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для сонячної електростанції
Для цього потрібно буде віддати 10 гектарів, з яких 7 — пасовище
Вероніка ЛЮБІІЧ

У селі Сигнал 6 квітня пройшли громадські слухання з питання проектування і
будівництва ТОВ «СОКІЛЕЦЬ СОЛАР ЕНЕРДЖІ» сонячної електростанції поблизу
села Сигнал на земельній ділянці площею
10 га. Про це повідомив сайт Козятинської
РДА: “Мешканці громади з ентузіазмом
сприйняли ідею спорудження зазначеного
об’єкту, адже він дасть можливість забезпечити місцевих мешканців робочими
місцями, збільшить доходи місцевого
бюджету та сприятиме виробництву екологічно чистої електроенергії”, — йдеться у
інформації районного керівництва з подачі
керівництва громади села Сигнал. І така інформація, на превеликий жаль, не є правдивою. Повноцінного сходу села не було.
Щоб почути думки людей відносно сонячних батарей, кореспонденти нашої
газети виїхали на місце події. Прибувши в
центр села та опитавши близько двадцяти
місцевих жителів та чотирьох козятинців,
які гостювали в рідних, ми не почули від
когось з них, що сонячна електроенергія в
селі не потрібна. От тільки ентузіазму і радості в очах співрозмовників не помітили.
Більшість сигналівців не дуже впевнені,
що як збудують на лузі об’єкт сонячних
батарей, людям села буде краще. Кажуть,
що 7 гектарів пасовища потрібно віддати.
Чи так воно буде, як намалювала влада
громаді села? А це капітальний ремонт
дороги, освітлення центральної вулиці
ЛЕД лампами, робочі місця для жителів
села. Поживемо — побачимо. Тільки в
третьому питанні явний перебір. Адже на
зведеному об’єкті зможуть працювати не
більше 34 осіб обслуги. А це далеко не
все працездатне населення Сигналу, яке
не має роботи. Таке формулювання, що
міститься в повідомленні, є не що інше, як
підміна понять. Коли є неточності в одному
питанні, то беруть сумніви, чи буде викона-

но все, що селянам обіцяють.
Привернуло увагу оголошення, яке було
на дверях магазину. У ньому йшлося, що
сільська рада просить надати інформацію,
скільки в селі ідентифікованого молодняка
великої рогатої худоби. Сміх такого оголошення в тому, що забираючи в людей
пасовиська, влада звертається до людей
за інформацією про худобу. Хто ж тих
корів буде тримати, коли їх не буде де
пасти? На початку осені минулого року
в селі було 26 корів, за зиму їх стало ще
менше.

На пасовищі будуть батареї

Дитячий майданчик
закритий… в клубі
Іван Остапчук

Таку розруху, як в селі Сигнал, можна
помітити тільки в селі Лозівка. Минулого
року там власник розвалював сільськогосподарські приміщення, які викупив. У
Сигналі все рушиться без сторонньої допомоги. З будівлі колишньої контори звисають віконні коробки. Від колишньої сушки
залишилось те, що в будь-яку пору може
завалитися і, не доведи Боже, когось привалити. Залишками від будівлі закиданий
спортивний майданчик. А там, де планували облаштувати дитячий майданчик, купи
непотребу і залишки хмизу.
У будинку культури, за словами місцевих жителів, другий рік припадає пилом
дитячий майданчик і у влади ні до чого
не доходять руки. А, може, це громада
безруку владу обрала? Та, судячи зі звітів,
руки в них є.
Тільки сліпі нічого не бачать. А бачити
потрібно ту небезпеку, яка нависає над
головами дітей, що бавляться під стінами
колишньої контори. На майданчику, що
іменується футбольним полем, можна

проводити
хіба що змагання
з екстремального спорту.
З дитячим майданчиком
також багато не зрозумілого.
Коли батьки маленьких дітей
запитують, коли поставлять
майданчик, чиновники відповідають: “Спочатку розчистьте зарості під дитячий
майданчик, то й поставимо”. Усе батьки
зробили, навіть більше. А замість дитячого
майданчика на тому
місці красується купа
торішнього бур’яну та
гілля.
А розчищений майданчик заріс знову.
Другий раз розчищати
майданчик батьки вже
не хочуть. А влада
тішиться, що на дітей
Тут бавляться діти
витратили сім десятків
тисяч?
422531

Розміщення Реклами
(093) 437 22 16; (093) 872 56 66
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колонка редактора

Тетяна
Лозінська

Редакційна
пошта, від якої
розпускаються
крила
Мені надходить багато листів від
різних людей. Пишуть дітки, які дякують за публікації, пишуть батьки,
пенсіонери, прихильники діючої
влади, які звинувачують у брехні...
Не в моїй звичці публікувати листи
про діяльність газети. Але частину
цього хочу надрукувати в газеті,
як свідчення того, що стою на
правильному шляху. На подібну
тему пишуть або дзвонять редакції
багато людей. У основному, вони
не хочуть “світитися”. Словесно
підтримують, хвалять, бажають
усіляких гараздів чи обурюються.
Приємно, що останніх — одиниці.
Лист в номер. Група підтримки в боротьбі з бандитами
Таня, Ви дуже сильна жінка,
не опускайте руки, а ще більше
боріться з цими бандитами-олігархами. У Вас в руках сильніша
зброя, ніж у них, це преса. Пишіть,
голубко, все, як є, і розказуйте
людям правду, хто нами керує і що
вони вже через розкоші втратили
розум і совість, і не бояться Бога
і його кари. Творять такі страшні
злочини.
Таня, не бійтеся і нехай Ваші
кореспонденти не бояться. Бо я
чула на базарі, що всі люди довольні, що ви в своїй газеті пишете
правду, не дивлячись на посади, а
не так, як інші газетки — блюдолизи. Вони тільки те й пишуть, що
лижуть чиновникам п’яти, якщо
не сказати гірше. Пишіть, наші
шановні кореспонденти, правду,
бо їх потрібно спинити, щоб більшої біди не наробили. Вперед за
правду, наші шановні “ріавці”, бо
з вами Бог із Вами люди, а ці покручі рано чи пізно підуть у прірву.
З повагою до Вас С. Віра
Про правду. Деякі вважають, що
не завжди обов'язково говорити
правду, якщо це може врятувати людину, то не гріх вдатися до брехні.
Складно сказати, таке твердження є
правильним чи ні. Адже є такі люди,
які не хочуть чути правди.
До того ж, у кожного своя
правда і вона є тим, у що вони
вірять. Питання, що таке правда,
на перший погляд здається легким
і зрозумілим. Однак це питання
дуже глибоке і кожен, мені здається, може відповісти на нього
по-своєму, відштовхуючись від
власних думок і поглядів на життя.
Для мене брехня – це прояв боягузтва і лицемірства, а правда – це
те, чим слід керуватися завжди.
Хочу звернутися до всіх наших
читачів, пишіть-дзвоніть: критикуйте, радьте, хваліть, ганьбіть, підтримуйте газету “RIA-Козятин”. Ваша
оцінка нам дуже важлива для
аналізу і покращення роботи. Пропонуйте своє бачення розгорнення
тем, опитувань, історій, медичних
прайсів. Ваша активність має згуртовувати активних людей, які на
наступних виборах об’єднаються
і оберуть достойних депутатів та
очільників.
Голова Козятинського осередку ПП "Громадянська позиція"
Тетяна ЛОЗІНСЬКА,
(068)308-01-25 (Viber),
tetyana.lozinskaya@gmail.com

У людей, що пройшли війну,
можна повчитися
Влад ЛІСОВИЙ

1. Відчуття справжнього
братерства. Коли колектив
відчувається цілісно, як єдиний організм, і тобі болить за
кожного, а їм за тебе.
2. Уміння радіти простому
і жити просто. Коли, навіть
повернувшись у комфортні
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умови, продовжуєш радіти
простим речам.
3. Розуміння того, що є
справжнім у тобі, і у суспільстві, а що ні. Зазвичай для
розуміння таких речей необхідно прожити довге життя.
Або отримати «прискорений
курс», стикнувшись лицем до
лиця із загрозою смерті.

4. Відчуття сили і бажання
змінювати світ довкола. Ти
все можеш, і бачиш, що саме
варте твоїх зусиль.
5. Вірність своїм принципам. Померти можна не лише
тілесно. Якщо ти зрадиш те,
ким ти є, свої принципи, ти
теж помреш. Душею. А це Ветерани бойових дій Валентин
Драмарецький та Сергій Трофимчук
встократ гірше.

Там, де добро, там і перемога!
Іван ДЕМЧУК

З щирими привітаннями від
Козятинщини з Великодними
святами ми відвідали З квітня захисників на лінії фронту. Тих, що
за власним покликом захищають
рідну неньку. Ми відвідали ОТГ
Воловика ДУК ПС у м. Новогродівка. Зустрілися із синами
і дочками, що не за славу, а за
правду, з початку війни знаходяться в найбільш гарячих місцях.
Побували в 40 артбригаді (Боги
війни) у місті Красногорівка. Там
військові роблять дуже багато
для перемоги. Їх дуже не любить
і ненавидить ворог, аж тремтить.
Хочу відмітити духовну підтримку
отця Павла Стеценка з УПЦ КП
міста Новогродівка…
Щиру подяку передають захисники тим, хто своєю сумлінною
працею допомагає армії і оборонцям рідної землі та не забувають
мудрі слова: “Хто не годує свою
армію, буде готувати чужу”.
Щиру подяку передаю ПрАТ
“Козятинхліб” та його колект и в у, П р АТ “ К о з я т и н с ь к и й
м’ясокомбінат”, його колективу
та директору Михайлу Зікрань,
начальнику локомотивного депо
Олегу Гризі, голові СГ “Кородишівка” Марії Стратійчук, народному депутату Петру Юрчишину, магазину “Господарочка” (Анатолій
Петренко), магазину “Господар”
(Олег Заревський), Олександру
Шубовичу, а також колективам і
дітям дитсадків №3, №4, №1,№6,
школі №3, ліцею-школі, організації “Червоний Хрест”, волонтерам,
які є зв’язком між доброчинцями і
воїнами, які, не зважаючи на примхи погоди, втому, погані дороги,
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Проблеми питної води
в Козятині
• Чи перевіряють фільтри у дитсадках?
• Що зроблено по водогону?
• Чи перевіряють розвізників
бутильованої води?
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

Учасниками “круглого столу” “Якість питної води в Козятині” 5 квітня стали активні
мешканці міста, які знають основні аспекти
цієї проблеми.
Це депутат міської ради Олександр
Гвелесіані, пенсіонер, колишній керівник
козятинської дільниці водопостачання
Єдуард Буровський, начальник відділу постачання Київського територіального управління ПАС “Укрзалізниця” Олександр
Арсенюк, заступник начальника цього ж
територіального управління Сергій Бойко,
пенсіонер, колишній головний лікар СЕС
Іван Смоліч, колишній депутат, пенсіонер,
колишній керівник БМП, архітектор міста
Олег Каменний, завідувач Козятинського
міжрайвідділу лабораторних досліджень
Леонід Ящук, колишній працівник транспортної прокуратури Валерій Савченко.
Два роки тому, 18 лютого 2016 року,
в редакції пройшла подібна зустріч. Про
це в публікації “RIA досліджує проблему
якості питної води у Козятині” (посилання
на джерело: https://kazatin.com/lyudi/
ria-doslidzhue-problemu-yakosti-pitnoyivodi-u-kozyatini-10483175.html)
Тоді керівник БМЕУ Микола Кравець доповів про стан справ у постачанні питною
водою на 24-тисячний Козятин. За його
словами, з 1933 року, коли був збудований
водопровід з Медведівки, минуло майже
сторіччя. З того часу суттєво погіршилася
екологічна ситуація в районі водозабору.
Мережі водопостачання не відповідають
сучасним вимогам. Очистивши воду в місці
водозабору, неможливо доставити її за 18
км до міста без повторного забруднення.
Підприємством надаються всі технологічні
можливості для якісної очистки води. Вона
відповідає усім бактеріологічним та біологічним показникам.

— Я використовую водопровідну воду для приготування їжі та вживаю
сирою, — наголосив керівник.
Вирішили запитати у мера. Цьогорічна дискусія виявилась не менш жвавою.
Працівники підприємства, які відповідають
за подачу води в місто, проінформували, що
ситуація не змінилася.
Узяти участь в обговоренні запрошувався
і міський голова Олександр Пузир. За
попередньою домовленністю з міським
відділом по зв’язках із ЗМІ, на всі питання,
які виникли в ході “круглого столу”, міський
голова зможе дати відповіді після 16 квітня,
оскільки відбув у відрядження.
Отож, підсумовуючи та проаналізувавши все сказане присутніми фахівцями, в
мерію направлений офіційний запит на
інформацію:
“Просимо надати інформацію та відповіді
на запитання, які виникли під час дискусії
за «круглим столом» в редакції газети
«RIA-К» 5 квітня відносно водопостачання
у місті. Нагадаємо, у Вашій передвиборній
програмі «головним першочерговим пріоритетом (завданням)» стояла якість водопостачання: фільтри у садочках та школах,
справедливий тариф на воду та завершення
будівництва нового водогону.
За Вашої ініціативи (перший пункт
програми), “у садочках і школах міста
встановлено системи очистки питної води
“Аквафор”Вікінг” з ресурсом 60 тис. літрів”. На сьогодні, є інформація, що фільтри не міняються вчасно, а це означає, що
діти п’ють неякісну воду.
Запитання: “Як організовано постачання
питною водою в дитсадках, школах, лікарнях, терцентрі по обслуговуванню одиноких
престарілих громадян? Чи укладені договори з відповідною санітарною службою на

постійну перевірку якості питної води в цих
закладах?”
Другим пунктом програми було: технічна
документація на будівництво водогону, визначення бюджету проекту та продовження
робіт по будівництву нового водогону «с.
Селище - м. Козятин», забезпечення міста
питною водою. Відомо, що на оновлення
проекту було потрачено більше 600 тисяч
гривень з міського бюджету.
Запитання: “Чи призначено відповідальну особу по будівництв нового водогону нової системи водопостачання? Яка ситуація з
продовженням будівництва після проведення коригування проекту? Чи буде винесено
на чергову сесію звіт про використання
коштів (більше 600 тис. грн)?
Сумніви щодо якості бутильованої води на розлив. Крім того,учасники
«круглого столу» підняли питання про контроль за якістю бутильованої води в місті. Ми
підготували запит керівнику Козятинського
відділення Держпродспоживслужби на
отримання інформації, “які постачальники
питної води в Козятині (що розвозять її
бутлями по організаціях, мешканцям міста) мають договори на проведення аналізів якості води і чи перевіряються медичні
книжки працівників-розвізників?» Міського
голову зібрання просить взяти на особистий
контроль дане питання, оскільки від людей
надходять скарги, що воду отримують різної якості і привозять її люди в брудному
вбранні, сумнівної зовнішності.
Для отримання повної інформації про
“круглий стіл”, пропоную переглянути відеозапис на сайті газети “RIA-Козятин” в публікації “Про якість питної води в Козятині”
або в ютюбі під такою ж назвою.

Проблеми забезпечення якісною питною водою жителів міста
є тією ланкою, що об’єднує два
світи: мир і війну.
Окрім мене, цього разу побували у військових Даніїл Середін
та Володимир Буцій. Наш вантаж
склав близько 800 кг, в нього
ввійшли паски і смачний хліб, сир,
масло, йогурти, ковбаса, м’ясо,

Материнське
“Дякую!”
тренеру Шульзі
Хочу вислати щиру подяку тренеру “Інваспорт” Володимиру
Івановичу Шульзі. За вкладання
душі в заняття з дітьми, бо його
тренування дуже позитивно впливають на стан здоров’я дитини.
Хочу через газету попросити
шановних депу татів витрачати
бюджетні кошти не лише на преміювання “пана Пузиря“, а більше
звертати увагу на дітей-інвалідів,
на фінансування спортивних секцій, подібних до таких, які веде
керівник Володимир Шульга.
З повагою мати дитини-інваліда
Станіслава ОВЧАРУК

дискусія

консерви м’ясні, домашні консервації, чай, кава, різні смаколики
(печиво, цукерки), свіжі овочі та
фрукти, цукор та м’які подушки
від дітей із ДНЗ №4. Особливу
радість нашим оборонцям приносять листівки з щирими побажаннями, які, як найміцніша броня,

захищають і гріють кожного солдата — оборонця миру і спокою,
воїна світла.
На фото: Подяки козятинським
волонтерам від командира ОТГ
Воловика ДУК ПС Олега Сірка та
командира 54-ї бригади “Київська
Русь” Нотара Катарашвілі

Леонід ЯЩУК,
завідувач
Козятинського
міжрайонного
відділу
лабораторних
досліджень

Нами здійснюється плановий моніторинг
якості питної
води, яку споживають жителі
району та міста Козятин (згідно з вимогами Регламенту взаємодії територіальних органів Державної служби
України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту прав споживачів
та державних установ Міністерства
охорони здоров’я).
У Козятині вода для досліджень відбирається в 10 контрольних точках
водогінної мережі та громадських
колодязів. Дослідження проводяться
на відповідність вимогам безпеки з
мікробіологічних вимог безпеки, мікробіологічних показників, хімічних
та органолептичних.
За минулий рік із водогінної мережі
міста була відібрана 31 проба води
для дослідження на бактеріологічні
показники. Із них не відповідали показникам безпечності 4 проби (школа
№1, школа-інтернат, дитячі дошкільні

навчальні заклади №3, №5).
Із громадських колодязів, яких на обліку у нас 17, відібрано 58 проб води.
Із них не відповідали нормативам 48
(це 82,8%). Безпечною за мікробіологічними показниками була вода в
колодязі на вул. Героїв Майдану, №9
та на Довженка, 105.
На відповідність вимогам за хімічним
складом було відібрано 29 проб води
із водогінної мережі. Із них 2 не відповідало вимогам безпеки за вмістом заліза (вул. Володимира Великого (школа-ліцей) та на вул. Грушевського, 64).
Із громадських колодязів відібрано
55 проб води. Із них не відповідало
нормативам безпечності 20 проб води.
Із загальної жорсткості та наявності
нітратів – 2 (вул. Пушкіна, 28, Катукова, 25). За нітратами – 5 (вул. Космонавтів, 52, Володимира Великого,
23-25, Грушевського, 21, Склярова, 1,
Шевченка, 1). За вмістом аміаку – 2
(вул. Грушевського, 25, Грушевського, 45). За загальною жорсткістю – 10
проб води (вул. Незалежності 19, 7,
Грушевського, 23, Героїв Майдану,
9, Винниченка, 43, Шевченка-Підгорбунського, 1, Ватутіна, 48-А).
Також в обласній лабораторії досліджувалась вода, яка знезаражується
хлором із водогінної мережі на тригалогалогенметани (хлороформ).
Встановлено, що вміст їх не перевищує допустимих рівнів.

