбутнє козятинської команди?
— Нещодавно був чемпіонат
області, де ми висадились пристойним десантом. Грали, окрім
мене, Іван Поберій, Євген Оміцинський, Костянтин Коваль, Ілля
Поліщук та Костянтин Олексюк.
Хлопці показали гарну гру. Іван
Поберій в парі з вінничанином
зайняв друге місце. Зараз розпочали готуватись до серйозних
турнірів, набираємо форму. Попереду клубний чемпіонат України
та багато серйозних турнірів. Ми
беремо участь в клубному чемпіонаті. Входимо в першу п’ятірку.
23 березня буде черговий тур.
— Хто вас підтримує матеріально?
— Допомагає районний відділ спорту, який очолює Валерій
Швець, Геннадій Садовий, підприємці Сергій Петричко, Ігор Гвелесіані, Геннадій Мудрий. Знайшли
спільну мову з міською владою
через радника мера Сергія Матвіюка. Олександр Пузир пообіцяв
йти на зустріч, це радує, що ми
почуті.
— Де проходять тренування?
— Все в тому ж залі школи
№2, за що вдячні директору
Євгенії Кудрявець. Окрема подяка братам Кліщукам Андрію і
Олексію, які також надають зал.
Володимиру Шульзі, який, як

9 на позитиві

RIA-К, Четвер, 8 березня 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

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

Аліна Новарчук
представила свої картини
Назва виставки: “Моє
життя, моє натхнення”

Вадим Липський переміг на
змаганнях з туризму
В'ячеслав ГОНЧАРУК

В’ячеслав Гончарук

тренер, займається нашим відновленням. Він вміє розподіляти
фізичні навантаження і нас вчить,
як правильно це робити. Подяка
Сергію Пантєлеєву, який займається зі мною у Вінниці.
За словами Дмитра Демчука,
команда хоче поїхати на тенісний
збір в Бузьк або Чернігів, куди їх
запрошують.Там хороша навчальна база і спеціалісти. В планах
передати свою справу більш молодим, ростити спортивну заміну.
Не виключений варіант набору
юної команди. Через газету “RIAКозятин” “Іскра” дякує всім, хто
їх підтримує.

У понеділок, 5 березня, в
Козятинському музеї історії презентувала свої картини художникпочатківець Аліна Новарчук. На
її творчість прийшли подивитися
художники міста, фахівці живопису і люди, які полюбляють
мистецтво.
Представлені пані Аліною
картини в переважній більшості
відображали пейзажі нашого
міста: місце відпочинку наших
містян — водокачка, центральний
сквер тощо.
Один із
присутніх
художників В іктор
К льоц про
представлені
на виставці
картини сказав наступне:
“В цих картинах є повітря, значить,

Про одинадцятикласника Вернигородоцької школи Вадима Липського наша
газета вже повідомляла. У 2016 році він
був визнаний, як дитина року Козятинщини в туризмі.
Пройшло не так багато часу і наш земляк знову прославив наш край. Він, як
єдиний представник від Козятинщини, був
включений у збірну команду Вінницької
області з туризму. Ця команда виборола
третє місце і кубок України в загальному
заліку. Друге місце — за смугу перешкод.
А в особистому заліку Вадим посів друге

вони живі”.
Сама художниця фізик за фахом, талант до живопису має з
дитинства. Вона стала малювати
в 5 років. Батьки роздивлялися
малюнки, їм вони подобались,
але вирішили, що їй краще стати фізиком. Зараз художниця
хоче своє захоплення перевести
на більш високий професійний
рівень.

Олександр ФРОНЗАК

“Учителями року” стали Алла
Тимошенко, Ярослав Костюк з
ліцею-школи та Олена Ягольницька зі школи №1 ім.Т. Шевченка.
Вони вкотре підтвердили високий
рівень знань, професіоналізму та
довели, що майбутнє освіти належить особистостям — вчителям
з глибоким інтелектом, високою
культурою та яскравою харизмою. Коротке спілкування з переможцями підтвердило цю думку.

Відомий на Вінниччині політик став
одним з драйверів об'єднання опозиції

Зустріч всеукраїнських лідерів
опозиції, що пройшла днями в
Києві, одразу обросла чутками та
конспірологічними версіями. Про
це йдеться в статті авторитетного
українського видання "Українська
правда" - "50 відтінків опозиції, або Спроба об'єднатися
без Саакашвілі".
Фігурує в резонансній інформації про початок реального
об'днання демократичної опозиції і знаний на Вінниччині політик, народний депутат декількох
скликань Микола Катеринчук.

Лідер Європейської партії, який
декілька разів обирався на мажоритарному окрузі № 13, що
на Вінниччині (Козятин, Хмільник,
Калинівка).
Ось що пише про зустріч українське видання:
Близько п'ятої години вечора
у вівторок до офісу "Європейської партії " на Печерську
почали сходитися лідери опозиційних сил.
Зійтися на напівтаємну зустріч в офісі партії Миколи
Катеринчука всіх попросив лі-

ініціатор переговорів Анатолій
Гриценко.
Приблизно таку ж відповідь
журналісти отримали і від Найєма, і від Катеринчука, і від Сакварелідзе.
"Ми домовилися поки нічого
не коментувати. Я не можу порушити домовленість, щоб не
ображати партнерів", – пояснив
Катеринчук.
У неофіційних розмовах учасники зустрічі пояснювали, що
в середу, 14 лютого, має відбутися наступна розмова, до якої
умовлено нічого не коментувати.
За даними УП, ввечері у середу
згадана зустріч закінчилася.
Як ми писали раніше, лідери партії "Громадянська
позиція" Анатолій Гриценко,
та лідер Європейської партії
Микола Катеринчук ще влітку
почали процес об'єднання
опозиції. Як бачимо, системна
робота в цьому напрямку продовжується.
На прохання нашого видання,
цю інформацію прокоментував
голова обласного осередку
Європейської партії України у
Вінницькій області - відомий майданівець Павло Лесик.

подарству обом чоловікам допомагає бабуся
Вадима Катерина Григорівна Войтко. Так і
живе сільська родина спортсмена-туриста. Пам’ятають
за Вернигородоцького школяра і в
районному відділі
освіти. За словами
керівника Аліни Діденко, Вадим буде відмічений на “Травневому
зорепаді”.

Педагоги з Козятина взяли участь
у Всеукраїнському конкурсі

Дмитро Демчук, Іван Поберій, Євгеній Гефтер і Віталій
Ветров

На заклик Гриценка відгукнулися,
крім Катеринчука,
"Рух нових сил",
який на зустрічі
представляв Давид Сакварелідзе
та "Демальянс", від
якого приїхали Василь Гацько і Мустафа Найєм.
Запрошували і лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, але
вона відрядила на переговори
депутата Сергія Власенка.
Фактично жоден з учасників
зустрічі, з якими вдалося поговорити журналістам всеукраїнського видання "Українська правда",
не розповів про суть розмов на
зустрічі в Катеринчука.
"На зустрічі лідери опозиційних
партій обговорювали план спільних дій. Крапка", – розповів УП

Коли Вадим Липський після змагань
повернувся додому, ми зустрілися з ним.
Він повідомив, що в школі його тепло
привітали і відзначили, що він гордість не
тільки цього учбового закладу, а й всього
Козятинського району.
Зараз у Вадима гаряча пора — готується до нового туристичного походу в квітні
у Сабарові. Крім школи і підготовки до
змагань, в хлопця з берегів річки Гуйви,
як у жителя села, є багато домашньої роботи. Та він виховувався під пильним оком
кадрового військового, свого дідуся Сергія
Петровича Саваріна, який навчив свого
онука все встигати. По домашньому гос-

Учителі року

Склад козятинської “Іскри”

дер "Громадянської
позиції " Анатолій
Гриценко. Саме він
після видворення з
України Саакашвілі
взяв на себе роль
ініціатора но в их
переговорів про
спільну стратегію.

місце в змаганнях паралельної і навісної
мотузки.
Крім змагань, де відзначились наші
спортсмени, були ще такі дисципліни, як
скельний підйом і дюльфер (стрімкий
спуск по мотузці з крутої стіни). Змагання
проходили з 1 по 4 березня в місті Решетилівці Полтавської області під назвою
Кубок України серед юнаків з пішохідного
туризму. Учасниками стали 19 команд
молодшої вікової групи та 11 юнацьких команд. Усього — 220 учасників. Проходила
зустріч в новому сучасному спортивному
комплексі, де штучний рельєф наближений
до природного.

Фізик . Ярослав Костюк виборов
4-те місце у номінації з фізики.
Свій життєвий вибір зробив свідомо. Багато читав пригодницької,
фантастичної, науково-популярної
літератури. Це сформувало світогляд. Виник потяг до фізики,

математики, ці науки стали своєрідним ключем до астрономії
— його улюбленого предмету.
Відвідував астрономічний гурток
відомого в місті вчителя фізики
Аркадія Гарбера. Своїми руками
склав телескоп і фотографував
зоряне небо літніми ночами. Потім
почав відвідувати заняття інформатики у школі №1, де було два
ІВМ-сумісні комп’ютери. Відчувши
у ньому талант, керівник Богдан
Сиваківський залучив хлопця до
навчання. Так у 8-му класі Ярослав
отримав можливість вивчати те, що
з’явиться в школах значно пізніше.
Була велика жага до знань і він
використовував усі можливості,
щоб розширити світогляд. Купував
книжки з астрономії, інформатики, виписував журнали “Земля та
Всесвіт,” атлас зоряного неба.
— Була мета здобути собі знання, — розповів Ярослав.— А
потім виникла потреба ними
поділитись, передати іншим.Тому
закінчив фізмат Вінницького
педінституту, а далі Київський
Державний університет.
Ярослав Володимирович —
людина різностороння. Одного
разу зустрів дівчину, яка порадила писати вірші. З тих пір не
полишає. У вільний час читає,
спілкується по інтернету з сучасними письменниками-фантастами.
Як науковець своїм відкриттям
вважає саме Всесвіт.
— Він безмежний, множинність
світів вражає, — говорить педа-

гог. — Там стільки неймовірного,
що не перестаєш дивуватися.
Ярослав Костюк своє 4-те
місце розцінює дуже скромно.
Але треба зважити на те, що він
працював у незручних умовах, в
стінах обласної школи, де важко
зосередитись і де ніби все діє
проти тебе. Він показав серед
“чужих” психологічну витримку,
високий професійний рівень. То
ж можна стверджувати, що здав
свій іспит на “відмінно”.

Філолог. Алла Тимошенко — ще
одна зірка нашої розповіді. Обожнює читати і завжди вважала, що
філологія — це її майбутнє. Захоплювалась музикою, вчилася на
фортепіано, але перевагу віддала
фаху вчителя-словесника. Працює
завжди з натхненням, дуже творчо,
тому що це все — для дітей.
— Коли бачу в очах учнів вог-

У “Лелеці” діти зустріли весну
Своїм матусям вони подарували святковий концерт
В’ячеслав Гончарук

- Я не володію інформацією
про перебіг перемовин між
лідерами української опозиції,
але повністю підтримую ці
об'єднавчі процеси. Саме ці
спільні дії, що зараз починаються на наших очах, відображають прагнення українців
отримати нарешті справжню
українську, єдину, відповідальну владу, яка відображає не
тільки сподівання людей, але
й складається з фахівців своєї
справи у всіх суспільно важливих аспектах життя країни.