Якість води із водогінної мережі, в
порівнянні з минулими роками, дещо
покращилась. Це пов’язано із погодними умовами та роботами з заміни
фільтрів на водоочисних спорудах. Невідповідність води вимогам безпеки
напряму пов’язана зі станом водогінної мережі міста, де відбуваються її
часті аварійні прориви.
Планова заміна водогінної мережі
впродовж багатьох років не проводилась, а водогін існує більше 100 років.
Водозабір в основному здійснюється із
відкритих водойм річок Гнилоп’ять та
Роставиця. Якість води в цих водоймах
міняється залежно від кількості опадів,
стану водойм, розміщених вище по
руслу та застарілих технологій очистки
води на водоочисних спорудах.
Назріло питання закінчення будівництва водогону Селище-Козятин з урахування корегування проектно-кошторисної документації. Адже хімічний та
бактеріологічний склад підземних вод
не міняється, і вода не потребує доочистки, адже її склад оптимальний та
безпечний, за винятком перевищення
вмісту заліза. Однак проектом передбачена технологія доведення вмісту
заліза до допустимих рівнів.
Також міській раді необхідно вирішити
питання планового ремонту, знезараження громадських колодязів, які
не мають реального власника, відповідального за їх санітарний стан.

На “передвиборне”
питання влада не
з’явилася
В’ячеслав ГОНЧАРУК

Місто Козятин має великі проблеми з
якістю питної води. Це питання на порядку
денному перед виборами. От тільки, вигравши вибори та вмостившись в зручні крісла,
можновладці забувають за проблему, яка є
важливою в житті кожного козятинця.
Тож, коли влада вирішує, який із водогонів найперспективніший і більше нічого не
робить для поліпшення якості питної води,
то сама громадськість хоче змінити ситуацію
на краще.
Так, за ініціативи головного редактора
газети “RIA-Козятин” Тетяни Лозінської, був
запропонований “круглий стіл” на тему якості
питної води. Слід відзначити, що на запрошення відгукнупися фахівці цієї справи. А
представники влади, яких це питання повинно
цікавити першочергово, проігнорували зустріч
за “круглим столом”.
Кожен виступаючий на зібранні говорив
потрібні речі і давав слушні зауваження
плюсів та мінусів кожного з водогонів. Та
думки учасників круглого столу все-одно
розділились. Одні фахівці схилялись до водогону підземного типу (Селище-Козятин). Інші
вважали, що в перспективі водогін Медведівка-Козятин реальніший, як менш затратний в
фінансовому плані.
Водогони з Медведівки чи Роставиці менше вартнісні, але й вони потребують великої
реконструкції і фінансових вкладень. Адже
водогін Медведівка-Козятин функціонує більше 80 років. Враховуючи, що сам водогін має
довжину 18 кілометрів, за такий період сама
труба має високу забрудненість. Каскад ставків, які пов'язані з водогоном, орендовані. В
них вигодовують рибу. Вони не відгороджені
від тварин та птахів, що дає маловтішну оцінку такого водогону. У перспективі потрібно
будувати водоочисну споруду в межах міста і
замінити труби до будинків. Підземний водогін з села Селища, де найбільш якісна вода
в Козятинському районі, потребує більшого
фінансування, ніж відкритий водогін. Та за
якість завжди доводиться платити більше.
Скільки буде обходитись якісна вода з Селища, можна сказати тільки приблизно. Зате
з упевненістю можна сказати, що за воду,
яка тече в кранах мешканців міста, козятинці
переплачують.

Покрокові дії міськради, якщо дбає про
якісне водопостачання
Олег Каменний, колишній
начальник Будівельномонтажного поїзда №648

Для завершення будівництва водогону із с. Селище для водопостачання міста Козятина потрібно
виконати наступне:
При Козятинськiй міський раді
створити вiддiл капiтального
будiвництва за рахунок
оптимiзації штату мiської ради.
Провести аудит фiнансового
стану та виконаних робiт по водогону.
Одержати експлутацiйний звiт щодо розгляду кошторисної частини проектної документацiї “Укрдержбудекспертиза”.
Визначити виконавця будiвельних робiт (проведення тендерних процедур, бажано серед державних
будiвельних органiзаций).
Визначившись з джерелами фiнансування об'єкта:
1) ДФРР -державний фонд регiонального розвитку.
2) Мiсцевий бюджет. 3) Кошти партнерiв, населення
та т.п.
Вiдкрити рахунок в банку під назвою “Будiвництво
водогону”.
Одержати висновок геологiв на будівництво водогону.
Взяти висновки санiтарно-гiгiєнічних експертiв.
Визначити комплекси будiвництва.
Провести збори громади з презентацiї проекту та створення робочої громадської групи по реалізацiї проекту.
Одержати декларацiю на початок виконання робiт.
Затвердити ПКД на сесiї мiської ради.
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життя козятинщини
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Розміщення реклами тел: 067-68-78-940 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

"Дорожні ангели" розповідають,
що ремонтують

влада і ми

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Декларації мера зросли
Зі 160 тисяч до 730! Довершена схема легалізації
незаконних доходів?

Насправді халтурять, хоча планували робити по-новому
Олекса Довбуш
В’ячеслав Гончарук

У Козятині міськрада розпочала ремонт доріг. Почали з вулиці
Васьковського. Це одна із семи
вулиць, які управління ЖКГ має
провести капітальним ремонтом
в цьому році. Ремонтувати дороги - справа дійсно першочергова
і невідкладна. От тільки якби
порив влади до ремонту доріг не
відрізнявся від того, що подається в кишеньковій газеті міськради
”З першим теплом розпочато ремонт доріг”. Судячи з написаного,
влада має намір провести якісний
ремонт доріг, який ніхто раніше
не робив за останні 15 років.
Та виконуючи якісні ремонти на
дорозі, ще планують виправляти
недоліки попередників. Управління ЖКГ не визнає, що більш, як
два роки, перебуваючи при владі,
з дорогами також халтурили.
Головне подати себе як дорожніх
ангелів?
Багато хто пам’ятає дорогу, яку
робили на вулиці Довженка в
минулому році. Її знову включили

в перелік доріг капітального ремонту на 2018 рік. Тож виходить,
роблять дорогу капітально і
капітально на ній халтурять, а наступного року ту дорогу героїчно
виправлять.
Такого дійсно ще не було!
Не тільки 15 останніх років, а
скільки виповнилось Козятину!
Влада каже, що буде відремонтовано 7 вулиць капітальним
ремонтом, решта — поточним
ремонтом. Це всі вулиці, які є
в Козятині. Жарт, обіцянка чи
реальність?!
Що таке капітальний ремонт
дороги? Зупинимось лише на
трьох пунктах, які не виконуються
в нашому місті.
Заміна всіх шарів покриття
відносно дорожніх комунікацій
водовідведення чи каналізації.
Заміна всіх шарів дорожнього
покриття, коли колія на дорозі
перевищує 45 мм.
Відновлення діючих та встановлення нових споруд водовідводу,
включаючи дренажні системи чи

водовідведення.
Багато наших мешканців бачили, як в районі пошти якісь
працівники відбійними молотками
шукали люки дорожніх комунікацій. Ті люки попередні дорожники, і не зовсім дорожники,
закатали в асфальт. І добре, що
водяники Миколи Кравця знають
місцезнаходження тих люків і
дорожнього покриття, і, добравшись до тих люків, ламають не
сильно. Щось схоже зробили і
в капітальному ремонті вулиці
Васьковського. Різниця тільки в
тому, що біля пошти люки наглухо закатали, а на Васьковського
залишились ями. Дорога стала
вищою від дорожніх комунікацій.
“Нас чекає напружений період
ремонтів у Козятині, — наголосив
заступник міського голови - начальник управління ЖКГ, інспектуючи хід розпочатих робіт. —
Адже важливо не тільки освоїти
передбачені кошти, а й виконати
роботи якісно. Це принципова
позиція міської влади: щоденний
контроль на усіх етапах викона-

Ямки в новому асфальті закладають камінцями!

них робіт. Крім того, виявляємо
брак і огріхи, які допустили у
своїй роботі попередні виконавці
ремонтних робіт”.
Хочу запитати в Євгена Миколайовича, хто з контролюючих
від міської ради був присутнім у
четвер о 8.20 на вулиці Васьковського? Нікого.
Якісний ремонт вулиці Васьковського відчули на вулиці
Винниченка. Люди випльовують
пил на своїх зубах
після зачистки грунту грейдером вулиці Васьковського —
таку зробили пилову
бурю. Та й за три дні
того ремонту ми не
зустріли нікого, хто б
контролював виконані
роботи. Тож не дивно, чому дорога на
Васьковського стала

Переможнян продають як рабів?
Капець підкрався непомітно

Влад ПОВХ

Тепер вже доларовий мільйонер
з Перемоги, по-пацанячи розвів
ціле село з символічною назвою
“Перемога”. Щоб потрапити на
схід села 11 квітня, журналіст ледь
не осліп на одне око та не позбувся волонтерського автомобіля...
Опишу не від старту подій двох
діб, а навпаки — від останньої
події. Найперше, мене зупинила
поліція за всіма правилами поліцейської спецоперації. Рухаючись
з села Перемоги в напрямку м.
Козятина о 13 год.15 хв. на околиці
с. Махнівки на заправці я помітив
два добре облаштованих автомобілі поліцейської приналежності.
Одна із автівок явно здійснила
маневри по типу розворот та переслідування. Наздогнали мене
о 15 год. 20 хв. перед Пляховою
яскравими червоними маяками.
Прийнявши праворуч, я зупинився.
Зустрічали мене добре знайомі
поліцейські. У межах коректності
запитали документи на авто, посвідчення водія, страхове забезпечення. Оскільки я проводив перед
цим документування корупційних
дій, був переконаний, що у мене
відберуть автомобіль, техпаспорт
і посвідчення водія. Я пред’явив
лише посвідчення співробітника
антикорупційної служби України.
Не хамив і не виїжачувався. Результат: мене не крутили, не били,
не затримували. Однак протокол,
що я без посвідчення водія, на
мене склали. Виписали протокол
та штраф 425 гривень. Те, що автомобіль волонтерський для ЗСУ на
сході України, не проконало.
Тепер про журналістське завдання. Я був в селі Перемога
Козятинського району, куди запросила газету “RIA-Козятин” грома-

да. Стало відомо,
що такий собі О.
О. продає корпоративне право
володіння підприємством за три
мільйони доларів. Тобто, передає інший особі
право власності
на підприємство,
основою якого
служать земляні
паї та майнові, у
власність не відомій особі. На
сході села О. О.
визначив нового
власника, як друга біля себе, не
назвавши ні його прізвища, ні майнових статків, ні ділової репутації.
Тобто було мінімальне впорскування інформації та вивчення ситуації
на реакцію громади.
Звичайно, О. О. грошей в такій
кількості не отримав, а отримає
їх в декілька траншів, коли зможе
продемонструвати володіння ситуацією на рівні громади, правоохоронних органів по типу СБУ, поліції, прокуратури та всяких інших
служб, які прийдуть з позиції “дай
або ділись”.
Станом на сьогодні при тій ситуації та тих людях О. О. вийшов
переможцем.
Що відкрилось, зі слів самого
О. О., що він не засновник, не
власник, не наглядова рада. Він,
по-простому, ніхто, лише вже став
призначеним директором з невідомими правами. Він “на зуб і на
бабу Клаву” клявся, що село не
пропаде. Що гуртуватись з громадами не треба. Що він, як правив
так і правитиме тут до самої смерті. Що ніхто не ущемиться.
Хочу засвідчити, що його авто-

вищою від люків каналізації. Але
добре, що їх не заасфальтували,
як на вулиці Незалежності.
Від редакції: Є і приємина.
Слід відзначити, що Євген Малащук — єдиний, хто реагує
з владної верхівки на газетні
публікації. Дякуємо йому за заасфальтовану доріжку біля круга
на переходці. Вона така була
необхідна мешканцям південносхідної частини міста!

За спиляні
дерева
потрібно
спитати!
Тетяна ЛОЗІНСЬКА

ритет для селян виявися настільки вагомий та
переконливий, що за
фактом ніхто і не заперечував. Був ще й такий
аргумент, що селянам
нічого піклуватись і не
обов’язково знайомитись з їх новим паном.
А той в селі офісу не
триматиме, тому з усіх
питань варто йти до
О. О.
Про що змовчав колишній орендар, то
це, що буде так лише
до тих пір, поки він
не отримає останній
транш. Надалі буде
приблизно так: “я хворий, немає
коли, приходьте завтра, тільки
обережно, бо у мене спущені дві
кавказькі вівчарки…” Але то вже
буде життєйська проза. Сам факт,
що новий власник не фігурує, не
називається, дати йому характеристику дуже складно. Бабське
сарафанне радіо передає, що це
фінансово спроможна особа, яка
займається ніби агробізнесом у

Кіровограді, має власний хлібоприймальний елеватор.
Що буде далі, можемо спрогнозувати. Пан О. О.із “лайна ліпить
кулю”. Жертвами будуть ті, хто
йому повірить на слово.
Радію, що я на журналістському
завданні відбився “малою кров’ю”
— поліція не вилучила флешки,
відео-фотофіксації того, як зрілого
віку пан тримає за лохів ціле село і
прапор в його руках.

На гарячу лінію газети “RIAКозятин” звернулися любителі
природи нашого краю. Їх турбує,
що від тунелю в сторону вокзалу
стоять пронумеровані дерева,
які мають спиляти як аварійні. Ці
природолюби телефонували до
міськради. На тому кінці зв’язку
повідомили: ”А що ви хочете,
щоб дерево впало комусь на
голову!”
Ніхто, звісно, не хоче, щоб дерева падали на чиїсь голови. Але
люди здорового глузду не хочуть,
щоб пиляли живі дерева разом
з пташиними гніздами. Приклад
тому — спиляне живе дерево
в міському парку, пеньок якого
“красується” після злізлого снігу.
За аварійні дерева навіть мови
нема, вони своє віджили. Тільки
є період, коли можна пиляти, а
коли ні. А в Козятині чомусь
масово вирізають дерева в
червні (!).
Пропоную не закривати очі на
подібні вирізки зелених насаджень у нашому місті. Нагадаю,
що при редакції створений штаб,
до якого можуть долучитися ті,
хто на ділі готовий боронити рідний край, природу від свавільних
вирубок. Телефон штабу (068)080-17-63.

Рахувати чужі гроші не достойно. Однак за законом державні
службовці зобов’язані оприлюднити свої доходи в е-деклараціях,
щоб у громадян не виникало
сумнівів у їх чесності.
Якщо вірити е-декларації О.
Пузиря за 2015 рік, то на посаду
міського голови він обирався, будучи бідним, як церковна миша:
разом з дружиною він заробив
43515 гривень. Обійняти і плакати
– це трохи більше трьох з половиною тисяч гривень в місяць на
сім’ю з чотирьох осіб.
У 2016 році фінансове становище Пузиря значно покращилося: його дохід склав майже
138 тисяч гривень, ще 22 тисячі
– скромний фінансовий внесок
дружини.
Е-декларацію за 2017 рік Олександр Дмитрович подав о пів на
четверту ранку 31 березня, тобто
в останній день передбаченого
законом терміну. Видно, мучився
в сумнівах. Справа в тому, що за
два роки офіційні доходи сім’ї
міського голови зросли майже у
сімнадцять (!) разів і склали біль-

ше 730 тисяч гривень.
Сам Пузир обійшовся міському
бюджету в 230 тисяч гривень (це
його офіційна зарплата з премією). Майже півмільйона задекларувала його дружина як дохід
від підприємницької діяльності.
«Ого! - скажете ви. – Це ж на
чому можна так піднятися?»
ФОП Ірина Анатоліївна Пузир офіційно зареєструвалася
як підприємець 28 квітня 2017
року, тобто свої півлимона вона
зрубила всього лише за вісім
місяців. І знаєте, на чому вона
розкрутилася? Згідно з даними
органів державної статистики,
основним видом економічної діяльності фізичної особи-підприємця Пузир І.А. є «діяльність у
сфері бухгалтерського обліку й
аудиту; консультування з питань
оподаткування».
Дуже підозріло, що високооплачуваний підприємницький
талант дружини міського голови
чомусь прокинувся в той час,
коли тільки німі в нашому місті не
обговорюють масштаби відкатів.
Дуже підозріло, що за вісім місяців знайшлася клієнтура, охоча
заплатити півмільйона гривень

підпри ємцю - по чатківцю за «консультації з питань
оподаткування».
І навпаки, дуже
ймовірно, що бізнес першої леді
– це відмивання
грошей, блискуча
схема легалізації
відкатів і хабарів?
Судіть самі. Існує, наприклад,
якась теплопостачальна фірма. Міський голова
захищає її бізнес-інтереси, закриває очі на численні проблеми
опалювального сезону. Хіба це
не заслуговує вдячності хоча
б у нашій національній валюті?
Але ж міський голова кришталево порядний, його батьки так
виховали. Проте, якщо фірма
зробить вигляд, що скористалася
неоціненними консультативними
послугами дружини мера і перерахує їй енну суму, то навіть в
очах правоохоронців це вже буде
не відкат, а законний заробіток.
Блискуче, чи не так?
Цілком виправданим є припущення, що задекларовані

півмільйона – то лише вершина
айсбергу. Передбачливе подружжя Пузирів «застовбило» в
реєстраційних документах право
на «роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями
та тютюновими виробами». Видно, в недалекій перспективі власний супермаркет. Але треба
буде пояснити, звідки гроші. Ось
і приєднався наш мер до незнищенної когорти слуг української
корупції, навіть обійшовши їх у
винахідливості. Поки нардепи
виграють в лотерею і отримують
неочікувану спадщину, міський
голова як юрист придумав до-

вершену схему легалізації незаконних доходів?
Хочеш отримати підряд на
роботи за рахунок міського бюджету – заплати за консультацію
ФОП Пузир І.А.? Найголовніше,
при такій схемі у Пузиря ніякого
ризику потрапити в поле зору
правоохоронців, настільки все
законно? Цікаво, сам додумався,
чи хто підказав?
Ось тільки незрозуміло, чому
патріот власного міста Пузир
зареєстрував бізнес дружини не
в Козятині, позбавивши міський
бюджет додаткового доходу.
Невже тому, що в районі ставка
оподаткування нижча?

Палата №6, або історія хвороби №****
“Удаль карлика в том, чтобы высоко
попис*ть” (П.Мериме «Кармен»)
Валерій ЯСНИЙ, лікаранастезіолог Козятинської ЦРЛ

На теренах Козятинщини багато років існує місцева традиція
– ведення перманентних бойових дій між міською і районною
радою та головою РДА під
гаслом: «А ми вам покажемо!»
Для підкріплення своїх позицій,
із широких штанин періодично
витягуються різного розміру «аргументи», якими грізно трясуть
перед опонентами. Дотряслись до
того, що в Козятині вже залишились лише філії різних держустанов, офіси яких знаходяться в м.
Хмільнику та в м. Калинівці.
Владні крісла заряджені негативною кармою «папєрєдніков»,
про що свідчить еволюція мерів
впродовж каденцій (міський голова – князь – цар – намісник
Бога) та депутатів (депутат – васал – лакей – блазень (бувають
виключення)).
Напередодні Великодня, 30
березня, мер Козятина і «передова» (читай – контрольована
ним) частина депутатів міськради нарешті поставили крапку в
давній суперечці з Козятинською
районною радою та її головою
стосовно питання «в кого міцніші
яйця?»
Без сумніву, святкові яйця
депутатів міськради та мера виявились кращими, міцнішими і
набагато більшими, якщо врахувати «переможне» голосування
по розподілу державної цільової
субвенції для медичного обслуговування громадян міста. На жаль,
об’єм сірої речовини в черепних
коробках слуг народу, яку ще

називають мозком, виявився набагато меншим за розміри переможних яєць.
Громаді пропонується фейкова
ідея створення міської лікарні,
де мешканці Козятина зможуть
отримати медичні послуги кращої
якості, ніж в Козятинській ЦРЛ.
Для цього необхідно терміново
вилучити кошти субвенції, які
виділялись на Козятинську ЦРЛ
і передати їх в «Козятинську
міську лікарню ім. Д.О.Пузиря і
Ко». Можливо, частина дурнів,
які голосували за це рішення,
і «радіють думкою», але дехто
з депутатів, сам міський голова
та головний лікар Козятинської
міської лікарні чудово розуміють,
що щось повноцінне створити не
вдасться, зате під шумок можна
урвати копійчину на «відкатах».
Ще нещодавно міський голова
співав пісеньку про те, що в міському бюджеті цілком вистачає коштів для створення та утримання
повноцінної міської лікарні. Але…
Чи математичні здібності підвели,
чи бюджет раптово «здувся», чи
після преміювання самого себе
закінчились кошти, чи може зурочили, та виявилось, що кошти
можна лише вкрасти за рахунок
медичного обслуговування своїх
же городян.
Головні ідеологи «медичної
реформи» в Кабміні, яка передбачає суттєве скорочення медичних закладів, кількості медичних
працівників і, в подальшому, населення, чітко і послідовно впроваджують другий етап реформ
– організацію медичних округів
(три-чотири на область). У цьому
році має запрацювати Національ-

на агенція здоров’я, яка і буде в
подальшому розподіляти кошти
на медичні заклади, враховуючи
їх матеріальні, технічні та кадрові
спроможності. Розумні керівники
інших районів області намагаються до того часу максимально розбудувати свої лікарні і наповнити
їх найбільш сучасним обладнанням, щоб саме ці заклади стали
окружними. Ресурси не дроблять,
а максимально концентрують для
досягнення реальних практичних
цілей.
Найближча до нас Калинівська
ЦРЛ вже закупила комп’ютерний
рентгенівський апарат за 3 млн
грн, планує провести закупівлю спірального комп'ютерного
томографа (СКТ), приблизна
вартість якого близько 12-15 млн
грн. Натомість мер вкладає додаткових 8 млн грн в лікарню,
яка спроможна надати лише
планову неврологічну і терапевтичну допомогу, забираючи ці
кошти в закладу, що надає всі
види планової та ургентної допомоги (терапевтичну, хірургічну,
травматологічну, гінекологічну,

педіатричну, пологову та інші).
На завтрашній день при такій
«господарській» політиці міськради, з високою вірогідністю постане логічне питання про створення
госпітального округу в Калинівці,
оскільки тамтешні керівники максимально сконцентрували кошти
і ресурси в оснащення Калинівської ЦРЛ. Фахівців Національної агенції здоров’я будуть мало
цікавити благородні «хотєлки»
місцевих князьків і їх блазнів –
вони виділять усі кошти на ту
окружну лікарню, яка буде краще

оснащена і відповідає певним
стандартам. Ні міська, ні районна рада на розподіл цих коштів
впливу не матимуть. Треба бути
неуком, якщо сподіватись, що кошти отримає «Козятинська міська
лікарня ім. Д.О.Пузиря і Ко».
При такому псевдопатріотизмі
городянам і мешканцям району
«світить» перспектива, що найближчий заклад, де можна буде
отримати кваліфіковану медичну
допомогу, буде в Калинівці, або
Вінниці.
Далі буде...

6
блог
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Анатолій Гриценко: Діти мають платити аліменти на утримання батьків?

Гр о м а д я н и
України повинні
платити аліменти
на утримання непрацездатних літніх
батьків. Таку заяву
зробив міністр соціальної політики України Андрій Рева.
Лідер партії «Громадянська
позиція» Анатолій Гриценко з
приводу заяви міністра.
—Міністр Рева підняв важливе
для багатьох людей старшого
віку питання, особливо тих,
хто має серйозні проблеми зі

здоров’ям, але при нинішніх
мізерних пенсіях не мають змоги забезпечити своє лікування.
Міністр Рева пропонує вирішення проблеми виключно шляхом
жорсткого покарання дітей цих
батьків - щоб змусити їх платити
батькам аліменти. Не всі знають,
але Закон, нині діючий, того
дійсно вимагає. Зокрема Кодекс про шлюб та сім’ю України
(статті 90-94) передбачає сплату
таких аліментів, в тому числі
можливість примусового їх стягнення у судовому порядку.

Але - проблема системна і
вона набагато глибша, ніж її
бачить міністр Рева. І якщо він
хоче дійсно її вирішити, то мав
би зрозуміти глибинні причини,
створені не людьми, а переважно державою, тобто владою.
Чому в інших країнах ця проблема не така гостра? Чому пенсіонери в Європі не борються за
виживання у злиднях, а живуть
цікавим повноцінним життям і
подорожують світом? Чому там
не борються за виживання у
злиднях, а так само живуть ціка-

вим повноцінним життям дорослі
діти пенсіонерів? Міністр не задумувався? Шкода.
Не про каральні санкції має
міністр оголошувати. А як член
Уряду - про реальні рішення і дії
влади по зміцненню економіки,
стимулюванню виробництва, підтримці підприємництва, захисту
прав власності, виведення економіки з тіні, протидії монополізму,
створенню конкурентного середовища, підвищенню купівельної
спроможності на внутрішньому
ринку, протидії корупції в усіх

сферах. Тоді і працюючі діти і
не працюючі батьки-пенсіонери
зможуть себе забезпечити самостійно, без каральних санкцій з
боку держави і без її втручання
у родинні стосунки батьків і дітей.
А якщо говорити про моральний, людський аспект проблеми,
то батькам треба так виховувати
своїх дітей, щоб питання підтримки в старості вирішувалися
природно, по-родинному, полюдськи, без втручання держави
з її каральними санкціями.

про все
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Кліщі розпочали
сезон полювання
Влад ПОВХ

Цього року через
пізню весну кліщі
трохи затрималися
з початком сезону
полювання, однак
лікарі розповідають, що до них уже
йду ть пе рші по кусані.
Зростання кількості пацієнтів медики очікують після
Великодня, адже
українці люблять
влаштовувати пікніки в цей день.
К ліщі здатні пе редавати хворобу
Лайма. На першій
стадії зараження
з'являються чер воні кола на шкірі. Потім страждає
нервова система,
суглоби і серце.
Тому лікарі радять
із кліщами одразу
бігти до них.
Ентомолог Ігор
Небогаткін продемонстрував спеціальний інструмент
для порятунку від
кліщів - клещедер.
Він продається у
ветеринарних аптеках. Але для того,
щоб не довелося
нічого виймати з
тіла,
Неботкін радить
вир о бити в со бі
дуже корисну звичку - одразу після
лісу йти до ванної й обстежувати
найпривабливіші
для кліщів частини людського тіла.
Перше, на що треба звернути увагу
- оголені ноги одразу над шкарпетками.
— Усе зняли з
себе. Покла ли в
пра льну машину.
Оглянули себе. Імовірність того, що
к ліщ в вас вче питься - дуже маленька, - зауважив
ентомолог.

За неякісні продукти — штраф 70 тисяч гривень! Як правильно роз'їжджатися на перехресті при
повороті наліво. Правила дорожнього руху ніяк
блог
правопорушення. Якщо виявлять факчітко не регламентують це питання
тори, які становитимуть загрозу для
марія рибак

життя і здоров’я людини, то головний
державний інспектор Держпродспоживслужби має право ухвалити
рішення про тимчасове припинення
роботи підприємства на термін до 10
робочих днів.
Зупинення роботи понад цей термін здійснюється лише за рішенням
суду.
Щоб скоротити випадки можливої
корупції в ході інспекцій, новий закон передбачає відеофіксацію заходу
контролю не лише інспектором, але
й суб’єктом господарювання. Отож,
у разі надходження звернення громадянина про порушення у сфері
безпечності харчових продуктів, Держпродспоживслужба має право здійснювати позапланові перевірки без
отримання погодження Державної регуляторної служби або Міністерства
агарної політики та продовольства.

блог
У пункті 8.7 ПДР (правил
дорожнього руху) йдеться,
що «при виїзді з перехрещення проїзних частин доріг
автомобіль не повинен надаватися на стороні зустрічного руху».
З огляду на це і те, що у нас в країні
правосторонній рух, можна припустити,
що правильно в разі повороту наліво
роз'їжджатися лівими бортами. Тобто залишаємо центр перехрестя з лівого боку
від себе і лівого борту автомобіля.
Однак це можна здійснити, якщо на
перехресті машин трохи або на під'їзді до
нього є розділювальна смуга.
Якщо ж автомобілів занадто багато,
вони просто створять пробку. З цієї
причини водії частіше роз'їжджаються
правими бортами, що зручніше і теж не

є порушенням, а також не створює перешкод іншим водіям.
Вибір в цьому залишається за водіями.
Якщо автомобіліст, виїжджаючи з перехрестя, не надається на «зустрічній»,
порушенням не буде ні один з варіантів.

420423

На початку квітня
набув чинності Закон
"Про державний контроль з а дотр има нням
законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти
тваринного походження, здоров’я та
благополуччя тварин". Тепер перевірки бізнесу будуть відбуватися без
сповіщення власників за новим форматом періодичності перевірок (залежно від ступеня ризику для життя
і здоров’я людей).
Інспектори Держпродспоживслужби складатимуть на продавців продукції акти перевірки, які будуть
публічними, що мінімізує корупційні
ризики. За порушення нового закону передбачені жорсткі санкції для
порушників. Так, сума штрафу для
юридичних осіб може досягати 70
тисяч гривень, залежно від скоєного

Голова села Киричишин з Миколаївки звільнився.
За власним бажанням
блог
Влад ПОВХ

Минулого четверга, 5
квітня 2018 року, в селі
Миколаївка Козятинського
району мала розгорнутися відверта війна
між громадою, депутатським корпусом,
діючим головою та його прихильниками. Інтрига зберігалася до останньої
хвилини, оскільки не відомо було, хто
збере більшість і в якій кількості. Відповідно, мешканці попрохали поліцейське
забезпечення. Запросили і газету “RIAКозятин”.
За наполяганням всіх без винятку
депутатів і секретаря, відбулась позачергова сесія з одним питанням: “Про
дострокове припинення діяльності на
посаді діючого голови сільради Володимира Григоровича Киричишина”.
Сесія розпочалась о 14 год. 15 хв.
і продовжувалась півгодини, при тому
з перервою на десять хвилин. Сесію
розпочав секретар сільради, зачитавши
звернення депутатів з порядком денним.
Однак сільський голова своєю заявою
випередив події, запропонувавши добровільно звільнити його із займаної посади
за власним бажанням за сімейними обставинами.
Присутні 11 депутатів та секретар

Про тишу в лісі в
Махаринцях ніхто не знає
Влад ПОВХ

Детективно розгорталися події
10 квітня 2018 року в с. Махаринці. На узбіччі вулиці на ранішнє
сонечко, що так радісно пригріло,
зібрались пенсіонери. Колективно
зачитались про події в Збаражі.
Та гул бензопили з лісу їх пройняв не бути “ватою” і перевірити
вказаний в статті номер 068-08017-63 на діяльність.
Телефонували не довго з декількох номерів. Здублювали на
“102”, на загально-український
телефон довіри.
Журналіст “RIA-Козятин” прибув перший. З доволі молодим
активістом Андрієм подались в
ліс. Перше, що чули — гул бензопили, гупання, складування лісу в
ранішньому відлунні на все село.
Через деякий час прибув наряд поліції з чотирьох осіб. За
фактом з'ясували, що посадовець
“Агролісу” з комерсантом-водієм
та найнятими працівниками, що
не працюють в лісі, калібрують
по довжині та діаметру ліс та
вантажать на причіп приблизно
6 метрів кубічних. Документів —
ніяких. Пояснюють: “Документи в
конторі в лісництві”. Відпускання
продукції виписане невідомо ким.
Поліція наполягла: або документація, або затримання авто і опис
лісу. Особа, що назвалась лісником, надала документи лише о 16
годині. Про “Тишу в лісі” або персональний дозвіл екоінспекції не
знають ні робітники, ні директор
Держагролісу, ні, мабуть, голова
сільради. Що цікаво, я так і не
зрозумів, хто замовник, хто виконавець, хто власник деревини.
І останній хід “професіоналізму” — прямо при мені в присутності жінки, що назвалась
директором, лісника та 6 осіб
поліції приватний автомобіль з
каліброваним лісом (вірогідно
під європалети) без будь-якого
оформлення з місця пригоди по-

“Моноліт” у Житомирі: нічия 3:3
(один депутат був на посівній) після
десятихвилинної перерви, порадившись
одноголосно дали згоду за припинення
діяльності сільського голови за власним
бажанням. На цьому розійшлись.
Можна вважати, що відбулась зміна
керівного складу, а не відсутність її взагалі. До призначення нового голови його
обов’язки буде виконувати секретар сільради. Влада на селі діятиме в штатному
режимі, що не позначиться на функціонуванні територіальної громади. Причини
такої події нам не відомі. Однак хочеться
відзначити толерантність сторін, оскільки
вирішився конфлікт без протистояння.
Досвід толерантності можна запозичити
і іншим громадам у вирішенні протистояння між владою та виборцями.

В’ячеслав Гончарук

Якщо в прем’єр-лізі українського
футболу спортсмени майже завершують
свій чемпіонат, то у вищій лізі обласної
першості друге коло чемпіонату ще
не розпочалося. Футболісти вийшли
із зимової відпустки і приступили до
функціональної підготовки. А щоб набути ігрової практики, команди шукають
спаринги. Тож, після поїздки у Вінницю
до “Евертона”, гравці козятинського
“Моноліту” гостювали у Житомирі. Там
вони зустрілися з футбольним колективом “Фортуна” з міста Андрушівки, яка
виступає у вищій лізі чемпіонату Житомирської області.
Щодо самого поєдинку, то зустрілися
команди двох стилів: “Моноліт”, який

сповідує атакуючий і комбінаційний
футбол, та їхні суперники — команда
тактичного стилю. Не вигадуючи нічого
особливого, в атаці вони чекають на помилку суперника. У цій зустрічі спрацювали обидві тактики.
Розпочалася гра в помірному темпі
з однаковими показниками у володінні
м’ячем. Такою вона була до 17 хвилини.
На 18-тій позиційною помилкою захисників нашої команди скористалася “Фортуна”. Пропустивши м’яч у власні ворота,
спортсмени Козятина побігли відігруватися. Вдалося це їм зробити на 35 хвилині.
Після подачі Дениса Яворського, замкнув
її Андрій Хрищенюк. А на 41 хвилині
спортсмени нашої команди вийшли вперед. Юрій Андрощук першим встиг на
добивання після пробиття штрафного

удару. “Фортунівці” відновили рівновагу
в рахунку після ще одної позиційної помилки наших футболістів.
Гравці з Андрушівки вдало використовували не узгоджені дії захисту “Моноліту” зі стражем воріт. І третій м’яч влетів
нам у ворота після помилки в захисті. До
честі козятинських спортсменів, вони відігралися на 60 хвилині матчу. Триходівка (Балицький, Яворський, Мамансуров)
завершилась ударом Євгена Мамансурова в “дев’ятку”. Рахунок став нічийнім
3:3. Протримався він до кінця зустрічі.
Підписавши мирову угоду з сильним
суперником, наші футболісти можуть занести цю нічию собі в актив. Покидаючи
футбольне поле, гравці обох команд
потисли один одному руки, що означає
“зустрілися гідні суперники”.