Ще на дворі морозна погода і кожен
день падає сніг, та дошкільнята садочка
“Лелека” знають, що весна вже вступила
в свої законні права. Тож до приходу
весни і свята своїх матусь, 8 Березня,
вони зі своїми вихователями підготували
концертну програму. Маленькі артисти
розмістились по два боки іпровізованої
сцени, а глядацький зал представляли
їхні батьки.
Враховуючи вік учасників святкового
шоу, вони свої номери концертної програми чергували з іграми. А щоб ігри були
цікавими та змістовними, до них долучалися казкові персонажі. Доброзичливий
пірат поміняв пісню на свій корабель. І
корабель з моряками рушив у казкову

країну. Там вони зустріли зачарованих
мавпенят і розчарували їх. З гордістю за
виконану роботу малята повернулись з
казкової країни, де разом зі своїми мамами виконали пісню “Матуся”.
Наступним номером концертної програми дошкільнят мав бути виступ дітей
з їхніми татками. Тільки любі татусі, які
були присутні на концерті своїх чад, вважали, що вони не зовсім дружать з вокалом і виходити співати зі своїми дітьми
не хотіли. Та все-таки не могли відмовити
жінкам і вийшли співати. Після виступу,
татусі отримали аплодисменти.
На завершення дітлахи подарували
своїм батькам пісню “Цілуємо ми матусю
милую” і роздали подарунки — квіти в
горщиках, які виготовили для них своїми
руками.

ник цікавості, то й сама запалююсь бажанням працювати, віддавати їм максимум знань, — розповіла Алла Ігорівна. — Взагалі,
діти — це суцільні відкриття. Мої
учні мене шокували, коли були
вибухи у Калинівці. Вони настільки перейнялися чужою бідою і
самі організували збір теплих речей, продуктів харчування, ліків.
Робота з дітьми, звичайно, трохи
втомлює, але разом з тим надає
наснаги для подальшої творчості. Я б сказала, що є труднощі
іншого плану. Працюючи з ними,
дуже близько до серця приймаєш
невдачі, проблеми. Хочеш допомогти кожному, а тому й “гориш”
на роботі. Іноді не вистачає часу
на себе, на сім’ю. Але моя праця
повертається мені сторицею.
Алла оцінює друге місце в
обласному конкурсі за своїми
критеріями. Вважає, що головне
— це набутий досвід, об’єм нових
знань, які отримала, спілкування
з творчими людьми.
Учитель іноземної мови
Молода вчителька Олена Ягольницька — третій призер у номінації “Німецька мова”. Її шлях у
педагогіку почався з любові до
іноземних мов.
— Я викладаю англійську і
німецьку, — розповіла Олена.
— Більше подобається німецька
мова. Приваблює література,
культура, подобається стиль життя, спосіб мислення. Діти вчать

обидві мови із задоволенням.
Вони розуміють, що вивчення
іноземних мов — це своєрідний
квиток до вступу у Євросім’ю.
Усіляко стимулюю їх потяг. Вивчаємо німецьку культуру, класичну і сучасну музику, працюємо
в інтернеті, де знайомимося з
життям сучасної Німеччини. Діти
вже цікавляться пропозиціями
німецького “Гете-інституту“. Це
така фундація, яка дає іноземній молоді пропозиції у плані
навчання та розвитку. Тобто я
відразу їх орієнтую на доросле
життя, даю своєрідний напрямок.
Уже маємо приємні результати:
вперше ми брали участь у обласній олімпіаді і наша Аня Поліщук
завоювала 3-тє місце. Вважаю,
що вчитель повинен бути “на голову або на дві вищий” від учня,
інакше йому немає що роботи у
школі. Тому вдосконалююсь, займаюсь самоосвітою.
Це не тільки література та
спілкування в інтернеті. Роблю
переклади різних наукових праць,
статей із журналів. У плані саморозвитку у мене є певні секрети,
тому не буду їх розголошувати.
Мрію про подорож до Берліна.
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 2 êîçè íåäîðîãî, â³ê ê³ç 2 ðîêè òà 1 ð³ê. 063-282-50-75
 Àáî çäàì ïðèì³ùåííÿ íà ö/ð ðèíêó. 067-430-79-37, 093756-39-33
 Àâòîìîá³ëüí³ ï³äéîìíèêè, åëåêòðîâèíòîâ³, ãðóçîï³äéîìí³ñòü
3 òîííè - 2 øò. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Àêâàð³óì 1.2 õ 50 õ 50. 097-509-27-40
 Àêóñòè÷í³ êîëîíêè: 2 õ 100 W, 2 õ 300 W, êîìï’þòåð,
êîìïëåêò ãóìè «Hokia» ç äèñêàìè R-13 äî ÂÀÇ á/ó, «Maxi Kozi» êîðçèíà äëÿ íåìîâëÿò, ïåðåäí³ ñò³éêè äî ÂÀÇ, ãóìîâ³
êèëèìè Êàëèíà. 093-140-74-34
 Áàòàðå¿ ÷àâóíí³ íîâ³ âèðîáíèöòâà ÑÐÑÐ 50 ðåáåð. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Áåíçîêîñà, áåíçîïèëà, êîìïðåñîð 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí çåðíî + êà÷àíè, áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ 800 Âò, åëåêòðîçâàðêà,
îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà àêóìóëÿòîð³, àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà.
068-216-34-20
 Áåíçî-íàñîñ âîäÿíèé. 097-509-27-40
 Áè÷êà íà â³äãîä³âëþ. 097-748-70-98
 Áî÷êó ºìí³ñòòþ 10 òîí íà êîëåñàõ. 067-141-58-51
 Áðîëåð, ²ñïàíêà, Ðåäáðî, Ìàñòåð Ãðåé, ñóòî÷íèé,
ï³äðîùåíèé, êîìá³êîðì. 067-173-31-50, 063-608-92-55
 Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78, 88,
104. 096-453-34-86
 Áóðæóéêà íîâà, âð³çàíà á/ó Ãåðìàíñüêà ãàç. ïëèòà,
äîìàøíº âèíî ç âèíîãðàäà ²çàáåëëà. 098-225-48-33, 063776-11-19
 Áóðæóéêó, íàêîâàëüíþ, ãàçîâ³ âåëèê³ ³ ìàë³ áàëîíè. 063143-61-18
 Âàðî÷íà ïîâåðõíÿ Hotpoint 50 õ 60 á/ó â ³äåàëüíîìó ñòàí³.
067-224-08-52
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º
ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-33-74,
093-185-81-44 Ñåðã³é
 Âºòíàìñüê³ ïîðîñÿòà 2-õ ì³ñ. 063-172-13-28, 063-172-12-81
 Âèøèâàíêà äëÿ õëîï÷èêà, äóæå ãàðíà, êîñòþì øê³ëüíèé
ñ³ðèé, ïëàù øê³ðÿíèé äî êîë³í â ³äåàëüíîìó ñòàí³, âçóòòÿ õëîï.
â ãàðíîìó ñòàí³. 093-548-53-84
 Âîãíåòðèâêà öåãëà. 093-140-74-81
 Ãàç ïëèòà Êàíä³, óí³òàç, ñò³ë ðîçêëàäíèé á/ó, âñå ðîáî÷å.
097-112-64-95 Í³íà
 Ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà á/ó,
äçåðêàëî îâàëüíå, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ). 097-643-40-14
 Ãàçîâ³ áàëîíè âåëèê³ ³ ìàë³, òà íàêîâàëüíþ, ò³ñêè. 073-

793-55-95
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 093-730-51-90
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí.
Ìîæëèâèé òîðã 063-615-33-70
 Ãàðàæ ï³ä àâòîáóñ ð. 6 õ 4.5 ì. 093-631-89-49
 Ãîð³õè ö³ë³ íåäîðîãî. 068-492-53-84
 Äâà âåëèêèõ êð³ñëà íåðîçêëàäí³, âåëèêèé êóõîííèé ñò³ë,
äâà ïóô³êà ³ æóðíàëüíèé ñòîëèê. 093-115-87-05
 Äâåð³ âõ³äí³, ñòîâáèêè äëÿ çàáîðà âèñ. 1 ì., ðåø³òêè
íà áàòàðå¿, òðóáè îöèíêîâàí³, ðàêîâèíà äëÿ âàííè, òðóáà
äèìîõîäíà. 098-312-99-81
 Äâ³ êîðîâè - îäíà ç 7 òåëÿì 8 ì³ñ. ò³ëüíà; îäíà ç 5 òåëÿì
7 ì³ñ. ò³ëüíà. 096-093-67-99
 Äèâàí â äîáðîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 063-268-23-01
 Äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì â äîáðîìó ñòàí³. 093-48878-48
 Äèòÿ÷å 2-õ ÿðóñíå ë³æêî ç ìàòðàöîì, ïàðòà - øàôà
+ øóõëÿäè - ñõîäè + òóìáà, ³ äèòÿ÷å ë³æêî çâè÷àéíå ç
ìàòðàöîì ³ áîêîâèìè ñò³íêàìè. 097-151-69-93
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷å ë³æêî + ìàòðàö, äèòÿ÷à ïàðòà, äèòÿ÷à ïàðòà +
ñò³ëü÷èê, êàðò ïåäàëüíèé, ñí³ãîêàò (ñàíêè), øóáà (áîáðèê) âñå á/ó. 063-274-78-10
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä, àâòîêð³ñëî â äîáðîìó ñòàí³. 068546-67-73, 073-029-63-24
 Äèòÿ÷ó êàëÿñêó äâà â îäíîìó - 700 ãðí.äèòÿ÷à êðîâàòêà 800 ãðí. äèòÿ÷à ãîäàëêà - 500 ãðí., õë³áîï³÷ - 1000 ãðí., óòóã
äëÿ âîëîññÿ - 1000 ãðí., åë. äèï³ëÿòîð - 300 ãðí, ïëîéêà 200 ãðí., óòþæîê - 500 ãðí. óòþã - 200 ãðí., õîäóíêè - 100
ãðí. 097-28-10-697
 Äî ÌÒÇ-80 ïåðåäîê ïðîñòèé ç êîëåñàìè. 096-456-22-41
 Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî,
êîìá³êîðì.096-186-40-45
 Äðîâà ç äîñòàâêîþ. 093-483-57-85
 Äðîâà ð³çíèõ ïîð³ä: äóá, ãðàá, ÿñåí. 096-648-08-00
 Åë. äâèãóí 380 Â 4 êÂò 3000 îá./õâ. 063-696-27-37
 Åë.äâèãóí 1.5 Êâò, 1420 îá., 220-380V, ðåäóêòîð ÃÁÎ 2
ïîêîë³ííÿ á/ó. 097-116-69-11, 063-694-97-00
 Æ³íî÷³ ìàíåêåíè, ñòîéêè ï³ä îäÿã. 093-626-82-86
 Çàâîäñüêà êîíñòðóêö³ÿ ÑÐÑÐ çâàðþâàëüíîãî
òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ
çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä.
096-453-34-86
 Çäàíèÿ ïîä ãàðàæè è äðóãèå íàçíà÷åíèÿ èç êðàñíîãî
êèðïè÷à 480 êâ.ì. 063-684-23-83, 096-559-83-23