віз в невідомому напрямку (!).
На цей “двіж” було задіяно практично на весь день вісім
держслужбовців та 5 приватних
осіб, службовий автотранспорт.
І лише для того, щоб засвідчити,
представники “Агролісу” діють на
грані криміналу. Ігнорують загальнодержавні закони. Поліція діє
інертно, не професійно.
Більш детально про подію
(з фото -відео - фікс ацією та
роз’ясненням фахівців лісового
господарства та співробітника
правоохоронних органів) читайте
у наступному номері.
Від редакції: Опис подій про
Збараж, де громада відбила рейдерську атаку, та публікація контактних номерів штабу викликала
шквал звернень від громади. Нам
повідомляють про підпали, хто,
де, кого, чому і як зрізали ліс. Ми
перетворились в такий собі накопичувач інформації про далеко
не кращу сторону життя міста та
сіл регіону.
Тепер ми не купуємо вашу
інформацію, а, навпаки, чуємо:
“нагодуємо, заправимо, пожертвуємо на АТО, тільки приїдьте
зафіксуйте, змусьте владу діяти,
якщо не за законом, то хоча б
пристидіть їх зухвалість, брехню,
жадібність, аморальність, надайте
розголосу. Тепер ми пропонуємо
своє бачення перед корпорацією
— збільшення журналістів, які
виступають активістами в селах,
в місті і здатні організувати життєвий простір у себе в родині, на
вулиці, всій Україні.
Саме таких людей із молодої
когорти чекаємо в редакції, щоб
допомогти їм реалізуватись в
журналістиці. Спочатку в Козятині, Вінниці, в столиці, за кордоном в найкращих газетах Європи,
Азії. Чекаємо дзвінків активістів
на телефон “гарячої лінії” 068308-01-25.
Тетяна ЛОЗІНСЬКА
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про все

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018

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

Що позитивного відбулося за останній тиждень?

Ми запитали у козятинчан

9 підписуємося

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25

Сімейні лікарі району
Жителі району можуть підписати декларацію з
лікарями районного медичного центру надання

Марія Щитинська (60),
пенсіонерка:

Оля (31), декретна
відпустка, з дочкою
Машею (3):

Галина Середіна (78),
пенсіонерка:

первинної медико-санітарної допомоги. Телефон для довідок: 2-03-43 (пн-птн); 3-22-50 (суб.).

Лікарі центру працюють з понеділка по суботу з
8.00 до 16.00

Віктор( 59), тракторист, Раїса (82), учасниця Михайло Порхун (68), житель м. Наталія (30), декретна
відпустка, з дочкою
Миколаєва:
з онуками Танею (3) та хору ветеранів
“Прометей”:
Настею (2):
— Приїхав на батьківщину, Веронікою (2):

— Приїздили в
— Прийшли мої діти.
— Гуляю з онуками,
— Чудова сонячна пого— Приїздив брат зустріну друзів дитинства, одноДля мене це не тільки — Була у мами з паскою, гості діти, а людям
класників, братів, сестер. Весь да, потрібно намагатися у
позитив, а все моє яку перший раз спекла бажаю кращих пе- а вони для мене вели- Петро з онуками.
ка радість.
всьому знаходити радість.
сама.
ремін.
тиждень зустрічі.
життя.

Православні
Не навчивши дітей
святили паску іноземної, ми не
і крашанки
зможемо готувати
повноцінні кадри
В’ячеслав Гончарук

Православні всього світу
8 квітня відзначали Великдень. У цей день віруючі,
серед яких були й наші
краяни, з пасхальними кошиками ходили до храмів.
Ще в суботу кореспонденти нашої газети запитали
наших мешканців і гостей
міста, що вони будуть
робити в ніч з суботи
на неділю. Відповіді були
різні: ”Піду в суботу з
вечора. Висплюсь, а тоді
піду до церкви. Піду в
неділю ранком. Буду чекати освячених продуктів
вдома”.
Віряни, які були в церквах, розділились на такі
категорії: на тих, хто був
під час всієї служби Божої, та тих, хто прийшов на момент
освячення паски, хто — на світанку,
хто запізнився.
Журналісти запитали наших земляків, з якими почуттями вони
повертаються з Божого дому.
Більшість відповідей були очікуваними: люди не можуть жити без
віри. От тільки не всі розуміють,
чому в релігійні установи заходять
високопоставлені чиновники, які
хрестяться, так як вони, та мають
черству душу...
Чим ближче було до світанку, наші
співрозмовники виявились більш го-

Влад ПОВХ

віркими і щасливими людьми. Вони
вважали, що запізнилися на освячення паски. Та настоятелі храмів не
тільки відслужили повторну молитву
для запізнілих, а й помолилися ще
раз за мир в Україні. Найдовше
освячували паску в храмі Серафима
Саровського. Останні, хто встиг на
святкову процедуру, була студентка
Настя з бабусею Ларисою Петрівною та тріо друзів Олександра,
Даша і Кристина. Трохи не пощастило пані Валентині та церковний
ангел Ваня відкрив ворота церкви і
вона зайшла в подвір’я Батька Небесного...

Наш співрозмовник — пані
Марія Хітрова. Їй 27 років. Із них
дитинство (10 років) провела в
Козятині. На сьогоднішній день
працює в Євросоюзі провідним
менеджером з організації продажу брендового одягу в одній
із найпотужніших Європейських
торгових фірм. Одружена.
— Пані Маріє, як ви розпочали своє проживання за
кордоном?
— Я вибула за кордон у віці
10 років для возз’єднання родини, до батьків.
— Що було найприкольніше і найстрашніше?
— Як не дивно, мова. Був
страх спілкуватись з ровесниками, з чого розпочати. Як
більшість в Козятині, володіла
російсько-українською, трохи
англійською, але примітивно.
Уявіть собі, за літо я абсолютно
вільно говорила по-іспанськи. У
школі вивчила правопис. Пішла
навчатись і тепер працюю на досить престижній роботі.
Основою мого особистого
успіху є володіння мовою в
повсякденному спілкуванні в
середовищі, де я мешкаю, де

працюю. Місцеві абсолютно
щиро вважають, що я корінна
жителька і моя мова та правопис не вирізняється. Тому я маю
можливість себе реалізувати як
спеціаліст, облаштувати кар’єру.
— Як ви ставитесь до тих
українців, що мешкають за
кордоном і не вчать, не знають мову.
— Таких багато. Тяжко працюють, не живуть, а виживають.
Їх незнанням користуються
різного роду аферисти. Весь
час “на побігушках”, як правило,
вони нелегали. Шугаються поліції. Дивно, але вперто лінуються
вчити місцеву мову. Найвагоміша
їхня проблема — відсутність
шансів отримати офіційний
контракт на роботу, відповідно,
медичне соціальне забезпечення. Хороші спеціалісти, трудолюбиві, і в той же час жертви.
Причина їх негараздів — незнання мови. Я особисто практикую
знання української в спілкуванні
з родиною. З мамою і вдома
обмінюємося тільки мовою моєї
нації — мовою України.
— То яку мову ви радили б
дітям вивчати в школі?
— На мою думку, базовою є
англійська. Де б ви не знаходи-

лись: в
Англії, Німеччині, Франції, Італії,
ця мова гарантує бути стартом,
щоб почувати себе комфортно,
в працевлаштуванні. Бути повноцінним у соціумі, що називається “Європейська спілка”. На
базі цієї мови ви дуже швидко
освоїте інші мови світу, куди б
вас не закинула доля. Дорогі
козятинчани-батьки, вчителі,
діти, вивчайте європейські мови,
бо скільки ти знаєш мов, стільки
раз ти людина.
— Що скажете про російську мову?
— Безумовно, ця мова заслуговує на повагу. На роботу
беруть, якщо є знання по тій
причині, що не всі російськомовні покупці знають іноземну, або
ж хочуть спілкуватися своєю
мовою. У Європі етнічні росіяни,
що постійно тут мешкають, без
будь-яких зволікань на рівні з
українцями швидко вчать місцеві
мови, не вступаючи в суперечки.
Чому ж російськомовні так вперто не вчать української мови, я
пояснити не можу.

Виставки в музеї

Тетяна Володимирівна Антонюк —
завідувачка Махнівської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
(АЗПСМ), лікар загальної практики –
сімейний лікар. У 2008 році закінчила
Дніпропетровську державну медичну
академію. Лікар-спеціаліст за
спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина». Станом на 01.04.2018
року лікарський стаж становить – 9 років.
Адреса прийому: с. Махнівка, вул. Шкільна,
40, кабінет №13. Телефон: 3-22-50, Email maxnivka_azpsm@ukr.net

Павло Іванович Засядьвовк — завідувач
Дубовомахаринецької лабораторії, лікар
загальної практики - сімейний лікар. У
1984 р. закінчив Вінницький медичний
інститут ім. М.І. Пирогова. Лікарспеціаліст за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна медицина». Стаж – 28
років. Прийом: с. Дубові Махаринці, вул.
Центральна, 1А. Телефон: 3-24-17, Email

У музеї історії нашого міста
напередодні Великодня відбулася виставка виробів з дерева,
які представив житель села
Блажіївки Микола Шкрабій. У
його колекції майстерно відтворені церкви часів Київської Русі
(макети церков семи куполів та
дванадцяти), вироби з дерева. А
ще пан Микола робить витвори
мистецтва з металу.
У молоді роки, набувши професію будівельника, він побував
майже на всіх новобудовах як в
країні, так і за кордоном. Був і
ліквідатором на Чорнобильській
АЕС, тож більшу частину свого
життя провів далеко від батьківського дому. Тільки з виходом

на пенсію він повернувся в рідне
село, де зараз займається улюбленою справою.
Будучи від природи столяром,
різблярем по дереву, майстром
виробів з металу Микола Дмитрович є постійним учасником
виставок, які відбуваються в
ювілейні дати чи присвячені Дню
Незалежності. На таких виставках вироби народного майстра
з Блажіївки не знаходять байдужих до його творчості. А фахівці
мистецтва в захваті від майстерно
виконаних робіт і творчості народного умільця.
Ще одну колекцію представила майстриня розпису писанок
Оксана Сесмій. Вона уродженка
Тернопільщини, а нині мешканка
села Глухівці. Педагог за фахом.

Тетяна Кирионівна Квасницька — лікартерапевт - дільничний Самгородоцької
амбулаторії. У 1975 р. закінчила
Вінницький медичний інститут ім. М.І.
Пирогова. Вища кваліфікаційна категорія
за спеціальністю «Терапія». Стаж 42 роки.
Прийом: с. Самгородок, вул. Радгоспна, 2.
Тел.: 3-53-93, Email - samgorodok_azpsm@
ukr.net

Діана Броніславівна Лопатинська — лікартерапевт - дільничний Махнівської
амбулаторії. У 1980 р. закінчила Вінницький
медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Вища
кваліфікаційна категорія за спеціальністю
«Терапія». Стаж 37 років. Прийом: с.
Махнівка, вул. Шкільна, 40, кабінет №16.
Тел.: 3-22-50, Email - maxnivka_azpsm@ukr.
net

Василь Васильович Міщенко — лікар
загальної практики - сімейний лікар
Глуховецької амбулаторії. У 1983 р.
закінчив Вінницький медичний інститут
ім. М.І. Пирогова. Вища кваліфікаційна
категорія за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна медицина». Стаж
становить 34 роки. Адреса прийому: с.
Глухівці, вул. Кар’єрна, 49, кабінет №40.
Графік роботи: з понеділка по суботу з 8.00
до 16.00. Телефон: 3-17-18, 3-17-19, Email
- gluhivci_azpsm@ukr.net

Тетяна Іванівна Олійник — завідувачка
Бродецької амбулаторії, лікар загальної
практики - сімейний лікар. У 1988 р.
закінчила Вінницький медичний інститут
ім. М.І. Пирогова. Вища кваліфікаційна
категорія за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна медицина». Стаж
26 років. Прийом: с. Бродецьке, вул.
Робітнича, 70. Тел.: 3-63-24, Email brodetskazpcm@ukr.net

Почала займатися улюбленою
справою близько 12 років тому. А
захопила її займатися таким видом мистецтва її тезка Оксана Городинська з Могилів-Подільського. Перебуваючи в місті Вінниці
на курсах підвищення кваліфіка-

ції для педагогічних працівників,
наша землячка опанувала високопрофесійний майстер-клас мисткині. Зараз в її колекції близько
200 писанок. Може скластися
враження, що Оксана Григорівна
на одну писанку витрачає майже

місяць часу. Це не зовсім так.
До речі, частину своїх виробів
вона роздає своїм близьким та
знайомим.
Свої писанки вона представляє
на районних, обласних, та всеукраїнських Великодніх виставках.

Олександра Григорівна Буренко — лікар
загальної практики - сімейний лікар
Самгородоцької амбулаторії. У 1979 р.
закінчила Вінницький медичний інститут
ім. М.І. Пирогова. Вища кваліфікаційна
категорія за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна медицина». Стаж
– 38 років. Прийом: с. Самгородок, вул.
Радгоспна, 2. Тел.: 3-53-93, Email samgorodok_azpsm@ukr.net

Володимир Максимович Бурлак — лікарпедіатр - дільничний Махнівської
амбулаторії. У 1977 р. закінчив Вінницький
медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Вища
кваліфікаційна категорія за спеціальністю
«Педіатрія». Стаж – 41 рік. Прийом: с.
Махнівка, вул. Шкільна, 40, кабінет №5.
Тел.: 3-22-50, Email - maxnivka_azpsm@ukr.
net

Михайло Федорович Квасницький —
завідувач Самгородоцької амбулаторії,
лікар загальної практики - сімейний
лікар. У 1974 р. закінчив Вінницький
медичний інститут ім. М.І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст за спеціальністю
«Загальна практика - сімейна медицина».
Стаж 43 роки. Прийом: с. Самгородок,
вул. Радгоспна, 2. Тел.: 3-53-93, Email samgorodok_azpsm@ukr.net

Олександр Трохимович Кирилюк
— завідувач Махаринецької лікарні,
лікар загальної практики - сімейний
лікар. У 1976 р. закінчив Вінницький
медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Вища
кваліфікаційна категорія за спеціальністю
«Загальна практика - сімейна медицина».
Стаж 40 років. Прийом: с. Махаринці,
пров. Лікарняний, 12. Телефон: 3-55-88,
Email - maharynetska_azpsm@ukr.net

Ольга Миколаївна Мушинська —
завідувачка Йосипівської амбулаторії,
лікар загальної практики – сімейний
лікар. У 2007 році закінчила Вінницький
національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова. Лікар-спеціаліст за
спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина». Стаж 9 років. Прийом:
с. Йосипівка, вул. Шевченка, 58\1 Тел.:
3-72-97, Email - iosipivkaazpsm@ukr.net

Галина Василівна Підгерська —
завідувачка Глухівецької амб., лікар
загальної практики - сімейний лікар. У
1993 р. закінчила Вінницький медичний
інститут ім. М.І. Пирогова. Вища
кваліфікаційна категорія за спеціальністю
«Загальна практика - сімейна медицина».
Стаж 24 роки. Адреса прийому: с. Глухівці,
вул. Кар’єрна, 49, кабінет №36. Тел.: 3-1718, 3-17-19, Email - gluhivci_azpsm@ukr.net

- d.maharinetsky_azpsm@ukr.net

Церкви від Шкрабія, писанки від Сесмій
В'ячеслав Гончарук

Олександр Федорович Балановський
— лікар загальної практики - сімейний
лікар Глухівецької амбулаторії. У 1980 р.
закінчив Вінницький медичний інститут
ім. М.І. Пирогова. Вища кваліфікаційна
категорія за спеціальністю «Загальна
практика - сімейна медицина». Стаж 37
років. Прийом: с. Глухівці, вул. Кар’єрна, 49,
кабінет №38. Тел.: 3-17-18, 3-17-19, Email gluhivci_azpsm@ukr.net

Ірина Петрівна Олексюк — завідувачка
Сигнальської амб., лікар загальної
практики – сімейний лікар. У 2009 році
закінчила Вінницький національний
медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Друга кваліфікаційна категорія за
спеціальністю «Загальна практика
- сімейна медицина». Стаж 7 років.
Прийом: с. Сигнал, вул. Космонавтів, 24.
Телефон: 3-33-19, Email - signal_azpsm@
ukr.net

Таїсія Григорівна Райчук — лікар
загальної практики - сімейний лікар
Самгородоцької амб. У 1989 р. закінчила
Вінницький медичний інститут ім.
М.І. Пирогова. Лікар-спеціаліст за
спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина». Стаж 32 роки.
Прийом: с. Самгородок, вул. Радгоспна, 2.
Тел.: 3-53-93, Email - samgorodok_azpsm@
ukr.net

Валентина Пилипівна Шпагіна
— лікар-терапевт - дільничний
Козятинської амбулаторії. У
1967 р. закінчила Одеський
медичний інститут ім. М.І.
Пирогова. Вища кваліфікаційна
категорія за спеціальністю
«Терапія». Стаж 50 років.
Прийом: м. Козятин, вул.
Винниченка, 9; 2 поверх,
кабінет №21. Тел.: 5-25-17, Email
- samgorodok_azpsm@ukr.net

Олександра Олександрівна Хірська —
завідувачка Кордишівської амбулаторії,
лікар загальної практики - сімейний
лікар. У 1979 р. закінчила Вінницький
медичний інститут ім. М.І. Пирогова.
Вища кваліфікаційна категорія за
спеціальністю «Загальна практика сімейна медицина». Стаж 38 років.
Прийом: с. Кордишівка, вул. Героїв
Майдану, 3. Тел.: 3-47-17, Email cordishovkaazpsm@ukr.net
Ігор Геннадійович Шкрябій —
лікар-терапевт - дільничний
Махнівської амбулаторії. У
2006 р. закінчив Вінницький
національний медичний
університет ім. М.І. Пирогова.
Лікар-спеціаліст за
спеціальністю «Терапія». Стаж
6 років. Прийом: с. Махнівка,
вул. Шкільна, 40, кабінет №18.
Тел.: 3-22-50, Email - maxnivka_
azpsm@ukr.net

 «Äëÿ äîìó ³ ñ³ì¿» (2 êíèãè) ðîçðàõîâàíèé íà øèðîêèé êðóã
÷èòà÷³â, âñüîãî 134 + 166 ñòîð³íêè. 096-453-34-86, 2-51-56
 2 øàôè ç àíòðèñîëÿìè ëàêîâàí³, ð³çí³ äâåð³ äåðåâÿí³ ç
ô³ãóðíèì ñêëîì, ëèñò îñá 12 ìì âîëîãîñò. 063-462-61-20
 Àáî îáì³íÿþ íà àâòî çåì. ä³ë-êó 32 ñîò., â ñ.Êîçÿòèí
âóë.Ê.Ìàðêñà, ïðèâàòè., âñ³ êîìóí³êàö³¿ ïîðó÷. 063-462-61-20
 Àëþì³í³ºâèé á³äîí, êîðìîâèé áóðÿê. 093-022-88-06
 Àðìàòóðà á/ó ä³àì.18 ìì. 097-886-27-25
 Áåíçîêîñà, êîìïðåñîâ 2-õ öèë³íäðîâèé, ìëèí ïîòóæíèé,
áåíçîåëåêòðîñòàíö³ÿ, åëåêòðîçâàðêà, îïðè÷êóâà÷ æóê³â íà
àêóìóëÿòîð³ 16 ë., àâòîãåí, ßâà, áîëãàðêà, ïðè÷³ï ìîòîáëîêà.
068-216-34-20
 Áåíçîïèëà Gudlac íåäîðîãî, òåðì³íîâî, â ³äåàëüíîìó ñòàí³,
2 âåëîñèïåäè â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî, òåðì³íîâî, ìàòðàö
íà 2-õ ñïàëüíó êðîâàòü 2 õ 1.60 â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî.
063-950-02-46
 Áëîêè ôóíäàìåíòí³, ïîëîâèíêè, çàã. äîâæèíà 7.20. 097-

690-98-02
 Áðîéëåð äîáîâèé, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð ãðåéí,
êà÷êè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Áðîøóðè íà äîïîìîãó ðàä³îëþáèòåëþ ¹63, 73, 78,
88, 104. 096-453-34-86
 Áóðæóéêà ñàìîðîáíà - 1 000 ãðí, êë³òêè äëÿ êðîë³â,
ãàçîâ³ áàëîíè, äðàáèíè äåðåâ’ÿí³ òà ìåòàëåâ³, êàí³ñòðè
20 ë., ëàâî÷êè. 063-346-24-22, 067-137-87-38
 Âàçîí «Ô³êóñ». 063-319-56-31, 097-449-53-71
 Âàçîí öèêëàìåí - äîðîñëèé, äèòèíà, ñ³ÿíö³, ñàäæàíö³,
ñàäæàíö³ ê³ìíàòíèõ ïîì³äîð - âåëèê³. 093-109-83-83,
097-556-89-47
 Âåëîñèïåä ãîðíèé â õîðîøîìó ñòàí³ á/ó. 097-77165-30
 Âåëîñèïåä äëÿ ä³â÷èíêè 7-9 ðîê³â, ïëàòòÿ íà âèïóñê â
ñàäî÷îê. 093-442-91-20
 Âåëîñèïåä íîâèé æ³í. ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàíèé, º
ï³äí³æêà, êîðçèíà, áàãàæíèê, çàõèñò äëÿ ñóìîê. 067-775-
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33-74, 093-185-81-44 Ñåðã³é
 Âåëîñèïåä ï³äë³òêîâèé äëÿ õëîï÷èêà, ÷óëêè â³ä
Òðîìáîôëåá³òó. 097-738-62-07
 Âóëèêè Óêðà¿íñüê³ ëåæàêè íåäîðîãî. 063-338-31-98,
097-204-58-89
 Ãàç. ïëèòà á/ó âñå ðîáî÷å, äîðîæêè íîâ³ îâàëüí³, òà
á/ó, ìàíèêåíè ÷îë. (òîðñ), êë³òêà äëÿ ïîïóãà¿â ç óñ³ì
îáëàäíàííÿì, òåëåâ³çîð íåðîáî÷èé. 097-643-40-14
 Ãàçîâà óñòàíîâêà 4-ãî ïîêîë³ííÿ. 093-050-15-50
 Ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 097-859-45-37

 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
 Äà÷à «Òàëèìîí³âêà», ñòàíîê òîêàðíèé ïî äåðåâó,
áåíçîíàñîñ âîäíèé. 097-509-27-40
 Äà÷à ð-í ÐÅÑ 12 ñîò, ñàäîê, êóíã. 096-277-73-90
 Äà÷à ð-í Òåëåìîí³âêà, 10 ñîò. ïðèâàòèç. ç êîíòåéíåðîì,
ïîãð³á, êðèíèöÿ, ñâ³òëî, ôðóêòîâ³ äåðåâà. 093-705-62-44
 Äâåð³ âõ³äí³, ñòîâáèêè äëÿ çàáîðà âèñ. 1 ì., ðåø³òêè
íà áàòàðå¿, òðóáè îöèíêîâàí³, ðàêîâèíà äëÿ âàííè, òðóáà
äèìîõîäíà. 098-312-99-81
 Äâèãóí ÈÆ - Þ-5. 097-439-47-85
 Äèâàí ³ äâà êð³ñëà, êîâðè 1,5õ2,5; 1,5õ2,0, ïîêðèâàëî 2-õ
òà îäíîñïàëüíå, ï³àí³íî «Ñàðàòîâ» 1960 ðîêó. 067-722-03-67
 Äèòÿ÷à êîëÿñêà «Chicco» 2 â 1 òà ëþëüêà - ãîéäàëêà â
ë³æå÷êî «Geoby» á/ó óñå â ãàðíîìó ñòàí³. 067-537-46-28,
063-254-92-35
 Äèòÿ÷à êðîâàòêà 2 â 1, ñêëàäíà ³ áàãàòîôóíêö³îíàëüíà,
êîë³ð ñèí³é. 063-020-47-16
 Äèòÿ÷à ñò³íêà «Þí³îð» òåðì³íîâî á/ó â ãàðíîìó ñòàí³,
äèâàí ñó÷àñíîãî çðàçêó (10 ì³ñ. ó âèêîðèñòàíí³). 093-541-3099, 096-525-58-92
 Äèòÿ÷å ë³æå÷êî ç ìàòðàöîì, á³ëîãî êîëüîðó ó ãàðíîìó
ñòàí³, ñ.Ãóð³âö³. 067-892-37-11
 Äèòÿ÷èé âåëîñèïåä 3-7 ðîê³â. 093-626-84-51
 Äî ìîòîáëîêà Çóáð 2 êîëåñà íà 12, ôðåçà. 098-293-83-49,
073-080-32-20
 Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî,
êîìá³êîðì.096-186-40-45
 Äîáîâèõ êóð÷àò: áðîéëåð, Ìàñòåð Ãðåé, ³ñïàíêà, Ðåäáðî,
êîìá³êîðì.096-186-40-45
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òðàíñôîðìàòîðà 220/380 Âîëüò, îäíîôàçíèé íàñîñ äëÿ
çàáîðó ³ ïåðåêà÷êè âîäè ïðîäóêòèâí³ñòü 2.4 êóá ì./ãîä.
096-453-34-86
 Çåì. ä³ë-êà 0.19 ãà ð-í Âîäîêà÷êè, ñ.Êîçÿòèí. 063-96660-08
 Çåì. ä³ë-êà 10 ñîò. ï³ä çàáóäîâó âóë.Ôðóíçå,
áóä³âåëüíèé ïàñïîðò òà ³íø³ äîêóìåíòè â íàÿâíîñò³. 093995-27-39
 Çåì. ä³ë-êà 12 ñîò. ïðîâ.Çàîçåðíèé. 063-676-63-02,
067-927-15-58
 Çåì. ä³ë-êà 13.50 ñîò., âóë.Öåíòðàëüíà (Æîâòíåâà) 160.
098-468-92-74, 063-188-10-16
 Çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ïðèâàòèç., âóë.Ñàäîâà. 093-60011-98
 Çåì. ä³ë-êà 25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, âóë.Ê.Ìàðêñà, º äåðæ.
àêò. 097-691-24-53
 Çåì. ä³ë-êà â öåíòð³ 0.06 ñîò. ï³ä çàáóäîâó, ç³ âñ³ìà
îôîðìëåíèìè äîêóìåíòàìè, ïðîâ.Ãðóøåâñüêîãî 10. 063392-93-20, 098-974-29-35
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 0.25 ãà. 093-925-93-81
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó 8.6 ñîò ñ.Êîçÿòèí âóë.
Òåðåøêîâî¿ 3. 067-494-74-78
 Çåì. ä³ë-êà ï³ä çàáóäîâó íåäîðîãî10 ñîò., ïðèâàòèç., º
ñàäîê, âóë.Êîíäðàöüêîãî â òåðèòîð³¿ ñì³øòîðãó. 096-13868-81, 096-160-69-70
 Çåì. ä³ë-êà ñ.Æóðáèíö³, áåç áóäèíêó, 0.37 ãà., º âîäà,
ïîðó÷ ñòàâîê, ë³ñ, ãàç. 097-971-15-31, 073-971-15-31
 Çåì. ä³ë-êè 0.18 ñîò. òà 0.25 ñîò. ï³ä çàáóäîâó. 093925-93-81
 Çåìåëüíèé ó÷àñòîê 0.25 ãà â ñ.Êîçÿòèí. 093-631-89-49
 ²íäîêà÷óð³ êîðè÷íåâ³ 270 ãðí./øò. 068-044-24-68
 Êàìåðà ÞÌÇ - çàäíÿ, ã³äðàâë³÷í³ øëàíãè, ïîïåðå÷èíà
çàäíüî ³ íàâ³ñêè, äèñê ùåïëåííÿ. 067-732-89-72
 Êàðòîïëÿ äëÿ ïîñàäêè. 097-690-98-18
 Êàðòîïëÿ äð³áíà 7 â³äåð ïî 15 ãðí. çà â³äðî. 073-02655-19, 096-224-01-71
 Êàðòîïëÿ äð³áíà. 063-675-92-89, 063-382-46-94
 Êàðòîïëÿ ì³ëêà ñ.Âåðáîëîçè. 097-740-97-72, 093-78637-42
 Êàðòîïëÿ íàñ³íüîâà òà âåëèêà. 097-515-55-92, 063694-56-92
 Êàðòîïëÿ ïîñàäêîâà ð³çíèõ ñîðò³³â. 097-362-23-48
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-17331-50
 Êà÷åíÿòà, ³íäè÷àòà ñóòî÷í³. 063-608-92-55, 067-17331-50
 Ê³ìíàòíèé óãîëîê íîâèé, òåðì³íîâî. 073-200-80-47
 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.
096-453-34-86, 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. 096453-34-86, 2-51-56
 Êíèãè ïî ñïåö. ðîáîòàõ, ñàíòåõí³÷íèõ, åë.ìîíòàæíèõ
ðîáîòàõ, ãåîäåç³¿, ñòàëü ëèñòîâà 40 ìì. 096-453-34-86,
2-51-56
 Êîçåíÿòà ê³òí³. 096-335-10-67 ï³ñëÿ 18:00
 Êîëåñà çàäí³ äî ÌÒÇ, ãîëîâêà Ä-240, â³ÿëêà, ïøåíèöÿ
ÿðà, áàòàðå¿ ÷àâóíí³, âàííà ÷àâóííà, áîëåð, ì/ï â³êíî,
óí³òàç, äâåð³ ì³æê³ìíàòí³. 068-024-27-05
 Êîìï’þòåðíèé ñò³ëåöü, íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-27607-38
 Êîðìîâèé áóðÿê 15 ãðí./â³äðî, òðóáà òåíîð, õîëîäèëüíèê
Ñàìñóíã 1.75 ç Ãåðìàí³í¿ 4 000 ãðí. 068-512-77-70
 Êîðìîâèé áóðÿê 2 ãðí./1 êã. ñ.Ìàõàðèíö³. 096-969-45-99
 Êîðìîâèé áóðÿê ì.Êîçÿòèí. 067-131-19-69
 Êîðìîâèé áóðÿê òà êàðòîïëÿ ñ.Êîçÿòèí. 063-277-53-86
 Êîðìîâèé áóðÿê. 096-904-05-60
 Êîðìîâèé áóðÿê. 097-029-93-77
 Êîðîâà ä³éíà. 096-430-36-84
 Êîðîâà äóæå äîáðà çà 5 òåëÿì. 098-801-61-97
 Êîðîâà ç ïåðøèì òåëÿì, ³ òåëèöÿ ò³ëüíà îäèí ì³ñ. 067296-46-72, 096-527-82-26
 Êîðîâà ò³ëüíà 6 ì³ñ. â äîáð³ ðóêè, ç 3 òåëÿì, ÷åðâîíî á³ëà, ñ.Ìàëèø³âêà. 098-652-90-27
 Êîðîâà ÷îðíî - ðÿáà ç 5 òåëÿì, òåëè÷êà â³ä äîáðî¿
êîðîâè ÷åðâîíà 4 ì³ñ. 098-245-76-02
 Êîðîâà. 097-205-14-73
 Êîðîâà. 097-577-30-26
 Êîðîâè 2 øò., îäíà 6 ì³ñ. ò³ëüíà ç 4 òåëÿì, äðóãà 8 ì³ñ.
ò³ëüíà ç 3 òåëÿì, ñ. Á³ëèë³âêà. 097-063-78-85
 Êð³ñëî - êà÷àëêà ç ëîçè, ñàíêè, ëþëÿ, ñò³ëüö³ ðèáàöüê³,
äèòÿ÷èé êîìïëåêò àâòîìàòèêà Êðàá-2. 096-512-12-08,
093-510-45-63
 Êðîëåíÿòà ð³çíèõ ïîð³ä. 073-793-55-95
 Êðîëèöÿ âàã³òíà ³ êðîëÿ õîðîøî¿ ïðîñòî¿ ïîðîäè. 068753-34-61
 Êðîë³ ïîðîäè â³äåíñüêà ãîëóáà, ñîâåòñüêà øèíøèëà,
á³ëèé âåëåòåíü, í³ìåöüêèé ñòðîãà÷, ôëàíäåð. 063-67167-65
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 063671-67-65
 Êðîë³ òà êðîëåíÿòà ð³çíîãî â³êó òà ð³çíèõ ïîð³ä. 097793-55-95
 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
 Êóð÷àòà, áðîéëåðè, ³ñïàíêà, ðåäáðî, ìàéñòåð - ãðåéí
äîáîâ³, êà÷êè. 063-293-13-29, 098-974-57-77
 Êóõíÿ 2 ì., ñò³ë êóõîííèé, òåëåâ³çîð ä³àã.17 íåäîðîãî.
067-796-11-99
 Ë³æêî 2-õ ñïàëüíå ç ïðèë³æêîâîþ òóìáîþ äëÿ á³ëèçíè
ç ìàòðàöàìè òà ïîëóòîðíå ë³æêî ç ìàòðàöîì á/ó. 093786-38-08
 Ìàãàçèí - êàôå 337 êâ.ì., âîäà, ö/êàíàë³çàö³ÿ, âèñîê³
ïîòîëêè. 097-944-82-79
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí FLY IQ - 4406, íåäîðîãî, â ãàðíîìó