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

 Çåì. ä³ë-êà 0.15 ãà - 120 000 ãðí. 063-320-32-07
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò., ïðèâàòèç., º ñàäîê, âóë.Êîíäðàöüêîãî
32, â òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-138-68-81, 096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063-39293-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà âóë.9-Ñ³÷íÿ, º ôóíäàìåíò, ñàðàé, ïîãð³á,
êðèíèöÿ. 098-020-36-54, 093-890-30-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.19 ãà, öîêîëüíèé ïîâ., ïåðåêðèòå
ïàíåëÿìè, ñ.Ñèãíàë, Ï³âäåííå øîñå 74, á³ëÿ öåíòðàëüíî¿
äîðîãè. 097-663-17-72, 063-260-09-91
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó Ëåîíòîâè÷à 1, íåäîðîãî. 097131-99-14
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093-92593-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 Êàâîâà ìàøèíà Cacko äëÿ áàð³â, îô³ñ³â. 063-234-29-75
 Êàðòîïëÿ âåëèêà ñîðò Áåëà Ðîññà. 097-752-83-48
 Êàðòîïëÿ âåëèêà, íàñ³íüîâà, êîðìîâèé òà ñòîëîâèé áóðÿê.
068-174-03-79
 Êàðòîïëÿ âåëèêà. 097-417-10-79
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-173-31-50
 Êèëèì íàòóðàëüíèé 2 õ 3. 093-774-81-64, 067-442-17-71
 Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé. 073-200-80-47
 Ê³ííèé â³ç, ñ.Ä.Ìàõàðèíö³. 096-115-18-44
 Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³ 3 âèäàííÿ, ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³
í/æ êðóãè Ä192/Ä33 òîâù. 18.5 ìì., Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì.,
Ä/260/Ä38 òîâù. 21 ìì., Ä/280/Ä33 òâîù. 11 ìì. 096-45334-86, 2-51-56
 Êíèãà ïðî ³ñòîð³þ ñ.Æóðáèíö³, ðóáàíîê ìåòàëåâèé ðó÷íèé,
òðóáà í/æ Ä33 õ 250 ìì., í/æ Ä38 õ 735 ìì. 096-453-34-86,
2-51-56
 Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ
ðîáîòàõ, ãåîäåç³¿, ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Êîáèëà ðîáî÷à. 096-220-43-69
 Êîçà ïîðîäè «Ëàìàí÷à», ê³òíà 3 ì³ñ. 098-228-54-21
 Êîëÿñêà Adamex 1 200 ãðí. 097-848-57-45
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Êîíòåéíåð ñàìîðîáíèé 3.5 õ 2.5 êîçèð¸ê, ¹262, íà ö/ð
ðèíêó. 096-325-02-77
 Êîðìîâèé áóðÿê âóë.Öåíòðàëüíà 151. 063-414-89-05
 Êîðìîâèé áóðÿê, êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà òà âåëèêà. 098-45625-86

 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-318-91-22
 Êîðîâà 7 ì³ñ. ò³ëüíà ç 7 òåëÿì, ùå äî¿òüñÿ. 097-21132-18
 Êîðîâà äîáðà. 068-518-35-30
 Êîòåë í³ìåöüêèé «Âàéëàíò» á/ó, ðîáî÷èé â ãàðíîìó ñòàí³
3 000 ãðí. 097-725-39-57
 Êðîë³ äîðîñë³, ìîëîäíÿê. 093-786-38-07
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063671-67-65
 Êðóã í/æ Ä85 õ 480 ìì., íîâ³ ãàôð³ðîâàí³ í/æ øëàíãè
Ä15, 20 äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ãàç. êîòë³â, òðóáà í/æ Ä.38 ìì,
ìåò³çè ð³çí³, 2 øò. ìåòàëåâèõ ñòîâï÷èêè êâàäðàòí³ 30 õ 30 õ
1540 ìì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Êðóã í/æ ³ç ëèñòîâî¿ ñòàë³ Ä114/Ä33 òîâù. 14 ìì.,
Ä192/Ä33 õ 18.5 ìì, Ä260/ä38 õ 21 ìì., Ä280/Ä33 õ 11
ìì., ðó÷íà äðåëü 2-õ ñêîðîñíà, çàïîá³æíèêè ÏÐÑ-10 (380
Âîëüò), êðóã ñòàëüíèé ï³ñëÿ ìåõ.îáðîáêè Ä28.5 õ 550 ìì.
096-453-34-86, 2-51-56
 Êðóã ñòàëüíèé Ä30 õ 1380 ìì., ïîêîâêà ñòàë. Ä190 õ 82
ìì., ëèñòîâà ñòàëü 43.5 ìì õ 175 ìì õ 610 ìì, êðóã ñò. 3
Ä.48 õ 920 ìì., êîíòóð çàçåìëåííÿ, àðìàòóðà À Ä18 õ 1480
+ ïîëîñà 20 õ 5 ìì., òðóáà Ä 20 á/ó óñèëåíà òîâù. ñòåíêè.
096-453-34-86, 2-51-56
 Êóõíÿ 2 ì., øêàô íåäîðîãî. 067-796-11-99
 Ë³æêî 1.90 õ 90 ãîð³õîâîãî êîëüîðó. 063-315-21-51
 Ì-412 ñêëî ëîáîâå 100 ãðí., ïîäóøêà ï³ä äâèãóí, ñêëî
ïîâòîðþâà÷³â ïîâîðîò³â, äð³áí³ çàï÷àñòèíè äî ÊÐÀÇ, ÊÀÌÀÇ,
Ç²Ë. 096-350-70-08, 093-799-12-61
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìåáåëü â õîðîøîìó ñòàí³, íåäîðîãî. 073-144-14-97
 Ìåáåëü: øàôè, òóìáî÷êè, ïîëèö³ êíèæí³, äçåðêàëà áåç
ðàìîê íîâ³ ð³çíîãî ðîçì³ðó, êîñòþì ÷îë. íîâèé, ð.48-50 âñå
íåäîðîãî. 093-681-01-44
 Ìåáë³ á/ó 2 ñåðâàíòà ç äçåðêàëàìè, òóìáî÷êà
ïðèêðîâàòíà, äèâàí óñå â äîáðîìó ñòàí³. 067-647-48-11,
093-906-82-04
 Ìåáë³ á/ó ñò³íêà ê³ìíàòíà 4 ì õ 2.10, ì’ÿêèé êóòî÷îê:
äèâàí + 2 êð³ñëà â ãàðíîìó ñòàí³, òåðì³íîâî. 068-023-7004, 063-604-27-94
 Ìåáë³ á/ó: ñïàëüíèé ãàðí³òóð (àáî âñå îêðåìî), òðèëÿæ,
2 øàôè, 2 ï³íàëà, 2 òóìáè, ñò³ëüö³, õîëîäèëüíèê, ñòàíîê
ñòîëÿðíèé + ìëèí. 063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ìåáë³ â³òàëüíÿ, êóõíÿ, ïðèõîæà, õîëîäèëüíèê á/ó,
ïðàëüíà ìàøèíêà, ñò³ë - òóìáà, êîìïþòåðíèé ñò³ë, äèâàí,
øàôà. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 Ìèñëèâñüêèé ñåéô òà øòàíãà: ãð³ô äâà áë³íà ïî 5 êã.,
äâà áë³íà ïî 10 êã. 097-136-45-50
 Ì³ñÿ÷íà òåëè÷êà â³ä ìîëî÷íî¿ êîðîâè. 096-326-56-91,
063-640-31-72
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ 1935, 1954 - 1991, òðóáà àëþì. Ä 6-8 ìì.,
êóïîíè Óêðà¿íè, òð-ð 220/4, 12, 15, 30, 40 âîëüò. 096-45334-86, 2-51-56
 Ìîðñüêèõ ñâèíîê, ìÿñî íóòð³é. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Ìîòîð ÂÀÇ, ñòàðòåð, êàðäàí, áàìïåð ÃÀÇ-3110, ôàðè,
ìîçãè 3110, ãàçîâèé ðåäóêòîð òîìàñåòî íîâèé. 098-00784-33
 Íàñ³ííÿ âèñîêîâðîæàéíèõ ïîì³äîð³â, âèñîê³ êðàñèâ³
âàçîíè, ìåòàëåâèé ãàðàæ. 093-940=96-11, 068-334-66-72
 Íàñ³íüîâà «Ãðå÷êà» ñîðò «Óêðà¿íêà » ² ðåïðîäóêö³ÿ. 097577-26-86
 Íàñîñ ïîòóæíèé øíåêîâèé, òåëåâ³çîð Elenberg. 096974-89-10
 Îðõ³äå¿ ð³çíèõ êîëüð³â, òà îðõ³äå¿ ùî ïàõíóòü. 093-09122-38, 096-467-88-94
 Ïàñ³êà, êîðìóøêè, ïèëüöåçáèðà÷³, ðàìêè, ñèòå÷êî, ÿùèêè,
êàñòðþëÿ 30 ë., 2 íîæ³, ñêðåáîê. 096-364-80-30
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 Ïåðåìèêà÷ òèïó ÒÂ íà 1, 2, 3 ïîëîæåííÿ, óí³âåðñàëüíèé
ïîñ³áíèê (Çâàðþâàëüí³ ðîáîòè) - åëåêòðîäóãîâà,
ãàçîâà, õîëîäíà, êîíòàêòíà çâàðêà, âèãîòîâëåííÿ
ìåòàëîêîíñòðóêö³é äëÿ ñàäà, ãîðîäà, äà÷³, êîíñòðóêö³¿
ìåòàëåâèõ ïå÷åé, çàáîð³â, ñ³òîê, ãàðàæíèõ âîð³ò, ðåø³òîê,
ïå÷åé- êàì³í³â. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïåòë³ øòàõåòíîãî çàáîðà á/ó äîâæ. 9.6 ì., âèñ. 0.85 ì.,
+ 2 ñòîâáèêà ñòàëüí³ 30 õ 30 ìì (18 ãðí./1 ï/ì), íîâèé
øòàõåòíèé çàáîð (ñîñíà) ³ç øòàõåòàìè 6 ñì õ 2.5 ñì õ 85
ñì. äîâæ. 3 ì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïëèòà ãàçîâà «Áðåñò», ïëèòà â ðîáî÷îìó ñòàí³. 098597-13-15
 Ïîíèæàþ÷èé òð-ð 220/12 âîëüò, åëåêòðî äâèãóí äî
ïèëîñîñà Ðàêåòà øàðîâî¿ ôîðìè, ñò³ë ç ëèñòîâî¿ ñòàë³
òîâù. 3 ìì. Ä850 ç äâîìà ï³äøèïíèêàìè äëÿ ïîâîðîòó íà
360 ãðàäóñ³â. 096-453-34-86
 Ïîð³çàíà êàðòîïëåñàäæàëêà 4-õ ðÿäíà, çàâîäñüêà.
067-199-86-20
 Ïîðîñÿ. 097-739-31-39
 Ïîñ³áíèê «Àâòîìàòèêà ñâî¿ìè ðóêàìè», ïîñ³áíèê
«Ðàä³îåëåêòðîíèêà äëÿ þíèõ», ïîñ³áíèê «Ñàìîäåëüíûå
åëåêòðîííûå óñòðîéñòâà», ïóòåâîäèòåëü ïî æóðíàëó
«Ðàäèî» 1973 - 1979 ðð., ïîñ³áíèê « Ðàä³îëþáèòåëüñüêà
òåëåìåõàí³êà», ïîñ³áíèê «Ïðèñòàâêè äî ðàä³îïðèéîìíèõ