ñòàí³. 063-520-78-71
 Ìîá³ëüíèé òåëåôîí Samsung Galaxy S 7. 068-273-92-77,
063-383-78-73
 Ìîëîäà êîáèëà 4.5 ðîêè ó Êîçÿòèíñüêîìó ð-í³ - 23 000
ãðí. 067-293-07-73, 067-222-93-74
 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
 Ìîðîçèëüíà êàìåðà íà 2 øóõëÿäè. 098-321-57-51
 Íàñ³ííÿ êàðòîïë³ 2-¿ ðåïðîäóêö³¿ ðàíí³õ òà ñåðåäí³õ ñîðò³â:
Ð³â’ºðà, Àãàòà, Áåëëà Ðîñà, Ëàáåëà, Òîñêà, Òîñêàíà. 098-02642-45, 093-411-27-92
 Íîâ³ ìîòîáëî÷í³: ñàäæàëêó, êîïàëêó, äèñêè äëÿ
ï³äãîðòàííÿ. 068-045-20-79
 Ïàïóãè õâèëÿñò³. 097-776-24-22, 063-304-36-27
 Ïàñ³êà - ³íâåíòàð: êîðìóøêè, ðàìêè, ÿùèêè, ë³òåðàòóðà
ïî áäæ³ëüíèöòâó, êîñòþì ÷îðíèé íîâèé ÷îë. ð- 50, ïðàñêà.
096-364-80-30
 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. 096453-34-86, 2-51-56
 Ïèëîñîñ «Ñàìñóíã»-600 ãðí, â³äåîêàìåðà «Ïàíàñîí³ê»
êàñåòè+ñóìêà - 700 ãðí. ÊîìïÒþòåð ñèñòåìíèé áëîê - 900
ãðí. , òåëåâ³çîð «ÌÀÍÒÀ- LCD-32», ãàðàíò³ÿ-6000 ãðí. 096796-797-90-53
 Ï³äñòàêàííèêè àëþì., ÷åðïàê âåëèêèé 1 ë. ç í/æ , áàíêè
3 ë. 098-312-99-81
 Ïëåò³ 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 1 000 ãðí., ïåðåãí³é ñâèíÿ÷èé. 096-79153-47
 Ïîëîâèíà âàãîíà ïåðåîáëàäíàíó â òîðã³âåëüíèé ëàðüîê,
óòåïëåíèé. 067-111-07-02
 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
 Ïîðîñÿòà Ãàìøåð ìÿñíî¿ ïîðîäè. 097-751-80-75
 Ïîðîñÿòà Ëàíäðàñè ì’ÿñíî¿ ïîðîäè. 096-443-42-39
 Ïîðîñÿòà ìàë³ ñ.Êîðäèø³âêà. 097-238-27-94
 Ïîðîñÿòà ìÿñíî¿ ïîðîäè 16-18 êã. 068-082-41-28, 093531-97-08
 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.
096-453-34-86, 2-51-56
 Ïîñë³ä êóðÿ÷èé, êîëîíêè Ñàìñóíã, àðáàëåò - ìàíêóíã 230.
067-445-75-52
 Ïðàëüíà ìàøèíêà Ñàòóðí íàï³âàâòîìàò. 096-229-81-69
 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. 096453-34-86, 2-51-56
 Ïøåíèöÿ 1.5 ò. ñ.Êîçÿòèí, Âîäîêà÷êà. 093-256-07-32
 Ðàä³î - òåëåôîí Panasoniñ, òåðìî ðåãóëÿòîð äëÿ êîòëà,
ê³ìàíî, òà çàõèñò íà êàðàòå 5-8 ðîê³â. 063-462-61-20
 Ðàä³îëà ìàãí. «Ìàÿê», ðàä³îïðèéìà÷ «Ë³ðà», DVD - ïëåºð,
ôîòîàïàðàò «Ñàëþò». 096-364-80-30
 Ðåâîëüâåð Ñòàëêåð ï³ä ïàòðîí, òðàâìàòè÷íèé, íîâèé,
íåäîðîãî, òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ðåçèíó á/ó â àñîðòèìåíò³. 093-767-69-07
 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. 096-45334-86, 2-51-56
 Ðîëèêè ð.37-40, 42-45. 096-463-00-56
 Ðîëèêîâà êîíüêè äëÿ ä³â÷èíêè ðîçîâ³ ð.33-34-35-36 - 300
ãðí., â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 097-748-09-41
 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. 096453-34-86, 2-51-56
 Ñàìîâàðè 3 øò., ãàç. áàëîí âåëèêèé, øêàôè, òóìáè,
ï³íàëè, ñò³ëüö³, òðèëüÿæ, õîëîäèëüíèê, òåëåâ³çîð, 2
âåëîñèïåäè - âñå á/ó. 063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ñåðâàíò, 3 äåâàíà, á³î-òóàëåò á/ó äëÿ ³íâàë³ä³â, êð³ñëà,
ïðàëüíà ìàøèíêà á/ó, ëþñòðà, ñàìîâàð, äèòÿ÷à âàííî÷êà,
ðàä³îëà ðåòðî, íåäîðîãî. 097-147-84-88
 Ñ³íî, òðàâà 300 ãðí/êã. Âîçà íà ðåçèíîâîìó õîäó 1 êîíêà,
äâèãóí â ðîáî÷îìó ñòàí³ â³ä Çàïîðîæöÿ-40. 098-37-84-377
 Ñëóõîâèé àïàðàò Siemens íîâèé ìîäåëü 111 BG, òèñêè
íàñòîëüí³ âåëèê³, ëåá³äêó ìîíòàæíà «Æàáêà» íîâà 1.6 ò í.
096-467-88-03
 Ñîêîâàðêà, öåãëÿíèé ãàðàæ êîîï. Æèãóë³. 099-294-82-38
 Ñîêîâèæèìàëêà, êóõîííèé êîìáàéí, ìåòàë. ïîñóä, ñóë³ÿ,
íî÷âè, áàë³ÿ - äîâãà 60 õ 1.20, ðîçêëàäóøêà, ìàòðàö âàòíèé.
096-364-80-30
 Ñòàíîê äëÿ âèðîáíèöòâà øëàêîáëîê³â, íîâèé. 067-42236-17
 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
 Ñò³ë á³ëüÿðäíèé. 063-676-63-02, 067-927-15-58
 Ñò³ë ñëþñàðíèé ç âåëèêèìè ò³ñêàìè, òî÷èëî åëåêòðè÷íå,
ö³ë³ áëîêè ôóíäàìåíòí³ ¹40 (6 øò.), ïîëîâèíêè ¹40 (8 øò.).
063-359-40-27, 067-433-39-14
 Ñò³íêà ê³ìíàòíà, êèëèìè, øâåéíà ìàøèíêà ðó÷íà «Ç³íãåð»,
òþëü - ãàðäèíè, äðîâà, êóõíÿ á/ó, ïèëîñîñ, äèòÿ÷à êîëÿñêà.
097-147-84-88
 Ñóïóòíèêîâà àíòåíà íà 3 ãîëîâêè òà òþíåð GLOBO 4100C/
097-138-12-06? 093-640-13-63
 Òàâðà 16 - 2 øò. ïî 3 ìåòðà. 063-268-14-46
 Òåëåâ³çîð LG ïëîñêèé, â õîðîøîìó ñòàí³. 063-234-29-75
 Òåëèöÿ 10 ì³ñ., ÷åðâîíî - á³ëà, ñ.Ìàëèø³âêà. 098-65290-27

 Ò³ñêè âåëèê³ òà âåëèêà íàêîëâàëüíÿ. 097-793-55-95
 Òîðã³âåëüí³ â³òðèíè. 063-560-38-98
 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
 Óïðàæ îäíîê³ííà øê³ðÿíà. 097-526-76-16
 Ó÷àñòîê ïðèâàòèç. ç äîêóìåíòàìè, íà Ïîëå ×óäåñ,
Ï³âí³÷íå Øîñå 39. 097-207-88-44
 Õîäóíêè, ïåðèíà. 097-323-85-75
 Õîëîäèëüíèê, äèòÿ÷à êðîâàòêà ç ìàòðàöîì ³ ïîñò³ëëþ.
093-488-78-48
 Õîëîäèëüíèêè 2 øò., 2-õ êàìåðí³ «Íîðä», á/ó â ÷óäîâîìó
ñòàí³, âèñîòà 1.45 ñì. 093-427-54-42
 Õîëîäèëüíèêè ïîáóòîâ³ 2-õ êàìåðí³. 097-353-17-70,
093-041-69-49
 Öóöåíÿòà Êàíå - êîðñî. 067-242-04-48
 Öóöåíÿòà Í³ìåöüêî¿ â³â÷àðêè, ä³â÷àòêà 2 ì³ñ. 063-68897-23, 067-588-96-88
 Øêàô êóïå, óãëîâèé äèâàí, ñòåíêà, 2-õ ñïàëüíà êðîâàòü
ç îðòîïåäè÷íèì ìàòðàöîì. 097-643-35-23
 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
 ß÷ì³íü, ïøåíèöÿ. 093-893-28-00
 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., 2 ïîâ., öåíòð. 063-676-63-02, 067927-15-58
 1-ê³ìí. êâ., 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, 097-64330-01, 093-878-32-10
 1-ê³ìí. êâ., 2/5, öåíòð, ñòàí æèëèé, 36 êâ.ì. 097740-97-72, 093-786-37-42
 1-ê³ìí. êâ., 27/7 êâ.ì., îïàëåííÿ åëåêòðè÷íå,
9 ïîâ., êàáåëüíå ÒÂ, ³íòåðíåò, ì/ï â³êíà, áîéëåð,
áàëêîí çàñò³êëåíèé, òåðì³íîâî. 073-020-03-72, 068023-60-94, 093-917-57-23
 1-ê³ìí. êâ., 45 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé ð-í,
â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 1-ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó 18, 5 ïîâ. ç ìåáëÿìè,
ñòàí æèëèé, º ³íòåðíåò, ì³ñüêèé òåëåôîí, êàáåëüíå
ÒÂ, ³íä. îïàëåííÿ. 098-584-71-50, 093-760-98-31
 1-ê³ìí. êâ., íå óãëîâà, öåíòð, 1 ïîâ., 37 êâ.ì., º
ëîäæ³ÿ, çðó÷íå ðîçòàøóâàííÿ, ïð³äõîäèòü ï³ä îô³ñ
÷è ìàãàçèí. 093-905-47-32, 067-581-77-73
 1-ê³ìí. êâ., ÏÐÁ, â ãàðíîìó ñòàí³. 093-615-09-34,
068-760-51-03
 1-ê³ìí. êâ., ð-í ÏÐÁ, ³íä. îïàëåííÿ, ì/ï â³êíà.
093-159-89-56
 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., âóë.Äðóæáè. çàã. ïë. 28,2 êâ.ì, ê³ìíàòà
16.1 êâ.ì. 1 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ., ë³÷èëüíèêè ãàç,
âîäà. Ì/ï â³êíà, ñàðàé öåãëÿíèé 2.6 êâ.ì. ó äâîð³.
Ö³íà 144000 ãðí. 097-303-87-14
 2-õ ê³ìí. êâ. íà ÏÐÁ, 58 êâ.ì.,(îêðåì³ ê³ìí. 23 òà
12 êâ.ì.), êóõíÿ 10 êâ.ì., ãàðíèé ñòàí, º îïàëåííÿ,
ãðÿäêà, ñàðàé/ãàðàæ. 067-432-45-85
 2-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, íå óãëîâà, ñàðàé,
ï³äâàë. 067-657-38-84, 063-259-41-94
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., âóë.Â.Âåëèêîãî 14 (á³ëÿ
ë³öåþ), òåïëà, íå êóòîâà, ëàì³íàò, ì/ï â³êíà,
ë³÷èëüíèêè, âåëèêèé ï³äâàë. 063-937-56-11
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ð-í ÏÐÁ, îïàëåííÿ,
íåäîðîãî. 093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., öåíòð, ãàðíå ïëàíóâàííÿ,
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, íåäîðîãî, ãàðàæ â êîîï.
093-704-31-57
 2-õ ê³ìí. êâ., 41.7 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, áåç ðåìîíòó,
067-902-94-38, 063-019-00-79
 2-õ ê³ìí. êâ., 44.27 êâ.ì., ð-í ÏÐÁ, 1 ïîâ., ç
ìåáëÿìè, ³íä. îïàëåííÿ,Þ ³íòåðíåò, êàáåëüíå ÒÂ,
ãàðàæ, 2 ïîãð³áà. 093-705-62-44
 2-õ ê³ìí. êâ., 48 êâ.ì., 4 ïîâ., âóë.Ñêëÿðîâà 1.
097-643-35-23
 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., 5/5, 53.9 êâ.ì., ³íä. îïàëåííÿ, ð-í
ó÷èëèùà. 2-73-30, 093-002-42-47
 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, 063554-18-81
 2-õ ê³ìí. êâ., 54 êâ.ì., Êè¿âî - Ñâÿòîøèíñüêèé
ð-í, â íîâîáóäîâ³. 067-442-17-71
 2-õ ê³ìí. êâ., 55.7 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., 65 êâ.ì., öåíòð, ì.Êîçÿòèí
âóë.Ã.Ìàéäàíó, ï³äëîãà ëàì³òàò, ì/ï â³êíà, áàëêîí
ì/ï, îááèòèé âàãîíêîþ. 097-423-97-01
 2-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 72 êâ.ì., â îäíî ïîâ.
áóäèíêó, ãàç, âîäà, ³íòåðíåò, ñòàí æèëèé, ³íä.
ãàç. òà ï³÷íå îïàëåííÿ., ñàðàé, ï³äâàë, 4 ñîò.
ãîðîäó, ìîëîäèé ñàä, ïîðó÷ àâòîáóñíà çóïèíêà,
øêîëà ¹3, äèò. ñàäîê ¹3, çàë. âîêçàë, ìîæå
ðîçãëÿíóòèñÿ âàð³àíò îáì³íó íà êâàðòèðó â öåíòð³
ì³ñòà. 096-429-87-28, 063-624-12-07
 2-õ ê³ìí. êâ., ì.Êîçÿòèí, îïàëåííÿ, ï³äâàë, àâòî
ãàðàæ, çàã. ïëîùà 63.7 êâ.ì. 093-631-89-49
 2-õ ê³ìí. êâ., íà ÏÐÁ, ç ðåìîíòîì, óòåïëåíèé
áàëêîí, 3 ïîâ., º ï³äâàë. 098-561-37-23, 073-30543-17
 2-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063-321-40-44, 063736-44-69
 2-õ ê³ìí. êâ., ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå),
öåíòð, âóë.Í³êîëüñüêîãî 28 (á³ëÿ ñ³ëü. ðàäè), ç
óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, â³äì³ííèé æèòëîâèé ñòàí, ³íä.
ãàç. îïàëåííÿ, ñóïóòíèêîâà àíòåíà. 097-305-14-46,
093-509-86-79
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð ñ.Ìàõí³âêà. 098-618-08-95
 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. 063-18129-96
 2-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 5/5, ³íä. îïàëåííÿ, ê³ìíàòè
ðîçä³ëüí³, çàã. ïëîùà 26 êâ.ì., ñòàëüíÿ 9 êâ.ì.,
êóõíÿ 7 êâ.ì. 067-181-05-28
 3-õ ê³ìí. êâ ïî âóë. 8-ìà Ãâàðä³éñüêà, 71, êâ. 25.
çàã. ïë. 55 êâ. ì. 095-659-89-10, 097-682-51-34
 3-õ ê³ìí. êâ., 1 ïîâ., öåíòð, ìîæëèâî ï³ä îô³ñ,
ìàãàçèí. 093-588-66-17
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, 56 êâ.ì., îïàëåííÿ.
093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., öåíòð, ñòàí æèëèé, áàëêîí,
ëîäæ³ÿ, ì/ï â³êíà, ³íä. îïàëåííÿ. 063-448-43-19
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., ³íä. îïàëåííÿ, áàëêîíè,
ïëîùà 75 êâ.ì., ì.Êîçÿòèí âóë.Ìàòðîñîâà 46/55.
093-781-66-46, 067-506-17-00
 3-õ ê³ìí. êâ., 4 ïîâ., îïàëåííÿ, ñåðåäíÿ, ï³ä
ðåìîíò. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., 64 êâ.ì., 1 ïîâ. 093-995-31-21
 3-õ ê³ìí. êâ., âóë.Ã.Ìàéäàíó (â³ä õàçÿ¿íà), 1
ïîâ., íå óãëîâà, òåïëà, ñâ³òëà, äîìîôîí, ³íòåðíåò,
ë³÷èëüíèêè, ì/ï â³êíà, 2-õ êîíòóðíèé êîòåë, â
âàíí³é òåïëà ï³äëîãà, äâà áàëêîíà çàñò³êëåí³,
âåëèêèé ãàðäåðîá, äâ³ êëàäîâêè, ðåìîíò, äîáð³,
äðóæí³ ñóñ³äè. 063-187-18-82, 067-990-07-43
 3-õ ê³ìí. êâ., ç áàçîâèì ðåìîíòîì, ì.Êîçÿòèí
âóë.Â.Âåëèêîãî 24/êâ.36. 073-111-98-12
 3-õ ê³ìí. êâ., çàã. ïëîùà 44.9 êâ.ì., 2 ïîâ.,
³íä. îïàëåííÿ, áåç ðåìîíòó, ñàðàé, ëüîõ, âóë.
Íåçàëåæíîñò³ 58, êâ.5, öåíòð (íàâïðîòè ñòàðîãî
ë³öåþ). 096-378-80-86, 063-248-16-06
 3-õ ê³ìí. êâ., ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ºâðîðåìîíò. 063-446-91-42, 098-755-31-34
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà âóë.Êàòóêîâà, çîâí³
óòåïëåíà, â äâîð³ º ãàðàæ. 093-732-42-02, 093279-47-91
 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà, 68 êâ.ì. 063-06405-19
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð âóë.Ã.Ìàéäàíó 27, 3/4, íå
êóòîâà (ìàã.«Øèê&Øîê, »Ôîíòàí«). 093-116-88-39
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 3 ïîâ., ºâðî-ðåìîíò, 64
êâ.ì., ñåðåäíÿ. 093-704-31-57
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 8 ïîâ., 70 êâ.ì., ³íä.
îïàëåííÿ. 093-013-26-79, 093-013-26-80, 068077-20-37
 3-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, âóë.Ã.Ìàéäàíó 33, 5/5, ³íä.
îïàëåííÿ, ç ðåìîíòîì, âáóäîâàíà êóõíÿ. 063-20701-18, 063-474-73-30
 4-õ ê³ìí. êâ., 2 ïîâ., 84.3 êâ.ì., íå óãëîâà, ³íä.
îïàëåííÿ (êîòåë «Õåðìàí»), ñó÷àñí³ áàòàðå¿, ì/ï
â³êíà, 2-õ ïîâ. ãàðàæ, º ï³äâàë, á³ëÿ áóäèíêó ãðÿäêà
1 ñîò. çåìë³. 096-176-45-23
 4-õ ê³ìí. êâ., öåíòð, 1 ïîâ., 78 êâ.ì., ðåìîíò,
ìîæëèâî ï³ä îô³ñ ÷è ìàãàçèí. 093-704-31-57
 Àáî îáì³íÿþ 3-õ ê³ìí. êâ., ð-í ó÷èëèùà. 063733-28-00
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робота та оголошення

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018

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

реклама та оголошення

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018 Розміщення реклами тел: 063 - 66 - 20 - 675 Маєш новину, телефонуй 068-308-01-25
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Стелимо Ламінат, Поклейка Обоїв 093-20-51-266
Ріжу дерева та дрова. 063-276-07-38

робота

Продам 3-х кімн. кв., 2 пов., р-н
училища. 093-212-75-97
422238
422499

Требуются рабочие на овощном складе в
г.Днипро. Жилье и питание бесплатно. 067-35715-03, 095-809-73-53
На роботу в продуктовий магазин потрібен продавець. 073-124-23-63
Запрошуються працівники для роботи на висоті
(заміна вітрової доски на домі). 096-791-53-47
Підробіток Козятин - чоловіки до 40 років, садово городні роботи. 073-167-46-82 після 19:00
На роботу потрібна людина, яка вміє жарити
пиріжки. 093-990-82-62
Запрошується на роботу автомеханік, з/п висока.
063-145-76-77
На роботу потрібен продавець в продовольчий
магазин. 063-341-64-08
Запрошую на роботу в село під Київом - різати
зелень, заробітня плата по договору від пучків,
проживання безкоштовне. 096-432-69-45
На роботу потрібні дівчата - жінки. 067-176-70-00
Охоронники міцної статури потрібні в охоронну компанію Доберман. Вахта. Житло + форма
надається. Об'єкти в м. Київ. Вчасна виплата з/п +
аванс. Оплата від 350 грн/доба. Тел.: 0995131422
Нові можливості для жителів Козятина. Вакансії:
Продавець зі знаннями ПК, Помічник головного
бухгалтера, водій ЗІЛ - 130, помічник кухаря,
кулінар-кондитер, різноробочий. Ми гарантуємо
офіційне працевлаштування. Середня заробітна
плата 5500-6500 грн (з податками). 8-годинний
робочий день. Компенсація харчування. 067-43002-80
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
Електрозварник ручного, дугового

і напівавтоматичного зварювання, складання арматурних каркасів, металоконструкцій,
залізобетонних виробів. Спецосвіта, досвід не
обов'язковий. Надається гуртожиток, Київська обл.
0676986535 Андрій Петрович
Спеціалісти всіх будівельних спеціальностей (
малярів-штукатурів, різноробочих, зварниківмонтажників та інших). Надаємо місце для проживання. Тел.: 0960853757
Різноробочі, комплектувальники, оператор ПК,
бригадир-агроном на постійну роботу в розплідник
з вирощування рослин. Д/р. Робота в Київській
обл. Надаємо житло. З/п від 5000 до 8000 грн.
Тел.: 0503105337, 0674458987

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

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

9. Робота
9.1. Пропоную
100% легальне працевл. в Чехiї для чол.та жiн. Безкошт.
консультацiї. Оформл.вiз Тел.:(067)369-82-33, (063)218-02-33
Водiї кат D в м. Київ на маршрутки. Вахта. Гуртожиток. З/п вiд
600 грн/день Тел.:(068) 506-39-12
Потрiбен охоронець. З/п 7400. Вахтовий метод. Проїзд, прожив.
оплачується. Умань Тел.:(095) 341-19-02

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097) 250-

421310

422528

ремонт, послуги

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

11. Продукти харчування, тютюн,
алкоголь, с/г продукцiю
11.1. Продам
Горохова крупа та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(097)
250-34-99
Горохову крупу та вiдходи. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
11.2. Куплю
Гречиху, кукур.,горох вiд 500 кг. Цiна: дог., тел.:(067)
775-66-29
Гречиху, кукурудзу, горох. Цiна: дог., тел.:(097) 25034-99

12. Обладнання, тара та упаковка
12.2. Куплю
Холодил. та технологiч обладнання. Цiна: дог.,
тел.:(096) 655-26-55
Кредит до 100 000 грн. без справки и взносов. Также перекредитуем ваши кредиты до 200 000 грн. (073) 264-91-66,
(067) 638-03-55, (095) 287-66-03

 Àáî îáì³íÿþ íà 1-ê³ìí. àáî 2-õ ê³ìí. êâ. áóäèíîê
â öåíòð³, çåì. ä³ë-êà 6 ñîò., º âàííà, òóàëåò, ïîãð³á.
097-130-29-02
 Áóäèíîê 110 êâ.ì., 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, 096-932-45-12
 Áóäèíîê 2-õ ïîâåðõîâèé ç óñûìà çðó÷íîñòÿìè,
ïëîùà æèòëîâà 101,6 êâ.ì., ãîñï. áóä³âë³, êðèíèöÿ, çåì.
ä³ë-êà 16 ñîò. âóë. Îäåñüêà, 25. 093-01-86-181
 Áóäèíîê 6 õ 12 ñ.Á³ëîï³ëëÿ, ì/ï â³êíà, ãàç, âîäà,
òóàëåò, âàííà - â áóäèíêó, ãîðîä 30 ñîò., ë³òíÿ êóõíÿ,
äâà ñàðà¿. 097-340-95-40
 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,
050-821-49-53
 Áóäèíîê 74 êâ.ì., 16 ñîò. çåìë³, ãàç, âîäà, êðèíèöÿ,
ïîãð³á, ãàðàæ. 097-323-85-75
 Áóäèíîê á³ëÿ 5 øêîëè, ãàðàæ, ñàðàé, êóõíÿ, âîäà â
áóäèíêó. 098-077-38-60
 Áóäèíîê â ñ. Ìàõí³âêà, ïðèðîäíèé ãàç + ï³÷ü, âîäà,
ñàäîê, ñàäèáà 0,25 ãà. Ïðîäàì øàôó, ñåðâàíò, äèâàí.
096-211-45-50
 Áóäèíîê â öåíòð³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, ãàðàæ,
êðèíèöÿ, çåì. ä³ë-êà 7 ñîò. àáî îáì³íÿþ íà 4-3-õ ê³ìí.
êâ. 063-773-28-96, 2-33-98

Втрачений синій рюкзак (барсетка) з документами (р-н ж.д.
лікарні або ж.д. вокзалу). Прохання повернути за винарогоду!!! В
ближайше відділення поліції або
власнику: 068-684-22-01
Імомов Рустам
Продам 1-кімн. кв., 45 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
 Áóäèíîê âóë.8-Ãâàðä³éñüêà 56, º ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàä, êðèíèöÿ, â áóäèíêó º âàííà, òóàëåò,
æèëà ïëîùà 62 êâ.ì. 093-998-01-24, 097-966-45-44
 Áóäèíîê âóë.Âîäîêà÷íà, âñ³ çðó÷íîñò³ 78 êâ.ì.,
ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, 10 ñîò. çåìë³ àáî îáì³íÿþ íà
Áåðäè÷³â. 2-23-74, 067-368-56-14
 Áóäèíîê âóë.Ã.Ìàéäàíó 95 à., áåç ãàçó, òåðì³íîâî,
íåäîðîãî. 098-390-55-46
 Áóäèíîê âóë.Ìàçåïè 62, ñàðàé, ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ,
êðèíèöÿ â äîâð³, îïàëåííÿ ãàç + ï³÷íå, õîðîøà àóðà.
063-386-14-76
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 21, çåì. ä³ë-êà, ñàäîê,
âîäà. 063-677-24-52, 067-345-19-08

Терміново продам цегляний гараж площею 26.3 кв.м., в центрі
міста. 063-268-76-17
Продається зем. діл-ка 8.5 сот., з
контейнером 5 т., зареєстрована
в ДЗК України, р-н "101 км.". 098229-02-52, 063-696-39-90
Продам 2-х кімн. кв., 54 кв.м., Київо
- Святошинський р-н, в новобудові.
067-442-17-71
 Áóäèíîê âóë.Ìàòðîñîâà 238, º ãàç, 10 ñîò. çåìë³,
ïðèáóäîâè, ïîãð³á. 067-386-48-35
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêà 87 ì.Êîçÿòèí, 2 ê³ìíàòè,
êóõíÿ, êîðèäîð, âåðàíäà, êëàäîâêà, îïàëåííÿ ãàç,
òâåðäîïàëåâíå, â äâîð³ ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á, çåì.
ä³ë-êà. 097-843-03-50, 093-091-54-11
 Áóäèíîê âóë.Ïàðõîìåíêî (Çîðÿíà) 93, ãîñï.
áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 5 ñîò. 097-573-54-98, 096-80449-88
 Áóäèíîê âóë.Ùîðñà 135, 70 êâ.ì., ë³òíÿ êóõíÿ,
ãàðàæ, ïîãð³á, êðèíèöÿ, ïîäâ³ð’ÿ àñôàëüòîâàíå,
îãîðîæà ìåòàëåâà, â áóäèíêó º âñå íåîáõ³äíå äëÿ
ïðîæèâàííÿ, ïðèõîäü òà æèâè. 067-412-28-56, 067966-19-14
 Áóäèíîê ãàç, áàíÿ, ãàðàæ, ïîãð³á, ñàðàé, êðèíèöÿ,

На роботу в таксі "Чайка" запрошуються диспетчери.
093-766-78-49
Здам в оренду приміщення 30
кв.м., центр "Абсолют", окремий
вхід. 067-753-67-42
Продам 2-х кімн. кв., 58.2 кв.м.,
2/3, кімнати і санвузол роздільні,
м/п вікна, 2-х контурний імпорт.
котел, нові тамбурні двері, косметичний ремонт, вул.Грушевського
45. 096-568-81-36, 063-696-39-90
Здам в оренду в центрі торгівельну та офісну площу великих та
малих розмірів. 097-796-70-05,
063-774-54-74
çåì. ä³ë-êà 9 ñîò., ì.Êîçÿòèí âóë.Ê³ðîâà 11. 063-96957-39, 093-050-93-06
 Áóäèíîê ãàç. ñ.Êîçÿòèí âóë.Ê.Ìàðêñà, îáêëàäåíèé
öåãëîþ, 72 êâ. ì., 18 ñîò. çåìë³, íåäîðîãî. 097-69098-02
 Áóäèíîê æèòëîâèé ñ.Æóðáèíö³ 64 êâ.ì., ñàðàé,
ïîãð³á, ë³òíÿ êóõíÿ, ãàðàæ, º ãàç, âîäîïðîâ³ä,
êàíàë³çàö³ÿ, 60 ñîò. 096-721-87-38
 Áóäèíîê ç ìåáëÿìè ñìò.Ãëóõ³âö³, â ãàðíîìó ñòàí³, º
çåì. ä³ë-êà 15 ñîò., ãàðàæ, ñàðàé, ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á,
ìîæëèâèé îáì³í. 096-574-49-04
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã.

Водители-дальнобойщики на
тягач Renault. Командировки по
ближнему зарубежью. О/р на автомобилях иностранного производства от 2-х лет. Наличие действующего загранпаспорта, медсправки. З/п 20000 грн. МР: г. Киев,
ул. Березнева, 10. Тел.: 0445374337,
0675475326, 0503580689
Продається Кормовий буряк, картопля посадкова - рання, середня,
пізня, с.Титусівка. 097-354-76-54
На роботу в "Укртелеком" потрібні монтери та кабельники. Офіційне працевлаштування. Повний
соціальний пакет. Звертатись
за адресою;м. Козятин, вул. Незалежності, 39.
068-951-95-78, 2-38-38
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ,
âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Âàëäàºâñüêà 18, çàã.
ïëîùà 120 êâ.ì., æèëà 100 êâ.ì., ö/êàíàë³çàö³ÿ,
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реклама та оголошення

422200
422203

422108

421244

422513

421972

4242

âîäîïîñòà÷àííÿ, ³íä. îïàëåííÿ, ë³÷èëüíèêè, âñ³
çðó÷íîñò³, çåì. ä³ë-êà 9.75 ñîò., ñàðàé, ïîãð³á. 098588-55-29, 063-539-61-83
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí âóë.Íåêðàñîâà 3, áóäèíîê
ïðîñòîðèé, ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, âåëèêèé ãàðàæ ï³ä
áóñ, ïëèòêîþ ïîäâ³ð’ÿ âèêëàäåíå, êðèíèöÿ, ³íòåðíåò,
÷àñòêîâî ìåáë³. 096-934-66-72
 Áóäèíîê ì.Êîçÿòèí 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 íà «Ïîëå ×óäåñ», ºâðî-ðåìîíò, ãàç, âîäà,
³íòåðíåò, ç ìåáëÿìè àáî îáì³í íà 3-4 êâ. ç äîïëàòîþ.
063-520-78-71

 Áóäèíîê íåâåëèêèé, ñ.Ñàìãîðîäîê, ãàç. îïàëåííÿ,
êðèíèöÿ, ïîãð³á, åìëÿ, ñàäîê, ð³÷êà - äàìáà,
íåäîðîãî. 096-364-80-30
 Áóäèíîê íîâèé â ñåë³. 098-633-92-09
 Áóäèíîê ïðîâ. Ê³ðîâà, 8. 096-107-00-47
 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 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, 063-670-71-14
 Áóäèíîê ñ.Âåðáîëîçè, ãàç, âîäà, º ï³÷íå îïàëåííÿ,
ë³òíÿ êóõíÿ ç ïîãð³áîì, ñàðàé. 096-334-88-14
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³, âóë.Çåëåíà 10, ç óñ³ìà ãîñï.
áóä³âëÿìè, çåì. ä³ë-êà 18 ñîò. ïðèâàòèç., ãàç íà
âóëèö³. 068-216-34-20
 Áóäèíîê ñ.²âàíê³âö³. 067-799-22-28
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí 70 êâ.ì., ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ,
âîäà, ñàäîê, ãîñï. áóä³âë³, çåì. ä³ë-êà 33 ñîò., âóë.
Ïîêðîâñüêà. 073-060-44-42, 097-909-24-46
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí âóë.Ïîïîâè÷à, òåðì³íîâî. 098500-46-05 Îëüãà
 Áóäèíîê ñ.Êîçÿòèí Êîçÿòèíñüêîãî ð-íó, çåì. ä³ëêà 20 ñîò. + ó÷àñòîê ï³ä çàáóäîâó 19 ñîò., ãàðàæ, 2
êðèíèö³, ñòàðà áóä³âëÿ, ïîðÿä ì³ñüêèé ñòàâîê. 097353-82-11, 097-353-82-39
 Áóäèíîê ñ.Êîìñîìîëüñüêå, º ãàç, 25 ñîò. çåìë³,
ãîñï. áóä³âë³, ñàäîê. 096-211-45-50
 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³ ö/ç, âóë.Çàâîäñüêà, º ãàç, 2
ñàðà¿, ïîãð³á, ãàðàæ, ñàäîê, ãîðîä 20 ñîò. 096-96945-99

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

 Áóäèíîê ñ.Ìàõàðèíö³, çðó÷íèé ï³ä’¿çä
ìàðøðóòêîþ òà ïî¿çäîì, öåãëÿíèé, º ãàç, âîäà â
áóäèíêó ³ êðèíèöÿ â äâîð³, 39 ñîò. ãîðîäó, ïîðó÷
ñòàâîê. 098-993-35-42
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà (Êîìñîìîëüñüêå), ãàç òà
ï³÷íå îïàëåííÿ, ïëîùà 71 êâ.ì., 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ,
âàííà, ïðèõîæà, êëàäîâêà, êîðèäîð, ñàðàé, ë³òíÿ
êóõíÿ, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 43 ñîò. ïðèâàòèç. 096458-74-38
 Áóäèíîê ñ.Ìàõí³âêà âóë. 1-øî Òðàâíåâà 15,
ãîðîä 20 ñîò., ñàðàé, íîâèé ãàðàæ. 098-405-49-27
 Áóäèíîê ñ.Ìøàíåöü 70 ñîò., íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Áóäèíîê ñ.Ïëÿõîâà (á³ëÿ øêîëè). 097-178-80-18
 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.Ñèãíàë, çåì. ä³ë-êà 0.40 ãà, º ñàðàé,
ë³òíÿ êóõíÿ, ïîãð³á, ãàç òà ï³÷íå îïàëåííÿ. 068-75582-01, 098-626-97-13
 Áóäèíîê ñ.Ñîê³ëåöü 72 êâ.ì., ãàç, âîäà, ãîñï.
áóä³âë³, ñàäîê ³ ãîðîä 40 ñîò. 098-074-07-23
 Áóäèíîê ñòàðèé öåíòð, ïîãð³á, çåì. ä³ë-êà 15
ñîò. 093-153-21-77
 Áóäèíîê öåãë. â ñ. Ìàõàðèíö³, öåíòðàëüíèé
âîäîïðîâ³ä, 25 ñîò çåìë³, çðó÷íèé ï³äÒ¿çä, ïîðó÷
ãàç, íåäîðîãî. 098-830-64-55
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 100 êâ.ì., ãàðíèé, ºâðîðåìîíò, 15 ñîò. çåìë³, ãàðàæ, ð-í àâòîñòàíö³¿.
093-704-31-57
 Áóäèíîê öåãëÿíèé 6 õ 9, âåðàíäà 3 õ 5, ó÷àñòîê
5 ñîò., ãàç, ö/âîäîïðîâ³ä, âóë.Ïðîëåòàðñüêà 6. 096215-55-63, 093-730-89-34
 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. 097-425-33-08, 063-158-59-46
 Áóäèíîê öåãëÿíèé ç³ âñ³ìà çðó÷íîñòÿìè, 90 êâ.ì.
æèëî¿ ïëîù³, ñàðàé, ãàðàæ, ìîæëèâèé îáì³í íà
1-ê³ìí. êâ., 2-õ ê³ìí. êâ. ç äîïëàòîþ. 068-271-40-31
 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
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ãîñï. áóä³âë³, 60 ñîò. çåìë³ â
ñ. Âåðáîëîçè. 097-520-15-13
 Áóäèíîê öåãëÿíèé, ð-í ë³êàðí³, ãàç îïàëåííÿ,
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 ÂÀÇ 2101 1979 ð.â. 097-116-47-26, 093-99807-49
 ÂÀÇ 2101 õîðîøèé ñòàí, òåðì³íîâî. 098-56029-07
 ÂÀÇ 21013 â õîðîøîìó ñòàí³, 1982 ð.â.,
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ãàðàæ, ñàðàé, ïîãð³á. 093-704-31-57
 Äà÷à íà «Ïëàíîâîìó» êîîï.«ßáëóíüêà» ¹245.
063-628-93-81
 Äà÷à íà Ïëàíîâîìó, 2-õ ïîâ., 8 500 ãðí. 097149-12-94
 Äà÷à íà ñò.Êîðäèø³âêà ç áóäèíêîì 10 ñîò.,
ïîðó÷ ñòàíö³ÿ, º äåðæ. àêò íà çåìëþ, òåðì³íîâî.
067-729-81-09
 Äà÷à ð-í Òàëèìîí³âêà, ç áóäèíêîì, 5 ñîò.,
ôðóêòîâ³ äåðåâà. 097-643-40-14
 Äà÷à öåãëÿíèé áóäèíîê, ïîãð³á, 10 ñîò. ãîðîäó,
êðèíèöÿ, òóàëåò, ë³òí³é äóø, º ñàäîê, ñâ³òëî. 063670-42-09, 096-054-77-67
 Ï³â áóäèíêó â öåíòð³, 3 ê³ìíàòè, êóõíÿ, òóàëåò â
áóäèíêó, ãàç, âîäà ïðîâåäåíà. 063-406-14-92, 063270-00-92
 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
 Ï³â áóäèíêó, çåì. ä³ë-êà 12 ñîò., ð-í Á.Êàçàðìè.
098-384-88-74
 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, 093091-02-55
 ×àñòèíà áóäèíêó âóë.Íåçàëåæíîñò³ â öåíòð³,
òåïëèé, 3 ê³ìíàòè, òåïëà ï³äëîãà â ïðèõîæ³é òà
âàíí³é, ãàç, âîäà, êàíàë³çàö³ÿ, ë³÷èëüíèêè, 2-õ
êîíòóðíèé êîòåë, º ñàðàé, ïîãð³á, âåëèêå ïîäâ³ð’ÿ,
º ìîæëèâ³ñòü äîáóäîâè, òåðì³íîâî. 063-187-18-82,
067-990-07-43
 ×àñòèíà áóäèíêó º ãàç, ï³÷íå îïàëåííÿ, êðèíèöÿ,
ñàðàé, âóë.9-Ñ³÷íÿ 21/êâ.5. 097-323-51-13
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тел.: (0432) 556397
Зам. наклад: 6100 прим.
Замовлення № 180315