ïðèëàä³â». 096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Êëàäêà ïå÷åé ñâî¿ìè ðóêàìè», óí³âåðñàëüíèé
ïîñ³áíèê «Îïàëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíèõ áóäèíê³â», ïîñ³áíèê
«Ïîðàäè ñ³ëüñüêîìó óì³ëüöþ», äëÿ ðîá³ò ç ìåòàëàìè,
äåðåâèíîþ, ñêëîì, ïëàñòìàñàìè, êëå¿, ìàñòèêè, çàìàçêè,
ñìîëè, ñóðãó÷, ãðóíòîâêè, øïàêë³âêè, ôàðáè, ëàêè, åìàë³. 096453-34-86, 2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Ñîëîäêå ïå÷èâî» îïèñàíî øèðîêèé àñîðòèìåíò
âèðîá³â ç ò³ñòå÷êàìè (áóëêè, áóëî÷êè, áàáè, ïèðîãè, êîðæ³,
ïåðåêëàäåíö³, ñèðíèêè, ðóëåòè, çàâèâàíö³, ìàê³âíèêè,
ìåäîâèêè, ïàìïóøêè - äóæå ö³ííèé ïîñ³áíèê). 096-453-34-86,
2-51-56
 Ïîñ³áíèê «Óçáåöüê³ ñòðàâè» íà 192 ñòîð³íêè äóæå ö³ííèé
ïîñ³áíèé, ïîñ³áíèê «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè) ðîçðàõîâàíèé
íà øèðîêèé êðóã ÷èòà÷³â, âñüîãî 134 + 166 ñòîð³íêè. 096-45334-86, 2-51-56
 Ïîñóä ìåòàëåâèé: íî÷âè, áàë³ÿ äîâãà 1.4 õ 60, êàñòðþëÿ
20 ë., â³äðî, ñóë³ÿ 20 ë., áóòåëü 10 ë., ïðàñêà, ðîçêëàäóøêà.
096-364-80-30
 Ïðèñòð³é äëÿ ïîâîðîòó òåëåàíòåí íà 360 ãðàäóñ³â,
âîëüòìåòð 0-250 Â, 0-300 Â, ëþì³íîñöåíòí³ ëàìïè íà 6 Âîëüò
äîâæ. 210 ìì., äèñêîâà ïèëà ä³àì. 160 õ 2, äèñêîâà ïèëà ç
íàïëàâëåíèìè çóáàìè ä³àì. 390/90 õ 2.5 ìì. 096-453-34-86,
2-51-56
 Ðàäèîñòàíöèÿ (äëÿ ðàäèîòàêñè) Dragon SY 5430. 063-68423-83, 096-559-83-23
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåø³òêè - ïîëèö³ äëÿ òîðã³âë³, äèòÿ÷à êîíÿ÷êà - êà÷àëêà.
063-191-91-27
 Ð³çàí³ äðîâà. 096-030-32-33
 Ð³çí³ ðàä³î äåòàë³, ðåìí³ À1220, 1060, 900, 850, 845, 19 õ
13 - 1125 ìì., øëàíã êèñëîðîäíèé 9.9 ì/ï, òåõí³÷í³ êíèãè ïî
ãåîäåç³¿, íàñîñàõ, çàïîðí³é àðìàòóð³, ô³ò³íãàõ, âåëèêèé âèá³ð
êíèã ïî ãàçèô³êàö³¿, ðàä³î, ñàíòåõ. ðîáîòàõ. 096-453-34-86,
2-51-56
 Ðóáàíîê ðó÷íèé ÑÐÑÐ äîâæ. 65 ñì., öàïîí ëàê êîë³ð çåëåíèé
16 ãðí., òîá³íî - ïðóò Ä4, ãîòîâ³ ðåçèíîâ³ ïàëü÷èêè äî ìóôò
Ä35.5 õ 46 ìì., çá³ðíèé çàäà÷ òà âïðàâ ïî ðàä³îïðèéîìíèì
ïðèëàäàì, êëþ÷ ç â³íòîì äî øòàáè. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ñ³íî. 063-037-07-57
 Ñ³íî. 063-179-39-98, 067-665-34-21
 Ñ³ïàðàòîð ìîëî÷íèé. 067-749-91-24
 Ñ³÷êàðíÿ ðîáî÷à ñ.Ìàõí³âêà. 097-963-42-58
 Ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó. 097-509-27-40
 Ñò³ë á/ó ðîçäâèæíèé ãàáàðèòàìè 1.55 ì õ 0.79 ì, ìîéêà í/æ
íà äâà â³ää³ëåííÿ, á/ó ð. 78 ñì õ 58 ñì., äâà êð³ñëà á/ó êîë³ð

ñ³ðî-êîðè÷íåâèé. 096-453-34-86, 2-51-56
 Ñóêðîëüíèõ êðîëèöü, êðîë³â ð³çíèõ ïîð³ä: êàë³ôîðí³éñüêèõ,
ïîëòàâñüêå òà ºâðîïåéñüêå ñð³áëî, í³ìåöüêèé ñòðîêà÷, á³ëèé
âåëåòåíü, ðàäÿíñüêà øèíøèëà, ôëàíäåð, â³äåíñüêèé ãîëóáèé,
ôðàíöóçüêèé áàðàí, ñ³ðî - çàÿ÷à òà ³íø³. 097-793-55-95
 Òåëåâ³çîð 1 000 ãðí., DVD ïëåºð 500 ãðí. 067-646-72-63
 Òåëåâ³çîðè 063-178-82-43
 Òåëèöÿ 10 ì³ñ., ñ.Áðîäåöüêå. 097-319-82-26
 Òåëè÷êà â³ä äîáðî¿ êîðîâè 3 íåä³ë³. 097-873-36-62
 Òåïëèö³ êàðêàñ 4.5 õ 3 õ 2.2 ì., êàâîâå äåðåâî. 067-44575-52
 Ò³ëüíà òåëèöÿ 4 ì³ñ. 073-226-93-27
 Òðàíñôîðìàòîð 220/36, 380/36, 220/4,12, 15, 30, 40 Âîëüò,
òð-ð 220/9 Â ç âèïðÿìëþâà÷åì. 096-453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà àëþì. ç íàêèäíèìè ãàéêàìè Ä8, 10 ìì., óãîëîê 63 õ
63 =2 ì/ï). 096-453-34-86, 2-51-56
 Òðóáà í/æ 8, 6 ìì., êðóã í/æ Ä.85 õ 480 ìì., ëèñò í/æ 1 ìì
(1000 õ 500 ìì), 2 ìì (715 õ 675 ìì.), øàìïîðà í/æ òîâù. 0.5
ìì, 0.8 ìì., íîâèé ãàôð³ðîâàíèé í/æ øëàíã äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ
ãàç. êîòë³â Ä.15, 20 ìì. 096-453-34-86
 Òðóáè ð³çíîãî ä³àì., ãàç. áàëîíè âåëèê³ òà ìàë³, áàòàðå¿
îïàëåííÿ. 097-793-55-95
 Ôîðìà ïðîâ³äíèêà ð.48-50 ÷îëîâ³÷à. 063-684-21-43
 Õîëîäèëüíèê Hansa, Í³ìå÷÷èíà, á/ó, â õîðîøîìó ñòàí³, 2-õ
êàìåðíèé. 098-039-08-11
 Õîëîäèëüíèê ðàäÿíñüêîãî âèð-òâà, ñòàö³îíàðíèé êîìïþòåð,
åë. äâèãóí, ïèëîñîñ. 063-207-40-79
 Ö³ë³ ãîð³õè. 097-793-55-95
 Öóöåíÿòà â³â÷àðêè 1 ì³ñ. ³ 3 òèæí³. 067-242-04-49
 Øàôà äëÿ á³ëèçíè ç àíòðåñîëþ â³ä ñïàëüíîãî ãàðíèòóðà â
äîáðîìó ñòàí³ 500 ãðí. 067-224-08-52
 Øâåéíà ìàøèíêà íîæíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, øêàô 3-õ
äâåðíèé ïîë³ðîâàíèé íîâèé ñìò.Ãëóõ³âö³. 098-503-53-71
 Øâåéíà ìàøèíêà ÐÀÄÎÌ åëåêòðè÷íà. 067-745-00-51
 Øòàíã.öèðêóë³ á/ó 0:350 ìì; 0:250 ìì., ìîéêà á/ó í/æ íà
2 â³ää³ëåííÿ ãàáàðèòàìè 78 ñì. õ 58 ñì., ñò³ë ðîçêëàäíèé
ãàáàðèòàìè 155 õ 79 ñì., 2 êð³ñëà êîë³ð ñâ³òëî - êîðè÷íåâèé.
096-453-34-86, 2-51-56
 Ýëåêòðîïå÷ü-ãðèëü 37ëèòð. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 Ãàðàæ íà êîîïåðàòèâ³ «Æèãóë³» ï³ä áóñ. 45 òèñ. ãðí. Ìîæëèâèé
òîðã 063-615-33-70
 Êîìïüþòåðû è êîìïëåêòóþùèå (0432) 46-43-84
 Ìîáèëüíûå òåëåôîíû. (0432) 46-43-84
 Ïðèíòåðû, ôàêñû, ìèíè-ÀÒÑ. (0432) 46-83-28

НЕрухоміСТЬ
 1 ê³ìí. êâ. 3-é ïîâåðõ, âóë.Â³ííè÷åíêî 25, áåç ðåìîíòó
063-178-82-43
 1-ê³ìí. êâ. òà 2-õ â íîâîáóäîâ³ ì.Â³ííèöÿ (ð-í Ñëàâÿíêà),
«Avalon-5». 097-352-95-36, 063-286-35-15
 1-ê³ìí. êâ., 30 êâ.ì., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5 ïîâ.,
ç ìåáëÿìè, ñòàí æèëèé, ì³ñüêèé òåëåôîí, êàáåëüíå
òåëåáà÷åííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 098-584-71-50, 093760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., â ãàðíîìó ñòàí³ íà ÏÐÁ. 093-615-09-34, 068760-51-03
 1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º ëîäæ³ÿ,
çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093905-47-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà. 093-159-89-56
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà 3 ïîâ., ì/ï â³êíà, îïàëåííÿ. 063475-38-54, 098-906-02-89