 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
 Ïîðîñÿ â³ä 12 äî 80 êã. íà â³äãîä³âëþ. 097-69013-64
 Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ìàëþòêà» 096-862-79-98
 Ïøåíèöþ-3,60 ãðí/êã, ß÷ì³íü-3,60 ãðí/êã,
Êóêóðóäçà-3,50 ãðí/êã, îâåñ-3,60 ãðí/êã. 2-16-16,
063-269-21-44
 Ðîáî÷³ àáî íåðîáî÷³: ìëèí,åëåêòðîäâèãóíè,
ìîòîáëîê, ìîòîêîñó, áåíçîïèëó, ñòóï³öè Æèãóëÿ.
068-216-34-20
 Ñàïîãè - ÷îáîòè, íåõîäæåí³ âñÿê³ êð³ì ãóìîâèõ,
÷åðåâèêè. 096-467-88-03
 Òðóáó í/æ ä³àì. 33 ìì. 067-773-04-26, 063-56007-98
 Ôðèçåð äëÿ ìîðîæåííîãî. 066-339-36-34
 Øèôåð 8 - õâ. 20 ëèñò³â ìîæíà á/ó. 093-53905-71
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 063-537-86-00, 098959-76-08
 Øê³ðêè êðîë³â òà íóòð³é. 097-446-20-46, 063629-01-49
 Ùàâåëü-30,00 ãðí/êã, Êâàñîëÿ-30,00 ãðí/êã. 2-3535, 093-678-53-01
 Ïðàëüíó ìàøèíêó «Ìàëþòêà» 096-862-79-98
 À âòîìîá ³ ë ³ áóäü - ÿêèõ ìàðîê , ó áóäü - ÿêîìó
ñòàí³:àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.Äîðîãî.
063-58-52-350, 097-648-46-69
 ÂÀÇ, ÇÀÇ, Òàâð³¿-Ñëàâóòà, Ìîñêâè÷, Íèâà - â áóäü
ÿêîìó ñòàí³: àâàð³éí³, ãíèë³ ïðîáëåìí³, íåðîçìèòíåí³.
098-682-50-85

МіНЯЮ

 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

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 â äîáð³ ðóêè öóöåíÿòà òàêñè 2 øò., òà
êîøåíÿòà äîðîñë³. 093-704-31-57
 Â³ääàì äîáðèì ëþäÿì öóöåíÿò, à òàêîæ êîøåíÿò,
ñ³ðåíüêèõ - ÿê ç ðåêëàìè «Â³ñêàñ». 093-788-91-96
 Â³ääàì êîøåíÿ (õëîï÷èê), äîáðèì ëþäÿì. 063462-61-91, 096-419-27-25, 2-10-51
 Â³ääàì öóöåíÿò ìàëåíüêî¿ ïîðîäè â äîáð³ ðóêè.
093-83-702-72
 Â³çüìó íà êâàðòèðó â öåíòð³ ä³â÷èíó íàâ³äü
ñòóäåíòêó. 063-641-51-34
 Âòðà÷åíî â³éñüêîâèé êâèòîê íà ³ì’ÿ Ïåðåâîçíþê
Þð³é Áîðèñîâè÷ ââàæàòè íåä³éñíèì

420784

422201

ñòàí³. 067-407-62-92
 Âîëãà ÷îðíà 31029, ñòàí õîðîøèé. 097-147-21-10
 Ãàçåëü. 097-318-91-22
 Äåî - Ëàíîñ 2003 ð.â., â õîðîøîìó ðîáî÷îìó ñòàí³.
067-754-44-65
 Äèñêè R-14 4 øò. Peugeot Parther 1 500 ãðí. 093539-05-71
 Çàï÷àñòèíè á/ó äî ÂÀÇ. 096-264-75-92
 Çàï÷àñòèíè Ôîðä - Ñ³ººðà ï³ñëÿ ðîçáîðêè àâòî.
067-754-44-65
 Ìàçäà 929 1988 ð.â., ãàç - áåíçèí, õîðîøèé ñòàí.
097-152-49-22
 Ì³í³ - òðàêòîð 28 ê.ñ., äèçåëü ç âåäó÷èì ïåðåäêîì,
ã³äðàâë³êà, ÂÎÌ, äî íüîãî: êàðòîïëåñàäæàëêà,
êóëüòèâàòîð, ïëóã, ãðóäîáîé, áîðîíè, ëàïà äëÿ
êîïàííÿ êàðòîïë³. 097-552-09-92
 Ìîñêâè÷ Êîìá³ â ³äåàëüíîìó ñòàí³. 096-791-53-47
 Ìîòîöèêë ÈÆ Ïëàíåòà-4, â õîðîøîìó ñòàí³. 067422-36-17
 Ðåíî «Êàíãî» 2002 ð.â., äèçåëü 1.9, á³ëèé, ãàðíèé
ñòàí, äâà êîìïëåêòè äèñê³â òà ãóìè, òîí³ðîâêà. 098462-79-12
 Ñ³òðîåí Áåðë³íãî 2005 ð.â., ïàñàæèð. 068-759-80-40
 Ñêóòåð Õîíäà 34. 067-455-37-71
 Òàâð³ÿ íîâà ó â³äì³ííîìó ñòàí³ 2005 ð.â. 068-51835-30
 Ô³àò Ô³îð³íî â ³äåàëüíîìó ñòàí³, íåäîðîãî,
òåðì³íîâî. 063-276-07-38
 Ôîðä Ñêîðï³î 1989 ð.â., äâ. 2 ë., ãàç-áåíçèí, ö/
çàìîê, ñêëî òîíîâàíå. 097-449-53-84 ï³ñëÿ 17:00
КУПЛЮ
 Àâòîìîá³ëüíó ðåçèíó á/ó â õîðîøîìó ñòàí³. 093767-69-07, 068-602-69-53
 Á/ó õîëîäèëüíèêè, ãîð³õè, ï³ð’ÿ, åëåêòðî ìîòîðè,
ñòàð³ êàáåëÿ, ãàçîâ³ êîëîíêè, ïðàëüí³ ìàøèíè. 068275-55-16 Ðóñëàí
 Â³ä îðãàí³çàö³é òà íàñåëåííÿ ìàêóëàòóðó, êàðòîí,
ïë³âêó, ïëàñòèêîâ³ áóòèëêè, àêóìóëÿòîðè. 097-79355-95
 Ãàçåëü ó áóäü-ÿêîìó ñòàí³, ìîæëèâî íà çàï÷àñòèíè.
067-502-79-12
 Ãîð³õè, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ, ï³ðÿ, ãàç. êîëîíêè,
ãàç ïëèòè, õîëîäèëüíèêè, òåëåâ³çîðè, áàòàðå¿,
åë.çâàðþâàëüí³ àïàðàòè, ðàä³àòîðè. 098-833-44-13
 Äîðîãî áàòàðå¿, êîëîíêè, ñòàð³ õîëîäèëüíèêè,
áàëîíè ãàçîâ³ òà êèñíåâ³, ðàä³àòîðè àâòîìîá³ëüí³,
ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç. 063-671-67-65, 098-500-10-54
 Äîðîãî êîíòåéíåð 3 ò. ³ 5 ò. 073-793-55-95
 Çíà÷êè, îðäåíà, ³êîíè, ìåäàë³. 063-896-75-77
 Êîíòåéíåð 3-õ òîííèé. 093-767-13-97
 Ìàêóëàòóðó. ñêëîá³é, ìîæëèâèé ñàìîâèâ³ç,
ì.Êîçÿòèí, âóë.Ñòóñà 72À. 097-495-88-36, 063-28842-72
 Ìåäàë³, çíà÷êè, ñòàòóåòêè, ìîíåòè, ãîäèííèêè òà
³íøèé àíòèêâàð³àò. 068-045-20-79

420795

422600

422602

422601

 Âòðà÷åíî äåðæàâíèé àêò íà ïðàâî âëàñíîñò³ íà
çåìåëüíó ä³ëÿíêó íà òåðèòîð³¿ Âåðíèãîðîäîöüêî¿ ñ/ð
â³ä 10.11.2001 ð., Â²-1757 íà ³ì’ÿ Êîíîâàëþê Â³ðè
Âîðôîëîì³ºâíè ââàæàòè íåä³éñíèì
 Äîãëÿíó çà ëåæà÷îþ æ³íêîþ. 073-004-06-55, 063767-93-56
 Çàãóáëåíå ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ ÀÂ× 635273, ïðîõàííÿ
ïîâåðíóòè çà âèíàãîðîäó. 068-464-00-95
 Çäàì 1-ê³ìí. êâ. ç ºâðî-ðåìîíòîì â öåíòð³, ÷àñòêîâî
ç ìåáëÿìè, ïîðÿäí³é ñ³ìåéí³é ïàð³ áåç ä³òåé. 073-08752-33 ï³ñëÿ 14:00
 Çäàì áóäèíîê ç ï³÷íèì îïàëåííÿì, áåç çðó÷íîñòåé,
íåïîäàë³ê â³ä öåíòðà. 063-280-96-68
 Çäàì â îðåíäó â öåíòð³ òîðã³âåëüíó òà îô³ñíó ïëîùó
âåëèêèõ òà ìàëèõ ðîçì³ð³â. 097-796-70-05, 063-77454-74
 Çäàì â îðåíäó ìàãàçèí íà ðèíêó «Õë³áîäàð», á³ëÿ
ìÿñíîãî ïàâ³ëüéîíó, ç â³òðèíàìè. 063-342-67-53
 Çäàì ãàðàæ â öåíòð³. 097-494-15-89, 063-510-74-69
 Çäàì ãàðàæ. 096-347-09-32
 Çäàì ï³â áóäèíêó, ð-í Íîäà, ç ãàç. îïàëåííÿì,

íåäîðîãî. 098-662-93-40
 Çäàì ïðèì³ùåííÿ ï³ä á³çíåñ 74 êâ.ì., öåíòð, âóë.
Ãðóøåâñüêîãî 61à. 096-555-73-71
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-8971-941, 073-42-17-255
 Ïîçíàéîìëþñü ç ÷îëîâ³êîì 57-63 ðîêè. 096-8971-941, 073-42-17-255
 Ïðîïàëà ñîáà÷êà ïåê³íåñ, á³ëà ç ÷îðíèìè
âóøêàìè â ð-í³ ÏÐÁ. 097-793-55-95
 Øóêàþ äîãëÿäàëüíèöþ çà ñòàðåíüêèìè, ìîæëèâî
íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ, Ñàìãîðîäîê. 068-75334-61
 Øóêàþ æ³íêî ïî äîãëÿäó çà æ³íêîþ ïîõèëîãî â³êó,
ç ïðîæèâàííÿì, ìîæëèâ³ âàð³àíòè. 067-515-33-56,
093-409-34-54
 Øóêàþ ëþäèíó ïî äîãëÿäó çà ëþäèíîþ 063319-20-41
 Øóêàþ ìàéñòðà ïî ðåìîíòó êâàðòèð òà ïî
ñòîëÿðíèì ðîáîòàì: äîáðîñîâ³ñòí³, â³äïîâ³äàëüí³
ç ÿê³ñíèìè ïîñëóãàìè òà íå êðàä³¿â. 098-312-99-81

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

RIA-К, Четвер, 12 квітня 2018
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Про все
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У квітні відзначаємо
знаменні дати
Доба в АТО

12 - Всесвітній день авіації і
космонавтики
Міжнародний день польоту людини в космос
День працівників ракетно-космічної галузі України
14 - 130 років від дня народження Булаховського Л. А.
(1888-1961), українського мовознавця, педагога
130 років від дня народження
Нарбута В. І. (1888-1938), українського поета
15 - 175 років від дня народження Генрі Джеймса (18431916), американського прозаїка
18 - Міжнародний день
пам’яток і визначних місць
День пам’яток історії та культури
130 років від дня народження
Хворостецького І. Ф. (1888-1958),
українського живописця
20 – 110 років від дня народження Бараташвілі М. Г. (19082008), грузинської письменниці
21 - День довкілля
22 - Міжнародний день Землі
110 років від дня народження
Єфремова І. А. (1908-1972), російського письменника-фантаста
75 років від дня народження
Джанет Іванович (1943), американської письменниці
23 - Всесвітній день книги та
авторського права
100 років від дня народження Моріса Дрюона (1918-2009),

французького письменника, публіциста
95 років від дня народження
Земляка В. С. (1923-1977), українського прозаїка, кінодраматурга
26 – День пам’яті Чорнобильської трагедії
Міжнародний день інтелектуальної власності
220 років від дня народження
Е жена Де лакруа (1798-1863),
французького живописця, графіка
140 років від дня народження Кибальчич Н. К. (1878-1914),
української письменниці
120 років від дня народження
Любарт В. А. (1898-1967), української актриси
28 - Всесвітній день охорони
праці
70 років від дня народження
Террі Пратчетт (Теренс Дэвид
Джон Пратчетт) (1948-2015), англійського письменника
29 - День пам’яті жертв застосування хімічної зброї
Всесвітній день поріднених
міст
30 - Міжнародний день джазу
135 років від дня народження
Ярослава Гашека (1883-1923),
чеського письменника-сатирика
100 років від дня народження
Жолдака О. І. (1918-2000), українського поета, сатирика, гумориста, сценариста

Учора, 11 квітня, в зоні проведення антитерористичної операції
четверо українських військових були поранені, один отримав бойове
травмування. Про це повідомив спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк.
10 квітня на донецькому напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики обстріляли українські позиції в районі Широкиного
та Лебединського, а зі 120-мм мінометів – двічі поблизу Водяного.
На луганському напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів вогонь вівся по українських укріпленнях поблизу Луганського. Також під обстріл з гранатометів потрапили українські позиції
неподалік Світлодарська та Катеринівки.
За 9 квітня російсько-окупаційні війська здійснили 35 обстрілів
позицій сил АТО. Троє українських військовослужбовців отримали
поранення.

Маєш новину?
(068) 308-01-25
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ГОРОСКОП
з 12.04 по 19.04
Овен

Можливі зміни у планах через
фінансові проблеми. Сім разів
подумайте, перш ніж ображатися,
критикувати, вступати у конфлікт. .

Телець

Імовірні цікаві перспективи у
діловій сфері, успіх у справах,
заохочення начальства і навіть матеріальний прибуток.
Близнюки

Поліпшиться настрій, з'являться
нові далекоглядні плани. Можливі підвищення на посаді, поява нових
обов'язків та ділові поїздки.

Рак

Життя, схоже, налагоджується.
Головне - вибрати правильну
стратегію і тактику, налагодити зв'язки
з потрібними людьми.

422527

Лев

Якщо будете одночасно ввічливі
та наполегливі, саме це стане
вашим ключем до успіху.

Діва

У вас все вийде, ви легко впораєтеся з усіма дрібними клопотами.

терези

Вдалий час, щоб подумати про
минуле і подбати про майбутнє.
Рідні та близькі потребуватимуть вашої
допомоги, будьте до них уважнішими.

Скорпіон

На вас чекає чимало важливих справ
та різних подій, здебільшого приємних.Близькі люди підкажуть просте вирішення якоїсь проблеми .

Стрілець

Якщо не бажаєте скандалу, тримайтеся подалі від емоційно неврівноважених людей.

Козеріг

Погода у Козятині
четвер, 12 квітня

+ 11 0Ñ	
+ 20 0Ñ	

+ 10 0Ñ
+ 15 0Ñ

понеділок, 9 квітня

+ 11 Ñ	 + 10 Ñ
+ 20 0Ñ	 + 15 0Ñ
0

0

п'ятниця, 13 квітня

субота, 14 квітня

+ 10 0Ñ
+ 11 0Ñ
+ 19 0Ñ + 15 0Ñ
вівторок, 10 квітня

+ 10 0Ñ
+ 16 0Ñ

середа, 11 квітня

+ 10 Ñ
+ 11 Ñ
+ 18 0Ñ + 15 0Ñ
0

+ 10 0Ñ
+ 19 0Ñ

0

+ 9 0Ñ + 10 0Ñ
+ 15 0Ñ + 13 0Ñ

неділя, 15 квітня

+ 12 0Ñ	 + 11 0Ñ
+ 19 0Ñ	 + 16 0Ñ

Не час братися за щось нове. Від спільних злагоджених дій буде залежати
кінцевий результат і фінансова винагорода.
У вихідні не сидіть вдома.

Водолій

Не виключені якісь труднощі, відмови,
непорозуміння. Однак встигнете зробити багато чого, хоча й не все з того,
що було раніше заплановано.

Риби

Дозвольте собі зараз не думати
про гроші. Вдалий час для налагодження втрачених зв'язків.
Не забувайте про друзів і рідних людей,
які нині далеко.