 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 2/3, 31 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, êàáåëüíå
ÒÂ, ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ç ìåáëÿìè, ó äâîð³ ñàðàé,
ïîãð³á, òåðì³íîâî. 093-751-63-21, 097-643-30-01, 093878-32-10
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., 37 êâ.ì., öåíòð âóë.
Ãðóøåâñüêîãî. 093-890-90-37
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., áåç ðåìîíòó, áåç îïàëåííÿ, 36
êâ.ì. 096-537-08-82
 1-ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-áàëêîí,
òåðì³íîâî. 067-457-08-87 ç 18:00 äî 20:00
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñàðàé, ïîãð³á. 067-657-38-84,
063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ç ðåìîíòîì. 063-694-70-09
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1. 097-64335-23
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., 54 êâ.ì., âóë.Íåçàëåæíîñò³ 7
(×åðâîíîàðì³éñüêà), ïðîñòîðà, 2 áàëêîíè, ê³ìíàòè íå
ïðîõ³äí³, º ï³äâàë òà ãîðèùå. 067-925-14-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 5 ïîâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-406-41-54
 2-õ ê³ìí. êâ., 5/5, 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í ó÷èëèùà.
2-73-30, 093-002-42-47
 2-õ ê³ìí. êâ., 50.6 êâ.ì., âóë.Â.Âåëèêîãî (Êîòîâñüêîãî 14),
4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, äóæå òåïëà, ìîæëèâî ç ìåáëÿìè, â
äóæå õîðîøîìó ñòàí³. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., 52 êâ. ì., ïîêðàùåíîãî ïëàíóâàííÿ, ³íä.
îïàëåííÿ, ì³ñöå ï³ä ãàðàæ, ñòàí æèëèé, âóë.Ïîä³ëüñüêà 143
(Ê.Ìàðêñà). 067-264-80-25, 063-554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í, â
íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55 êâ.ì., 3 ïîâ., ðåìîíò ï³ä êëþ÷, öåíòð,
ñò³íêà ê³ìíàòíà ð.2.90. 063-629-49-24
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 êâ.ì, º ³íä. îïàëåííÿ, 2 ñàðàÿ ç
ïîãð³áîì, âóë.Ãîðüêîãî 8/êâ.2 (á³ëÿ øêîëè ¹3), íåäîðîãî.
097-642-08-12
 2-õ ê³ìí. êâ., ãàðàæ, ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 063736-44-69
 2-õ ê³ìí. êâ., ç ðåìîíòîì, 3 ïîâ., âóë.Î.Êîøîâîãî 62.
098-561-37-23
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 30 êâ. 27. 063452-00-00, 067-753-45-35
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî ãàðàæ,
çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, âóë.8-Ãâàðä³éñüêà, íîâå ïëàíóâàííÿ,
³íä. îïàëåííÿ, ºâðî-ðåìîí, ñàðàé, ïîãð³á, ãðÿäêà çåìë³.
067-284-59-94, 063-776-45-68
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, õîðîøèé ðåìîíò, ñàðàé, ïîãð³á,
ãðÿäêà, òåðì³íîâî. 063-843-94-57
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), öåíòð, âóë.
Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè,
â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä. ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà
àíòåíà. 097-305-14-46, 093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ñàìãîðîäîê (öåíòð ñåëà), ïîðÿä øêîëà,
äèò. ñàäîê. 098-931-32-11
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 4 ïîâ., ïëîùà 49.3 êâ.ì., ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, ³íä. îïàëåííÿ, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, º ë³÷èëüíèêè
íà ãàç òà âîäó, ì/ï â³êíà, áàëêîí çàêðèòèé ì/ï ðàìà, âõ³äí³
äâåð³ áðîíüîâàí³, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 096-277-73-90
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ (2-õ êîíòóðíèé
êîòåë), ì/ï â³êíà, ³íòåðíåò. 063-181-29-96
 2-õ ïîâ. áóäèíîê ì.Êîçÿòèí, ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, çåì.
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 8 березня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 8 березня 2018 Розміщення реклами тел: 067 - 68 - 78 - 940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

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

418835

419994

Доставка кілець
по району та Вінницькій обл.

415955

419449

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

416230

419126

417499

417638

418834

417759

418889

420158

418243

419305

419129

418910

419932

419035

418924

414986

418623

418692

Терміново продам цегляний гараж площею 26.3 кв.м., в центрі
міста. 063-268-76-17
420080

5. Комерцiйна нерухомiсть
5.1. Продам
Прод.маг. з 200 кв.м, торгова площа 100 кв.м, в чуд.
мiсцi, євроремонт, власник. Цiна: дог., тел.:(067)
255-13-19

420199

420185

420081

5.3. Рiзне

ремонт, послуги

Виконуємо внутрішні ремонтно-будівельні роботи
(гіпсокартон, заливка полів, стіни, плитка і.т.д...)
роботи по електриці 093-20-51-266

робота

Бош Авто Сервіс "Колесо" запрошує на роботу:
автослюсаря, менеджер з підбору автозапчастин,
прибиральниця. 067-920-67-94 м.Козятин вул.
Довженка 22-Д
На склад в м. Козятин потрібні працівники,
чоловіки віком від 18 до 45 років, офіційне працевлаштування, оплата погодинна. 097-879-52-49
Олександр
В продуктовий магазин потрібен кладовщик. 063650-12-28
Шик і Блиск запрошує на постійну роботу
продавців - консультантів. 050-464-01-72, 050422-23-96

В продовольчий магазин потрібен продавець. 096115-18-11, 093-596-40-46
На роботу потрібні бармен та офіціант. 073-20632-45
На роботу в продуктовий магазин потрібен продавець. 073-206-32-45
Требуются рабочие на овощном складе в
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-35715-03, 095-809-73-53
На роботу потрібна людина, яка вміє жарити
пиріжки, повар. 093-990-82-62
Запрошую будівельників для будівництва обєкту
нерухомості з інфраструктурою в м. Козятин.
Оплата по домовленості. Порядність гарантую.
067-432-22-20
На роботу у ветеренарну аптеку запрошується продавець 063-554-18-81
Работа в Польше, Чехии. Все затраты на оформление и проезд за наш счет. Очень большой выбор вакансий.т. 093-755-05-95 , 067-755-05-95,
066-755-05-95
Покоївки (працівники для прибирання готельних
номерів) в м. Київ. Надаємо житло. Харчування та
форму надаємо безкоштовно. З/п 5600-8200 грн/
мес. 067-341-72-92
На роботу запрошується водій, категорії С,Е, Польша, Європа. З/п від 1500 до 2000 євро. Фахти 3/1,
проживання на базі безкоштовно 093-698-57-07,

098-106-08-61
На роботу потрібні сварщики, 135-136-141 методами з досвідом роботи, працевлаштування в
Польші 093-698-57-07, 098-106-08-61
Двірники, прибиральниці, оператори
підлогомийної машини на роботу в м. Київ. Висока
заробітна плата. Надаємо житло. 067-341-72-92
Охоронники чоловіки та жінки, вахтовий метод
роботи, харчування та проживання і доставка на
місце роботи за рахунок роботодавця. 095-28729-44; 067-786-99-28
Різноробочий-монтажник, Зварювальник
(напівавтомат) MAG-135 з досвідом від 1 р. Робота від прямої польської компанії. Працевлаштування безкоштовне. З/п - 120-160 грн за годину.
Надається житло з усіма зручностями. 063-341-6927 Ірина (Viber) Ліц. МСПУ № 1241 від 27.10.2016
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. 050-446-98-49 Маргарита
Володимирівна
Підсобні робітники потрібні на будівництво. Оплата
40 грн/ год, розрахунок 2 рази на місяць. Офіційне
оформлення, надається житло. М. Київ, метро
Васильківська. Тел.: 0674675773
На роботу потрібні: різноробочі, працівник ши-

Довготривала оренда виробничих примiщень,
м.Калинiвка, 3000 кв.м. Цiна: дог., тел.:(098) 684-3956

419127

номонтажу, збиральниці грибів, продавець. З/п
від 300 грн в день. Вахтовий метод, житлом
забезпечуємо. Місце роботи-Київська обл.,
м.Фастів. Телефонувати з понеділка по п'ятницю
098-634-12-45 до 17.00 год
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії:
продавець зі знаннями ПК; помічник головного
бухгалтера; водій ЗІЛ - 130; помічник кухаря;
Кулінар - кондитер. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування. Середня заробітна плата 55006500 грн (з податками). 8 годинний робочий день.
- Компенсація харчування.тел. 067 430 02 80

1. Нерухомiсть: продам або обмiняю
1.0. Кращi пропозицiї
2кiмн.в гуртож., Вiнниця, власник, в/зр.на 3,меб..
Цiна: дог., тел.:(096) 458-97-54

1.1. Однокiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 1/-, Подiлля, поверх: 9/9/-, площа:
47/-/-, вул.А.Бортняка. Цiна: 938338, тел.: (067)
765-91-02

1.3. Трикiмнатнi квартири
Кiлькiсть кiмнат: 3/-, Келецька, поверх: 8/9/-, площа: 64/38/10. Цiна: 1112600, тел.: (093) 732-72-32

1.6. Будинки
, м.Калинiвка, поверх: 1/-, ч/б, вул.Некрасова..
Цiна: 489130, тел.: (097) 690-58-41

1.8. Дiлянки
, Вiнниця, площа: 4 с, комунiк., сад, пiд
будiвництво. Цiна: 4200у.о., тел.: (097) 305-80-73
, с.Шир.Гребля, пiд житлову забудову.. Цiна:
122616, тел.: (097) 220-20-84

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

Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

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

8. Автомобiлi
8.1. Продам або обмiняю
Хюндай-Соната, 2010 р/в, колiр чор., об'єм двиг.: 2000,
пробiг: 223, м.Київ; легковий, седан. Цiна: 267365, (095)
187-30-78

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
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Охоронник (вахта). З/п 6200 грн. Тел.:(096) 663-32-15
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02
Робота для жiнок.Сурог.матер. 570тис.грн.Донор.яйцеклiт.
125тис.грн.Л.АВ №554391 Тел.:(067)112-87-02, (063)689-81-00

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

23. Тварини
23.1. Продам
Шотландськi клубнi кошенята, блакитнi та лиловi. Привченi до
гiгiєни. Документи. Тел.:(067) 215-18-78
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. 073-255-10-10 ,066-255-10-10
ä³ë-êà, ãàðàæ, ãîñï. áóä³âë³. 063-384-01-15
 3-õ ê³ìí. êâ. 55 êâ. ì., âóë. 8-à Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
097-682-51-34, 095-659-89-10
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè, ïëîùà 75
êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55. 093-781-66-46, 067506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., â öåíòð³. 096-094-68-32 Ñâ³òëàíà
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 6, çàã. ïëîùà 58.8 êâ.ì., 3
ïîâ., áåç ºâðî-ðåìîíòó. 093-018-91-48 ç 12:00 ïî 19:00
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Êàòóêîâà ð-í ó÷èëèùà, 3 ïîâ., 64 êâ.ì.,
ñåðåäíÿ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-788-01-84, 063-392-35-51
 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ. ì., 2 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ,
áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.Íåçàëåæíîñò³ 58 êâ.5. 096-37880-86, 063-248-16-06
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðî-ðåìîíò. 063-44691-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ³íä. îïàëåííÿ, 80 êâ.ì., âóë.Ã.Ìàéäàíó 9.
068-003-51-09
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-064-05-19
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, óòåïëåíà çîâí³ â ãàðíîìó
æèòëîâîìó ñòàí³, ïîðÿä º ãàðàæ ç ïîãð³áîì. 093-732-42-02,,

418944

418930

419235

Продам кухонну стінку довж.
4м35см з витяжкою в хорошому
стані, недорого. 067-783-63-17

Здам в оренду місце з водою для
перукарні. ТЦ "РІЧ". 063-178-82-43

Здам в оренду приміщення ІІ пов.
площа 130 кв.м., маг."Абсолют"
вул.Перемоги 41. 097-449-53-15

Уроки Англійської по місту
Козятин. з 1 по 6 класи:
093-591-87-16 Лідія

Продам цуценя Хаскі (хлопчик),
дуже гарний подарунок до свят,
блакитноокий. 097-483-42-09

098-575-79-40
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, áåç ºâðî-ðåìîíòó, ³íä. îïàëåííÿ, 1
ïîâ. 067-963-17-30
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóä.Ãðóøåâñüêîãî 23, íå óãëîâà, 7
ïîâ., ñòàí æèëèé. 067-811-07-23, 063-349-51-27
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë. Ñêëÿðîâà 1, 4 ïîâ., ³íä.
îïàëåííÿ, ìåáë³. 063-684-23-83, 096-559-83-23
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ,
ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-207-01-18
 4-õ ê³ìí. êâ., 76 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, ñòàí æèëèé,
³íä. îïàëåííÿ, 1 ïîâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó. 063-670-42-09,
096-054-77-67
 4-õ ê³ìí. êâ., 80 êâ.ì., ãàðíå ïëàíóâàííÿ, öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 23, ³íä. îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé
òåðì³íîâî. 063-829-37-33
 4-õ ê³ìí. êâ., ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 2 ïîâ., ãàðàæ, ï³äâàë.
096-176-45-23
 Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê â öåíòð³,
çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á, á³ëüøå ö³êàâèòü
îáì³í. 097-130-29-02
 Áóäèíîê 65 êâ.ì. â ì. Êîçÿòèí, âóë. Óêðàúíñüêà, 9, çåì.
ä³ë-êà 6 ñîò. ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, îïàëåííÿ ãàç òà ï³÷íå.
063-392-91-02
 Áóäèíîê 67 êâ.ì., ñ.Òèòóñ³âêà, â áóäèíêó ãàç, âîäà,
êàíàë³çàö³ÿ, áîéëåð, îïàëåííÿ ãàçîâå òà ï³÷íå, ë³òíÿ êóõíÿ,
ïîãð³á, ñàðà¿, ñàä, ãîðîä 35 ñîò. 063-502-63-13, 050-82149-53
 Áóäèíîê 90 êâ.ì. æèëî¿ ïëîù³, ãàðàæ, ñàðàé, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè àáî îáì³í íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. ç
äîïëàòîþ. 068-271-40-31
 Áóäèíîê â ñ. Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ íà

Продам б/у речі недорого в хорошому стані, жіночі, чоловічі, дитячі. 063-538-61-31, 063-126-39-99
ïîäâ³ðÒ¿, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà, ñòàâîê, ïîðó÷ ìàãàçèí, àâòî
çóïèíêà. 073-060-48-91, 098-515-93-37
 Áóäèíîê â ñåë³ íåäîðîãî, º ãîðîä, ñàðàé, ãàðàæ,
ñ.Ïèêîâåöü. 093-619-21-35
 Áóäèíîê â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., º ãàç, ñàðàé, ïîãð³á.
093-153-21-72
 Áóäèíîê âóë.9-Ñ³÷íÿ 53 (ð-í â³ää³ëåííÿ äîðîãè), çàã.
ïëîùà 47.4 êâ.ì, ì/ï â³êíà, ö/âîäîïðîâ³ä, ãàç. òà ï³÷íå
îïàëåííÿ, ³íòåðíåò, òåëåôîí, ãàðàæ, ñàðàé, 4 ñîò. ãîðîäà,
â õîðîøîìó æèëîìó ñòàí³ àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. êâ.. 063510-74-78, 2-11-56
 Áóäèíîê âóë.Çîðÿíà 22. 098-443-90-98
 Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 62. 063-386-14-76
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, 10 ñîò. çåìë³,
ïðèáóäîâè, ïîãð³á. 067-386-48-35
 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, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-969-57-39, 093050-93-06
 Áóäèíîê ãàç., 46 êâ.ì., çåì. ä³ë-êà 6 ñîò. (ïðèâàòèç.), ë³òíÿ
êóõíÿ ç ïëèòîþ, ïîãð³á, ñàðàé, âóë.Âàòóò³íà 11 á³ëÿ 5 øêîëè.
067-609-70-46
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Уроки Англійської по місту
Козятин. з 1 по 6 класи:
093-591-87-16 Лідія
 Áóäèíîê ãàç., ñ.Ïëÿõîâà, 40 ñîò. çåìë³. 068-053-47-48
 Áóäèíîê ãàç., öåãëÿíèé 11 õ 6.5 ì., ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ïðèâàòèç., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
âóë.Âèøí³âåöüêîãî 14. 096-419-98-96, 2-70-03, 5-39-71
 Áóäèíîê äåðåâ’ÿíî - ãëèíÿíèé ñ.Æóðáèíö³, 0.45 ãà çåìë³.
097-522-36-19
 Áóäèíîê æèëèé öåãëÿíèé, ñàðàé, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ãàç,
ãîðîä 70 ñîò., ïðèâàòèç., ñ.Ìàõàðèíö³. 096-836-89-04
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò.
096-721-87-38
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Ìàõí³âêà (öåíòð), ï³÷íå + ãàç.
îïàëåííÿ, â áóäèíêó âîäà. 096-732-67-45, 063-714-27-83
 Áóäèíîê ç ãàçîì 90 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³ àáî îáì³íÿþ íà
3-2-õ ê³ìí.êâ. 2-33-98, 063-773-28-96
 Áóäèíîê ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè íà ä³ëÿíö³ 20 ñîò., º ãàðàæ,
ñàðàé, 2 êðèíèö³, ïëîäîâ³ äåðåâà, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, 1.5
êì. äî öåíòðó, âñåñåçîííèé ï³ä’¿çä. 097-753-65-54, 096932-45-12
 Áóäèíîê çàã. ïëîùà 53.3 êâ.ì., æèòëîâà 36.1, ïîñòðîéêà
1954 ð., äåðåâ’ÿíî - âàëüêîâàíèé, ð-í ÏÐÁ, âóë.ßðîñëàâà
Ìóäðîãî. 095-645-99-26, 068-120-72-71
 Áóäèíîê ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ñ.Êîçÿòèí. 067-581-77-54

 Áóäèíîê ì. Êîçÿòèí âóë. Çîðÿíà 112, ãàç, êðèíèöÿ, ïîãð³á,
ë³òíÿ êóõíÿ, ñàðàé, ìàéñòåðíÿ, 4 ñîòêè çåìë³, 12 000 ó.å.
096-772-27-55
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê ïðîñòîðèé, ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ
âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò, ÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí ïðîâ.Ëóãîâèé 19/2, çàã. ïëîùà 82.3
êâ.ì., á³ëÿ áóäèíêó 17 ñîò. çåìë³ ç ñàäîì, ïîãð³á, ãàðàæåì,
äâîìà ñàðàÿìè. 067-300-19-06
 Áóäèíîê íîâèé, ãàðíèé, ñ.Êîçÿòèí âóë.Òóõà÷åâñüêîãî 9, óñ³
çðó÷íîñò³, 18 ñîò. ó÷àñòîê. 096-541-31-09 Òàíÿ
 Áóäèíîê ïðîâ.Êîíäðàöüêîãî 11, 4 ê³ìíàòè, 8 õ 8.5, ë³òíÿ
êóõíÿ - 2 ê³ìíàòè, ñàðàé, 2 ïîãð³áà, êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 10
ñîò. 063-675-67-19, 093-198-83-57
 Áóäèíîê ð-í Á³ëî¿ Êàçàðìè, ãàç, âîäà. 063-896-77-35,
097-029-05-79
 Áóäèíîê ð-í Ìàòðîñîâà, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âðåì’ÿíêà
ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ,
ãîñï. áóä³âë³, ïîãð³á, êðèíèöÿ, 15 ñîò. 097-703-28-56, 063670-71-14
 Áóäèíîê ð-í ÏÐÁ (5 øêîëà), ïëîùà áóäèíêó 84 êâ.ì., 4
ê³ìíàòè, çàã. ïëîùà çåìë³ 6 ñîò. 063-288-37-65
 Áóäèíîê ñ ²âàíê³âö³ , ç ãîñï. áóä³âëÿìè. 067-440-26-37,
093-979-47-27
 Áóäèíîê ñ.Ä.Ìàõàðèíö³, áåç ãàçó, çåì. ä³ë-êà 50 ñîò., âñ³
äîêóìåíòè â ïîðÿäêó. 063-741-07-45, 097-659-55-17
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 1, ç óñ³ìà ãîñï. áóä³âëÿìè,
çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ìàðøðóòêà ïîðó÷, 5 êì.
äî öåíòðà ì.Êîçÿòèí, ä³òåé äî øêîëè çàâîçèòü àâòîáóñ ³
ïðèâîçèòü áåçêîøòîâíî. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç, êðèíèöÿ, 20 ñîò. çåìë³. 093-79899-08
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 0.16, êðèíèöÿ. 067-602-75-93,
073-110-14-66
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå, º ãàç, 25 ñîò. çåìë³, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê. 096-211-45-50
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 15
ñîò. 096-050-99-31
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/çàâîä, ãàç + ï³÷íå îïàëåííÿ, âîäà,
ãîðîä 10 ñîò., ïîãð³á, ãàðàæ, ñàðàé, ïðèáóäîâè äî ñàðàÿ,
íåïîäàë³ê ñòàâîê, ïîðó÷ çóïèíêà - 55 000 ãðí. 097-029-91-70
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, º ãàç, âîäà â áóäèíêó, êðèíèöÿ,
ãîðîä 39 ñîò. ð³âíèé äî áåðåãà, ïîðó÷ ñòàâîê, çðó÷íèé ï³ä’¿çä
ìàðøðóòêîþ ³ ïî¿çäîì, õîðîø³ ñóñ³äè. 098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³. 097-886-27-25
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå) âóë.Ìàçóð³âêà 28.
063-065-73-23 Àíÿ
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà ï³÷íå
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îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, âàííà, ïðèõîæà,
êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43
ñîò. ïðèâàòèç. 096-458-74-38
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê ç ãàçîì, ãîñï. áóä³âë³. 093-48357-85
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê íåâåëèêèé, ãàç, ñàäîê, çåìëÿ,
ð³÷êà - äàìáà. 067-283-98-27
 Áóäèíîê ñ.Ñàìãîðîäîê, ãîñï. áóä³âë³, çàã. ïëîùà 66.7
êâ.ì., ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ, áàíÿ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 0.5698 ãà. 096-277-73-90
 Áóäèíîê ñ.Ñåëèùå, ãàç, âîäà, ñàðàé, ïîãð³á, òåðì³íîâî.
097-839-18-09, 093-017-86-26
 Áóäèíîê ñ.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-755-82-01, 098626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Òèòóñ³âêà, º ãîðîä, ñàðàé, êóõíÿ, ïîãð³á, ï³÷íå
òà ãàç. îïàëåííÿ, âîäà â áóäèíêó, º êðèíèöÿ. 099-120-8579 Âàëÿ
 Áóäèíîê ñ.Ôëîðÿí³âêà âóë.Çàâîäñüêà 2, º ãàç, çåìë³ 67
ñîò. 096-326-19-77
 Áóäèíîê òåðì³íîâî Âîäîêà÷íà, 73, 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. 165 òèñ. ãðí.
093-209-06-88, 097-955-65-90
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 70 êâ. ì., âóë.Ìåäîâà 15 (Ïàíô³ëîâà

3), â áóäèíêó ãàç, âîäà, ñàí. âóçîë., òåðèòîð³ÿ 15 ñîò.,
ñàðàé, ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø. 063-384-05-03
 Áóäèíîê öåãëÿíèé æèëèé ñ.Ñåñòðèí³âêà, ãîñï. áóä³âë³,
êðèíèöÿ íà ïîäâ³ð¿, 30 ñîò. çåìë³, â ê³íö³ ãîðîäà ð³÷êà. 097425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ñ.Ïèêîâåöü, öåíòðàëüíà âóëèöÿ, ãîñï.
áóä³âë³, öåãëÿíà ë³òíÿ êóõíÿ, ãàç, âîäà. 067-278-43-14
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, âîäà, ãàç, óñ³ çðó÷íîñò³, á³ëÿ îçåðà.
063-854-94-76
 Äà÷à 5 ñîò., âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, îïàëåííÿ, òåïëèöÿ 100
êâ.ì. 068-174-58-34, 063-671-40-42
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 10 ñîò. çåìë³. 097-14912-94
 Äîì íîâûé â ñåëå, ñ îòäåëêîé. 098-633-92-09
 Ï³â áóäèíêó íåäîðîãî, ð-í ó÷èëèùà. 093-018-62-77,
097-264-46-76
 Ï³â áóäèíêó, 3 ê³ìíàòè, ñ.Êîçÿòèí, ç ìåáëÿìè, ë³òíÿ êóõíÿ,
ñàðàé, ï³äâàë, êðèíèöÿ, ë³òí³é äóø, ãîðîä 40 ñîò., ãàçîâå òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, âõ³ä îêðåìî. 096-550-32-57
 Ïðèâàòíèé áóäèíîê â öåíòð³ âóë.Ãðóøåâñüêîãî, ç³ âñ³ìà
çðó÷íîñòÿìè, çàã. ïëîùà 65 êâ.ì., º ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ,
ì/ï â³êíà, íîâèé ñàðàé ç ïîãð³áîì àáî îáì³íÿþ íà 3-õ ê³ìí.
êâ. 098-222-98-20, 093-091-02-55
 ×àñòèíà áóäèíêó 42 êâ.ì., 2 ê³ìíàòè, êóõíÿ, º ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, º ãàç, âîäà, îêðåìèé äâ³ð òà âõ³ä. 063-386-02-00,
068-586-53-92
 ×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 ñ.Ñåñòðèí³âêà, íåäîðîãî, ìîæëèâî ï³ä
âèïëàòó. 063-406-68-69

4242

АВТОМОТО

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

8 березня 2018р.

№10 (982)

Засновник:
ТОВ “РІА Холдинг”

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

Газета є членом Всесвітньої
Газетної Асоціації

Інформація для публікацій надається інформаційним агентством
ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 21032,
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.

Дизайн: Богдан Брезіцький
Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес Корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, вул. Чехова, 12а
тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення № 180310

 Audi 80 îáºì 2.0, äîáðèé ñòàí. 068-766-05-18, 063-887-35-85
 Àâòîêëàóì. 067-455-37-71
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³ 1982 ð.â. 097-488-07-54
 ÂÀÇ 2103 1979 ð.â., â ãàðíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî.
096-682-92-67 Âîâà
 ÂÀÇ 2106 1989 ð.â., êîë³ð á³ëèé,ãàç-áåíçèí, â³äì³ííèé ñòàí.
067-453-32-60
 ÂÀÇ 2106 2003 ð.â., 1.6 îáºì. 067-852-49-46
 ÂÀÇ 2109 2001 ð.â., êîë³ð çåëåíèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 067915-29-96
 ÂÀÇ 21111 2002 ð.â. 097-268-60-29
 ÃÀÇ-52 ñàìîñêèä 1989 ð.â., â³äì³ííèé ñòàí. 067-702-77-92
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 Äåî Ñåíñ 2004 ð.â., ãàç-áåíçèí, ñèí³é ìåòàë³ê - 76 000 ãðí.
068-760-26-43
 ÇÀÇ «Ôîðçà» 2011 ð.â., õåò÷áåê, â õîðîøîìó ñòàí³, 1.5 äâ.,
75 òèñ. êì., êîíäèö³îíåð, ïîâíà ìàêñèìàëüíà êîìïëåêòàö³ÿ,
øê³ðÿíèé ñàëîí. 063-641-51-79
 Çàï÷àñòèíè ÃÀÇ-53: çàäí³é ì³ñò ³ ïåðåäí³é, ðóëåâà, êðèëà,
äâåðêè ë³â³, ëîáîâå ñêëî, êàòóøêà, òðàíç³ñòîð, ïå÷êà ÌÒÇ,
íàêëàäêè, ïîäóøêè, ðåñîðè. 098-254-37-29
 Ìåðñåäåñ - Áåíñ ñ³äàí 320 S êîë³ð ÷îðíèé. 097-577-26-86
 Ìîïåä Äåëüòà. 063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ìîñêâè÷ 412 1982 ð.â, â õîðîøîìó ñòàí³, òåðì³íîâî - 9 000
ãðí. 096-660-22-80
 Ñêóòåð Honda 35 â ÷óäîâîìó ñòàí³ - 8 200 ãðí. 096-080-90-49
 Ñêóòåð Õîíäà-34 òåðì³íîâî. 067-455-37-71
 Òðàêòîð Êóáîòà 280 (ßïîí³ÿ) ç ôðåçîþ. 097-577-26-86
 Òðàêòîð ÞÌÇ-6 ç ïðèöåïîì. 098-657-19-89\
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063276-07-38
 Ôîðä-Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâèã. 2,0 ìîíî ³íæåêòîð, ãàç-áåíçèí,
öåíòðàëüíèé çàìîê, òîíîâàíå ñêëî. 097-444-97-69, 097-44953-84
 ÞÌÇ-6 ïëóã 2-õ êîðïóñíèé, ñàìîðîáíèé ì³í³ òðàêòîð. 098-

815-51-24

КУПЛЮ

 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1, 2, 3 ïîâ. 063-475-38-54, 098906-02-89
 Àáî îðåíäóþ çåì. ä³ë-êó â ñ.Ìèêîëà¿âêà àáî ïîáëèçó
Êîçè, Êîçåíÿòà. 093-664-51-00, 097-116-35-00
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-793-55-95
 Â³çüìó õàòó íà âèïëàòó äî 50 òèñ. 097-28-10-697
 Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè.
067-502-79-12
 Äåðåâî íà êîðíþ. 067-369-13-23
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, áàëîíè
ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³, ìîæëèâèé
ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. 073-793-55-95
 Äîðîãî õîëîäèëüíèêè ñòàð³, ãàç. êîëîíêè, ïðàëüí³
ìàøèíêè, ðàä³àòîðè îïàëåííÿ, àâòîìîá³ëüí³ ðàä³àòîðè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³. 063-143-61-18
 Êâàðòèðó â Ãëóõ³âöÿõ äî 150 000 ãðí, ðîçãëÿíó áóäüÿê³ ïðîïîçèö³¿. 097-648-94-65
 Êîíòåéíåð 5 ò. ³ 3 ò. äîðîãî. 063-143-61-18
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç, ì.Êîçÿòèí,
âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-288-42-72
 Ìîíåòè ÑÐÑÐ, äîðîãî. 067-594-44-38
 Ìîòîáëîê á\ó, òåñòîìåñ íà 15 ë³òð³â, ìîæëèâî á\ó,
ôîðìè õë³áí³. 067-141-58-51
 Íà ïîñò³éí³é îñíîâ³ â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ
÷îðíèé òà êîëüîðîâèé ìåòàëîáðóõò çà ãîò³âêîâèé ³
áåçãîò³âêîâèé ðîçðàõóíîê. 073-793-55-95
 Ï³ðÒÿ, ñòàð³ ïîäóøêè, ïåðèíè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
ïðàëüí³ ìàøèíè, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïëèòè, áàëîíè êèñíåâ³,
âóãëåêèñëîòí³, ãàçîâ³. ªëåêòðîäâèãóíè, àêóìóëÿòîðè,
áàòàð³¿, ñàìîâàðè, ñòàòóåòêè. 097-529-10-20
 Ïøåíèöþ - 3,60 ãðí/êã, ÿ÷ì³íü - 3,60 ãðí/êã, êóêóðóäçà
- 3,50 ãðí/êã, îâåñ - 3,60 ãðí/êã. (04342) 2-16-16, 063269-21-44
 Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè,
ìîòîáëîêè, ìîòîêîñè, çàðÿäí³ 12 Âîëüò, êîìïðåñîðè,
áîëãàðêè íà 180 àáî 230 êðóã, åëåêòðîçâàðêè, ñòóï³öè

Æèãóëÿ. 068-216-34-20
 Ñòàð³ õîëîäèëüíèêè, ïëèòè, òåëåâ³çîðè, êîëîíêè, áàëîíè.
097-581-29-55
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-560-07-98
 Øê³ðêè êðîë³â - íóòð³é. 097-446-20-46, 063-629-01-49
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098-959-76-08
 Àâòîìîá³ë³ áóäü-ÿêèõ ìàðîê, ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³
ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî. 063-58-52-350, 097-64846-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü ÿêîìó ñòàí³:
àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³. 098-682-50-85
 Êàðòîïëþ âåëèêó òà íàñ³íüîâó. 096-952-68-21 Àíäð³é

МіНЯЮ

 1-ê³ìí. òåðì³íîâî. Ñ³÷îâèõ. 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
 Áóäèíîê á³ëÿ ì.Êàì’ÿíåöü - Ïîä³ëüñüêèé, Õìåëüíèöüêî¿ îáë.,
º ãîñï. áóä³âë³, ïîðó÷ ë³ñ ³ ð³÷êà Äí³ñòåð íà æèòëî ì.Êîçÿòèí.
098-008-22-31
 Áóäèíîê â ïðèãîðîä³ íà 3-õ ê³ìí. êâ. â öåíòð³ 1, 2 ïîâ.,
öåãëÿíèé áóäèíîê. 098-312-99-81
 Áóäèíîêê 110 êâ.ì., â äîáðîìó ñòàí³ ñ.Êîçÿòèí íà 3-õ ê³ìí.
êâ., ðîçãëÿíó âñ³ âàð³àíòè. 063-255-40-84, 098-704-92-09
 Ñîþ êâàðòèðó â öåíòð³ íà áóäèíîê àáî ìåíøó êâàðòèðó,
ðîçãëÿíó áóäü-ÿê³ âàð³àíòè. 063-422-45-66

РіЗНЕ

 Áàæàºòå î÷èñòèòè ñâîº æèòòÿ â³ä ð³çíîãî íåïîòð³áó ÷îðíîãî
ìåòàëîáðóõòó, ìàêóëàòóðè, ñòàðèõ õîëîäèëüíèê³â, áàòàðåé
îïàëåííÿ, ãàçåò, áóìàã, êàðòîíó - òåëåôîíóéòå, ïðè¿äåìî ³
âèâåçåì. 097-904-20-43
 Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063-462-61-91,
096-419-27-25, 2-10-51
 Â³çüìó íà êâàðòèðó 2-õ õëîïö³â. 093-784-45-97
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ñì³ðíîâ Âàëåð³é
Â³êòîðîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî îðèã³íàë Äåðæ. àêòó íà çåìåëüíó ä³ëÿíêó (ïàé) íà
òåðèòîð³¿ Çîçóëèíåöüêî¿ ñ/ð ñåð³ÿ ÂÍ ¹009240 íà ³ì’ÿ Ãàíåâè÷
Ãàííè Ïàíàñ³âíà ââàæàòè íåä³éñíèì
 Âòðà÷åíî òåõ. ïàñïîðò íà ³ì’ÿ Êóáàé÷óê ²âàí ²ãîðîâè÷,
ïðîõàííÿ ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 093-708-74-14
 Äîãëÿíó ñàìîòíþ ëþäèíó çà óñïàäêóâàííÿ. 098-718-82-40
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ., â öåíòð³ (á³ëÿ 4 øêîëè), ³íä. îïàëåííÿ, áåç
ñóáñèä³¿ íà òðèâàëèé òåðì³í. 096-415-61-69
 Çäàì â îðåíäó ïåðóêàðñüêå êð³ñëî 063-297-83-64
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ 17 êâ.ì., ï³ä îô³ñ, ìàãàçèí,

öåíòð. 063-934-30-93, 097-628-48-49
 Çäàì ãàðàæ â îðåíäó, òà øóêàþ ñïåö³àë³ñòà ïî
âèãîòîâëåííþ òà ìîíòàæó êóõîííî¿ ñò³íêè. 096-347-09-32
 Çäàì êâàðòèðó, ïðèâàòíèé áóäèíîê. 097-509-27-40
 Çäàì ê³ìíàòó â öåíòð³ (á³ëÿ óí³âåðìàãó). 068-750-74-73,
063-847-91-66
 Çíàéäåíî íîìåðíèé çíàê â³ä àâòî ¹ÂÅ 5132 ÂÒ. 097827-74-33
 Ìóæ÷èíà 60 ëåò, âäîâåö, èùåò æåíùèíó äëÿ ñîâìåñíîé
æèçíè, áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îáåñïå÷åííûé, óâëå÷åíèå áàÿí. 099-134-34-06, 063-29-18-967
 Ð³çíîðîáî÷³ ïîòð³áí³ íà âèðîáíèöòâî äåðåâíîãî
âóã³ëëÿ â Æèòîìèðñüêó îáëàñòü. Âàõòîâèé ìåòîä ðîáîòè,
ïðîæèâàííÿ òà õàð÷óâàííÿ íàäàºòüñÿ. Ç/ï âèñîêà òà ã³äíà.
òåë.: 0965009005
 Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êâàðòèð òà ïî ñòîëÿðíèì
ðîáîòàì: äîáðîñîâ³ñòí³, â³äïîâ³äàëüí³ ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè
òà íå êðàä³¿â. 098-312-99-81
 Øóêàþ ðîáîòó ïî äîãëÿäó ïîõèëîãî â³êó. 067-455-37-71
 Çäàì â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, öåíòð, íàâïðîòè ì³ñüêî¿ ðàäè, 35
êâ.ì., 2-é ïîâåðõ, îêðåìèé âõ³ä, âîäà, òóàëåò, ï³ä áóäü-ÿêèé
âèä êîìåðö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 063-340-28-77
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Знаменні і пам’ятні дати березня 2018 року
1 - 155 років від дня народження Сологуба Ф. К. (Тетерников),
(1863-1927), поета-символіста, прозаїка, драматурга
80 років від дня народження
Брондукова Б.М. (1938-2004), українського актора
2 - День Преподобного Феодора
Печерського
3 - Всесвітній день дикої природи
Всесвітній день письменника
130 років від дня народження
Королевої Н. А. (1888-1966), української письменниці, мистецтвознавця
100 років від дня народження
Юхна І. І. (1918-1978), українського
живописця
4 - 340 років від дня народження Антоніо Вівальді (1678-1741),
італійського композитора
95 років від дня народження
Буценя О. В. (1923-1966), українського дитячого письменника
5 - 305 років від дня народження Тредіаковського В. К. (17031768), російського поета, перекладача, філолога
115 років від дня народження
Забіли Н. Л. (1903-1985), української поетеси, драматурга
7 – 140 років від дня народження Кустодієва Б. М. (1878-1927),
російського живописця
8 - Міжнародний день прав жінок і миру
95 років від дня народження
Петрова Ф. В. (1923-2009), українського письменника
65 років від дня народження
Івченка А. О. (1953), українського
мовознавця, лексикографа, бібліографа, редактора, видавця
9 - День народження Шевченка
Т. Г. (1814-1861), українського по-

ета, художника, мислителя
95 років від дня народження Олійника М.
Я. (1923-1997), українського письменника
11 - 130 років від
дня народження Чечвянського В. М. (18881937), українського
письменника
12 – 200 років від
дня народження Петіпа
М. І. (1818-1910), російського артиста балету,
балетмейстера, педагога
155 р о кі в в і д
дня народженн я
Вернадського В. І. (1863-1945),
українського вченого-енциклопедиста, історика, філософа, природознавця
13 - 130 років від дня народження Макаренка А. С. (1888-1939),
українського педагога, письменника
14 - День преподобної мучениці
Євдокії (свято Явдохи)
День українського добровольця
15 - Всесвітній день захисту
прав споживачів
100 років від дня народження
Долуханової З. А. (1918-2007), вірменської співачки
110 років від дня народження
Щеглова О. М. (1908-1980), художника театру, графіка
17 - Створено Українську Центральну Раду, 1917
115 років від дня народження
Дольд-Михайлика Ю. П. (19031966), українського письменника
100 років від дня народження
Щеглова П. І. (1918-1983), українського поета

110 років від дня
народження Пол є в о го Б . М .
(1908-1981), російського письменника,
журналіста, мемуариста, громадського
діяча.
18 - 60 років від
дня народження
Валентинова А.
(А.В.Шмалька)
(1958), українського письменникафантаста, історика
20 - Міжнародний день щастя
190 років від дня
народження Генріка Ібсена (18281906), норвезького драматурга
100 років від дня народження
Жоржа Байяра (1918-2004), французького дитячого письменника
21 - Всесвітній день поезії
Міжнародний день боротьби за
ліквідацію расової дискримінації
Міжнародний день людини з
синдромом Дауна
Міжнародний день лісів
80 років від дня народження
Марсюка В. А. (1938), українського
письменника, поета, публіциста
22 – Свято Сорока святих
Всесвітній день водних ресурсів
80 років від дня народження
Са́вченка В. В. (1938), українського письменника
23 - Всесвітній день метеоролога
100 років від дня народження
Гребенюка І. Ф. (1918-1982), українського письменника
95 років від дня народження
Кудієвського К. Г. (1923-1992),
українського письменника, кінодраматурга

24 - Година Землі
Всесвітній день боротьби проти
туберкульозу
Міжнародний день права на
встановлення істини щодо грубих
порушень прав людини і гідності
жертв
25 - Міжнародний день пам’яті
жертв рабства та трансатлантичної
работоргівлі
Міжнародний день солідарності
з працівниками, які утримуються
під вартою чи зникли безвісти
470 років від дня народження
Джордано Бруно (1548-1600), італійського поета, філософа
110 років від дня народження
Закруткіна В. О. (1908-1984), російського прозаїка, літературознавця
105 років від дня народження
Козаченка В. П. (1913-1995), українського письменника
26 – День Національної гвардії
України
535 років від дня народження
Санті Рафаеля (1483-1520), італійського живописця, архітектора
27 - Міжнародний день театру
28 - 80 років від дня народження Лупія О. В. (1938), українського
письменника, лауреата Шевченківської премії 1994 року
150 років від дня народження
Го́рького О. М. (Максима Горького) (1868-1936), російського письменника та драматурга
29 - 290 років від дня народження Розумовського К. Г. (1728-1803),
останнього гетьмана Війська Запорозького, українського військового, політичного і державного діяча
30 - День преподобного Олексія
(Теплого Олекси)
165 років від дня народження
Вінцента Ван Гога (1853-1890), голландського живописця

Прогноз погоди
четвер, 8 березня
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- 3 0Ñ	
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0 0Ñ

понеділок, 12 березня

0 Ñ	
+ 4 0Ñ	
0

0 Ñ
0 0Ñ
0

п'ятниця, 9 березня

- 2 0Ñ
+ 3 0Ñ

0 0Ñ
0 0Ñ

вівторок, 13 березня

+ 1 Ñ +2 Ñ
+ 3 0Ñ + 3 0Ñ
0

0

- 1 0Ñ
0 0Ñ

середа, 14 березня

- 1 0Ñ
+ 3 0Ñ

Овен

З'явиться непогана можливість
завести нові цікаві знайомства.
Постарайтеся зосередитися на роботі,
виконуйте її ретельно та акуратно.

Телець

У складних ситуаціях краще прислухатися до голосу
розуму, ніж піддаватися емоціям
і першим враженням. Вихідні присвятіть своїм батькам.
Близнюки

Будете надмірно завантажені роботою, доведеться приймати серйозні рішення в різних напрямках.

Рак

Висока працездатність, гарне
самопочуття стануть гарантією
успішності у багатьох сферах діяльності. .

Лев

Справи підуть легко та цікаво. Однак не захоплюйтесь балачками
та суперечками на робочому місці. У вихідні постарайтеся змінити обстановку.

Діва

Ваші можливості розширяться,
це може стосуватися вашого
ділового життя чи особистих стосунків.

терези

Цього тижня доведеться рахуватися не тільки з власною думкою,
час почути й людей. У вихідні буде корисним спілкування з друзями.

Скорпіон

Найкраще почати тиждень з нового
витка в кар'єрному рості. Вдалий час
і для важливих підсумків. .

Стрілець

Будьте обережніші у своїх діях та
висловах. Намагайтесь уникнути
конфліктних ситуацій. Можливий прибуток
від спільного бізнесу.

Козеріг

субота, 10 березня

0 0Ñ
+ 0 0Ñ

ГОРОСКОП
з 8.03 по 14.03

0 0Ñ
0 0Ñ

неділя, 11 березня

- 1 0Ñ	
+ 4 0Ñ	

- 1 0Ñ
0 0Ñ

Деякі справи доведеться переробляти. Прислухайтеся до мудрих порад
старших родичів і застосуйте їх на практиці.

Водолій

Спробуйте викинути з голови все,
що не сприяє вашому розвитку. Не
чіпляйтеся за старе, зміни тільки на
краще. Вихідні – для відпочинку та розваг.

Риби

Будьте обережні та терплячі,
вас будуть провокувати на конфлікт. У п'ятницю вас порадує
спілкування та щирі розмови з дітьми
та підлеглими.

